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Vliv politické situace na vývoj rusínské etnicity 

 

Souhrn 

Předkládaná práce se věnuje otázce Rusínské národnosti. Teoretická část nejprve 

představuje oblast Podkarpatské Rusi, zaměřuje se na její historii a politický vývoj. 

Následuje podrobnější seznámení s historií Rusínů od dob Habsburků až do současnosti. 

Jsou zde zmíněny z hlediska Rusínů důležité kapitoly dějin, jako první národní obrození, 

situace před první světovou válkou, meziválečné období, příslušnost k Československé 

republice a druhá světová válka. Následuje období začlenění Podkarpatské Rusi do SSSR, 

a po jeho rozpadu do státního celku Ukrajiny. Po historickém vývoji se práce zaměřuje na 

asimilaci Rusínů, zda a jak k ní docházelo v minulosti a jestli dochází i v současnosti. 

Důraz je kladen na názor a pohled samotných Rusínů, na jejich národní uvědomění, hrdost 

k příslušnosti k rusínskému etniku a na jejich národní obrození a případný požadavek 

určité formy autonomie, zejména v otázce současné složité politické situace na Ukrajině.  

Praktická část je zaměřena na získání konkrétních údajů o rusínské problematice 

formou výzkumu, dotazníků a rozhovorů. Zjišťována je zejména politická situace 

Rusínského národa, současný stav a porovnání mezi situací na Ukrajině a Slovensku.  

 

Klíčová slova: Rusíni, Podkarpatská Rus, národnostní menšina, asimilace, Slovensko, 

Ukrajina.  
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Influence of the political situation in the development of the 

Ruthenian ethnicity 

 

Summary 

The presented work discusses an issue of the Ruthenian nationality. The theoretical 

part introduces the region of Carpathian Ruthenia focusing on its history and political 

development. It is followed by more detailed introduction to the history of Ruthenians 

since the age of Habsburg monarchy until now. The paper deals with the important 

chapters of Ruthenian history such as the first national revival, the situation before World 

War I, the interwar period, the belonging to the Czechoslovak Republic and World War II. 

Followed by the period of integration of Ruthenia to the USSR, and after its collapse to the 

state entity of Ukraine. After the historical development, the work focuses on the 

assimilation of Ruthenians, whether and how it happened in the past and weather it is 

happening currently. Emphasis is placed on opinions and views of Ruthenian themselves, 

on their national consciousness, the pride of belonging to Ruthenian ethnicity and their 

national revival and the possible requirement of certain forms of autonomy, particularly in 

the current difficult political situation in Ukraine. 

The practical part is focused on gaining specific data on the Ruthenian issue by research, 

questionnaires and interviews. Particularly, the Ruthenian nation's political situation, 

current status and comparisons between the situation in Ukraine and Slovak are surveyed. 

 

Keywords: Ruthenians, Carpathian Ruthenia, ethnic minority, assimilation, Slovakia, 

Ukraine. 
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1. Úvod a cíl práce 

Podkarpatská Rus patří mezi nejkrásnější oblasti Evropy. Téměř od nepaměti zde 

žijí Rusíni, kteří sem zřejmě přišli od bulharských nížin. Později k nim přibyli i další 

národnosti, jako Maďaři, Němci, Rumuni, Ukrajinci, Češi a další. Tento kus země se 

nazývá Podkarpatskou Rusí, někteří ji nazývají Zakarpatskou Ukrajinou. 

Někteří ukrajinští politikové neberou na vědomí, že Rusíni představují svébytný 

národ, někteří je i berou jako odnož ukrajinského národa, jakousi etnickou skupinou. 

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem rusínské národnosti, její historií a 

geograficky je zaměřena na oblast Podkarpatské Rusi, jejíž politický vývoj je důležitým 

aspektem této práce. Snahou je zde popsat, komu dříve Podkarpatská Rus patřila, jak se 

situace měnila v čase a jaké k tomu byly příčiny a důvody.  

Cílem této práce je snaha o vylíčení situace Rusínů především od doby habsburské 

do dnešní doby. Důležitým tématem je, proč Rusíni neuspěli v době prvního národního 

obrození, jaká byla jejich situace před první světovou válkou, v meziválečném období a 

dále připojení k Československu a situace Rusínů v této době. Následuje stav před 

vypuknutím druhé světové války, poválečné odtržení, následný vliv Sovětského svazu až 

do jeho rozpadu, přes který se tato práce dostává až do dnešní doby, kdy je Podkarpatská 

Rus pouze historický územím, geograficky rozděleným mezi Slovensko a Ukrajinu. 

Po dějinném vývoji se práce soustředí na asimilaci Rusínů. Zda k asimilaci 

docházelo a stále dochází a jak to vidí příslušníci rusínského národa. Nebo se mluví o 

národním obrození a jakémsi uvědomění a národní hrdosti k rusínské identitě. 

Dalším z důležitých témat práce je slíbená autonomie Podkarpatské Rusi v době 

první Československé republiky. Kým byla autonomie slíbena, jaké byly důvody nesplnění 

a naopak jakým směrem se Podkarpatská Rus vydala. Jak bylo ještě zamícháno kartami, a 

jakým způsobem bylo s Podkarpatskou Rusí manipulováno.  

Práce odpovídá především na tyto výzkumné otázky: 

 Jak ovlivňovala politická situace územní vývoj rusínského obyvatelstva? 

 Jaká je současná politická situace rusínského obyvatelstva na Slovensku 

a na Ukrajině?  

 Porovnání politické situace Rusínů na Slovensku a na Ukrajině.  
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o Vývoj území bývalé Podkarpatské Rusi, a jak a zda probíhá asimilace 

rusínského obyvatelstva. 

o Kulturní specifika Rusínů na Slovensku a na Ukrajině, a jestli usilují Rusíni 

o nějakou formu autonomie. 
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2. Literární rešerše 

Stručným přehledem politických dějin Podkarpatské Rusi se zabývá ve své 

publikaci Podkarpatsko-Rusínská otázka: 1918-1945 Walter K. Hanak. Publikace 

shrnuje situaci od připojení Podkarpatska k ČSR, přes válečnou autonomii, po splynutí se 

sovětskou Ukrajinou. Autor píše publikaci ze svého pohledu, tedy jako radikální americký 

Rusín. Autor zde např. uvádí, že československá vláda nikdy neuzavřela s Podkarpatskou 

Rusí žádnou právoplatnou dohodu o postavení tohoto území v republice. Tato jeho 

myšlenka byla chybná, protože práva Podkarpatska stanovila ústava z února roku 1920. 

Dále například, že nebyla dořešena jazyková otázka, nebo že čeští představitelé nevěděli o 

této nejvýchodnější oblasti nic. Přesto, že autorovy názory jsou někdy velmi radikální a 

někdy i mylné, např. v případě, kdy tvrdil, že čeští představitelé nevěděli nic o území 

Podkarpatska. A to i přes to, co všechno se začalo měnit ve školství i kultuře. Začaly 

vycházet noviny a časopisy v jazycích místních národů, stavěly se nemocnice, přicházeli 

lékaři, vznikaly nové silnice a železniční spojení, uskutečnila se pozemková reforma, která 

dávala půdu do rukou bezzemků. Určitě je ale zajímavé získat i jiný pohled na rusínskou 

otázku v rámci objektivity.
1
  

 

O politické situaci na Podkarpatské Rusi píše Jaromír Nečas v publikaci Politická 

situace na Podkarpatské Rusi. Autor zde přímo rozebírá rok 1921, popisuje situaci, jaká 

se v tom roce odehrávala. Prochází i všemi politickými stranami na Podkarpatské Rusi a 

jejich zájmy. Autor prochází i všechny politické otázky, které se v tomto roce řešily, 

například otázku autonomie Podkarpatské Rusi nebo otázku hranic Podkarpatské Rusi. 

Dále také, jaký měli Rusíni poměr k Rusům a Ukrajincům a samozřejmě se zabývá i 

otázkou jazyka Rusínů. Nečas zde také uvádí konkrétní návrhy k utvoření vládní většiny na 

Podkarpatské Rusi a konsolidaci poměrů. Nečas také došel k závěru, že politický chaos, 

který probíhal, byl zaviněn nejasnými direktivami z Prahy a nešťastným vměšováním se 

českých veřejných činitelů do záležitostí rusínských.
2
 

 

                                                 
1
 HANAK, Walter K., Podkarpatsko-rusínská otázka: 1918-1945 

2
 NEČAS, Jaromír., Politická situace na Podkarpatské Rusi (rok 1921) 
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O politické situaci Československa ke vztahu k Podkarpatské Rusi mluvil také ve 

svých projevech při politických cestách Edvard Beneš. Tyto projevy byly sepsány a 

vydány jako publikace Podkarpatsko a jeho vztah k Československu. Edvard Beneš ve 

svých projevech mluví o stručném historickém vývoji Podkarpatska, situaci v době světové 

války, dále o vytvoření autonomní politické jednoty podkarpatoruské a o problémech 

autonomie. Beneš dále mluví o tom, že ví, že Podkarpatské Rusi byla autonomie slíbena, 

ale že dosud se k tomu nepodnikly žádné kroky. Zdůvodňuje to např. tím, že Podkarpatsku 

byla udělena autonomie, ale samo Podkarpatsko také neučinilo žádné kroky, aby se na 

autonomii připravilo. Mluví také o tom, že Podkarpatsko až do války nemělo politická a 

národní práva, a až po připojení k Československu dostalo první základy demokracie a 

tvoří v Československu autonomní provincii, která má dvoutřetinovou většinu slovanského 

lidu a jednu třetinu menšinového maďarského a židovského lidu. Tato jednotřetinová 

menšina, podle Beneše, byla před válkou sociálně, hospodářsky i politicky lépe 

vyzbrojena. Proto kdyby dostala Podkarpatská Rus okamžitou autonomii, znamenalo by to 

podle Beneše, že demokratická menšina by vládla nedemokratické většině. Proto Beneš 

tvrdí, že je teprve nutné podniknout kroky k vybudování opravdové demokratické 

autonomie. 
3
 

 

Stručnou historií a dnešní situací karpatských Rusínů na Slovensku a Zakarpatské 

Ukrajině a jejich kulturními prvky se zabývá Pavel Robert Magocsi v knize Národ 

odnikud.  

V knize najdeme všeobecné a stručné dějiny Rusínů. Autor se zabývá i 

významnými osobnostmi, které se hlásí k rusínské identitě. Například známý americký 

malíř, grafik, filmový tvůrce a vůdčí osobnost amerického hnutí pop artu Andy Warhol, 

dále rusínský národní buditel Alexander Duchnovič, po kterém je pojmenováno rusínské 

Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešově nebo Adolf Ivanovič Dobrianski, organizátor 

kulturního, jazykového a etnického sjednocování Rusínů s ruským národem v Rusi. 

Pavel Robert Magocsi nás provede od nejstarších dějin karpatských Rusínů až po 

tzv. třetí karpatsko-rusínské obrození. V knize se také dočteme o současnosti, jak jsou na 

tom karpatští Rusíni dnes, hlavě na Slovensku.
4
 

                                                 
3
 BENEŠ, E., Podkarpatsko a jeho vztah k Československu 

4
 MAGOCSI, Paul R., Národ odnikud  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pop_art
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%ADni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%ADni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov
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Historií a vývojem Rusínů se také Paul Robert Magocsi zabýval v další své knize 

Rusíni a jejich vlast.  

V knize se autor nezabývá jen historií, ale i rusínskou kulturou, jejím současným 

stavem a budoucností nebo Rusíny v Americe. Krom jiného se také ptá, zda Karpatští 

Rusíni jsou národem novým či znovuzrozeným a dále popisuje Karpatské Rusíny jako 

nový slovanský národ ve východní části střední Evropy. Magocsi také uvádí, že do 

poloviny 20. století byli Rusíni většinou negramotní a žili na vesnicích, kde se zabývali 

zemědělstvím. Dnes je tomu již jinak a situace Rusínů se zlepšuje.
5
 

 

Dějinami Podkarpatské Rusi se podrobně zabývá historik, bohemista a rusínista, 

kulturolog a politolog Ivan Pop v knize Podkarpatská Rus.  

Autor se v knize dostává až do pravěku Podkarpatské Rusi, dále přes osidlování 

Slovanů, začlenění do Uher, do víru války mezi Turky a Habsburky a do období Rakouska-

Uherska. Ivan Pop popisuje i dobu, kdy Podkarpatská Rus byla součástí Československa, 

období 2. světové války až do doby, kdy se území stalo součástí SSSR. 

Autor také popisuje smutnou skutečnost, že především Rusíni bojovali na východní 

frontě za svou vlast a byli za to odměněni Benešovým dekretem č. 60, který je zbavil 

našeho občanství, a zemi jsme předali Stalinovi, který zde prováděl otřesné etnické, 

sociální i ekonomické experimenty. V knize najdeme podrobnější dějiny Podkarpatské 

Rusi, díky kterým čtenář pochopí i současné postavení Rusínů.
6
 

 

Do ještě stručnějších dějin v datech se dostáváme v knize od Ivana Popa Dějiny 

Podkarpatské Rusi v datech. Ivan Pop popisuje chronologicky řazený výklad dějin této 

země. Všímá si jak historických událostí a také politického vývoje, hlavně ve 20. století. 

Dále si všímá i ekonomických, kulturních a národnostních souvislostí.
7
 

 

O rusínské stručné historii se dočteme také v odborném článku s názvem 

Carpatho-Rusyns awakening
 
od autorky Liz Stanle. Článek pojednává o etnografickém 

určení Rusínů na mapě, jejich snahu zařadit se mezi ostatní státy. Krom jiného autorka 

                                                 
5
 MAGOCSI, Paul R., Rusíni a jejich vlast 

6
 POP, I., Podkarpatská Rus 

7
 POP, I., Dějiny Podkarpatské Rusi v datech 
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uvádí, že Podkarpatští Rusíni jsou jedním z mnoha národů, kteří jsou rozptýleni v mnoha 

zemích. Dále se dočteme o stručné historii Rusínů, hlavně 20. století, jejich autonomii a o 

tvrdém potlačování jejich nacionalistické aspirace komunistickými režimy.
8
 

                                                 
8
 STANLEY, L. Cartatho-Rusyns awakening [online]. © 2015 ProQuest [citováno 29. 11. 2015]. Dostupné z 

databáze ProQuest: 

<http://search.proquest.com.infozdroje.czu.cz/docview/392433311/94E0726B9BA447D0PQ/1?accountid=26

997> 
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3. Metodologie 

„Otázkami využití výzkumu ve vědě se zabývá metodologie, disciplína, jejímž 

předmětem jsou nástroje vědy. Je to nauka o metodách vědy, respektive teorie jejích metod, 

zahrnující i jejich zkoumání, kritická zhodnocení a zobecnění. Metoda původně znamená 

návod k jednání. Ve vědě, jak plyne z předchozího, potom návod jak vědecky, tj. 

systematicky, opakovatelně, kontrolovatelně, tedy zobecnitelně poznávat.“
9
 

Metoda je tedy nějaký postup či návod, jak získat jisté poznatky, plánovitě získávat 

nové informace.  

Metodu všeobecně dělíme na kvantitativní výzkum a kvalitativní výzkum.  

Kvalitativní metody nepoužívají statistické metody a techniky, mohou ale na ně 

navazovat. M. Disman definuje kvalitativní výzkum jako nenumerické šetření a 

interpretaci sociální reality. Cílem je tu odkrýt význam  podkládaný sdělovaným 

informacím.  

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na nahlížení, chápaní a interpretaci světa 

jednotlivců nebo celé skupiny. 

Kvalitativní metody jsou víceméně nestandardizované techniky a patří mezi ně 

zúčastněné i nezúčastněné, zjevné i skryté pozorování, vyprávění, nestandardizované 

rozhovory, studium osobních dokumentů a jejich obsahová analýza kvalitativního typu.  

U kvalitativního výzkumu se dá jít daleko více do hloubky než u výzkumu 

kvantitativního, dají se zjistit podrobnější informace, ale může se tím obsáhnout daleko 

menší vzorek respondentů než u kvantitativního výzkumu. 

Kvantitativní metody jsou oproti tomu vysoce standardizované techniky. Patří mezi 

ně nezúčastněné zjevné pozorování, dotazníky, případně anketa přehledové studie, studium 

oficiálních dokumentů a jejich obsahová analýza kvantitativního typu. Kvantitativní 

metodou lze obsáhnout daleko větší vzorek než u kvalitativní metody. Od toho se však 

odvíjí, že nelze zkoumat dané respondenty moc do hloubky. Výsledky jsou většinou 

zpracovány pomocí statistických metod.  U kvantitativních metod může být problém 

s věrohodností dat, nejsou tak validní jako u kvalitativního výzkumu. Většinou nepřichází 

s žádnou novou teorií, může je něco vyvrátit či potvrdit. 

                                                 
9
 REICHEL, J., Kapitoly metodologie sociálních výzkumů, s. 17  
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Tato práce vychází především z kvalitativních dat doplněné o statistická 

kvantitativní data. 

V rámci kvantitativních metod byly použity sekundární data, různá data z knih, 

odborných článků a různých statistik o daném etniku. Hlavně demografické údaje o etniku, 

ze kterých práce vychází a navazuje. Hlavní nevýhodou je neaktuálnost některých dat a 

neověřitelnost. Další metodou bylo dotazníkové šetření. V dotazníku byly použity jak 

uzavřené, tak otevřené otázky, aby respondenti mohli vyjádřit svůj názor. U dotazníku bylo 

hlavní nevýhodou nemožnost dostat se do hloubky dané problematiky. Dotazník byl 

rozeslán pomocí sociálních sítí. 

Z kvalitativních metod bylo pro práci použito především dotazování. 

Dotazování bylo prováděno technikou polostandardizovaného rozhovoru. 

Respondenty byla ředitelka Ústavu rusínského jazyka a literatury na Prešovské univerzitě, 

dále profesor Dimitrij Choma. Tato práce také čerpá z návštěvy řady muzeí a skanzenů, 

např. Muzeum rusínské kultury v Prešově a skanzeny, např. Bardějovské kúpele, Svidník, 

Humenné, kde lze nalézt typickou rusínskou architekturu. Dále návštěvy řady obcí jak na 

Slovensku, tak na Ukrajině v Zakarpatské oblasti. 
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4. Teoretická část 

4.1. Etnické a národnostní menšiny jako sociální pojmy 

V dnešní době se často setkáváme s pojmy národnostní či etnická menšina. Na 

první pohled se může zdát, že se jedná o jeden společný termín, který není třeba rozlišovat. 

Někdy se setkáme s názorem, že etnická skupina je něco méně než národnostní 

skupina.  

Rozlišování těchto dvou pojmů se může zdát jako bezvýznamné, ale je důležité v 

rámci  práv, která jsou těmto skupinám, jako je „etnická menšina“ a „národnostní 

menšina“, přisuzována. 

Etnickými menšinami se například zabývá Šatava, který uvádí: „je třeba si 

uvědomit, že tento mnohovýznamový a vágní pojem bývá užíván jako pomůcka při 

zařazování rozličných typů a kategorií etnických společenství (s výjimkou státních národů 

na vlastním teritoriu) pod jeden stručný „střešní termín“.
10

 

Šatava rozlišuje čtyři typy etnických menšin. Podle něj jsou malá etnika, která 

nedisponují vlastním národním státem, jako příklad poslouží Lužičtí Srbové, Velšané, 

Baskové, Rétorománci a další. Jako další skupinu etnických menšin rozeznává části 

státních národů, které žijí mimo mateřskou zemi v jiných státních útvarech, Němci v 

Dánsku, Maďaři v Rumunsku a mnoho dalších skupin. Dále existují etnická společenství, u 

kterých chybí některé znaky „klasicky“ vyvinutých národů, jako může být území nebo 

standardizovaný jazyk. Do těchto společenství se řadí Romové, Židé žijící mimo Izrael. 

Čtvrtá skupina jsou specifické příklady, které stojí mezi etnickou a etnografickou 

skupinou. Mezi tuto skupinu Šatava řadí Kašuby v Polsku. Do této třídy řadí i zvláštní 

náboženské nebo sociální skupiny, Pomáky v Bulharsku, Travellers v Irsku a Velké 

Británii.
11

 

Podle těchto definic od Šatavy by se Rusíni řadili do malých etnik, které 

nedisponují vlastním národním státem. 

Definic etnických menšin existuje celá řad, Kohoutek vysvětluje etnickou menšinu 

jako „minoritní skupinu občanů státu, které spojuje společný rodový a rasový původ, 

                                                 
10

 ŠATAVA, L. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace, s. 31 
11

 ŠATAVA, L. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace, s. 31-32 
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národnost, historické zkušenosti, náboženství, sociální a kulturní znaky, především jazyk, 

obyčeje, tradice, sociální rituály, tabu, životní styl, motivační a hodnotové struktury, 

mentalita i psychické zvláštnosti.“
12

 

Pro etnické menšiny je tedy společná historie, jazyk, kulturní prvky, náboženství, 

zvyklosti, jako jsou svátky, tradice, víra. Etnické menšiny se řadí ke svému etniku podle 

svého původu. 

Etnicita, jako samostatný pojem, se dá chápat jako aspekt sociálního vztahu mezi 

osobami, které se pokládají za odlišné od členů ostatních skupin, jejichž existenci si 

uvědomují a vstupují s nimi do kontaktu. Často se u takových skupin setkáme se snahou se 

v takovéto společnosti prosadit, získat větší práva nebo i nárok na území. K etnickým 

menšinám se dá hovořit o dvojím přístupu, o tzv. Melting Pot a Salade Bowl. Typickým 

příkladem Melting Pot, který se dá přeložit jako tavící kotlík, je Amerika. Jedná se o 

pohlcování jiných, menšinových kultur. Jandourek mluví o mizení sociokulturních rozdílů 

mezi skupinami obyvatel přistěhovalých do USA. Jedná se vlastně o proces asimilace. 

Dnes mnoho etnických skupin tuto ideu odmítá, je zde snaha hlásit se ke svým kořenům, 

zachovat si svou kulturu i jazyk. Na druhé straně existuje přístup, kdy si minority mohou 

zachovat svou vlastní kulturu a jazyk, mohou se hlásit ke své etnické identitě. Mluvíme o 

tzv. přístupu Salade Bowl, který funguje např. v Kanadě. 
13

  

Co se týče Rusínů na Slovensku, dá se hovořit o přístupu Salade Bowl. Rusíni se 

zde hlásí a většinou i hrdě k rusínské identitě, mluví často i svým jazykem, existuje i řada 

folklorních rusínských souborů, např. rusínský folklorní soubor Ruthenia z Bratislavy.  

U Rusínů na Ukrajině se dá mluvit o přístupu Melting Pot, kde spíše dochází 

k násilné ukrajinizaci Rusínů. 

Na rozdíl od etnických menšin se národnostní menšiny podle Kutnohorské 

soustřeďují obvykle na určitém území nebo jen v určité městské čtvrti, kde vytváří 

majoritní skupinu pro danou oblast či území. Často to bývá podmíněno historicky. 
14

 

Národnostní menšiny také označují jako menšiny autochtonní, menšiny původní, 

staré. Nepůvodní etnické menšiny se nazývají menšiny alochtonní, menšiny, které nejsou 

původní na daném území, jsou to tedy přistěhovalci. Toto dělení může být pak právě 

                                                 
12

 KOHOUTEK, R., Etnická menšina [online]. ABZ Slovník cizích slov [citováno 20. 10. 2015]. Dostupné z: 

<http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/etnicka-mensina> 
13

 JANDOUREK, J., Úvod do sociologie, s. 155 
14

 KUTNOHORSKÁ, J., Multikulturní ošetřovatelství pro praxi, s. 16 
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problematické v rámci přisuzování práv menšinám. Autochtonní menšiny mají pak větší 

práva než menšiny přistěhovalecké. Rusíni v Podkarpatské Rusi se dají považovat za 

autochtonní, za původní menšinu. Na území Podkarpatské Rusi se objevují Rusíni 

odnepaměti. Dá se říci, že zmínky o Rusínech najdeme již ve středověku. Nejedná se proto 

o alochtonní minoritu, ale minoritu původní, autochtonní. 

Pro národnostní menšinu se nejčastěji užívá definice Francesca Capotortiho, 

zvláštního spolupracovníka Subkomise pro prevenci diskriminace a ochranu menšin při 

komisi za lidská práva OSN z roku 1977. Ten v roce 1979 uvedl, že národnostní menšina 

je: „skupina početně slabší než zbytek obyvatelstva státu, nacházející se v nedominantním 

postavení, jejíž příslušníci – coby občané daného státního útvaru – mají etnické, 

náboženské nebo jazykové rysy, kterými se odlišují od zbytku obyvatelstva, a vykazují, byť 

pouze implicitně, smysl pro sounáležitost zaměřený na uchování své kultury, tradic, 

náboženství nebo jazyka.“ 
15

  

Zákon 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vymezující pojem národnostní menšina a 

příslušníka národnostní menšiny, který konkrétně zní: „Národnostní menšina je 

společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se 

odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a 

tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za 

národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, 

jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které 

se historicky utvořilo.“
16

 

Nejčastější vysvětlení, které je univerzální pro všechny státy, je definice podle 

OSN. OSN vymezuje národnostní menšinu jako: „skupinu obyvatel státu, tvořící menšinu v 

nedominantní pozici uvnitř státu, disponující etnickými, náboženskými nebo jazykovými 

charakteristikami, které jsou odlišné od charakteristik většiny obyvatel, mající vědomí 

vzájemné solidarity, motivované, byť jen implicitně kolektivní vůlí přežít, a jejímž cílem je 

                                                 
15

 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace, s. 32 
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dosáhnout rovnosti s většinou, jak ve skutečnosti, tak i podle zákona. (UN Doc. 

E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at para. 181.)
17

 

Definice etnické nebo národnostní menšiny není zcela jednotná. Členské země 

Evropské unie se mohou v definicích lišit, je jim ponechána volná ruka. Mezi země, které 

nemají zákon o národnostních menšinách, patří Slovensko. Za univerzální definici se 

považuje definice o národnostních menšinách společenství OSN. 

Je třeba ještě zdůraznit, že na národnostní menšinu nelze nahlížet jen z pohledu 

legislativního, ale také z hlediska kulturních souvislostí. 

Je také důležité zmínit, že termín „národnostní menšina“ bývá v odborné literatuře 

často suplován jinými výrazy, jak uvádí Šatava. Obecnějším a nestranným výrazem je 

spíše etnikum či etnická skupina. V poslední době se častěji hovoří i o jazykové menšině.
18

 

Podle těchto několika možných definic uvedených výše, se řadí Rusíni do menšiny, 

která si zachovává v oblasti bývalé Podkarpatské Rusi svojí kulturní identitu. Řadí se do 

autochtonní minority, menšiny, která se do oblasti Podkarpatské Rusi nepřistěhovala, ale 

žije zde již od středověku. 

 

4.2. Národ a nacionalismus 

V každém spise, který mluví o národu a nacionalismu, se dá nalézt odlišný výklad. 

Každý autor tyto pojmy chápe a vysvětluje trochu odlišně.  

Hroch ve své knize uvádí, že tento termín by znám již ve středověku a navazoval až 

do novověku. V 18. století termín nation označoval v angličtině obyvatele, kteří žijí pod 

stejnou vládou. V němčině zase bylo slovo spojováno především s kulturou a jazykem. J. 

A. Komenský zase definoval národ jako soubor lidí, kteří žijí na společném území, mají 

společné dějiny a společný jazyk. V 19. století se začaly rozšiřovat výklady a setkat se 

můžeme s primordialistickým pojetím národa. V té době se dají také definice rozdělit do 

dvou kategorií, jak uvádí Hroch. V první hraje hlavní roli jazyk a kultura. Ke druhé patří 

pak Weberův názor, kdy si skupina lidí svoji příslušnost k národu uvědomuje.
19
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Po druhé světové válce se pak chápání národa změnilo. Národ nebyl už chápán jen 

etnickými rysy a byl kladen důraz na studium nacionalismu jako možné podmínky pro 

existenci národa. Hroch uvádí i názor Gellnera, který tvrdí, že národ je produktem 

nacionalismu. Později je možné se už setkat i s konstruvistickým pojetí národa.
20

 

Ač je tedy nemožné získat jednotnou definici národa, vidíme, že národ a 

nacionalismus jsou spolu blízce spjati.  

Jandourek mluví o národu, jako o skupině lidí, pro které je typický společný jazyk, 

kultura, tradice a historie. Tato skupina lidí se pak vymezuje vůči těm, které považuje za 

cizince. Dále uvádí, že národ byl dříve vnímán spíše etnicky, dnes už je vnímán spíše 

politicky. Někdy je pojem národ zaměňován s pojmem stát. Pro národ je také 

charakteristická tendence k vytvoření vlastního státu. Tento pojem je složitý, někteří autoři 

považují národ za pouhý intelektuální konstrukt, který ve skutečnosti neexistuje.
21

 

Plichta zase mluví o národu jako o zeměpisné skupině, která je ovlivňována citem 

solidarity. Ten může mít svůj původ ve společné řeči, společném původu, společné kultuře 

či společných zájmech a společných nebezpečích. Tyto prvky mají pak zpravidla úlohu ve 

vytváření národního cítění a toto cítění je pak předpokladem pro existenci národa.
22

 

Stejně jako národnostní menšiny či etnické menšiny nemají zcela jednotnou 

definici, ani národ nelze jednoznačně definovat a každé vymezení tohoto pojmu jsou 

trochu odlišná. Všeobecně se dá říci, že se jedná o společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné 

národnosti, mají společný jazyk, kulturu a stejné uvědomění. 

Národ a nacionalismus spolu úzce souvisí. Stejně jako národ nelze popsat 

jednotnou definicí, ani u nacionalismu se autoři s přesnou definicí neshodují. 

Pojem nacionalismus má podle Marka Waldenberga v současnosti tyto významy: 

„proces utváření národa, národní hnutí, určitý stav národního uvědomění, idea národního 

státu a snaha o její realizaci, určitý systém názoru týkající se národa a vztahů mezi národy, 

určitý postoj k vlastnímu národu a i národům jiným.“
23

 

Někdy když se mluví o národu, mluví se i současně o nacionalismu a naopak.  
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4.3. Rusíni jako národ odnikud 

V dnešní době existuje necelých 200 států, uvádí se asi 195. Tento počet států se dá 

snížit či zvýšit podle platných kritérií. Na těchto počet států existuje asi 5500-6000 různých 

jazyků a národů, jak uvádí Magocsi. Podle toho se dá soudit, že většina národů, národností 

či etnických menšin nikdy neměla svůj stát. Existuje ale ještě dnes názor, že člen jednoho 

státu patří i k téže národnosti. Přitom existuje řada národností bez vlastního státu a některé 

národnosti jsou rozděleni mezi více států. Toto samozřejmě není způsobeno neustálým 

stěhováním těchto národů či národností, ale je to způsobeno historickým vývojem hranic a 

států.
24

 Příkladem mohou být Vlámové, Baskové, Katalánci nebo Kurdové, kteří se v 

aktuální blízkovýchodní situaci stále silněji hlásí o slovo a snaží se o vznik svého vlastního 

státu, tzv. Kurdistánu. 

Tímto příkladem jsou i Karpatští Rusíni. Rusíni jsou národem či národností, která 

se nejvíce soustředí na Podkarpatsku.
25

 

Kam ale Rusíny zařadit? Dá se o Rusínech mluvit jako národnosti nebo se jedná jen 

o určitou etnografickou skupinu?  

Magocsi definuje národnost tím, že mají jeden nebo více společných z těchto 

znaků: „1. území (nemusí to být výlučně stát), na němž tvoří většinu obyvatelstva; 2. 

společný jazyk; 3. společná historická tradice; 4. společné náboženství; 5. společné 

kulturní hodnoty; 6. společné etnografická znaky.“
26

 

Těmito znaky však mohou disponovat i skupiny lidí tvořící etnografické skupiny. 

Dokonce mohou disponovat všemi znaky. Jak tedy rozlišit, do které skupiny Rusíny 

popřípadě i jiné skupiny, zařadit. 

Důležité je zda si příslušníci skupiny uvědomují ty znaky, které je odlišují od 

sousedních národů nebo národnostní. Národ či národnost musí mít společné subjektivní 

znaky, uvědomění si své příslušnosti k dané skupině. A pak i objektivní znaky. Dříve se 

však většina národů spíše identifikovala s náboženstvím. Rusíni se tak identifikovali podle 

příslušnosti k ruské víře.
27
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5. Praktická část práce (vlastní práce) 

5.1. Podkarpatská Rus a další území Rusínů 

Podkarpatská Rus je území, na němž Rusíni minimálně do počátku 20. století 

tvořili většinu obyvatelstva.  Dá se říci, že i dnes tam převažuje rusínské obyvatelstvo. 

Oblast se rozprostírá na severních  a jižních svazích Karpat od řeky Poprad na západě po 

horní tok Tisy a její přítoky na východě. Z hlediska území zasahuje do Polska, Slovenska, 

Ukrajiny a Rumunska. Rusíni o tomto území mluví jako o „naši vlasti“. Celkově území 

Podkarpatské Rusi  zabírá okolo 18 tisíc kilometrů čtverečních. Většina karpatských 

Rusínů žije na Ukrajině, především v její Zakarpatské oblasti. Dříve to bylo území 

Podkarpatské Rusi.
28

 

V souvislosti s Podkarpatskou Rusí se můžeme setkat také s těmito pojmy: 

Podkarpatsko, Podkarpatí, autonomní Karpatská Ukrajina, republika Karpatská Ukrajina, 

Zakarpatská oblast, Zakarpatská Ukrajina, Zakarpatí, Karpatalja, Zakarpatija.
29

  

Na Slovensku Rusíni žijí převážně v severovýchodní části země, hlavně v 

Prešovském kraji. Magocsi toto území ve své knize uvádí jako území Prešovské Rusi. V 

severních svazích Karpat žili Rusíni v lemkovské oblasti v jihovýchodním Polsku. Odtud 

název Lemkové. Ti byli po 2. světové válce deportováni na Ukrajinu nebo na jiné území v 

Polsku. Těm co zůstali v Polsku, se nakonec podařilo vrátit do karpatské oblasti. Přesto 

většina žije roztroušena po jihozápadní části země.
30

 

Z hospodářského hlediska tvořila Podkarpatská Rus s východním Slovenskem 

jeden celek, a to nejen ve středověku, ale i v době pozdější. Toto území bylo jedinou 

podkarpatskou oblastí, které sahalo od nejvýchodnějších míst v Marmaroši na západ 

k hornímu Hronu a Váhu. Perfeckij  uvádí jako nejzápadnější místa Košice, Kežmarok, 

Podolina.  Tato místa podle něj měla velký vliv na celou Podkarpatskou Rus.
31
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Podkarpatí se později stalo základem pro vybudování Uher zničených Turky. 

Ekonomicky silné Podkarpatí je později i základem pro osamostatnění Uher od 

Habsburků.
32

 

Rusíni nežijí jen v Karpatské Rusi, ale lze je nalézt jako přistěhovalce v sousedních 

zemích. Další komunita Rusínů žije ve Vojvodině v severním Srbsku a východním 

Chorvatsku, kde je rusínština uznána jako oficiální menšinový jazyk Rusínů. Komunita 

Rusínů žije také v České republice převážně v Praze a na  severní Moravě, kam se většina 

dostala po 2. světové válce. Menší počet Karpatských Rusínů žije také v Rumunsku a 

Maďarsku.
33

 

Další velká komunita je i ve Spojených státech amerických, kam se vystěhovalo 

podle přibližně 225 tisíc karpatských Rusínů během 80. let 19. století až po rok 1914. 

Jezdili hlavně do průmyslových oblastí na severovýchodě států a centru severu. Další část 

karpatských Rusínů také emigrovala do Kanady a Argentiny ve 20. letech 20. století a další 

vlna emigrovala v 70. a 80. letech 20. století především do Kanady a Austrálie.
34

 

V žádném státě nemají karpatští Rusíni administrativně vyčleněné území, všechny 

evropské země je právně uznávají jako národnostní menšinu, kromě Ukrajiny, kde je za 

národnostní menšinu neuznávají. Výjimkou je pouze autonomní oblast v Srbsku, 

Vojvodina, kde je rusínština i jedním z úředních jazyků vedle srbštiny, maďarštiny, 

slovenštiny, chorvatštiny a rumunštiny. Srbská vláda také Rusínům schválila jejich vlastní 

státní svátek, tento svátek připadá na 17. ledna.
35

  

5.2. Dělení Rusínů 

Karpatští Rusíni se odlišovali od jiných národností svým slovanským jazykem. 

Tento jazyk je pro Rusíny specifický. Někteří lidé si tento jazyk pletou s ukrajinským. 

Může se stát, že někteří lidé si ho pletou i s jazykem ruským. Rozdíly mezi rusínštinou a 

ruštinou jsou dost podstatné, přesto se mohou najít články v ruském tisku, které popisují 

rusínštinu jako téměř ruštinu a Rusíny jako jakýsi úlomek velkého ruského národa ve 

střední Evropě.  
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Podle Pliškové rozhodujícím činitelem při vzniku, formování a zachování národa a 

národnosti je právě jazyk. Jeho prostřednictvím se dochovávají duchovní hodnoty i výtvory 

předchozích generací. Prostřednictvím jazyka se v minulosti i v současnosti řešily a řeší 

všechny otázky národního, kulturního i politického života. Rusínský jazyk, který díky 

změněným poměrům po roce 1989, zaznamenává rozvoj. A po kodifikaci nachází i své 

uplatnění v různých sférách kulturně-společenského života rusínské komunity.
36

 

Rusínský jazyk se dělí na tři větve, na západoslovanskou, východoslovanskou a 

jihoslovanskou. Jazyk je dále tvořen několika dialekty, které se dělí na západní a východní. 

Karpatští Rusíni jsou pak hlavně nositeli východních anebo podkarpatských rusínských 

dialektů a jsou to hlavně Rusíni, kteří se nacházejí ve východní části Prešovské Rusi a 

hlavně v bývalé Podkarpatské Rusi (dnešní Zakarpatská oblast Ukrajiny).
37

 

Podle Pliškové Rusíni, kteří žijí po obou stranách Karpat, mluví různými nářečími a 

patří do skupiny východoslovanských jazyků. Lingvisti se prý shodují v tom, že nářečí 

karpatských Rusínů se liší od jiných východoslovanských nářečí vysokým počtem 

převzatých slov z polského, slovenského, maďarského a v menší míře i rumunského 

jazyka. Dále lingvisti rusínský jazyk začleňují k nářečím ukrajinského jazyka.
38

 

Kromě jazyka jsou dalším znakem národa jeho etnografické zvláštnosti. Tedy 

materiální a duchovní kultura. Jak určit rozdíly mezi Rusíny a východními Slovany? Navíc 

někteří Rusíni se již ztotožňují s ukrajinskou národností. Především Slované ve východním 

Haliči a severní Bukovině se hlásí již k ukrajinské identitě i jazyku. Pouze v Karpatské 

Rusi se lidé hlásí k rusínské identitě.
39

 

Již od druhé poloviny 19. století se rusínský intelektuální a politický život 

soustředil na problém jazyka a řešil otázku, zda Rusíni patří k ruské nebo ukrajinské 

národnosti, nebo tvoří osobitou slovanskou národnost známou jako Rusíni nebo Karpatští 

Rusíni.
40

 

Na základě nářeční podoby jazyka, materiální a duchovní kultury se diferencovalo 

nejméně pět etnografických skupin. Byli to Lemkové, Rusnáci, Doliňané, Vrchovinci nebo 

                                                 
36

 PLIŠKOVÁ, A., Rusínský jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasné problémy, s. 5 – 8. [online] ©2007 

[cit. 7. 1. 2016]. Dostupné z: <http://www.unipo.sk/public/media/11525/Rusinsky_jazyk_na_Slovensku.pdf 
37

 MAGOCSI, PAUL R., Národ odnikud, s. 20-27 
38

 PLIŠKOVÁ, A., Rusínský jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasné problémy, s. 5 – 8. [online] ©2007 

[cit. 7. 1. 2016]. Dostupné z: <http://www.unipo.sk/public/media/11525/Rusinsky_jazyk_na_Slovensku.pdf 
39

 MAGOCSI, PAUL R., Národ odnikud, s. 20-27 
40

 PLIŠKOVÁ, A., Rusínský jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasné problémy, s. 5 – 8. [online] ©2007 

[cit. 7. 1. 2016]. Dostupné z: <http://www.unipo.sk/public/media/11525/Rusinsky_jazyk_na_Slovensku.pdf 



25 

 

 

také Bojkové a Huculové. Následně ve 20. století začali vědci rozlišovat jen tři skupiny: 

Lemky, Bójky a Huculy. Tyto skupiny nalezneme podél severních a jižních svahů hor a 

byli považováni za etnografické skupiny ukrajinského národa. Takže podle toho se dá 

soudit, že Karpatští Rusíni jsou Ukrajinci. To platí dodnes. Někteří obyvatelé Karpatské 

Rusi se považují za Ukrajince a jiní zase za Rusíny, tedy součást samostatného karpatského 

rusínského národa.
41

 

Karpatské Rusíny můžeme také rozdělit na východní a západní etnografickou 

skupinu. Hranice mezi těmito dvěma skupinami se dá považovat slovensko-ukrajinská 

státní hranice. Mezi těmito dvěma skupinami je vidět zcela jiné pojetí k rusínské 

národnosti. Na jedné straně je to jakási hrdost a na druhé spíše strach. K západní 

etnografické skupině se řadí Lemkové, dnešní jihovýchodní Polsko a Rusíni, 

severovýchodní Slovensko. K východní skupině karpatských Rusínů patří Doliňané, 

Verchovynci a Huculové.
42

 

Niederle rozděluje karpatské Rusíny na čtyři ruské kmeny: „na západě Lemkové po 

obou stranách Beskyd, Bojkové, sousedé předešlých na východě za Sanem, Tucholci, dále 

na jihovýchodě v horách od samborského obvodu do Stanislavovska a ještě dále v horách 

kolombského, stanislavovského okresu a v Bukovině a v Marmaroši to jsou Huculové.“
43

  

Stejně jako jiné národy, které mluví příbuznými dialekty i Karpatští Rusíni mají 

podobné dialekty, podle nichž je vědci rozdělili na dvě skupiny, na západní a východní. A 

podobně jako jiné národy, které nemají vlastní stát, žijí jako národnostní menšiny na území 

několika států. Dá se tedy mluvit o národu, který je odnikud. Stejně jako definoval svůj 

původ Andy Warhol: „Jsem odnikud“, jehož předkové pocházeli právě z Karpatské Rusi.
44

  

 

5.3. Vývoj rusínské emancipace 

5.3.1. Historie karpatských Rusínů  

K analýze a pochopení dnešní situace Karpatských Rusínů, především na 

Slovensku a Ukrajině, je nutné se podívat i do minulosti.  
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Nejprve se mluví jen o historii území Podkarpatské Rusi, až později se začíná 

mluvit o Rusínech jako národnostní menšině. Problematika Rusínů a otázka jejich identity 

je patrná až při národním obrození v 19. století. 

 

První zmínky o Rusínech 

Za předky karpatských Rusínů jsou považovány slovanské národy, které pronikaly 

do údolí Karpatských hor.
45

  

Podkarpatský kraj byl v 9. století již částečně ve styku s říší Velkomoravskou a 

částečně pod vlivem bulharského státu. Pod politickým vlivem Velkomoravské říše se 

nacházela část západní, část východní se nacházela pod vlivem a pravděpodobně i patřila 

Bulharsku.
46

 

Koncem 9. století překročily Karpaty maďarské kmeny a usadily se v Panonii, v 

nížině mezi středním tokem Dunaje a dolním tokem Tisy.
47

  

V 10. a počátkem 11. století byly karpatské hory a severní svahy v držení státu 

kyjevského za vlády Vladimíra Velikého a Jaroslava Moudrého.
48

  

Karpatská Rus během 10. století zůstala spíše sporadicky osídleným pohraničím, 

míří sem postupně ale další Slované a objevuje se nové označení pro podkarpatské 

Slovany: Rusíni, tj. obyvatelé Rusi. Termíny Ruskyj a Rusyn se používaly i na označení 

křesťana byzantského obřadu.
49

 

V průběhu 2. poloviny 11. století se nejspíše oblast Podkarpatské Rusi dostávala 

postupně pod vliv Uher.
50

 Území Rusínů bylo postupně začleňováno do Uherského 

království až do 13. století.
51

 

V roce 1241 území Rusínů a větší část Uher zpustošili mongolští nájezdníci, po 

jejich odchodu následovala urychlená kolonizace a docházelo k utužování poddanského 

systému, což podle Popa vedlo k selské válce v Uhrách a následnému potlačení této války. 

Toto potlačení mělo za výsledek uvržení veškerého vesnického obyvatelstva, včetně 
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rusínského, do „věčného poddanství“. Podle Popa tento právní stav se v rusínské 

společnosti zachoval až do roku 1848.
52

  

 

Rusínská společnost po nástupu Habsburků 

Po zvolení Vladislava Jagellonského českým králem, byly Uhry se Slovenskem i 

Podkarpatskou Rusí spojeny pod vládou společného panovníka.
53

 

Velký zásah pro evropskou společnost a tedy i pro rusínské obyvatelstvo 

znamenala prohraná bitva u Moháče roku 1526, nástup Habsburků na uherský trůn a vpád 

Turků, Osmanů, do střední Evropy.
54

 

Od roku 1514 se rusínské obyvatelstvo stalo poddanými. Po roce 1526 však nastaly 

zmatky a zákon o poddanství se nedal tolik realizovat. Uhersko se stalo součástí zemí 

rakouských a Sedmihradska. Karpatská Rus se dostávala do konfliktů mezi vládci 

Sedmihradska a Habsburky spravovaným Uherskem, protože se nacházela přímo mezi 

těmito zeměmi. V důsledku docházelo k velkému úbytku obyvatelstva, jak z důvodů útěku, 

tak z důvodů různých nemocí zanesených vojáky. Rusíni, kteří byli nespokojeni s touto 

situací, se přidali na stranu proti Habsburkům. Během posledního povstání proti 

Habsburkům v roce 1703, vojsko sedmihradského knížete Ference II. Rákociho, tvořili 

převážně rusínští rolníci. Po skončení války v roce 1711 byli později Rusíni popsáni jako 

nejoddanější národ (gens fidelissima) „svému“ knížeti a zemi.
55

  

Rákoci byl poražen a v celém Uherském království byla nastolena vláda 

habsburského Rakouska. Roku 1771 byla papežskou bulou založena samostatná 

mukačevská uniatská (řeckokatolická) diecéze na žádost Marie Terezie.
56

 

V roce 1774 dostali oficiální název řeckokatolíci. Ke konci 18. století 

řeckokatolická církev spravovala základní školy, kde se vyučovalo rusínskému a 

církevněslovanskému jazyku. Absolventi těchto škol se stali pak významnými představiteli 

řeckokatolického duchovenstva. Jedním z těchto absolventů byl Ioannikij Bazilovič, který 

studoval teologii v Užhorodu a Košicích a stal se zakladatelem rusínské 
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historiografie. Absolventi těchto institucí ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. 

století napsali první dějiny karpatských Rusínů.
 57

 

V roce 1711, kdy se vzdalo vojsko knížete Ference II. Rákociho, skončilo poslední 

z velkých protihabsburských povstání, vedených sedmihradskými knížaty. Uherské 

království bylo tak pod kontrolou Habsburků. V roce 1772 se součástí rakouských zemí 

stala i bývalá polská provincie – Halič. Ta zahrnovala i část Karpatské Rusi. Tím se 

všichni karpatští Rusíni od roku 1772 do roku 1918 ocitli pod vládou Habsburků.
58

 

 

Národní obrození 

Devatenácté století se nese ve znamení vzniku a rozvoje ideologie nacionalismu, 

byla to doba, kdy většina národů a hlavně národů bez vlastních států, procházela procesem, 

který je znám jako národní obrození. 

Francouzská revoluce dala podnět politickým vůdcům na Podkarpatské Rusi 

k osobním stykům na slovanském sjezdu pražském s československými politickými vůdci. 

Zrodila se také snaha spojit uherské stolice, na které bylo rozděleno území Podkarpatské 

Rusi, v jeden celek s jistou mírou autonomie a s právem svobodného vývoje v mateřském 

jazyce.
59

 

Reakcí na vznik a vývoj národního hnutí dominantních národů v monarchii, tedy 

Němců a Maďarů, byl vznik vědomí velké slovanské sounáležitosti u malých slovanských 

národů, transformované v ideologii slovanské vzájemnosti.
60

 

Základním principem nacionalismu jako ideologie byla teze o právu každého 

národa na zachování a rozvoj svého jazyka a kultury. V rámci toho však musel národ být 

chráněn zákony země, v níž žije a ideální bylo mít autonomii v rámci dané země. „Mnohé 

země, v první řadě Velká Británie, Francie, Rusko a Rakousko-Uhersko, se vzpíraly těmto 

požadavkům různých národů, které žily pod jejich nadvládou.“ Některé většinové národy 

mluví i o tom, že pro jejich menšinové národy je nevyhnutelné vytvořit si vlastní stát.
61
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Magocsi zde mluví již o Rakousku-Uhersku. To vniklo až roku 1867 přeměnou 

rakouského císařství Františkem Josefem I. v důsledku porážky v prusko-rakouské válce a 

selhání státní reformy. Rakouské císařství trvalo od roku 1804 do roku 1867.
62

 

Od roku 1840 byla latina nahrazena maďarštinou jako úředním jazykem a 

docházelo k zavádění maďarštiny jako úředního jazyka i na základních školách. Pop mluví 

o tzv. počátku maďarizace všech nemaďarských národů a národností v Uhrách.
63

 

Roku 1848 v červnu se uherští Rusíni neúčastnili Slovanského sjezdu v Praze. Ti 

zatím vyčkávali, spokojili se prozatím se zrušením poddanstvím. První nepokoje se 

objevily během červnových voleb do uherského parlamentu. Maďarská revoluční vláda se 

snažila o vznik jednotného maďarského politického národa a neuznala žádná národnostní 

práva v Uhersku.
64

  

Do popředí se dostává A. Dobrjanskij
65

 s myšlenkou na jednotnou Podkarpatskou 

Rus a s právem svobodného vývoje v mateřském jazyce.
66

  

Období bachovského absolutismu se pro Podkarpatské Rusíny stalo na krátkou 

dobu oddechem od maďarského útisku, poměrným rozkvětem duchovního života a 

zejména jejich písemnictvím.
67

  

Roku 1849 došlo k vyhlášení nezávislého Uherska. V evropských státech byla již 

revoluce na ústupu. Vídeňský dvůr zamítl vytvoření rusínské provincie. A. Dobrianskij se 

stal císařským komisařem ve štábu ruské armády směřující do Uher. Po příchodu vojáků 

došlo k „seznámení s ruskými vojáky a vznik pocitu příbuznosti zanechaly hlubokou stopu 

v rusínském prostředí, vyvolaly vznik zvláštního fenoménu, tzv. lidového rusofilství.“
68
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Rusíni, kteří se odvraceli od latinské kultury, přijali teď za svůj spisovný jazyk 

ruštinu. Ta však byla příliš vzdálena jazyku lidovému a musela neustále přijímat prvky 

nářečí.
69

 

V té době docházelo k zavedení rusínštiny do škol, zřízení rusínského gymnázia v 

Užhorodu, vydávání knih a časopisů v rusínském jazyce. Roku 1850 A. Duchnovič založil 

první kulturní rusínský spolek v Prešově, vydal první literární almanachy a učebnice pro 

základní školy a zároveň napsal verše, které se staly národním krédem Rusínů.
70

 

V šedesátých letech bylo Habsburské císařství transformováno na Rakousko-

Uherskou dualistickou monarchii, čímž uherská vláda dostala povolení spravovat svou 

„polovinu“ státu bez zásahu vídeňské vlády.
71

 

Okolo roku 1870 se uherská vláda zaměřila především na zvýšení společenského 

postavení Maďarů, jejich jazyka a kultury. Rusínské obrození bylo definitivně zastaveno. 

 Většina rusínských obyvatel přijalo slovenskou nebo maďarskou identitu.  Situaci ještě 

komplikovalo to, že většina rusínského obyvatelstva žila v chudobě. Mnoho mladých 

Rusínů bylo nuceno emigrovat za prací, nejvíce se dostávali do průmyslových oblastí 

severovýchodní části Spojených států amerických. Magocsi uvádí: „přistěhovalci 

rusínského původu v Americe se převážně zaměstnali v závodech, továrnách a v dolech ve 

státech New York, New Jersey, Connecticut a Ohio.“
72

 

Nakonec tedy přes veškeré snahy se Rusínům nepodařilo dosáhnout autonomie. Pro 

Rusíny to navíc bylo těžké období, kdy uherská vláda realizovala politiku maďarizace, kdy 

se snažila národnostní menšiny asimilovat a přeměnit je v uvědomělé Maďary. Pro Rusíny 

to především znamenalo, že vláda omezila jejich spolky, nesmělo se již vyučovat v 

rusínském jazyce. Vláda začala pronásledovat řecké katolíky, kteří se vrátili k pravoslaví, 

rusínská jména byla nahrazována maďarskými. Podle Magocsiho to mělo hlavní dopad v 

tom směru, že z mnoha karpatských Rusínů, především z řad inteligence, se stali uherští 

vlastenci.
73

 

Na počátku 20. století se konaly i soudní procesy proti pravoslavným Rusínům, kdy 

94 rusínských pravoslavných sedláků bylo obviněno z velezrady, ze snahy připojit část 
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Uherského království k carskému Rusku. Byl to první politický proces, který se konal roku 

1913, proti rusínským sedlákům v Uhrách, kteří protestovali proti maďarizaci Uherského 

království.
74

 

Během roku 1915 bylo odsouzeno k vězení stovky Rusínů za údajnou spolupráci s 

ruskou armádou. Mnoho jich bylo uvězněno i bez soudu. Na žádost berežského komitátu 

bylo zrušeno pojmenování „Rusín“ a místo toho byl zaveden pouze pojem „Maďar“ nebo 

„katolík“. V rusínských školách museli přejít k latince a každé sebemenší národní 

uvědomění Rusínů bylo přísně trestáno. V červnu 1918 se začaly konat první sjezdy 

Rusínů. Byla vytvořena jednotná Amerikanskuja narodnuja rada Uhro-Rusinov, ANRUR, 

která se prohlásila za jediného  zákonného představitele uhro-rusínské emigrace. Do vedení 

ANRUR přišel advokát Grigorij Žatkovič, který Rusíny považoval za samostatnou 

národnost a koncipoval nový program. S T. G. Masarykem projednal připojení 

Podkarpatské Rusi k Československu za příslib autonomního území.
75

  

Po rozpadu Rakouska-Uherska na konci října 1918 začala na území Podkarpatska 

vznikat řada tzv. národních rad různé orientace. Vznikaly rady proukrajinské orientace, 

promaďarské orientace a v neposlední řadě i proruské orientace, ale nakonec převážilo 

mínění pro orientaci na vznikající Československo.
76

 

 

Vznik Československé republiky a slib autonomie Podkarpatské Rusi 

Podle dohody na začátku ledna 1919 bylo rusínské území obsazeno 

československými vojáky. Předseda prešovské rusínské rady A. Beskid v Praze předal 

československé vládě rozhodnutí o spojení Podkarpatské Rusi s Československem. 

Požadavek o připojení byl poté schválen i na mírové konferenci v Paříži, kde Beskid s 

Žatkovičem  vytvořili Rusínskou komisi.
77

 

E. Beneš v Paříži také předložil návrh, kde československá vláda slibuje 

Podkarpatské Rusi plnou autonomii a vlastní parlament. Tento návrh byl schválen. Součást 

mírové smlouvy mezi státy Dohody a Rakouskem, která byla podepsána 10. října 1919, 

byla tzv. malá minoritní smlouva. Podkarpatská Rus byla součást Československa, zároveň 
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se Československo zavázalo, že: „zorganizuje rusínské území jižně od Karpat v hranicích 

určených hlavními mocnostmi jako autonomní jednotku v československém státě a obdaří 

je nejvyšší mírou samosprávy, jaká se srovnává s jednotou československého státu.“
78

 

Připojení bylo ještě dodatečně potvrzeno Trianonskou mírovou smlouvou 1920. Pro 

Podkarpatskou Rus byla jmenována prozatímní rusínská autonomní rada v čele s G. 

Žatkovičem, tzv. „prozatímní Direktorium“. Ale na správu země skutečný vliv nemělo.
79

  

Československá republika 29. února 1920 přijala ústavní listinu. „Podle ústavy 

Československo je jednotným státem, jehož nedílnou  součástí je Podkarpatská Rus, dále že 

Podkarpatská Rus má vlastní zákonodárný sněm a že v jejím čele stojí guvernér. Ústavní 

listina také předpokládala přiměřené zastoupení Podkarpatské Rusi v Národním 

shromáždění a vydání  ústavního zákona upravujícího hranice se Slovenskem. Zároveň 

ústava předpokládala, že budou její ustanovení ve vztahu k Podkarpatské Rusi dále 

konkretizována. Z ústavy vyplývalo, že Československo je unitárním státem. Ústavodárce 

podle zprávy ústavního výboru vycházel ze znění úvodu minoritní  Saint-Germainské 

smlouvy, kde bylo výslovně řečeno, že Československo je jednotným státem, ke kterému se 

připojil spolek jihokarpatských Rusínů.“ 
80

 

Guvernérem Podkarpatské Rusi se stal G. Žatkovič, faktickou moc měl český 

úředník – viceguvernér Petr Ehrenfeld. Žatkovič po deseti měsících podal demisi, což měla 

být jistá forma protestu proti postupu pražské vlády na Podkarpatské Rusi.
81

 

 

Problémy s autonomií Podkarpatské Rusi 

Podkarpatský lid po roce 1918 svým osvobozením dostává nový úkol. 

Podkarpatská Rus poprvé ve své historii tvořila samostatnou národní, politickou a správní 

jednotku. Zároveň prožívala národní revoluci, kterou si např. Češi a Slováci prošli již 

v roce 1848. Rusíni měli možnost provést své definitivní obrození a osvobození národní, 

kulturní, politické a sociální.
82
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V roce 1920 žily v Podkarpatské Rusi asi dvě třetiny slovanského obyvatelstva, 

dvacet procent tvořili židé a na třetím místě se nacházeli Maďaři. Podle Nečase se Rusíni 

do té doby nezajímali o politické dění, pro Maďary znamenala Podkarpatská Rus “Ruskou 

Krajinu“, kde jejich kandidáti při volbách vždy hladce zvítězili a dál se také politicky 

neangažovali. K tomu Nečas uvádí, že pokud Podkarpatské Rusi byla přislíbena 

autonomie, musí počítat s tím, že to je “naprosto politicky neuvědomělý element“.
83

 

Beneš se k neuskutečněné autonomii Podkarpatské Rusi vyjádřil v podobném 

duchu. Sám prohlásil, že autonomie bude v brzké době prováděna. K tomu proč dosud 

autonomie nebyla uskutečněna, uvedl, že území Podkarpatské Rusi: „se poprvé v dějinách 

podkarpatsko-ruského lidu stalo samostatnou jednotkou správní, samostatnou jednotkou 

politickou a vlastně také národní“.
84

  Dále uvedl, že tato situace nastala prvně a je to pro 

tento lid ohromná revoluce a prohlašuje, že si to musí sami uvědomit, ale od roku 1918 na 

tento krok nebyli připraveni. Do té doby neměli žádná politická ani národní práva. 

Kulturně se Podkarpatská Rus orientovala na sever, čemuž z jihu zabraňovala kultura a 

politika maďarská. Teprve po připojení k Československu dostali první základy 

demokracie. Beneš, stejně jako Nečas, uvádí, že v Podkarpatsku tvoří dvě třetiny 

obyvatelstva slovanského elementu a pouze jednu třetinu tvoří obyvatelstvo maďarské a 

židovské. Tato menšina podle Beneše na tom byla hospodářsky, sociálně a politicky daleko 

lépe. Což by znamenalo, že by došlo k vládě nedemokratické a menšina by ovládala 

většinu. Proto museli být nejprve učiněny kroky k vybudování opravdové demokratické 

autonomie. Beneš chce, aby autonomie byla pro Podkarpatskou Rus trvalá, proto je nutné 

vybudovat vlastní národní školy, upravit veřejnou správu apod. Dále vidí problém po 

finanční stránce.
85

 

Rusíni nebyli ve svém jádru ovládáni nějakými politickými sympatiemi či 

tradicemi. U Rusínů hlavní roli hrály v té době spíše jejich materiální potřeby, jako je 

půda. Rusín půjde na ruku každému, kdo mu nabídne cestu k lepšímu životu.
86

 

Podkarpatskou Rus Beneš vidí jako most mezi východním a západním světem. 

Připojení Podkarpatské Rusi k Československu vidí jako velikou záruku míru ve střední 
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Evropě. Dále má Podkarpatská Rus spojovat teritoriálně Českoslovenko s Rumunskem a 

tím umožnit politiku Malé Dohody.
87

 

Problém otázky autonomie je, jak už bylo výše zmíněno, že Podkarpatská Rus má 

jen „hrstku inteligence rusínské a dosavadní tzv. autochtonní inteligence pochází velkou 

většinou z pomaďarštěných nebo maďarských měst a nebyla vychována v mateřském 

jazyku velké většiny národa.“
88

 Okamžité zavedení autonomie by tedy znamenalo vydání 

Podkarpatské Rusi do rukou maďarského úřednictva. Maďaři také viděli spojení 

Československa s Podkarpatskou Rusí pouze za provizorní. Zavedení okamžité autonomie 

by dále mělo za důsledek, že hlavním úřadovacím jazykem na Podkarpatské Rusi by se 

stala maďarština. Důkaz bídné inteligence rusínského lidu Nečas ukazuje na faktu, že 

„důvěrné porady členů prvního rusínského direktoria Podkarpatské Rusi děly se často 

jazykem maďarským.“
89

 Nelze ovšem neustále poukazovat na nezralost Podkarpatské Rusi, 

a pokud se v budoucnosti počítá s autonomií, měli by se do všech úřadů a oborů připouštět 

Rusíni a zavádět je do úřadování. Dosavadní situace byla považována za pouhé 

provizorium a otázkou měla být jen rychlost, kdy autonomie bude pomalu uvedena do 

života a také jakým způsobem se to bude dít.
90

 

Z toho všeho vyplývá, že ač autonomie byla Podkarpatské Rusi přislíbena a 

zapsána v ústavě z roku 1920, byla to ještě otázka dalších let, spíše desítek let, než by tato 

autonomie mohla být fakticky zavedena. Musela se zavést řada změn v úřadech, ve 

školství, v kultuře, politice, sociální a hospodářské sféře. Důležitým aspektem byl také 

rusínský jazyk, který by musel být zaveden jako úřední jazyk, ale kterým mluvila jen 

hrstka obyvatel. Zřejmé také je, že po autonomii volalo spíše maďarské obyvatelstvo, které 

by z toho mělo jen prospěch. Tím by došlo k maďarizaci Podkarpatské Rusi a Rusíni by se 

své autonomie nedočkali. 

 

Ruský a ukrajinský směr na Podkarpatské Rusi 

Na Podkarpatské Rusi vládla nespokojenost s československou politikou, kterou 

ještě podnítila rezignace Žatkoviče.
91
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Ve 20. a 30. letech docházelo v zemi k dělení na národně kulturní směry – rusínský, 

ruský, ukrajinský, maďarský, židovský. Ruští a ukrajinští emigranti začali v Podkarpatské 

Rusi převychovávat mladé Rusíny v rámci nacionalistických otázek. Dne 22. listopadu 

1938 Národní shromáždění přijalo ústavní zákony a autonomii Slovenské krajiny a o 

autonomii Podkarpatské Rusi podle Sbírky zákonů a nařízení č. 328/1938.
92

 

„Rok 1938 znamenal přelom v mezinárodně politickém postavení i vnitropolitické 

situaci Československa.“
93

 Prezident Beneš abdikoval 5. října 1938, 11. října 1938 byla 

jmenována autonomní vláda v čele s Andrejem Bródym.
94

 

Podkarpatští autonomisté se 6. října 1938 v Žilině dohodli s vedením Hlinkovy 

slovenské ludové strany na „transformaci“ Československé republiky ve federativní stát 

Čechů, Slováků a podkarpatských Rusínů.“
95

 Jak je zmíněno výše, byla jmenována na 

Podkarpatské Rusi autonomní vláda v čele s A. Bródym. Tato vláda byla „ruského směru“. 

Československo v té době jednalo s Maďarskem v rámci odstoupení části území 

Podkarpatské Rusi a Slovenska. Jednání se nevydařila podle představ maďarské vlády a ta 

začala jednat s Německem a Itálií o arbitrážním řešení sporu. Vláda A. Bródyho chtěla 

jednat s Maďarskem sama nebo uskutečnit referendum na území Podkarpatska. Bródy byl 

však obviněn z vlastizrady za toto jednání, které bylo protiústavní. Následně bylo 

Německem pražské vládě doporučeno jmenovat na Podkarpatsku autonomní vládu 

ukrajinského směru, vládu Augustina Vološina.
96

 

Vološinova vláda se musela nejdříve vyrovnat se ztrátou území, které bylo 

postoupeno Maďarsku na základě vídeňské arbitráže ze dne 2. listopadu 1938. „Podle 

protokolu podepsaného zástupci Německa, Itálie, Maďarska a ČSR (tzv. vídeňská arbitráž) 

mělo Československo Maďarsku odstoupit ve dnech 5. – 10. listopadu 1938 značnou část 

jižních území Slovenska a Podkarpatské  Rusi. Podkarpatská Rus ztratila území o rozloze 1 

523 km2, města Užhorod, Mukačevo, Berehovo a 97 obcí s 173233 obyvateli.“
97
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19. listopadu začala v Praze schůze poslanecké sněmovny, která schválila návrh 

ústavního zákona o autonomii Podkarpatské Rusi. Vološinova vláda byla orientována na 

ukrajinský směr a podle vyhlášky byl název Podkarpatské Rusi změněn na „Karpatskou 

Ukrajinu“.
98

 

Přejmenování na Karpatskou Ukrajinu bylo provedeno protiústavně a byl ponechán 

původní název Podkarpatská Rus, respektive Země podkarpatoruská.
99

 

 Vološinova vláda také rozpustila všechny doposud existující politické strany, 

jedinou stranou byla „Ukrajinské národní sjednocení“ a jejím cílem bylo „šířit ideu 

ukrajinského nacionalismu.“
100

 

Na konci 30. let 20. století se celková situace pro Podkarpatskou Rus zhoršovala. 

Dne 14. března 1939 Maďarsko vybídlo československou vládu, aby vyklidila území 

Podkarpatské Rusi. Po utvoření samostatného slovenského státu prý Vološin prohlásil, že 

situace Podkarpatské Rusi byla změněna a pro slovenský stát to mělo znamenat konec 

ústavního vztahu s Podkarpatskou Rusí a konec povinnosti chránit její hranice. Druhý den 

Vološin požádal Háchu o okamžité svolání sněmu. Již na druhém zasedání byl vládou 

předložen návrh zákona o vyhlášení samostatnosti, který byl následovný den schválen, a 

další den byl prezidentem zvolen Vološin. Podkarpatská Rus, která nesla oficiální název 

Karpatská Ukrajina, se stala republikou. V čele stál prezident Vološin a úředním jazykem 

se stala ukrajinština. Den 15. březena 1939 byl mezníkem, „kdy zvon svobody odbil časy 

svobodné Podkarpatské Rusi.“
101

 

Je pravda, že od roku 1920, kdy československou vládou byla Podkarpatské Rusi 

přislíbena autonomie, se o to jen marně pokoušela. Je pravdou, že to bylo v době, kdy by 

tato samostatnost znamenala silnou maďarizaci. Následně však došlo k odvolání Bródyho a 

na Podkarpatské Rusi se dostal k moci směr proukrajinský. Podkarpatská Rus, která byla 

přejmenována na Karpatskou Ukrajinu, dostala konečně, po čem tak dlouho toužila, ale 

zřejmě to nebyl směr, kterým chtěla mířit. Ani to však nebylo definitivní, země byla krátce 

na to obsazena Maďarskem. 
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Rusínská asimilace před druhou světovou válkou 

Když došlo k připojení Podkarpatské Rusi k Československé republice, jednalo se o 

území o rozloze 12 617 km2, kde žilo asi 585 500 obyvatel, z toho asi 372 500 Rusínů, na 

druhém místě byli Maďaři s počtem asi 103 000.
102

   

 

Tabulka 1: Počet obyvatel podle národnosti v Podkarpatské Rusi ze sčítání obyvatel v 

roce 1921
103

 

Rusíni 374 163 

Maďaři (v nich i část židů) 102 998 

Židé 82 324 

Židé podle vyznání 120 000 

Čechoslováci 19 289 

 

V roce 1921 došlo ke sčítání obyvatelstva na Československu. Toto sčítání 

obyvatel, podle Popa, bylo velmi zkreslené. Rusíni byli často Slováky označováni jako 

Maďaři. Úředníci zjišťovali znalost jazyka a ne národní identitu. To znamená, že komisaři 

chodili s texty v rusínském jazyce a ukazovali je často negramotným sedlákům, aby na 

nich dokázali znalost rusínského jazyka. Rusíni, kteří tento text nepřečetli, byli označeni 

jako Maďaři. Rusínům také bylo často vyhrožováno, že budou zapsáni jako Maďaři. Byly 

jim také pokládány otázky, zda jsou jen Maďaři nebo Slováci. Tak se Rusíni nemohli ani 

ke své národnosti přihlásit. Podle Popa od posledního sčítání roku 1910 klesl počet Rusínů 

až o několik desítek tisíc.
104

 

V roce 1930 podle oficiální statistiky na Podkarpatské Rusi žilo již 447 000 Rusínů, 

což ukazuje velký nárůst Rusínské národnosti od posledního sčítání.
105

 

Jiná situace byla v Podkarpatské Rusi a jiná zase v Prešovské Rusi na 

severovýchodě Slovenska. V Prešovské Rusi neměli Rusíni statut státotvorného národa a 
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byli považováni jen za národnostní menšinu, která měla omezené právo na používání 

svého mateřského jazyka ve školství a ve veřejném životě.
106

 

V době první Československé republiky se zdá, že docházelo k násilné asimilaci, 

kdy Rusíni často neměli na výběr a museli se přihlásit k maďarské nebo slovenské 

národnosti. Převážně tedy v této době docházelo k maďarizaci rusínského obyvatelstva, 

než se poměry trochu uklidnily. Podle Popa od roku 1910 došlo k obrovskému úbytku 

rusínského obyvatelstva, jak je zmíněno výše. 

 

Karpatští Rusíni ve druhé světové válce 

Dne 15. března 1939 byla vyhlášena nezávislost Podkarpatské Rusi s názvem 

Karpatská Ukrajina a v čele s prezidentem A. Vološinem byla jmenována nová vláda. Ještě 

ten den, kdy se konalo první a zároveň také poslední zasedání této republiky se rozhodlo o 

nekladení odporu maďarské armádě. Vološin následně rozpustil vládu nově vzniklé 

Karpatské Ukrajiny a sám opustil její území. Karpatská Ukrajina byla anektována 

Maďarskem a až do konce války zůstala pod jeho vládou.
107

  

Karpatští Rusíni Prešovské Rusi byli součástí samostatného Slovenského státu. 

Slovenský stát byl spojencem nacistického Německa. Magocsi uvádí, že během války 

území karpatských Rusínů bylo i celkem ekonomicky stabilní a válka se jich ani moc 

nedotkla. Přesto po zabrání území Maďarskem odešlo z Podkarpatska asi 8000 Rusínů do 

východní Haliče. Mnoho jich, kteří chtěli bojovat proti fašismu, bylo posláno do gulagů za 

nezákonné překročení sovětských hranic. Přeživší museli bojovat na straně Sovětského 

svazu proti Německu v Československém armádním sboru, kde prý na jeho počátcích 

tvořili Rusíni více jak dvě třetiny vojáků.
108

 

Přestože území Podkarpatska bylo v rukou Maďarska, bylo povoleno vydávat 

rusínskou literaturu, rusínština se mohla vyučovat ve škole a mohli se rozvíjet i kulturní 

spolky. To vše za předpokladu maďarské politické linie. Tedy samozřejmě něco za něco. A 

také byl zakázán proukrajinský směr.
109

 

Ke konci února 1940 byl maďarské vládě předložen projekt autonomie Kárpátalja, 

tedy karpatského území. Tento projekt byl předložen k projednání, ale k jeho skutečnému 
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projednání nikdy nedošlo. Komisař území Kárpátalja Miklós Kozma tento projekt prohlásil 

za neuskutečnitelný, „protože rusínská společnost postrádá střední vrstvu, která by byla 

schopna autonomii uskutečnit.“
110

 Místo toho navrhl koncept „uhro-rusínského“ národa. 

Na základě tohoto projektu slíbil podporu kulturního rozvoje a rusínského jazyka ve 

školství. Následně byla v Užhorodě založena Podkarpatská vědecká společnost. Ta měla za 

úkol vytvořit národní identitu Rusínů. Tato vědecká instituce vydala řadu rusínských 

publikací, velkým přínosem bylo vydání Gramatiky rusínského jazyka.
111

  

V průběhu války byli na Podkarpatsku pronásledováni nepohodlní občané. Asi 

v roce 1942 bylo odsouzeno 123 podkarpatských ukrajinských nacionalistů. Tedy zastánců 

ukrajinského proudu na Podkarpatsku.
112

 

Během války jednal Beneš o poválečném uspořádání. Již v září 1939 sám 

v rozhovoru se sovětským velvyslancem prohlásil, že Podkarpatská Rus může po válce 

patřit Československu nebo Sovětskému svazu. Podkarpatskou Rus viděl jako území, které 

bude spojovat Rusko s Československem. Roku 1944 byla pak Podkarpatská Rus obsazena 

sovětskou armádou.
113

  

Roku 1945 mezi Československem a Sovětským svazem byla uzavřena smlouva o 

odstoupení Podkarpatské Rusi neboli Zakarpatské Ukrajiny Sovětskému svazu. Prezident 

Beneš v srpnu 1945 ještě zbavil Rusíny československého státního občanství ústavním 

dekretem č. 60/1945.
 114

 

 Vše bylo dovršeno 22. listopadu 1945. Prozatímní parlament ratifikuje smlouvu 

mezi Československem a Sovětským svazem. Podle této smlouvy se Zakarpatská Ukrajina 

„sjednocuje se svou odvěkou otčinou – Ukrajinou.“
115

  

Dimitrij Choma: „Není obtížné si domyslet mezinárodní souvislosti: Podkarpatská 

Rus se stala Zakarpatskou oblastí Ukrajinské sovětské socialistické republiky se všemi z 

toho plynoucími důsledky, včetně jazykových a školních.” 
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Zakarpatská Ukrajina, které se jednoduše říkalo jen Zakarpatsko, byla podle 

Magocsiho degradována na úroveň obyčejné oblasti Sovětské Ukrajiny. Prešovská Rus 

zůstala součástí Československa.
116

 

Předválečná i válečná léta znamenala pro Rusíny mnoho změn. Přestože jim byla 

slíbena autonomie, nedočkali se jí ani před válkou ani během a ani po válce. V roce 1939, 

15. března, sice došlo k vytvoření republiky, ale ještě téhož dne zanikla. A přestože 

prezident Beneš sliboval, že vláda podnikne veškeré kroky, které povedou k autonomii 

Podkarpatské Rusi, o pár let později nabízel Podkarpatskou Rus Sovětskému svazu. Rusíni 

měli také smůlu, že na Podkarpatské Rusi byla politika vedena jiným, než rusínským 

směrem. Nejprve to byla maďarizace, následně vystřídám proruskou politikou, která byla 

vystřídána za ukrajinský směr. Ten byl za války opět vystřídán za maďarský proud a 

následně patřilo Podkarpatsko, respektive Zakarpatsko Sovětskému svazu. Pouze za druhé 

světové války, kdy se vyučoval rusínský jazyk na školách, a vznikaly různé rusínské 

kulturní spolky. 

Muž (nad 56 let): „Rusíni boli odjakživa utláčaní. Dlhé roky ich utlačili Maďari, 

potom utlačil Sovietsky zväz, teraz Ukrajina, utlačili Poliaci, utlačili Česi na 

Podkarpatskej Rusi, postavenie tzv. ukrajinského obyvateľstva na Východnom Slovensku 

bolo síce deklarované ako nezávisle sa rozvíjajúce, ale vždy dochádzalo k postupnej 

asimilácii a stupeň asimilácie už je taký, že rusínske etnikum za dve generácie zanikne.“ 

 

Události po druhé světové válce a asimilace Rusínů 

Podkarpatská Rus se rokem 1945 stala součástí svazku Svazu sovětských 

socialistických republik. Mnoho Podkarpatských Rusínů bylo odvlečeno do sovětských 

koncentráků, v Podkarpatské Rusi spolu se Slováky a jinými národnostmi se jednalo asi o 

100 000 osob.
117

 

Karpatští Rusíni se ocitli pod vládou komunistů. Vlivem sovětské vládní politiky se 

na Podkarpatsko přistěhovalo mnoho funkcionářů komunistické strany, ředitelů, firem, 

dělníků, lékařů, učitelů a mnoho dalších odborníků z oblastí Sovětského svazu.
118

 

Od Užhorodu po Jasinu se podkarpatská země stala bezvýznamnou součástí 

sovětské Ukrajiny. Mnoho obyvatel bylo deportováno a v roce 1947 Podkarpatskou Rus 
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postihl hladomor. Po uvolněných místech v domech a bytech se začali usazovat Ukrajinci a 

Rusové, začala cílená ukrajinizace a rusifikace obyvatel. Bylo zrušeno mnoho rusínských 

spolků, institucí, výchovné a kulturní organizace. Zrušena byla i řecko-katolická církev, ke 

které se tehdy hlásila většina obyvatelstva. V Prešově roku 1950 došlo také k rozpuštění 

řecko-katolické církve a obyvatelstvo se vrátilo k pravoslaví. Došlo také k uzavření 

rusínských škol. Rusínština se jako mateřský jazyk neuznával. Rusíni jako národ 

neexistovali.
119

   

Žena z Pichne: „V 50-tych rokoch minulého storočia, keď bola zakázaná rusínska 

národnosť, moji rodičia si museli zvoliť, resp. ich rodičia svojim deťom museli zapísať inú, 

oficiálne uznávanú identitu – otec dostal ukrajinskú, mama – slovenskú.“ 

Žena z Klenové: „Po ukončení ZŠ jsem si musela vybrat národnost buď 

slovenskou, nebo ukrajinskou.“ 

Muž z východního Slovenska: „V minulom režime, rodičia a starí rodičia museli sa 

hlásiť k Ukrajincom.“ 

Rusínská národnost byla zakázána, kdokoli s rusínskou národností byl násilně 

zapsán jako Ukrajinec. Rusínština byla ve školách i v tisku zakázána.
120

 

Vasil Emiljanovič Korol: „Za Československa jsme tady měli deset rusínských 

deníků. Když nás zabrali naši bratři, nechali nám jen jedny noviny, týdeník. Tehdy, v roce 

1945, to bez nás podepsali Molotov s Fierlingrem a rázem z nás udělali zakarpatské 

Ukrajince. Škrtnutí pera stačilo k tomu, aby se z Rusína stal Ukrajinec!“
121

  

Sovětští agitátoři začali propagovat myšlenku mezi Rusíny v Prešovské Rusi o 

přesídlení na sovětskou Ukrajinu. Roku 1947 tak došlo k přestěhování asi 12000 obyvatel, 

z toho nejvíce se jednalo o nejchudší Rusíny, na Ukrajinu. Ti, kteří chtěli protestovat, byli 

obviněni z protisovětské agitace a byli posláni do gulagu. Některým se v 60. letech 20. 

století podařilo přestěhovat do Zakarpatska. Někteří následně získali povolení k návratu do 

Československa. Tyto přesuny, reemigrace, trvaly asi až do roku 1999, přestože téměř 

8000 potomků Rusínů z Prešovské Rusi stále žije ve Volyňské a Rivnenské oblasti 

Ukrajiny.
122
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Na Slovensku odmítla Komunistická strana Československa uznat karpatské 

Rusíny jako odlišnou národnost. Komunistický režim od roku 1952 prosazoval 

ukrajinizaci, všichni Rusíni byli v oficiálních dokumentech prohlášeni za Ukrajince. 

Ukrajinština byla zavedena do školství, publikací a kulturního života, kde vystřídal jazyk 

rusínský, který dominoval v kulturně společenském životě v Prešovské Rusi. Tyto změny 

vyvolaly protesty karpatských Rusínů na Slovensku proti svému přejmenování na 

Ukrajince. Od roku 1960 mnoho Rusínů dobrovolně přijalo slovenskou identitu a děti 

začali posílat do slovenských škol. Díky těmto událostem začalo docházet k asimilaci 

karpatských Rusínů severovýchodního Slovenska. Magocsi udává, že jejich počet od roku 

1930 tím klesl o dvě třetiny. V roce 1930 se k rusínské národnosti hlásilo asi 85 000 

obyvatel, v roce 1980 to bylo již 31 000.
123

 

Žena, 49 let: „Léta letoucí nám rodiče měli možnost dát jenom ukrajinsku, nebo 

slovensku národnost. A proto, že měli slovenské školy, tak automaticky volili slovensku 

národnost.“ 

V roce 1968, během Pražského jara, karpatští Rusíni prešovské oblasti požadovali 

navrácení jejich původní národnosti a obnovení rusínských škol a tisku v rusínském jazyce. 

Toto úsilí bylo bohužel zmařeno vpádem Sovětského svazu a jeho spojenců do 

Československa téhož roku, 21. srpna. Další aktivity související s obnovením identity 

karpatských Rusínů byly definitivně zakázány.
124

 

Doba komunismu po druhé světové válce znamenala likvidaci mnohých aspektů 

tradičního života karpatských Rusínů a nikdo nevěděl, zda tato národní skupina bude mít 

vůbec nějakou budoucnost. Po druhé světové válce docházelo také k nucené asimilaci 

Rusínů, kteří byli prohlášeni za Ukrajince, byli nuceni učit se ve škole v ukrajinštině. 

Rusíni zkrátka měli přestat existovat. Jejich budoucnost opravdu byla velice nejistá. 

Mnoho Rusínů, než aby se prohlásili za Ukrajince, zvolili pro ně přijatelnější cestu a 

vybrali si identitu slovenskou. Výhra to ale nebyla. Místo do ukrajinských škol posílali své 

děti do škol slovenských, ale rusínský jazyk a rusínská identita a národnost měly 

zaniknout. 

 

                                                 
123

 MAGOCSI, PAUL R., Národ odnikud, s. 98-99 
124

 MAGOCSI, PAUL R., Národ odnikud, s. 98-99 



43 

 

 

Revoluce a nové naděje pro Rusíny 

Po pádu komunismu v roce 1989 pro Rusíny začalo další národní obrození. Začaly 

vznikat nové rusínské organizace: Společnost karpatských Rusínů na Ukrajině, na 

Slovensku Rusínská obroda a další organizace vznikaly i v dalších státech, kde žili Rusíni. 

Začaly vycházet noviny a časopisy v rusínském jazyce, např. Rusyn a Narodny novinky na 

Slovensku a na Ukrajině Podkarpats´ka Rus´.
125

 

Po roce 1989 také vyvstala otázka o budoucnosti obyvatelstva na Podkarpatské 

Rusi a nejasnosti kolem státoprávního uspořádání Československa. Rusíni to tehdy vidí 

jasně, chtějí společný stát. Cesta do Evropy je možná jedině přes Československo a spolu 

s ním. Po roce 1989 to ti, co měli přání jednotnosti Československa, neměli jednoduché. 

Byli označeni za rozvraceče Ukrajiny. V té době vyšel zákon, že do vězení může každý, 

kdo zpochybňuje jednotnost Ukrajiny. 
126

 

Podkarpatská Rus na ukrajinském území byla po revoluci čím dál víc zbídačována, 

bohatství regionu je vyváženo směrem na východ. Plundrují se lesy, hospodářské podniky 

jsou privatizovány a získávají je hlavně přistěhovalci. Dumnič se domnívá, že kdyby došlo 

k autonomii země, mohla by o takových věcech rozhodovat sama.
127

  

Nově vzniklé rusínské organizace se snažily o uznání Rusínů jako svébytného 

národa a mohly se zase vzdělávat ve svém mateřském jazyce. Užití jazyka i v úřední sféře 

na místní úrovni. V březnu 1991 se konal První světový kongres Rusínů a v listopadu 1992 

První kongres rusínského jazyka. Tyto kongresy se poté konají každé dva roky v zemích, 

kde žijí Rusíni.
128

 

Koncem roku 1991 se rozpadl Sovětský svaz a Zakarpatsko se stalo součástí 

nezávislé Ukrajiny.
129

 Dne 1. prosince 1991 se na Ukrajině konalo referendum o 

nezávislosti země a o novém prezidentu. Na Podkarpatské Rusi si prosadili ještě bod o 

samosprávě země. Pro tento autonomní statut tehdy hlasovalo 78 % obyvatel.
130

  

Vasil Emiljanovič Korol: „Když bude autonomie, budou sedět v národním 

shromáždění naši kandidáti a ne ti, které tam kandidovala komunistická strana. Ačkoli 

v prosinci u nás hlasovalo 78 % lidí za autonomii, přijel pan Kravčuk s jiným nápadem. 
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Prý tu vytvoří svobodnou ekonomickou zónu. My žádnou zónu nechceme, chceme 

autonomii.“
131

 

Následně bylo vyhrožováno každému, kdo autonomii prosazoval. Druhou cestou 

byla samosprávná Podkarpatská Rus v rámci dosavadní Ukrajiny a třetí možností bylo, aby 

si Rusíni prosadili samostatnou Podkarpatskou republiku. V rámci Sdružení nezávislých 

států nebo zcela samostatnou.
132

  

Roma Lubkivskyj: „Rusíni nejsou podle mého názoru zvláštní národnost, ale 

etnografická skupina, jejíž členové hovoří ukrajinským dialektem.“
133

 

Vasil Emiljanovič Korol: „Teď přijdete na úřad a hned Vás vyhodí ven. Při jednom 

z nynějších zasedání národního shromáždění Ukrajiny bylo řečeno, že Rusíni neexistují, že 

to jsou vlastně Ukrajinci.“
134

 

Po rozpadu Československa se karpatští Rusíni Prešovské Rusi ocitli v nezávislém 

Slovensku.
135

 Po roce 1993 a vzniku dvou republik se odsunula i myšlenka spojení 

Podkarpatské Rusi s Československem. Na Slovensku otázky Rusínů převzala Rusínská 

obroda v Prešově. Na školách se rusínština nevyučovala. Společnost podkarpatských 

Rusínů začala spolupracovat na kodifikaci rusínského jazyka. Bohužel na to ale nejsou 

peníze. Na Slovensku naopak na podobné činnosti dostávali podporu od státu. Opět ožila 

řecko-katolická církev.
136

 

Dimitrij Choma: „Pokusy o kodifikaci rusínského spisovného jazyka se udály v 90. 

letech v Prešově. Těm pokusům nevěřím: není pro koho (příliš málo početná národnost) a 

není za co. Dovedu si představit trochu kultivovanější dialekt tak pro potřebu ne příliš 

složité  literatury, ale jazyk, do kterého by bylo možné překládat  např. světovou klasiku, to 

si představit nedovedu. A myslím, že tento názor naprosto převládá i na východě.“ 

Otázky řeší parlament v Kyjevě, ve kterém nejsou po nedávných volbách 

zastoupení podkarpatští Rusíni. V květnu 1995 se konal III. Světový kongres Rusínů, který 
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potvrdil právo Rusínů na samostatnou národnost, na základě toho Rusíni na Podkarpatsku 

uplatňují nárok na svébytnost i sebeurčení.
137

 

Na Svazu podkarpatských Rusínů se členové rozhodli, že nadále budou trvat na 

autonomní Podkarpatské republice v rámci Ukrajiny. Byla také ustavena prozatímní vláda, 

ta chtěla usilovat, aby Kyjev s nimi začal jednat, a chtějí dosáhnout autonomie.
138

 

 

Současná situace Rusínů a jejich kulturní prvky 

V současnosti vláda Slovenska uznává karpatské Rusíny jako národnostní menšinu. 

Díky tomuto oficiálnímu uznáni karpatských Rusínů jako odlišné národnosti dostávají 

finanční podporu od státu. Na Slovensku se vyučuje rusínských jazyk na některých 

základních a středních školách. V Prešově se dá studovat rusínština také na vysoké 

škole.
139

 

Po roce 1989 díky společensko-kulturním změnám v Evropě a po kodifikaci 

rusínského jazyka, ke které došlo v roce 1995, zaznamenává rusínský jazyk rozvoj 

v různých sférách života rusínské národnosti: mediální, školní, literární, umělecké. To má i 

výrazný vliv na národnostní uvědomění Rusínů. V současnosti se rusínský jazyk nepovinně 

vyučuje v 10 základních školách, na gymnáziu v Medzilaborcích. Žáci pak mohou 

v rusínštině také pokračovat na Prešovské univerzitě. S tím však souvisí podle Plíškové 

problém, kterým je nedostatek kvalifikovaných pedagogů. Teprve v roce 2003/2004 začali 

v některých školách působit první absolventi Prešovské univerzity s aprobací pro rusínský 

jazyk.
140

  

Dalším problémem může být nedostatečný zájem rodičů dávat své děti do škol 

s rusínským jazykem. Jako příklad může sloužit Mateřská a Základní škola v Čabinách. Ve 

škole probíhá výuka jak v rusínštině, tak ve slovenštině. Podle slov paní učitelky této 

školy, škola nejspíš brzy zanikne. Rodiče se bojí, aby děti zvládaly výuku ve slovenštině, a 

proto je radši dávají do klasických základních škol s výukou ve slovenštině. 

Žena ze Svidníku: „Postavenie Rusínov na Slovensku je veľmi marginálne. Po 

dedinách zaniká školstvo ako celok, nehovoriac o národnostnom školstve, ktoré začalo 
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zanikať už od roku 1996, a nebyť aktivity OZ Kolisočka-koliska, ktoré nezištne vedie p. Ľ. 

Kraľova, už by sa rusínsky jazyk vôbec nikde neučil. A marginálnosť Rusinov ako 

národnostnej identity je zrejmá aj z toho, že zástupcovia tohto národa či národností 

nemajú žiadne významné postavenie vo vláde, parlamente, nemajú vlastný rozpočet (len 

príspevky z Ministerstva kultúry na jednotlivé akcie), národnostné politické strany vznikajú 

a zanikajú ako huby po daždi, kšeftuje sa s nimi.” 

V Prešově existuje také rusínské profesionální divadlo, Divadlo Alexandra 

Duchnoviče. Tyto instituce fungují právě díky státní podpoře. Na Slovensku existuje také 

televizní i rozhlasové vysílání v rusínském jazyce.
141

 

Přesto mnoho Rusínů se identifikuje jako součást majoritního národa ve státě, kde 

žijí. Existují i přívrženci ukrajinské orientace a tvrdí, že rusínský národ nikdy neexistoval, 

neexistuje a nikdy ani existovat nebude. Rusíny považují jen za odnož ukrajinského 

národa.
142

 

Rusíni se také často dělí na dvě skupiny, na Rusíny a Ukrajince.  Toto dělení podle 

slov Mikuláše Mučinka může urychlovat asimilaci. Pan Michal Burcin na to reaguje tím, 

že Rusíni mají svou historii, mateřský jazyk, ve kterém se učili v rusínských školách již za 

Rakouska-Uherska. Když vznikl první slabikář od Alexanda Duchnoviče, Ukrajina nebyla. 

Burcin uvádí, že nynější Ukrajinci byli Rusíni. V době komunismu, za Stalina, začala 

velká ukrajinizace. Z rusínských škol se staly školy ukrajinské. Ukrajinizace probíhala také 

ve východním Slovensku. Tím začala ukrajinizace rusínských žáků. Podle Burcina proces 

asimilace začal již na počátku 50. let 20. století právě díky ukrajinizaci rusínských škol, 

zrušila se řeckokatolická církev, Rusínům nebylo dovoleno hlásit se ke své národnosti a 

oficiálně nemohli užívat ani svůj mateřský jazyk. 
143

 

Co se týče Rusínů v zakarpatském území, místní rada v Užhorodě 7. března 2007 

uznala na historické Podkarpatské Rusi, v dnešní Zakarpatské oblasti Ukrajiny, národnost 

Rusín. Zakarpatská oblast je součást Ukrajiny od roku 1991. Od té doby se Rusíni snažili 

dostat se svými žádostmi k  vládě v Kyjevě. Dimitrij Sidor uvádí, že rozhodnutí o uznání 
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rusínské národnosti přijalo 80 % poslanců, a to i přes hrozby, které se jim dostávaly 

z Kyjeva.
144

  

V Zakarpatské oblasti v současné době působí Sdružení rusínských organizací 

Zakarpatí „Soim podkarpatských Rusínů“ Rusínská separatistická obecní organizace. Tato 

organizace požaduje uznání Rusínů jako samostatného národa a udělení autonomie. 

Hlavou organizace je Dimitrij Sidor. Podle slov pana Sidora, Soim zastává zájmy Rusínů, 

původních obyvatel Zakarpatí. Jeho oponenti, tedy vláda Zakarpatské oblasti a ukrajinské 

organizace, to popírají, tvrdíc, že působení Soimu velmi málo odpovídá zájmům Rusínů a 

spíše se inspiruje zahraničními mocnostmi. Dne 7. března roku 2007 Zakarpatská 

regionální rada uznala Rusíny samostatným etnikem na území Zakarpatí. Následující rok 

bylo přijato ultimátum Zakarpatské regionální rady o vyhlášení autonomie Zakarpatí do 1. 

prosince 2008. V Minsku 1. prosince 2008 Dimitrij Sidor prohlásil nezávislost „republiky 

Podkarpatská Rus“. Státní bezpečností Ukrajiny bylo pak zahájeno trestní řízení v obvinění 

z řízení Soimu v souvislosti se zásahem do územní celistvosti Ukrajiny. Dimitrij Sidor byl 

odsouzen na 3 roky vězení a k zaplacení pokuty. Soim podkarpatských Rusínů uvádí o 

genocidě Rusínů Ukrajinou: “Existuje vládní projekt Ukrajiny od roku 1996 o likvidaci 

rusínského národa. Ukrajinci prohlásili, že Rusíni jsou Ukrajinci. Ukrajina dodnes 

nelegitimně řídí Zakarpatskou oblast. Nemá žádný právní podklad k tomu, aby řídila tento 

region.“ V roce 2009 byl oznámen nový cíl organizace – prohlášení o rusínském státu.
145

 

Ve stínu ukrajinských revolučních událostí roku 2014 opět vyvstala otázka 

Rusínské autonomie, či dokonce samostatnosti Zakarpatské Ukrajiny, čili Podkarpatské 

Rusi. V médiích se v první polovině roku 2014 objevily zprávy, že jeden z vůdců 

zakarpatských Rusínů Petr Gecko se vyhlásil předsedou vlády Podkarpatské Rusi, dále 

vyslovil separační požadavek vůči Ukrajině a obrátil se na Ruskou federaci s prosbou o 

pomoc a vyslání „mírových jednotek“ do Zakarpatské Ukrajiny. Za toto byl Gecko stíhán 

Ukrajinskou státní mocí z podezření z ohrožování územní celistvosti Ukrajiny. Na výše 

uvedené události navazovalo nové prohlášení o údajném sjezdu rusínských organizací ze 

dne 14. 3. 2015, který měl za výsledek požadavek na uznání národnosti Rusínů a 
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autonomii pro ně. Sjezd se odkazoval na uspořádané referendum o autonomii z roku 1991, 

které ovšem nebylo centrální kyjevskou vládou nikdy uznáno. Následovat mělo oslovení 

Evropských institucí, parlamentů Česka, Slovenka a Maďarska a také OSN.
146

  

     Následně se objevily informace, že celá tato akce je pouhou provokací ruských 

tajných služeb a její aktéři jsou ruskými agenty. Proto zůstává otázka samostatnosti Rusínů 

stále otevřená a nevyřešená. 

Muž z východního Slovenska (nad 56 let): „Situácia Rusínov na Zakarpatskej 

Ukrajine je nie závidenia hodná. Ekonomické problémy nútia práceschopné obyvateľstvo 

isť za prácou do Maďarska, na Slovensko a do Čiech, a drvivá väčšina ich odchádza do 

vnútrozemia Ukrajiny a do Ruska. Kde pri návrate domov prinášajú do miestnej komunity 

nové prvky , cudzie, a tým vlastná kultúra, nie že sa obohacuje o nové prvky ale je 

nahradzovaná cudzími prvkami, ktoré pôvodnú kultúru dehonestujú.“ 

 

Vyhodnocení výzkumu  
 

Tabulka 2: Počet obyvatel podle národnosti na Slovensku 1991, 2001, 2011, 2014
147

 

Národnostní 
menšina 

1991 2001 2011 2014 

Maďarská 567296 519775 458370 34946 

Romská 75802 90944 106583 108881 

Česká 52884 44748 30681 34946 

Rusínská 17197 24178 33447 31939 

Ukrajinská 13281 10837 7512 8854 

 

Podle následující tabulky se dá vyvodit, že na Slovensku k asimilaci Rusínů 

nedochází. Naopak podle oficiální statistiky na Slovensku se dá tvrdit, že od roku 1991, 

kdy se k rusínské národnosti hlásilo 17197 obyvatel, do roku 2011, kdy se k rusínské 

národnosti přihlásilo 33447 obyvatel, se počet Rusínů na Slovensku téměř zdvojnásobil. 

Z toho lze také odvodit, že docházelo k posílení rusínské identity na Slovensku a možná 

k jakémusi uvědomění Rusínů na Slovensku.  

Žena z východního Slovenska (39 let): „Znie to možno zvláštne, ale byť Rusinom je 

teraz ako keby trendove a moderné.“ 
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V roce 2011 uvedlo 55649 při sčítání obyvatelstva jako mateřský jazyk rusínštinu. 

V roce 2001 to bylo o 562 sob méně a podle toho by se dalo soudit, že tak došlo k posílení 

rusínské identity. Při průběžném sčítání v roce 2014 uvedlo rusínskou národnost 31939 

osob. To je od roku 2011 o 1508 osob méně. Je možné, že v následujících letech začne 

zase naopak docházet k úbytku osob, které se budou hlásit k rusínské národnosti. 

Na otázku, co si myslí o asimilaci Anna Plišková odpověděla: “Asimilácia je tu 

jednoznačná, táto sa zastaviť nedá vzhľadom na migráciu Rusínov (za prácou, do škôl, 

vznik národnostne heterogénnych manželstiev a pod.) zo svojich autentických území 

severovýchodného Slovenska, vzhľadom na absenciu rusínskeho školstva, asimiláciu 

prostredníctvom cirkví východného obradu, absenciou štátnych orgánov zodpovedných za 

rozvoj národnostných menšín, absenciou zákona o národnostných menšinách, 

o financovaniu národnostnej kultúry atď. Hoci, z druhej strany, štatistiky zo sčítania 

obyvateľstva v SR od roku 1991 nasvedčujú, že v SR nárast obyvateľstva s rusínskou 

identitou a materinským rusínskym jazykom narastá, dokonca percentuálne v najväčšej 

miere v porovnaní s inými národnostnými menšinami.“ 

Dimitrij Choma: „Počet Rusínů a Ukrajinců na východním Slovensku je dnes určitě 

daleko menší než např. v letech padesátých, šedesátých. Podle mého názoru se tak stalo 

především pod vlivem ekonomickým, tj. stykem obyvatelstva dříve uzavřených obcí, nebylo 

kam jezdit do práce, ty možnosti vnikly až po válce - závody v Bardejově, ve Svidníku, 

Stropkově, v Humenném, v Prešově, Košicích. A k tomu autobusové spojení všech obcí, 

které před válkou neexistovalo. Lidé najednou více než v minulosti cítili, že ten úřední 

jazyk potřebují daleko více, než když pouze hospodařili na poli. A to všechno velmi silně se 

projevilo již za socialismu. Po změnách režimu a ekonomické situaci se venkov vylidňuje, 

není dost dětí a školy často zanikají. A tak se stalo před několika málo roky i v mé rodné 

obci - škola zanikla. V obci, kde po roce 1945 byly oba stupně základní školy.“ 

Celkově 31 respondentů uvedlo (z celkových 49), že k asimilaci Rusínů dochází. A 

dále 29 jich uvedlo, že rusínštinu ovládá spíše už jen starší generace.  

Žena (nad 56 let): „Najdou se i světlé výjimky i u mladých, že mluví rusínsky, ale 

každopádně, i když nemluví rusínsky, tak rusínskému jazyku rozumějí výborně (vlastní 

zkušenost).“ 

Muž z Prešova (nad 56 let): „Určitě používají i mladší generace, ale již ve velmi 

malém množství. Hodně dětí v rusínsky mluvících rodinách mluví slovensky.“ 
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Žena (59 let): “Rusínsky jazyk používa v mestách výlučne staršia generácia, detí 

komunikujú na slovenskom jazyku.”  

Z ukrajinských oficiálních statistik se toho moc zjistit nedá. Poslední sčítání 

proběhlo v roce 2001, viz tabulka 4.  Tehdy uvedlo 10183 osob rusínskou národnost a 

6725 uvedlo jako mateřský jazyk rusínštinu. Toto číslo však může být také zkreslené. 

Úředníci často zjišťují mateřský jazyk tak, že daným osobám dají k přečtení nějaký text 

v rusínštině, a pokud příslušný text přečtou, jsou označení jako Rusíni.  

 

Tabulka 3: Počet Rusínů na Ukrajině v roce 2001
148

 

Národnost Počet obyvatel Mateřský jazyk 

Menšinový jazyk Ukrajinština 

Huculové 21 400 8 21 382 

Lemkové 672 - 641 

Litevci 22 10 - 

Poliščukové 9 9 - 

Rusíni 10 183 6 725 3156 

 

Přesto se dá říci, že u Rusínů na Ukrajině dochází spíše než k dobrovolné asimilaci 

k asimilaci násilné, k tzv. ukrajinizaci. 

Žena z Pčoliné (48 let): „Asimilace je tam skoro násilná.“ 

Žena z východního Slovenska: „Rusíni na Ukrajine sa prispôsobili Ukrajincom.“ 

Muž z východního Slovenska: „Rusíni na Ukrajine majú problémy, resp. sú často 

postihovaní štátnou mocou, keď sa hlásia alebo aktívne vystupujú v prospech Rusínov.“ 

Na otázku, kde nejvíce působí asimilace, v jaké oblasti, 39 respondentů 

odpovědělo, že v jazykové. 

Muž z východního Slovenska: „V jazykovej oblasti. Poznám veľmi veľa rusínskych 

rodín, ktoré svoje deti nenaučili rodnej reči. Veď aj prečo. Ako keby sa za to hanbili a 

hlavne zabudli na to kto bol ich otec, mama, dedo a baba. Kde sa narodili a kto bol ich 

brat a sestra.“ 

Jako další oblasti uvedli školství, úřady, církev, ale největší problém vidí v běžné 

každodenní komunikaci. 

                                                 
148

 Výbor pro státní statistiky Ukrajiny [citováno 15. 2. 2016]. Dostupné z: 

<http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul2/select_5/?botton=cens_db&

box=5.5W&k_t=00&p=0&rz=1_1&rz_b=2_1> 
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Žena z Humenné (56 let): „Asimilácia pôsobí najviac v štátnych úradoch, súdy, 

prokuratúra, sústava štátnej správy, zdravotníctvo a školstvo. Je predsa paradox, keď detí 

na hodine rusinčiny rozprávajú po rusínsky, a na prestávke medzi sebou hovoria po 

slovensky.“ 

Rusíni také nadále požadují autonomii Zakarpatské Ukrajiny. Na otázku, zda jsou 

respondenti pro autonomii Rusínů, odpovědělo 25 respondentů ne a 24 odpovědělo, že ano. 

Anna Plišková: „Územnú určite nie – v podmienkach EÚ je táto otázka irelevantná. 

V zmysle kultúrnom áno – v otázkach dosahovania priorít pre svoju kultúru, rozvoj 

školstva mali by ich názory byť štátom akceptované.“ 

Žena ze Svidníku (27 – 59 let): „Nie, pretože nie sme dostatočne silní na to, aby 

sme mohli samostatne existovať a v SR nám nič nechýba. Autonómia nám národnú hrdosť 

nezvýši, pokiaľ to tak sami necítime a necháme svoju kultúru asimilovať, ako to v 

súčasnosti pozorujeme. Zase by pribudla len nová byrokracia a niekto by sa dobre nabalil. 

Dôležité je, aby sme sa za Rusínov nehanbili a aby sme boli uznávaní ako národnosť 

rovnocenná s ostatnými.“ 

Žena z Humenné (56 let): „Vnímám velké rozdíly mezi Ukrajinci a velký tlak na 

poukrajinštění rusínského obyvatelstva, bojím se zániku etnika. Rovněž se domnívám, že 

Ukrajina nehospodaří s finančními prostředky, které získává ze zakarpatské oblasti dobře, 

nic do této oblasti nevrací. Samotní Ukrajinci stojí o území, často ale slýchám, že se o 

„Zakarpatích“ vyjadřují jako o „bílých cikánech“, nejsou jim blízcí.“ 

Dále také pět respondentů uvedlo, že by si přáli, aby se Podkarpatská Rus opět stala 

součástí bývalého Československa. 

Žena z Pčoliné (48 let): „Autonómia, presnejšie kompletná autonómia nie je 

možná, keďže územie obývané Rusínmi sa rozkladá v troch štátoch – Slovensko 

(Prjaševčina), Poľsko (Lemkovina) a Ukrajina (Podkarpaťa), z nich je Ukrajina mimo EÚ. 

Za autonómiu Podkarpatské Rusi v rámci Ukrajiny ako federácie som určite. No najviac by 

som bol za pripojenie Podkarpatskej Rusi k Slovensku, resp. k obnovenému 

Československu, v hraniciach aké malo za I. ČSR (1918-1939).“ 

Převládá názor, že nemá smysl mluvit o autonomii, dokud se nezmění poměry na 

Ukrajině, kde dochází spíše k ukrajinizaci a autonomie by tomu zřejmě ani nepomohla. 

Dále dokud Ukrajina nebude členem Evropské unie, je celkem i zbytečné mluvit o nějaké 
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autonomii Rusínů v Zakarpatsku. Ti, kteří by autonomii přivítali si naopak myslí, že by to 

posílilo rusínskou identitu a lidé by se přestali stydět za to, že jsou Rusíni.  

Dále si 9 respondentů myslí, že Rusíni by měli mít i vlastní stát.  

Muž z Bardejova (37 let): „Jako každý národ by měl mít své území, kde by se mohl 

rozvíjet, i když vím, že v některých případech je to nereálné.“ 

Muž z Jarabiny (28 let): „Áno, pretože majú všetky znaky národa a mali by mať 

priestor na rozvoj svojej kultúry.“ 

Celkem ale 40 respondentů uvedlo, že v dnešní době je to nereálné, 5 respondentů 

opět uvedlo, že by si přáli být součástí Československa.  

Muž z Kurimky (nad 59 let): „V Poľskú nás presídlili a asimilovali. Na Slovensku 

vymierame a asimilujú nás. Na Podkarpatskej Rusi akoby ani neexistujeme, sme raj 

Ukrajinci. Národ je systematicky ničený, pričom jeho kraje sú drancované, ľudia 

skomierajú v mizérii. Je možné tento stav zmeniť, ale nie za terajšieho stavu. Je potrebná 

autonómia, eurointegrácia a progresívny plán zveľaďovania územia i národa.“ 

Žena z východního Slovenska: „Ne. Měli by být součástí republiky 

československé.“ 

Žena ze Svidníku (27 – 59 let): „Rusinský národ – rusinská národnosť je tak 

rozčlenená v okolitých štátoch, Slovensko, Polsko, Ukrajina, Rumunsko, aj Maďarsko a 

Srbsko, že vytvoriť jeden štátny útvar by bolo nemožné, jednak z finančného hľadiska ale aj 

z hľadiska politického. Jedno čo však by malo byť, a to znovu zjednotenie Česka a 

Slovenska a pričlenenie k tomu štátu aj Podkarpatskú Rus, ktorú Stalin za pomoci Beneša 

anektoval.“ 

Další otázkou také bylo, jak respondenti vidí dnešní situaci Rusínů na Slovensku a 

na Ukrajině. Většina odpovědí byla pesimistických a výhledově si myslí, že Rusíni časem 

asimilují a téměř zaniknou, pokud se situace závratně nezmění. Největší problém vidí 

hlavně u Rusínů na Ukrajině, kde Rusíni nemají ani možnost učit se ve svém mateřském 

jazyce. Asi tři respondenti odpověděli, že Rusínů je hodně, ale mnoho Rusínů se k nim ani 

nehlásí. Opět převládá názor, že Rusíni se pomalu asimilují a mladší generace nezná ani 

své tradice a zvyky. Také že na Slovensku pomalu zanikají školy v rusínském jazyce. 

Muž z Humenné (27 – 59 let): „Zlé. Veľmi zlé. Je smutné, že ja, Rusín, vám teraz 

píšem odpovede do tohto dotazníka po slovensky, keďže slovenčinu ovládam omnoho lepšie 

ako rusínčinu, a nebyť mojej iniciatívy, tak by som o svojich koreňoch, domove, jazyku a 
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kultúre nevedel takmer nič. Absentuje školstvo, absentuje národné sebauvedomenie a a 

politická reprezentácia.“ 

Anna Plišková: „Pokiaľ na Ukrajine nebude uznaná rusínska identita a rusínsky 

jazyk ako samostatný, je irelevantné hovoriť o ďalších veciach.  

Muž z Kurimky (nad 59 let): „Od roku 1991 je neuznané referendum na autonómiu 

Podkarpatskej Rusi! Ničí sa jazyk, i kultúra! Sú snahy, ale malé. Treba niečo spraviť, no 

verím, že je to ťažké v prostredí akom je Slovensko, a nie to oligarchii a anarchiou 

prerastená Ukrajina.“ 
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6. Diskuse a závěr 

Jak ze samotného názvu vyplývá, práce se především zaměřila na politický a 

historický vývoj Rusínů v Podkarpatské Rusi. 

Cílem této práce bylo zejména zjistit, jaká je dnešní situace Rusínů na území bývalé 

Podkarpatské Rusi. Porovnat situaci Rusínů na Slovensku a v Zakarpatské Ukrajině. 

Pomocí dotazníků zjistit, zda u této menšiny dochází k asimilaci, popřípadě v jakých 

oblastech, a jak se tato asimilace projevuje.  

První část práce měla za úkol plně teoreticky seznámit s problematikou 

národnostních a etnických menšin a vysvětlit základní pojmy jako je národ, nacionalismus 

a etnická a národnostní menšina. Vysvětlení těchto pojmů je důležité zvláště proto, že tyto 

pojmy se často překrývají a zaměňují se. Z práce je pak patrné, že pojmy spolu úzce 

souvisí a zaměňují se někdy i záměrně a často jeden pojem vychází z pojmu druhého. Dále 

je také důležité zmínit, že u těchto pojmů neexistuje jednotná definice a u každého autora 

lze nalézt definici poněkud odlišnou. Pouze u národnostních menšin může být považována 

jako univerzální definice, mezi zeměmi Evropské unie, definice podle OSN. 

V druhé polovině teoretické části se práce pak zaměřila na problematiku Rusínů. 

Následuje praktická část práce, která se nejprve zaměřila na oblasti, které jsou 

obývány rusínskou menšinou. Následuje dělení Rusínů, protože tato menšina se dělí na 

východní a západní etnografickou skupinu. Z práce je také zřejmé, že Rusíni mají své 

dialekty a nářečí a jsou děleni do několika skupin. 

Dále se práce zabývá původem Rusínů, historickým vývojem a politickými 

změnami, které ovlivňovaly Rusíny v Podkarpatské Rusi v kontextu evropských dějinných 

událostí. Práce se tak dostává až do současnosti, kdy je Podkarpatská Rus rozdělena na 

zakarpatské území, které je součástí Ukrajiny a tzv. Prešovskou Rus, která je součástí 

východního Slovenska. Osudy Rusínů v Podkarpatské Rusi se tak rozdělily mezi dva státní 

útvary s odlišnými přístupy k rusínské otázce. Zatímco na Slovensku dochází k podpoře 

rusínské menšiny a mají zde právo na výuku v rusínském jazyce a jsou zde zakládány 

různé rusínské spolky, na Ukrajině naopak dochází k potlačování rusínské identity a jejich 

národního uvědomění. Toto je souhrnně nazýváno tzv. ukrajinizací. 
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V další části se práce zaměřila na vyhodnocení dotazníku a výzkumu jako takového. 

Za hlavní cíl si tato práce kladla zodpovědět následující otázky: 

 Jak ovlivňovala politická situace územní vývoj rusínského obyvatelstva? 

 Jaká je současná politická situace rusínského obyvatelstva na Slovensku 

a na Ukrajině?  

 Porovnání politické situace Rusínů na Slovensku a na Ukrajině.  

o Vývoj území bývalé Podkarpatské Rusi, a jak a zda probíhá 

asimilace rusínského obyvatelstva. 

o Kulturní specifika Rusínů na Slovensku a na Ukrajině, a jestli usilují 

Rusíni o nějakou formu autonomie. 

Na otázku, jak ovlivňovala politická situace vývoj rusínského obyvatelstva, lze 

z práce vyčíst, že u Rusínů docházelo převážně k negativnímu vývoji. Podkarpatská Rus 

byla často v průběhu staletí začleňována k různým státním útvarům a to znamenalo jiné 

politické směry. Rusíni neměli nikdy možnost se sami rozhodnout, jakým směrem má 

jejich vývoj směřovat. Docházelo tak často k potlačování rusínské identity, zakazování se 

hlásit k rusínské národnosti a zákaz mluvit vlastním jazykem. A nikdy jim nebyla 

umožněna vlastní autonomie, i když jim byla přislíbena po první světové válce Edvardem 

Benešem. 

Z hlediska dnešní situace je pak zřejmé, že na Slovensku se situace vyvíjí lepším 

směrem. Rusíni jsou zde uznáni jako národnostní menšina, dostávají dotace na jejich 

rozvoj. Mají možnost výuky ve svém mateřském jazyce a vznikají zde různé folklórní 

soubory a spolky. Naopak na Ukrajině je situace opačná. V roce 2007 mělo dojít k uznání 

Rusínů jako národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti, ale přesto tu dochází k téměř 

násilné ukrajinizaci, nemají možnost se vzdělávat ve svém jazyce a neexistuje státní 

podpora jejich kultury.  

Z odpovědí respondentů pak následně vyplývá, že ani situace na Slovensku není tak 

ideální, jak se může na první pohled zdát. Je zřejmé, že jak na Ukrajině, tak na Slovensku 

dochází k jisté míře asimilace. Na Ukrajině je to asimilace spíše násilná a nedobrovolná. 

Na Slovensku dochází spíše k nezájmu o rusínskou identitu. Školy s výukou v rusínském 

jazyce pomalu upadají z důvodu nezájmu samotných Rusínů o svůj jazyk a z obavy o 

následné možné nezvládnutí výuky ve slovenštině. Z výzkumu a odpovědí je také zřejmé, 
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že dochází k vylidňování rusínských obcí a lze zde nalézt pouze starší generace. Mladší 

generace se často stěhuje do větších měst za prací, kde dochází k postupné asimilaci. 

V Zakarpatské Ukrajině se snaží stále o získání autonomie Rusínů v této oblasti. 

Z výzkumu pak ale vyplývá, že Rusíni samotní o autonomii spíše nestojí. Je to především 

z důvodu, že si sami myslí, že je to nereálné. Jsou malý národ a na plnou územní autonomii 

nejsou zdaleka připraveni a nikdy v minulosti nebyli. Také převládá názor, že dokud 

Ukrajina nebude součástí Evropské unie, o žádné autonomii nemůže být reálně uvažováno. 

Především, co se týče autonomie územní. 

Rusíni jsou sice malý nepočetný národ s pohnutou historií, ale jistě si zaslouží 

právo na svou existenci, kulturu a tradice. Na závěr této práce nezbývá než Rusínům popřát 

do budoucna hlavně zachování jejich národní identity pro budoucí generace. 
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