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Etnické vědomí Huculů na Ukrajině a v Rumunsku 

________________________________________________ 

 Ethnic consciousness of Hutsuls in Ukraine and Romania 

 

 
 

Souhrn 

 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké prvky vytvářejí etnické vědomí Huclů na 

Ukrajině a jejich porovnaní s Huculy v Rumunsku. Dále také zjistit, jak tyto prvky 

uchovávají a předávají dalším generacím. Práce vysvětluje pojmy jako „etnická identita“ a 

„etnické vědomí“. Jsou zde přiblíženy tradice Huculů, jejich jazyk a typický kroj. V dnešní 

době se Huculové na Ukrajině hlásí spíše k ukrajinské národnosti a tato práce zjišťuje, zda 

sami sebe vůbec pokládají za etnickou menšinu. Obsahuje také krátký exkurz historii 

Huculů. Ke svým cílům tato práce používá techniku studia dokumentů a kvalitativně 

výzkumné metody, především polostrukturované rozhovory a dotazníky.  

 

Summary 

 

The main purpose of this bachelor thesis is find out which elements create the ethnic 

consciousness of Hutsuls in Ukraine and Hutsuls Romania. Also to find out how this 

elements are keeping in and how they relay to next generation. Bachelor thesis explains 

terms such as “ethnical identity” and “ethnical consciousness”. Introduce tradition of 

Hutsul, their langue and typical folk costume. Nowadays many Hutsul in Ukraine claiming 

that there are Ukrainian, so this thesis trying find out if they take themselves for ethnic 

minority. Also contains short description of Hutsul’s history. For its purpose this thesis use 

technic of study of documents and qualitative research methods, especially semi-structured 

interviews and questionnaires. 

 

Klíčová slova: Huculové, etnické vědomí, Ukrajina, etnická menšina, kultura   

 

Keywords: Hutsuls, ethnical consciousness, Ukraine, ethnic minority, culture 
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1. Úvod a cíl práce 

Studium minorit a etnických skupin je důležité obzvlášť v současné době 

globalizace. Tradice zanikají, role rodiny upadá, kulturní rozdíly se stírají, zvyky se 

zapomínají, v jistém ohledu dochází ke ztrátě duchovna. Přesto stále ještě existují ochránci 

kulturního dědictví, a to jsou právě etnické skupiny a minority, které buď v rámci 

geografického prostředí, nebo při styku s majoritou se snaží zachovat svou osobitost. 

Studiem a poznáním těchto skupin můžeme přispět k zachování jejich etnické jedinečnosti, 

tradic, zvyku, morálních hodnot, a tímto zároveň zabránit jejich splynutí s většinovou 

společností. Zájmem o etnické skupiny můžeme jim také přispět k revitalizaci jejich 

kultury. 

Právě takovým symbolem ukrajinské duchovní kultury jsou v dnešní době Huculové. 

Huculové se sice od majoritní ukrajinské společnosti liší, a to především svým osobitým 

krojem, místním dialektem, zvyky a tradici, pestrým folklorem, architekturou, ale díky své 

izolovanosti v Karpatech, si tato skupina stále zachovává svébytnost. To je právě činí 

jedinečnými a jejich obraz staví na stejnou úroveň jako obraz kozáka z jižních stepí 

Ukrajiny, který už je ovšem součástí minulosti. 

Huculové jsou etnická skupina žijící na Ukrajině a v Rumunsku. Na Ukrajině se 

jedná především o Zakarpatskou, Ivano-Frankovskou a Černiveckou oblast a v Rumunsku 

jsou to oblasti Maramureš a Suceava. Na základě sčítání lidu na Ukrajině v roce 2001 je 

zde počet Huculů 21 4001, ale odhadovaný počet je mnohem vyšší. Je to způsobeno tím, že 

mnoho Huculů žijících na Ukrajině se hlásí k ukrajinské národnosti. Údaje o přesném 

počtů Huculů v Rumunsku jsou bohužel neznámé. V Rumunsku jsou Huculové součástí 

ukrajinské minority, která sem před lety migrovala. Část z nich se asimilovala a přijala 

rumunskou identitu. Zůstali zde však i ti, kteří se stále identifikují jako Huculové, i když ne 

oficiálně. 

Hlavní hospodářskou činností Huculů je chov skotu a také lesní průmysl, což je dáno 

přírodními podmínkami horského terénu. Zemědělství bylo pro Huculy na druhé pozici. 

                                                 
1 Vseukrajinski perepys naselennja 2001 [online] [citováno 16-02-2017] Dostupné z: 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul2/select_5/?botton=cens_db&b

ox=5.5W&k_t=00&p=0&rz=1_1&rz_b=2_1  
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Doplňkově se zabývali dalšími činnostmi: výroba soli, včelařství, rybářství atd. Také zde 

byl rozšířen umělecký průmysl jako řezbářství, zpracování bavlny, tkaní, výroba koberců. 

Dnes jsou hlavními činnostmi chov dobytka, lesnický průmysl, doplňkově turistika a 

domácí umělecký průmysl.2 

Huculové jsou horalové proslulí chovem dobytka (a to hlavně ovcí), svými 

řezbářskými výrobky nebo výrobou bavlněných oděvů. Žijí v horách na jihovýchodě 

Karpat, díky čemuž jsou zvyklí na drsné podmínky a těžkou práci. Lpí na svých tradicích a 

jejich zachování a hrdě o sobě prohlašují, že jsou Huculové.  

Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat hlavní prvky, kterými je utvářeno etnické 

vědomí Huculů na Ukrajině a v Rumunsku. Popsat jejich tradice a způsob zachování těchto 

tradic. Protože zde panuje nejednota mezi zahraničními a ukrajinskými zdroji ohledně 

zařazení Huculů jako etnické skupiny, tato práce má za cíl osvětlit, jaké je sebeuvědomění 

samotných Huculů.  

K naplnění tohoto cíle byly stanoveny následující výzkumné otázky:  

1) Jakými hlavními prvky je utvářeno etnické vědomí Huculů na Ukrajině?  

2) Jsou tyto prvky shodné u Huculů v Rumunsku? 

a. Považují se Huculové za podskupinu Rusínů nebo se vnímají jako 

samostatná etnická skupina?  

b. Jaké společné prvky má rusínská (ukrajinská, rumunská) kultura 

s huculskou a jaké jsou mezi nimi hlavní odlišnosti? 

c. Jaké jsou hlavní huculské tradice a co Huculům napomáhá či brání v jejich 

udržování?  

d. Jak se tyto tradice předávají dalším generacím? 

                                                 
2 Kolektiv autoru, Encyklopedia istorii Ukrajiny 2 díl. Kyjiv, Naukova dumka, 2004 s. 262. ISBN 966-00-

0405-2 
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2. Metodologie 

2.1. Adekvace použitých metod 

Jsou dva základní typy výzkumu: kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní výzkum 

je numerické šetření a jeho výsledky jsou statistické údaje. Pro kvantitativní výzkum platí, 

že při zopakování stejného pokusu za stejných podmínek dosáhneme stejných výsledků. 

Tomuto stavu se také říká reliabilita výzkumu. Protože ale tento typ výzkumu používá 

velký soubor dat, které standardizuje, může zde docházet ke zkreslení skutečné reality – je 

zde nízká validita.  

Oproti tomu kvalitativní výzkum je nenumerický a jeho hlavním cílem je 

porozumění. U toho typu výzkumu nelze zajistit reliabilitu, protože zkoumaná realita se 

může v čase měnit. Je zde ale vysoká validita, protože kvalitativní výzkum zkoumá do 

hloubky jak a proč vypadá zkoumaná realita. K naplnění svého účelu nepotřebuje velký 

soubor dat nebo respondentů, a tak je zde malá standardizace dat. Obecně není možné říci, 

který typ výzkumu je lepší nebo horší, vhodnější nebo méně vhodný. Často je vhodné tyto 

dva typy výzkumu propojit.  

Pro tuto bakalářskou práci byl použit především kvalitativní přístup, místy však 

vhodně doplněn kvantitativními údaji ze sekundárních zdrojů. Jako techniky byly zvoleny 

polostrukturovaný rozhovor a dotazník s polostrukturovanými a otevřenými otázkami. 

Polostrukturovaný rozhovor se vyznačuje předem stanovenými základními otázkami, 

které jsou v průběhu doplňovány dalšími otázkami podle situace. Výhodou této techniky je 

jistá volnost ve formulací a pořadí otázek, které můžeme přizpůsobit dotazovanému podle 

jeho věku, statusu a podobně. Dalšími výhodami jsou možnosti pokládaní doplňujících 

otázek pro lepší pochopení problematiky nebo možnosti případného vysvětlení otázky 

dotyčnému. Mantinely pro tuto volnost polostrukturovaného rozhovoru nastavuje právě 

onen soubor základních otázek. Nicméně se tímto můžeme připravit o věci okolo tématu, 

které by nám pomohly k hlubšímu pochopení problematiky a lepšímu zařazení do 

kontextu. 
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Jednou z hlavních předností techniky dotazníku je možnost rozeslání většímu 

množství respondentů. Polostrukturované a otevřené otázky respondentům poskytnou 

prostor pro rozepsání a možnost plnohodnotnějších odpovědí než je pouze ano či ne. Je 

ovšem nutno podotknout větší časovou náročnost těchto dotazníků a s tím i neochotu 

poskytování širších odpovědí respondentů. 

2.2. Průběh terénního výzkumu 

Terénní výzkum probíhal na území dvou států, Ukrajiny a Rumunska v oblastech, 

které jsou obývány Huculy. Výzkum proběhl v rámci projektu Pestrá Evropa a konal se ve 

dvou etapách.  

2.2.1. První etapa: Ukrajina, konec srpna 2016 

Výzkum na území Ukrajiny byl v jistých ohledech jednodušší. Protože i já sama 

pocházím ze Zakarpatské oblasti, i když ne přímo z oblasti Huculštiny, výhodou byla 

znalost území, jazyka, zvyků a povědomí o Huculech a jejich tradicích. Další výhodu byla 

existence muzeí přímo či nepřímo se věnujících Huculům a jejich kultuře. To posloužilo 

jako první záchytný bod pro výzkum. Nejvhodnějším se zdálo Národní muzeum národního 

umění Huculštiny a Pokuttja, který se nachází v městě Kolomyja Ivano-Frankovské 

oblasti.  

Toto muzeum se věnuje především huculské kultuře a v rámci expozic je možné se 

seznámit s huculskými pracovními a hudebními nástroji či domácími potřebami. Byly zde 

vystaveny také huculské kroje. Jelikož jsou tyto sbírky krojů z různých oblastí Huculštiny, 

bylo možné si povšimnout rozdílů ve výšivce, zdobení a barvách v různých regionech 

Huculštiny. Dále zde byl rekonstruovaný typický huculský příbytek. V muzeu Národního 

umění Huculštiny a Pokuttja proběhl první polostrukturovaný rozhovor s průvodkyní, která 

jakožto znalec huculské kultury poskytla cenné informace o huculských tradicích a o tom, 

jak Huculština vypadá dnes. V muzejním obchodě bylo možné zakoupit literaturu o 

Huculech, která doplňkově posloužila pro tuto práci.  

Další zastávkou byl 23. ročník Huculského festivalu, který se tento rok konal v městě 

Rachiv Zakarpatské oblasti. Návštěva tohoto festivalu byla zvolena hlavně z důvodu 

shromáždění většího počtu Huculů z různých míst. Festival začínal průvodem v doprovodu 

hudebních nástrojů jako jsou například bubny, ale hlavně trembity. Trembita je typickým 
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huculským nástrojem, který se mimo jiné používá jako způsob dorozumívání v horách. 

Dále podle programu pokračovala různá vystoupení. Bylo zde možné si prohlédnout trhy 

s huculskými výrobky jako např. řezbářské předměty, vyšívané ručníky, vyšívané košile, 

obrazy, ručně vyráběné ozdoby anebo také ovčí sýr – brynzu, který někteří účastníci 

dodělávali přímo na stánku.  

Na tomto huculském festivalu bylo osloveno několik účastníků, se kterými proběhl 

kratší rozhovor. Rovněž došlo k výměně kontaktů pro pozdější komunikací přes sociální 

sítě a pomocí emailů.  

2.2.2. Druhá etapa: Rumunsko, konec října 2016 

Před samotnou výpravou pomoci internetu byla nalezená huculská vesnice Valea 

Vișeului. V této vesnice se měl nacházet dům s pamětní deskou huculskému básníkovi a 

dřevorubci Havrylovi Kypmušovi. V tomto domě stale bydlí žena dotyčného básníka. Paní 

Klympuš mě odkázala na svoji neteř, která je učitelka v místní škole. Tato respondentka 

nám poskytla rozhovor a prohlídku domu, který byl zařízený v huculském stylu. Ochotně 

sdělila informace o své vesnici a ukázala dřevěnou kapli, která zde byla postavená roku 

1880. Respondentka se také zmínila o akci otevření památníku ukrajinskému spisovateli a 

básníkovi T. Ševčenkovi v nedalekém městě Sighetu Marmaţiei. Této akce jsem se také 

zúčastnila a sešla se zde i poměrně velká menšina Ukrajinců bydlících v okolí. Díky neteři 

Havryla Klympuše jsem byla představena dalším respondentům, se kterými jsem mohla 

provést rozhovor. Mezi nimi byla i učitelka na ukrajinském lyceu v městě Sighetu 

Marmaţiei, která je sama Huculkou pocházející z Ukrajiny, ale provdala se za rumunského 

Hucula.  

Po návratu do ČR byly zpracovány výsledky terénního výzkumu. Rovněž jako 

doplnění k výzkumu byly rozeslány dotazníky s otevřenými otázkami, které byly rozšířeny 

pomocí získaných kontaktů a sociálních síti. Proběhly také doplňující elektronické 

rozhovory k vyplnění mezer ve výzkumu. Jako další zdroj informací posloužily také filmy 

s huculskou tematikou. Nejznámějším je film z roku 1964 Stíny zapomenutých předků, 

dále film z roku 1952 Ukradené štěstí. Přestože se nejedná o dokumentární filmy, oba se 

odehrávají v prostředí Karpatských hor a zachycují kulturu a tradiční způsob života 

Huculů. Dále je možné najít krátké dokumentární filmy o Huculech v ukrajinštině na 

kanálu YouTube. 



11 

3. Literární rešerše 

Při studiu literatury o Huculech je nutno brát v potaz její původ. Důvodem je 

různorodost pojetí Huculů jako etnické skupiny. Zahraniční zdroje vidí Huculy jako 

součást minority Rusínů a řadí je do jedné z několika podskupin, na které se dělí Rusíni. 

V ukrajinských zdrojích je tomu ovšem jinak. Zde se často můžeme setkat s názorem, že 

jak Rusíni, tak i Huculové jsou různými etnografickými skupinami Ukrajinců.  

Formováním etnické identity Huculů se zabývá článek The Forming of the Ethnic 

Identity of Hutsul Highlanders3. Poukazuje na fakt, že důležitým prvkem této identity je 

existence historické postavy Oleksy Dovbuše. Byl to sice vůdce bandy lupičů, ale pro 

Huculy se stal symbolem svobody, spravedlnosti a nezávislosti. Jako další stavební 

kameny huculské identity autorka článku uvádí jazyk, hudba a písně. Zde je nutné zmínit 

nejtypičtější huculský hudební nástroj, kterým je trembita. Tento nástroj je mimo jiné 

používán jako způsob dorozumívání se v horách. Dalším neodmyslitelným atributem je 

samozřejmě oblečení. Jak uvádí autorka, modernizací sice došlo ke změně postupu výroby 

tradičních krojů, ale i přesto zůstává tradiční oblečení neodmyslitelnou součástí života 

Hucula. Poslední v článku zmiňovaným nástrojem formování identity jsou lidové pohádky 

a legendy. Závěrem Anna Haratyk píše, že Huculové jsou hrdí na své kulturní dědictví a 

snaží se zachovat co nejvíce starých tradic.  

Je nutno podotknout, že postava Oleksy Dovbuše není důležitá jen pro Huculy, ale 

také pro Ukrajince. 

O ukrajinské minoritě v Rumunsku pojednávají autoři článku The Geographical and 

Socio-Cultural Aspect of the Minority of Ukrainians in Romania4. Hlavním důvodem 

migrace z Ukrajiny do Rumunska byl hladomor, chudoba, pocit ohrožení kvůli jejich 

etnické příslušnosti a další. Součástí této ukrajinské minority v Rumunsku jsou právě 

Huculové, kteří obývají především horskou oblast Bukoviny u hranic s Ukrajinou. 

Huculové se v Rumunsku objevili již v 18. století a našli zde vhodné podmínky pro jejich 

tradiční zaměstnání jako jsou například pastevectví, chování dobytka, lesní práce a další. 

                                                 
3 HARATYK, A. The Forming of the Ethnic Identity of Hutsul Highlanders. Czech-Polish Historical and 

Pedagogical Journal, 6.1: 68-76. Získáno přes databázi EBSCO 
4 BANCIU, V., FÖLDVARI, R.E. and ALBUT, B.D. The Geographical and Socio-Cultural Aspects of the 

Minority of Ukrainians in Romania. International Journal of Social Science and Humanity, 2013, vol. 3, no. 

3, s. 242-245. ISSN 2010 3646. Získáno přes databázi ProQuest. 
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Přinesli si sebou svůj jazyk, který je často označován jako dialekt ukrajinštiny; své tradice 

jako například svatební, velikonoční a jiné; své umění dřevořezby, tkaní, šití atd. 

Samozřejmě zde došlo také k mísení kultur, a to hlavně kvůli smíšeným manželstvím. I 

přesto se jim podařilo zachovat své obyčeje a tradice až dodnes. Autoři článku se 

domnívají, že je tomu tak především díky náboženství a starší generaci, která předala své 

znalosti té mladší generaci. 

Autoři BURKA, V., MEĽNYK, V.5 ve svém článku analyzují původ etnických 

skupin jako jsou Lemkové, Bojkové a Huculové, které jsou často hromadně označované 

jako Rusíni. Popisují jejich vývoj v rámci Ukrajiny a jiných státních útvarů, ke kterým 

oblast Karpat kdysi patřila. Autoři také ukazují, které oblasti tyto skupiny obývají a jak se 

v průběhu historie měnily hranice těchto oblastí. V závěru své práce autoři narážejí na 

nevyřešený problém etnické identity. Zmiňují, že v současné době díky technickému 

pokroku, rozšířením standardizované formy kultury a posílením procesů národní 

konsolidace Ukrajinců se hranice mezi těmito etnickými skupinami stírají. 

Problematikou ukrajinské menšiny v Rumunsku a rumunské menšiny na Ukrajině se 

zabývá článek Nacionální otázka v ukrajinsko-rumunských novodobých vztazích6. Autor 

zde píše o historickém vývoji ukrajinsko-rumunského vztahu a popisuje dnešní situaci. 

Mimo jiné se také zabývá etnickými menšinami hlavně u hranic těchto dvou zemí. Autor 

upozorňuje na nepříznivé postavení ukrajinské menšiny v Rumunsku, kdy se rumunská 

vláda snažila oddělením od sebe rozštěpit tuto menšinu Ukrajinců, Rusínů a Huculů. 

Současností a minulostí Huculštiny se zabývá ve svém článku autor Tomasz Figlus7. 

Popisuje změnu územní struktury a etnicko-kulturní specifika Huculů a jejich dědictví. Jak 

píše sám autor, Huculové jsou malou etnickou podskupinou, která si díky své horské 

izolovanosti dokázala zachovat svou jedinečnost. Přes veškeré změny si Huculové udrželi 

tradiční způsob života, jenž je založený na řemeslu a chovu dobytku a ovcí. Autor také 

naráží na problematiku zachování huculských tradic v dnešní době, kdy do jejich životů 

                                                 
5 BURKA, V., MEĽNYK, V. Osoblyvosti formuvannja i rozmiščennja ukrajinských etnosiv v Karpatśkych 

oblastjach. Naukovyj visnyk Černivećkoho universytetu. Geografie, 2010, 527, s. 72-76. ISSN 2311-9276 
6 ŠEVČENKO, M. Nacionaľne pytannja v ukrajinśko-rumunśkych vidnosynach novitňoho periodu. Etnicka 

istorija narodiv Evropy, 2009, 28, s. 120–126. ISSN 2309-9356 
7 FIGLUS, T. Past and present of Hutsulshchyna as the Carpathian borderland region. Remarks on changes 

of spatial structures, ethno-cultural specificity and heritage. Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w 

Opolu, Wydawnictwo Instytut Śląski, Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 

Łódzkiego, 2009. 
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začala pronikat moderní civilizace. Dnes existuje přes 100 huculských vesnic, ale jen 

některé z nich si zachovaly svou tradičnost. 

Historií a kulturou Huculů se zabývá kniha Istorija Hucuľščiny (Dějiny Huculštiny)8. 

Tato kniha vyšla v několika dílech a je tak obsáhlým zdrojem základních informací o 

Huculech na Ukrajině. Je zde vymezené území tzv. Huculštiny, které obývá etnická 

skupina jménem Huculové. Dále jsou zde popsané jejich tradice, umění, folklor a 

architektura. Historie Huculštiny je dobrým průvodcem huculskou historií a zachycuje také 

kulturní specifika této etnické skupiny. 

Nicolae Pavliuc se ve svém článku9 z roku 1996 zabývá geografickou rozšířeností 

huculského nářečí, hledá příčiny a podmínky jazykového vývoje. Zkoumá vývoj 

huculského jazyka, jeho změny v různých oblastech a vytváří tak mapu etnojazykového 

teritoria. 

Autor O. Hryniv se ve svém článku10 zaměřuje na huculský pohled na svět a jejich 

způsob života. Svůj výzkum zakládá na přechozích zahraničních výzkumech z minulého 

století a ukazuje tak rozdíl mezi touto problematikou v minulém a současném století. 

Zdůrazňuje, že mezi těmito stoletími došlo k přehodnocení staré představy o tradičních 

principech života národa. 

                                                 
8 DOMAŠEVSKIJ, M. Istorija Hucuľščiny. Chicago – Lviv: Hutsul Research Institute in Chicago, 1995. 
9 PAVLIUC, Nicolae. A Lexical Atlas of the Hutsul Dialects of the Ukrainian Language. Journal of 

Ukrainian Studies, 1999, 24.2: s. 146-149. ISSN 0228-1635. Získáno přes databázi ProQuest. 
10 HRYNIV, Oleh. Evropejśka interpretawsy svitoukjale j pobutu huculiv (30-ti roky XX stolittja). Narodna 

tvorčisť ta etnjhrafija, 2010, s. 91-96. ISSN 0130-6936 
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4. Teoretická část 

4.1. Národ 

S tématem menšin úzce souvisí pojem národ. Tento pojem má mnoho definic. 

Existuji zde ale dvě hlavní teoretická východiska: primordialistické a konstruktivistické. 

Podstatou primordialistického pojetí je vnímaní národu jako něčeho, co je přirozené. Tento 

přístup byl aktuální v 19. století a přetrval i v 20. století. 

„Národy jsou tak chápány jako přírodní, nikoli historický fenomén. Tento přístup 

(nejedná se o ucelenou teorii) jednoznačně dominoval v 19. století (klasické době 

národních hnutí, resp. „obrození“)“11 

Jako protipól primordialistickému pojetí je konstruktivistické pojetí Tento přístup se 

vyvinul na přelomu 19. a 20. století v období mezi válkami. Jádrem konstruktivistické 

teorie je, že národ není přirozenou jednotkou, ale vyvinul se v rámci historického kontextu 

a společenských podmínek. 12 

„Národ je imaginární kategorií, existující pouze v našich myslích. Modernisté soudí, 

že národy jsou výsledkem specifických historických a společenských podmínek, které 

nastaly až s příchodem 19. století.“13 

Definice pojmu národ také se lišila v rámci historického a geografického kontextu. 

Například v 18. století v Anglii byl tento pojem úzce spjat s panovníkem, a tudíž každý, 

kdo byl pod nadvládou jednoho panovníka, patřil ke stejnému národu. Oproti tomu 

Francouzi k této definici přidali ještě podmínku stejného jazyka. Jinak pojem národ 

vnímali také v Německu. Jako esenci národa zde viděli společnou kulturu, jazyk a 

společnou historii.14 

                                                 
11 HROCH, M. 1986 In ŠATAVA, L. Etnicita a jazyk: Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: V Tribunu 

EU vydání první, 2013. ISBN 978-8026305170 
12 BAHENSKÝ, F 2010. In HYKEŠOVÁ, L. Etnická identita Krymských Tatarů. Praha, 2015, s. 18. 

Bakalářská práce na ČZU v Praze. Vedoucí bakalářské práce: Ing. PhDr. Petr Kokaisl, Ph. D.  
13 ŠATAVA, L. Etnicita a jazyk: Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: V Tribunu EU vydání první, 

2013. ISBN 978-8026305170 
14 HROCH, M. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 16. ISBN 978-80-7419-010-0 
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Další rozdílnost v pojetí národa vycházela i z geografických specifik. Západní 

nacionalismus zdůrazňoval občanská práva jedince bez ohledu na jeho sociální či etnickou 

příslušnost zdůrazňoval západní nacionalismu. Naopak to na východě byl kladen důraz na 

kolektivní práva a rozdílnosti ras i tříd. Východní nacionalismus byl odrazem a součástí 

úsilí překonat pocit vlastní méněcennosti.15 

Zde je nutno podotknout lingvistickou specifiku ruštiny a ukrajinštiny, kdy se ještě 

používá pojem „nacija“ (нация/нація). Tento pojem je představiteli výše zmiňované 

východní koncepce vnímán dvojím způsobem. První tábor zastává názor, že pojem 

„nacija“ je historické socioetnické, politické, duchovní společenství, které sjednocuje lidí 

se společným teritoriem, ekonomickým životem, kulturou a jazykem. V tomto pojetí pojem 

„nacija“ lze ztotožňovat s pojmem ethnos/etnikum.  

Druhý tábor pod pojmem „nacija“ vidí seskupení příslušníků určitého státu. Tento 

pojem je přirovnáván k pojmu národ, který se definuje jako obyvatelstvo jednoho státu či 

regionu, tudíž zahrnuje všechny etnické a sociální vrstvy. Zastánci tohoto názoru chápou 

pojmy národ, stejně jako „nacija“ jako politický fenomén. Proto je možné použit například 

výrazy „národ Ukrajiny“, „národ Krymu“, „národy Severu“, kdy se pod těmito pojmy 

budou myslet všechny etnické a sociální skupiny zmiňovaného státu, popřípadě regionu. 

Toto pojetí národa je dokonce zakotveno v deklaraci „O státní suverenitě Ukrajiny“ z 16. 

července 1990, kde se v úvodu zmiňuje: „občané republiky všech národností tvoří národ 

Ukrajiny“.16 

4.2. Etnicita a etnické vědomí 

Pojem etnicita je odvozen z řeckého slova „ethnos“, které znamenalo barbar nebo 

pohan. V průběhu dějin byl význam toho pojmu změněn, a tak etnicita, která je odvozena 

od slova „etnos“ znamená sounáležitost s určitou skupinu. Avšak vztah mezi „my“ a „ti 

druzí“ byl zachován i u pojmu etnicita. Neboť to, že patříme k určité skupině, nejvíce 

pociťujeme, když přijdeme do styku se skupinou jinou.17 

                                                 
15 HROCH, M. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. 

Praha: Sociologické nakladatelství, 2009, s. 23. ISBN 978-80-7419-010-0 
16 Nacija i politika. Politologija, stati o politologii [online] [citováno 12-03-2017]. Dostupné z 

http://politartilces.ru/index0688.html  
17 R. Williams, 1976:119. In ERIKSEN, Th. H. Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha, 

Sociologické nakladatelství, 2012 s. 21 ISBN978-80-7419-053-7 
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„Aby přišla na řadu etnicita, musejí skupiny udržovat alespoň minimální vzájemný 

kontakt a zároveň chovat přesvědčení, že „ti druzí“ jsou kulturně odlišní. Pokud nejsou 

splněny tyto podmínky, není ani etnicita, neboť etnicita je svou podstatou aspektem vztahu, 

nikoliv vlastností skupiny.“18 

Co se etnicity týče, existují dvě hlavní paradigmata. Prvním je paradigma „buď – 

anebo“. Tato koncepce vychází z představy, že národ je pospolitostí stejného jazyka a 

kultury. Člověk buď patří k jednomu národu anebo k tomu druhému a není nic mezitím. 

V 90. letech 20. století koncepce „buď – anebo“ nabyla obzvlášť na aktuálnosti v Evropě v 

době rozpadu Sovětského svazu a Jugoslávie. Druhým paradigmatem je „nejen – ale i“. Je 

to vlastně multikulturalistická koncepce vztahující se k etnicitě/jazyku. Podstatou tohoto 

paradigmatu je hlavně koexistence majoritní a minoritní složky. Největší důraz je kladen 

hlavně na kulturu a jazyk. Hlavním cílem je občanská rovnost majoritní a minoritní složky, 

což není tak jednoduché, protože v multikulturní společnosti je minoritní kultura více 

přizpůsobivá19.  

Etnické vědomí je uvědomování si sounáležitosti s určitou skupinou. Je to vědomí 

toho, že patříme do skupiny, která má svá specifika (například jazyk, zvyky, tradice, 

společná historická paměť a podobně) a že právě těmito specifiky se liší od skupin, se 

kterými přichází do styku. Etnicita a etnické vědomí není nic jasně a pevně daného. Je to 

něco zcela individuálního a proměnlivého.  

Obecně je známo, že člověk je tvor společenský a pro svůj spokojený život potřebuje 

skupinu či společnost. V několika uplynulých desetiletích se tímto tématem zabývaly 

společenské vědy, a tak došlo ke vzniku několika teorií týkajících se etnické i sociální 

identity. První teorie, která poskytla ucelený pohled na danou problematiku, vznikla v 70. 

letech 20. století, a jedna se o teorii sociální identity20. Tato teorie tvrdí, že lidé cítí 

přirozenou potřebu mít určitou sociální identitu a vymezovat se jako příslušník určité 

skupiny. Další teorie je takzvaná kognitivně-kategorizační teorie21, která zastává myšlenku, 

že lidé automaticky a nevědomě zařazují sebe i ostatní do sociálních skupin. Děje se tak 

                                                 
18 ERIKSEN, Th. H. Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha, Sociologické 

nakladatelství, 2012 s. 36 ISBN978-80-7419-053-7 
19 ŠATAVA, L. Jazyk a identita etnických menšin. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009 s. 17-18. ISBN 

978-80-86429-83-0 
20 Taifel a Turner, 1986. In TESAŘ, F. Etnické konflikty. Praha, Portál, s. r. o., 2007 s. 51 ISBN 978-80-

7367-097-9  
21 FISKE, 1998. In TESAŘ, F. Etnické konflikty. Praha, Portál, s. r. o., 2007 s. 51 ISBN 978-80-7367-097-9 
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zejména na základě zřejmých charakteristik jako je rasa, pohlaví nebo věk. Ani jedna 

z těchto teorií se nezakládá na faktu, že má člověk vrozenou potřebu konkrétní formy 

identity, ale spíše naopak. Jednotlivec může patřit do více sociálních skupin, tudíž může 

mít více identit.22 

Otázka huculského etnického vědomí na Ukrajině je trochu komplikovanější. Jelikož 

zde v průběhu historie Ukrajiny a vzhledem k urbanizaci došlo k setření rozdílů těchto 

rozdílů mezi menšinou a většinou, Huculové sami sebe identifikují jako samostatnou 

etnickou skupinou, ale zároveň se cítí být součástí majoritní skupiny Ukrajinců. Přestože se 

etnické skupině Huculů podařilo zachovat jistá specifika, a proto je zde zachován vztah 

mezi „my“ a „ti druzí“, je tento vztah velice nepatrný. Zde bychom mohli mluvit o dvojí 

identitě, kdy jednotlivec sdílí jak ukrajinskou, tak i huculskou identitu. 

V Rumunsku je situace Huculů lehce odlišná. Společnost vidí Huculy jako součást 

ukrajinské minority v Rumunsku. V rámci této ukrajinské minority je situace podobná jako 

na Ukrajině, i zde se cítí být Ukrajinci a projevuje se výše zmiňovaná dvojí identita. 

Výrazně se projevuje jejich etnické vědomí hlavně vůči rumunské majoritě.  

4.3. Kultura 

Slovo kultura pochází z latinského „colo“, resp „colere“ a bylo původně spojováno 

s obděláváním zemědělské půdy. Novým významem toto slovo naplnil římský filosof 

Marcus Tullius Cicero (106-43 př. n. l.), kdy v Tulských hovorech (45 př. n. l) označil 

filosofii kulturou ducha. Tak kultura začala být vnímaná jako charakteristika lidské 

vzdělanosti. Ve středověku pojem kultura získal silně náboženský charakter, a od 

antického pojetí se ustoupilo. Křesťanští středověcí autoři používali tento termín ve smyslu 

uctívání Boha. 

V době renesance a humanismu byly vědecké disciplíny a umění zaměřené na 

existenci člověka, kladly důraz na rozvoj jeho tvořivých schopností a subjektivní moci. 

Svoje znovuzrození tak zažilo i antické pojetí pojmu kultura. V době osvícenství se pojem 

kultura rozšířil do děl soudobých filosofů a historiků. V 18. století je kultura celkem 

jednoznačně vnímaná jako ta část lidské existence, která stojí v protikladu k přírodě.  

                                                 
22 TESAŘ, F. Etnické konflikty. Praha, Portál, s. r. o., 2007 s. 51-52 ISBN 978-80-7367-097-9 
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Zlomovým okamžikem pro pohled na kulturu byla definice anglického antropologa 

Edwarda Burnetta Tylora. 23 

„Kultura nebo civilizace ... je komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, 

právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako 

člen společnosti.“24 

V dnešní době existují především dva antropologické přístupy ke kultuře. Prvním je 

takzvaný melting pot neboli tavící kotlík. Tento přístup se vyvíjel od začátku 20. století 

v USA. Je to snaha o vytvoření jedné velké homogenní společnosti s jedinou americkou 

kulturou. Proto kulturní rozdíly, které sebou přináší imigranti jsou „přetavovány“ do jedné 

monokultury.  

Druhým přístupem je salad bowl neboli salátová mísa. Tento přístup vznikl 

v Kanadě v 60. letech. Vytváří se zde multikulturní společnost, kdy místo setření 

kulturních rozdílů jsou zachována specifika každé kultury. 25  

4.4. Menšina, etnická skupina, etnografická skupina 

„Etnickou menšinu můžeme definovat jako skupin, která je početně menší než zbytek 

populace ve společnosti, je politicky nedominantní a je reprodukována jakožto etnická 

kategorie.“26 

Pojem menšiny by nemohl existovat bez většiny a naopak. Vztah těchto dvou skupin 

je závislý na relevantních systémových hranicích. V dnešní době jsou těmito hranicemi 

především státní hranice. Avšak i v rámci jednoho státu nemusí být jedna skupina 

většinová na celém jeho území. Například Sikhové v Indii jsou menšinou, avšak na území 

                                                 
23 SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury, s. 14. Praha. 2002 ISBN 80-7178-929-1 
24 TYLOR, E. B. 1871 In: SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury, s. 14. Praha. 2002 ISBN 

80-7178-929-1 
25 BERTSCH, A., 2013.The melting pot vs. slad bowl: A call to explore reginoal cross cultural differences 

and similarities within in U.S.A. Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, vol. 17, 

no. 1, s. 131-148. ISSN 15440508. 
26 SROY. Minority Rights Group, 1990: xiv. In ERIKSEN, Th. H. Etnicita a nacionalismus. Antropologické 

perspektivy. Praha, Sociologické nakladatelství, 2012 s. 199 ISBN978-80-7419-053-7 
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Paňdžábu jsou většinou. To samé platí i pro migranty, kdy na území svého domovského 

státu můžou tvořit většinu, avšak v hostitelském státě už jsou začleňovaní k minoritě. 27 

V dnešní době je kvůli pejorativnímu zabarvení slova menšina tento termín často 

nahrazovaný termínem etnická skupina či etnikum.28 

Etnografickou skupinou rozumíme skupinu, která se nevyčleňuje vůči majoritě. Cítí 

se být její součásti, avšak členové této skupiny si jsou vědomi svých specifik. Například na 

území České republiky bylo možné jako etnografickou skupinu označit skupinu známou 

pod jménem Chodové. 

Na území Ukrajiny nejsou Huculové vnímáni jako menšina, a ani se takto necítí. Zde 

je vhodnější právě definice etnografické skupiny. Díky horskému terénu a svébytnému 

způsobu života si Huculové zachovali svá specifika, ale nevyčleňují se vůči majoritě. 

V Rumunsku je tomu opět jinak. Zde jsou označováni za menšinu, i když jako součást 

ukrajinské menšiny. Od rumunské majority se liší především jazykem, tradicemi a zvyky. 

Ale i přes oddělení státními hranicemi rumunští Huculové cítí spřízněnost s ukrajinskými 

Huculy.  

                                                 
27 ERIKSEN, Th. H. Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha, Sociologické 

nakladatelství, 2012 s. 199 ISBN 978-80-7419-053-7 
28 ŠATAVA, L. Etnicita a jazyk: Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: V Tribunu EU vydání první, 

2013. ISBN 978-8026305170 
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5. Praktická část práce (vlastní práce) 

5.1. Krátký historický exkurz 

Huculové jsou etnografickou skupinou Ukrajinců, kteří obývají jihovýchodní část 

ukrajinských Karpat. Na Ukrajině je území obývané Huculy nazýváno Huculštinou, která 

má rozlohu 6,5 tisíc km2, a je rozmístěna v jihovýchodní časti ukrajinských Karpat od řeky 

Limnicja až k hranicím s Rumunskem.  

 

Obrázek 1 – Mapa etnografických skupin Ukrajinců 

 Zdroj: Etnografické hranice Podkarpatské Rusi, mapa č. 2 In: MAGOCSI, Paul R. Národ 

odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. Paďaka, 2014. ISBN 978-

966-387-092-2 
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Původ Huculů se odvozuje od starých slovanských kmenů jako jsou Bílí Chorvati, 

Tiverci a Uliči, které obývali území Kyjevské Rusi v 10 století. Původ samotného slova 

Hucul je nejasný a autoři nejsou jednotní. Někteří tvrdí, že označení pochází z valašského 

slova „hoc“, které znamená loupežník. Další možný původ je od slova „kočul“ znamenající 

pastýř. 29 

První písemná zmínka o osídlení Huculštiny pochází z roku 1424, kdy v polských 

dokumentech, kde bylo zmíněno osídlení Kosiv a Poljana Žabje. V druhé polovině 15. 

století se v městě Kosiv rozvíjí výroba soli a v roce 1472 už zde byl solný důl.30 

V průběhu historie území Huculštiny patřilo pod různé státní útvary. Mezi lety 1387-

1772 bylo pod nadvládou Polsko-litevské unie, od roku 1772 patřilo Rakousku a 

Maďarsku/Uhrám (od r. 1867 Rakousko-Uhersku). V letech 1920-1939 byla Huculština 

součástí Polska, Rumunska a Československa. V roce 1939 se Západní Ukrajina a 

Zakarpatí připojilo k Ukrajinské sovětské socialistické republice, a tak se i Huculština stala 

její součástí.  

Zde je také nutno zmínit historickou postavu Oleksy Dovbuše (1700-1745), což byl 

velitel opryšků31. Oddíl, který vedl Oleksa Dovbuš, ničil panský majetek. Typickým pro 

něj bylo, že byl krutý vůči nepřátelům, ale svou mstu nepřenášel na členy nepřátelských 

rodin. Byl také velkorysý - na rozdíl od ostatních opryšků Oleksovi nešlo o výdělek, 

většinu kořisti rozdával chudým. Oleksa zemřel roku 1745, kdy byl zastřelen žoldákem, 

který se nechal zlákat na přísliby šlechty. O Oleksovi Dovbušovi existuje mnoho legend, a 

také je v bájích obdivovaná jeho nebojácnost a vynalézavost. Jeho jméno se stalo 

symbolem lásky ke svobodě a nezlomnosti ducha Ukrajinců Přikarpatí, Zakarpatí a 

Karpat.32 

                                                 
29 Kolektiv autorů, Encyklopedia istorii Ukrajiny 2 díl. Kyjiv, Naukova dumka, 2004 s. 262. ISBN 966-00-

0405-2 
30 Istorija Hucuľščiny XIV-XVII st. u pracjach Ivana Krypjakevyča [online]. [citováno 05-03-2017]. 

Dostupné z http://www.spadok.org.ua/gutsulschyna/istoriya-gutsulschyny-chiv-chviii-st-u-pratsyach-ivana-

kryp-yakevycha  
31 Opryškové byly účastnici vesnického povstání v Haliči, na Zakarpatí, Bukovině, které bojovali proti 

šlechticům. 
32 HISEM, O. B., MARTYNJUK, O.o. Istorija Ukrajiny. 8 klas: Rozborky urokiv. Charkiv, nakladatelství 

Ranko, 2008 s. 331. ISBN 978-966-08-3756-0 
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„Huculský Robin Hood. Patron chudých Huculů“33 (Halyna, 29 let, Kryvorivnja, 

Ukrajina). 

16. až 19. dubna roku 1920 proběhlo huculské povstání proti polské okupac. Ke které 

došlo po první světové válce, kdy část ukrajinského území připadlo Polsku. Ukrajinské 

menšině byla slibována autonomie, ale místo toho byla menšina utlačováná. Huculské 

povstání zasáhlo 11 obydlených míst a zúčastnilo se ho kolem 10 tisíc osob. Byli to 

převážně chudých vesničanů z Kosivského kraje. Samotné povstání vedlo velitelství 

z bývalých rakousko-uherských válečných zajatců, kteří se vrátili z Ruska. Nakonec bylo 

povstání potlačeno armádou a policií. Bylo zatčeno přes 250 lidí, většina z nich byla 

odsouzena k trestu dlouhodobého odnětí svobody. 

Počátkem ledna 1919 vznikl v městě Jasinja pod vedením S. Klačeraka nový 

politický útvar – Huculská republika. Hlavním cílem jejího vzniku bylo spojení 

Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinou. 3. ledna 1919 se představitelé Huculské republiky 

zúčastnili schůze Ukrajinské národní rady Západoukrajinské národní republiky. Na této 

schůzi bylo schváleno spojení Západoukrajinské národní republiky s Ukrajinskou národní 

republikou. Huculská republika existovala jen do 11. června 1919, kdy nastala rumunská 

okupace. Ve stejném roce se podle Saint-Germainské smlouvy stalaZakarpatská oblast 

autonomní součástí Československa. 34 Obyvatelé Podkarpatské Rusi se v době 

Československa označovali jako Rusíni. Vznikl statní znak Podkarpatské Rusí a jako jazyk 

byl oficiálně uznán jazyk rusínština. Avšak autonomii, která byla zakotvená v ústavě 

Československa, Rusíni nakonec nezískali 35 

Mnoho respondentů zmínilo jako důležitou součásti huculské historie Huculskou 

stovku ukrajinských sičových střelců36. Byl to oddíl Legie ukrajinských sičových střelců 

v letech první světové války. Tento oddíl byl vytvořen v září 1916 jako oddělená část pro 

bojové akce na území karpatské východní přední linie. Vůdcem byl velitel Němec Aloiz 

Ljajer (1885-1919). Huculskou jednotku sičových střelců tvořilo kolem 200 osob; jejím 

specifikem však bylo právě, že téměř všichni byli Huculové. 27. června 1917 se Huculská 

                                                 
33 Volně přeloženo z originálu: „Гуцульський Робін Гуд. Покровитель бідних гуцулів.“ 
34 Kolektiv autorů, Encyklopedia istorii Ukrajiny 2 díl. Kyjiv, Naukova dumka, 2004 s. 263. ISBN 966-00-

0405-2 
35 POP, Ivan. Malé dejiny Rusínov. Bratislava: Združenie inteligencie Rusínov na Slovensku, 2011. ISBN 

978-80-970354-4-0. 
36 Dobrovolní armádní organizace na Ukrajině v době Rakousko-Uherska  
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Obrázek 2 – Mapa rozmístění Ukrajinců v Rumunsku 

Zdroj: 

ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Ucraineni_Romania_2002.PNG 

 

„stovka“ sičových střelců spojila s Legií ukrajinských sičových střelců, a tak zanikla jako 

samostatný oddíl.37 

5.1.1. Ukrajinská menšina v Rumunsku 

Ukrajinci v Rumunsku žijí především ve čtyřech historických regionech: Maramureš, 

Jižní Bukovina, Dobrudža a Východní Banát. Z historického hlediska můžeme Ukrajince 

žijící na území Rumunska rozdělit do tří skupin. První a největší skupinou jsou Ukrajinci 

Maramuruše a Jižní Bukoviny. Tito Ukrajinci se zde usadili již v 18.–19. století. Protože 

v té době rumunský stát ještě neexistoval, tito obyvatelé nejsou ani diasporou ani migranty, 

můžeme je označit za autochtonní obyvatele. 

Druhou skupinu tvoří potomci záporožských kozáků. Jejich předci (54 tisíc osob) 

byli roku 1775 nuceni opustit Ukrajinu, poté co byla zničena Záporožská Síč38 ruskou 

carevnou Kateřinou II. Uprchlíci ze Záporožské Síče se usídlili na území Jižní Dobrudži. 

V rámci Osmanské říše získali suverenitu a v roce 1812 založili novou Zadunajskou Síč, 

která zanikla v roce 1828. Časem se k nim začali připojovat ukrajinší uprchlíci z ruského 

poddanství, později i Ukrajinci z různých oblastí Rumunska. 

Třetí skupinu tvoří cca 10 vesnic ve Východním Banátu. Obyvatelé těchto vesnic 

jsou potomci přistěhovalců z Maramurešiny a Zakarpatí: Lemkové, Bojkové a Huculové. 

                                                 
37 Tamtéž. 
38 Kozácká pevnost sídlící na Dněpru. 
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Tyto etnografické skupiny UkraAjinců se zde usadily v druhé polovině 18. století v době 

vlády Habsburků.39 

5.2. Huculové jako podskupina Rusínů?  

5.2.1. Rusíni 

Rusíni jsou etnickou skupinou žijící především na území třech států: Ukrajiny 

Slovenska a Polska. Potomky migrantů z 18. a 19. století můžeme najít také na území 

bývalé Jugoslávie. Vyznačují se především svým jazykem, nazývaným rusínština. Rusíni 

jsou často děleni na podskupiny Lemkové, Bojkové, Huculové a Doliňané. 

S termínem Rusín je potřeba zacházet opatrně. Tradičně pod tímto pojmem 

rozumíme východoslovanské obyvatele karpatského regionu. Ale ve druhé polovině 20. 

století došlo ke změně použití tohoto etnonymu. Rusíni na Zakarpatí a na Slovensku40 

začali používat označení Ukrajinec, v Polsku se ujal výraz Lemko. Také samozřejmě 

existuji Rusíni, které se takto přestali označovat v důsledku asimilace. Hlavními důvody 

byly ovšem úřední příkazy, které zakazovaly oficiální použití termínu Rusín. K těmto 

příkazům došlo na území sovětského Zakarpatí a v Polsku v roce 1945, dále pak také 

v Československu počátkem padesátých letech 20. století. Důsledkem bylo, že v rámci 

jedné vesnice ba dokonce rodiny se jednotlivci označovali různě. Rusín, Lemko a 

Ukrajinec jsou některými považovány za synonyma, jiní jsou ovšem přesvědčeni, že se 

tyto pojmy vylučují. 41 

V současné době je problém této terminologie stále aktuální. Majoritní společnosti 

jsou Rusíny jednoznačně vnímány jako etnografická skupina Ukrajinců. Samotní obyvatelé 

Zakarpatí v tom nejsou zcela jednoznační. V lednu roku 2011 provedla Natalie Marčuk 

sociologický výzkum, který se týkal právě sebeidentifikace obyvatel Zakarpatské oblasti. 

Jako zkoumaný vzorek bylo vybráno 800 osob z Berehivského, Vynohradského, 

Užhorodského a Rachivského kraje Zakarpatské oblasti. Výsledky výzkumu byly 

následující: 45,875 % se označilo jako Ukrajinci, 7,5 % – Rusové, 41,375 % – Maďaři, 

                                                 
39 RANDJUK, T. H. Ukrajinci Rumuniji: Nacionľno-kuľturne žyttja ta vzajemnovidnosyny z vladoju. Kyjiv: 

Instytut Istoriji Ukrajiny NAN Ukrajiny, 2010, ISBN 978-96-6025-826-6 
40 Po druhé světové válce na Slovenku probíhala oficiální státem řízena ukrajinizace. 
41MAGOCSI, Paul R.. Rusynśke pytannja [online] [citováno 07-03-2017]. Dostupné z 

http://litopys.org.ua/rizne/magoci.htm 
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1,25 % – Rumuni, 1,375 % – Rusíni, 0,625 % odpovědělo, že jsou Ukrajinci, ale zároveň 

Rusíny a 0,25% se označili nejdříve jako Rusíni a pak Ukrajince.42 

S problém nejednotné sebeidentifikace se setkáme nejen na tak obecné úrovní jakou 

je oblast, ale můžeme se s tím opravdu  setkat na úrovní rodiny. Já sama například 

pocházím ze Zakarpatí a sebe za Rusínku se nepovažuji, i když mluvím jistou formou 

rusínštiny. Ale můj děd se za Rusína považuje a je tak jediným členem rodiny, který v sobě 

toto povědomí má. Jako důkaz poslouží také fakt, že když jsme s týmem pří výzkumu 

v rámci předmětu Etnické minority v Evropě, zkoumali etnickou skupinu Rusínů, moje 

sestřenice si vybrala dotazník určený majoritní společnosti (Ukrajince). Jako odpověď na 

otázku, zda pociťuje přítomnost Rusínu na Ukrajině odpověděla:  

„Ano (můj děd se cítí být Rusínem)“43 (Anna, 21, Chust, Ukrajina). 

5.2.2. Co na to Huculové? 

Rusíni jsou zahraničními zdroji často vnímáni jako samostatné etnikum. Dále se dělí 

na podskupiny, jak bylo zmiňováno výše. Jednou z podskupin jsou právě uvádění 

Huculové. V dnešní době nejznámějším a nejvýznamnějším zastáncem toho postoje je Dr. 

Paul Robert Magocsi. Je to americký vědec, který svou odbornou činnost zaměřuje na 

Rusíny a Ukrajince. Sám má ukrajinské kořeny, patří k 3. generaci migrantů z Ukrajiny 

do USA.44 Z jeho publikací jsou v češtině dostupné Rusíni a jejich vlast (1996) a Národ 

odnikud (2014). Dalšími autory jsou například Sven Gustavsson a jeho dílo Jihoslovanští 

Rusíni, jejich kultura a jazyk (2006) a Ivan Pop s díly Podkarpatská Rus (2005) a Dějiny 

Podkarpatské Rusi v datech (2005). 

V původně ukrajinských zdrojích je tomu naopak. Rusíni i Huculové jsou vnímáni 

jako etnografické skupiny Ukrajinců. Jako příklad je zde možné uvést již použitou studii 

paní Marčuk o Etnografických spedicích Rusínů.45 Majorita je vidí stejně jako etnografické 

skupiny. Zde bych chtěla zmínit, že v současné době neklidu na Ukrajině, kdy na východě 

stále probíhají bojové operace, jsme se s kolegyněmi Mrvíkovu a Treichelovou v rámci 

výzkumu Rusínu v předmětu Etnické minority v Evropě setkaly s vlnou pobouření a 

                                                 
42 MARČUK, N. Etniční osoblyvosti rusyniv. Etnos i kuľtura 2011-2012, № 8-9, s 22-27. ISSN 2222-5242 
43 Volně přeloženo z originálu: „Так (мій дід вважає себе русином)“ 
44 Kolektiv autoru, Encyklopedia istorii Ukrajiny 6 díl. Kyjiv, Naukova dumka, 2004. ISBN 966-00-0405-2 
45 MARČUK, N. Etniční osoblyvosti rusyniv. Etnos i kuľtura 2011-2012, № 8-9, s 22-27. ISSN 2222-5242 
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nepochopení ze strany majoritní společnosti. Ukrajinci jež vyplňovali naše dotazníky 

nechápali, proč se snažíme oddělit Rusíny jako zvláštní národ a viděli v tom provokaci. 

Ale jak to vidí samotné Huculové? Vidí sami sebe jako součást národnostní menšiny 

Rusínů nebo se cítí být etnickou skupinou Ukrajinců?  

Zde se ukrajinští a rumunští Huculové shodují a sami sebe jakou podskupinu Rusínů 

rozhodně nevidí. Všichni respondenti na otázku, zda jsou Huculové podskupina Rusínů či 

etnografická skupina Ukrajinců jednoznačně odpověděli, že Huculové jsou etnografickou 

skupinou Ukrajinců. Na otázku, kým se cítí být, zda Huculem či Ukrajincem, část 

ukrajinských respondentů žijících přímo v oblasti Huculštiny uvedla, že se cítí být 

Huculem. Druhá část odpověděla, že jsou Huculové, ale zároveň i Ukrajinci. Pouze ti 

respondenti, kteří bydlí mimo oblast Huculštiny dali přednost ukrajinské etnicitě a jakou 

druhou uvedli huculskou  

„Rusíni – starobylé samo pojmenování Ukrajinců. Na západní Ukrajině tohle 

označení bylo běžné dokonce 19. století. Huculy – etnická skupina Rusínů-Ukrajinců. 

Spekulace o etnonymu „Rusín“, která probíhá na Zakarpatí, a má za cíl rozdělit 

společnost, inspiruje se ruskými zpravodajskými službami, protože Rusíni – jsou Ukrajince, 

a nejsou oddělený národ“ 46 (Oleksandr, 29, Kyjev).  

Rumunští Huculové sami sebe jako Rumuny neidentifikují. Protože jsou 

v Rumunskou jako menšina Ukrajinců, všichni respondenti uvedli, že jsou Huculové a 

zároveň Ukrajinci. K Rusínům zde panuje lehce negativní vztah. Respondentka Světlana 

v rozhovoru uvedla, že se v poslední době v rámci ukrajinské menšiny v Rumunsku 

výrazněji prosazuje fenomén rusínstva. A na ty, kteří sami sebe identifikuji jako Rusíny, se 

koukají na rumunské Huculy skrz prsty.  

Dalším rozdílem mezi Huculy a Rusíny je fakt, že většina Rusínů touží po 

suverenitě, kdežto Huculové i přes své odlišnosti se cítí být plně součástí ukrajinského 

národa. Do takové míry, že jeden respondent označil jako nekorektní otázku v dotazníku: 

Jaké jsou rozdíly mezi ukrajinskou a huculskou kulturou.  

                                                 
46 Volně přeloženo z originálu: „Русини – давня самоназва українців. На західній Україні ця назва 

побутувала до кінця XIX століття. Гуцули – етнічна група русинів-українців. Спекулювання 

етнонімом «русин», яке відбувається на Закарпатті, і має на меті розколоти суспільство, 

інспірується російськими спецслужбами, адже русини – це українці, а не окремий народ.“ 
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„Otázka je nekorektní, protože huculská kultura – součást ukrajinské“47 (Serhij, 31 

let, Kijev) 

5.3.  Společné prvky a odlišnosti ukrajinské, rumunské, případně 

rusínské kultury s huculskou 

Etnická příslušnost k nějakému etniku, minoritě či etnické skupině se zakládá hlavně 

na odlišnosti vůči okolí. V monoteistické společnosti se s fenoménem etnicity téměř 

nesetkáme, protože zde není nikdo, vůči komu by se mohla projevovat ona odlišnost. 48 

Kritéria, která vytváří etnickou identitu jsou různá. Hlavními však jsou jazyk, kultura 

a historické povědomí. Jako další je možno uvést náboženství, rasovou příslušnost, 

fyziologickou odlišnost a další.49 Tyto kritéria, která vytvářejí etnicitu se liší skupinu od 

skupiny. Nejde proto jednoznačně říct, že etnická skupina se vyčleňuje pouze na základně 

sdílené kultury či tím, že sdílí specifické rysy jako náboženství, jazyk a/nebo zvyky.  

Kultura představuje soubor hodnot, sdílených přesvědčení a pojmů, které skupině 

dávají jistý návod jak žít a umožňují sounáležitost smyslu života. Tento soubor ovlivňuje 

jednotlivé příslušníky na třech úrovních. První je duševní, kdy má díky kultuře jednotlivec 

specifický způsob uvažování. Druhou úrovní je úroveň tělesná – jednotlivec má jisté 

základní tělesné dispozice a třetí je úroveň sociální, kdy jsou mezi sebou jednotlivci 

v charakteristických vztazích. Kultura je základem lidské aktivity, ale zároveň je také 

výsledkem této aktivity. 50 

Existuje mnoho způsobů rozdělení kultury. Základní členění však kulturu dělí na 

hmotnou a nehmotnou. Soubor hmotné kultury tvoří lidské výtvory (stavby, obrazy, knihy 

atd.), nehmotná kultura zahrnuje tradice, zvyky, jazyk, normy chování apod. 

                                                 
47 Volně přeloženo z originálu: „Питання некоректне, адже гуцульська культура – частина 

української.“ 
48 ERIKSEN, Th. H. Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha, Sociologické 

nakladatelství, 2012 s. 68 ISBN978-80-7419-053-7 
49 KOKAISLOVÁ, P. Etnicita, nacionalismus a etnické menšiny. [online] citováno 10-03-2017]. 

Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2013. Dostupné z: 

http://www.hks.re/wiki/0:etnicita    
50 FAY, B. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Praha, Sociologické nakladatelství, 2002 

s. 72-75. ISBN 80-86429-10-5 

http://www.hks.re/wiki/0:etnicita
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Vztah etnicity a kultury je jedním z nejvíce diskutovaných témat současné kulturní 

antropologie. Současně existují dva protipóly. Na jedné straně se nachází názor, že etnické 

skupiny jsou jednoduše kulturně definované a determinované skupiny. Na opačné straně 

stojí názor, že kultura do etnicity vstupuje pouze tehdy, kdy může být využita politicky. 

Je nutno podotknout, že etnicita nevyjadřuje kulturní rozdíly. Vztah mezi etnicitou a 

kulturou je proměnlivý a komplexní. Etnicita není vlastností skupiny, a tudíž neexistuje 

v rámci skupiny. Je to vztah, který existuje mezi skupinami.51 

5.3.1. Historické povědomí 

Území, které osidlují Huculové v průběhu historie patřilo pod různé statutární útvary. 

Huculové tak sdílejí část historie s Ukrajinci a Rusíny, ale po celou dobu se vyčleňovali 

jako Huculové a nikdy plně neasimilovali k žádné majoritě. Vždy se viděli jako 

etnografická skupina Ukrajinců, a tak to zůstalo až do dnes. Rusíni pro ně byli a jsou další 

etnografickou skupinou.  

K migraci do Rumunska Huculové byli nuceni hlavně z důvodu silné chudoby nebo 

posunutím hranic. S rumunským národem, přestože i v minulosti část území Huculštiny 

patřilo Rumunsku, se necítí být spojeni historickým kontextem.  

5.3.2. Jazyk 

Huculové mluví dialektem ukrajinštiny, který je s ukrajinštinou z větší časti 

srozumitelný. Huculský jazyk je jazyk ukrajinský, který neobsahuje žádná cizojazyčná 

slova. Přesto Huculové používají originální výrazy, které pro jsou neznalce 

nepochopitelné.52Co se týče jeho podobnosti s rusínštinou, tak to je obdobné jako ve 

vztahu s ukrajinským jazykem. Rusínština na Ukrajině je totiž rovněž vnímaná jako dialekt 

ukrajinštiny. Respondenti mluví huculštinou a ukrajinštinou, podle místa a dotyčného se 

kterým jednají. Na otázku, jakým jazykem mluví, jedná respondentka uvedla:  

„Huculsky mluvím doma, v práci – ukrajinsky“53(Halyna, 29 let, Kryvorivnja, 

Ukrajina) 

                                                 
51 ERIKSEN, Th. H. Etnicita a nacionalismus. Antropologické perspektivy. Praha, Sociologické 

nakladatelství, 2012 s. 99-102. ISBN978-80-7419-053-7 
52 VASYL’ČUK, Mykola. Sofron Vytvyc'kyj – Istoričnij naris pro guculiv.  Lwow, 1863. s. 47 
53 Volně přeloženo z originálu: „Гуцульською дома, на роботі – українською.“ 
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V Rumunsku je tomu samozřejmě jinak. Rumunština je zcela odlišný jazyk, který na 

rozdíl od ukrajinštiny, rusínštiny a huculského dialektu nepatří ke slovanské jazykové 

skupině, nýbrž k balkanorománské skupině. V oblasti Maramurešu, kde probíhal výzkum, 

tak existují i školy, kde se ukrajinština vyučuje na úrovní mateřského jazyka. Ve městě 

Sighetu Marmației dokonce existuje ukrajinské lyceum. Respondentka pocházející z Valea 

Vișeului učící v místní škole v rozhovoru uvedla, že se snaží výuku ukrajinštiny 

přizpůsobit i huculskému dialektu. 

5.3.3. Náboženství 

Od dob, kdy se Huculové usadili na území Huculštiny, až do 16. století byli 

pravoslavní. Přijetím Brestlitevské (Brestská) unie54 v roce 1596 a kvůli Rakovské (1772-

1920) a Polské (1921-1939) nadvládě se 

dominantním stalo řecko-katolické náboženství. 

Po připojení do Sovětského svazu následovala 

vlna represí duchovenstva a zavíraní církví. 

K znovuzrození náboženského života 

Huculštiny došlo v 80. letech 20. století.55 

V průběhu let nezávislosti Ukrajiny (tedy 

od roku 1991) se jasně vytvořil duchovní život 

obyvatel Huculštiny, kde se křesťanská 

symbolika prolíná s národními a státními 

symboly. Kromě fungujících kostelů (jednoho 

nebo i více), na začátku a konci vesnice, na 

křižovatkách a u některých budov byly 

postavené kříže nebo kaple. Z důvodu otevření 

hranic a pracovní migrace do států Evropy, se 

zvýšil vliv katolické náboženské tradice. 

Kaplice jsou zdobené vyšívanými ručníky a sochami Ježíše Krista a Panny Marie. Při 

vstupu do nich se můžeme setkat se státní symbolikou jako je trojzubec56 a ukrajinská 

                                                 
54 Sjednocení pravoslavné a katolické církve 
55 BONDARENKO, H. Narodna relihijnisť naselennja Verchovynščiny v konteksti sučasnoji mižkuľturnoji 

vzajemodiji. Narodna tvorčisť ta etnologija, 2013, s.7-12. ISSN 0130-6936 
56 Státní znak Ukrajiny 

Obrázek 3 - Pravoslavný kostel, Rachiv, Ukrajina 

 Zdroj: vlastí foto 
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vlajka. Jistým kulturním fenoménem, který ukazuje na propojení vlastenectví a 

náboženství, jsou dvě místní ikony, které zobrazují Pannu Marii v huculské vyšívance57 a 

Ježíše v huculském keptaru58. 

Víra v Boha je pro Huculy základem dobrého života. Spousta obyvatel Huculštiny ve 

své zbožnosti vidí svou jedinečnost, které je liší od ostatních.59   

Huculové na Bukovině se označují jako příslušníci pravoslavné církve, na Haličině 

zase jako příslušníci řecko-katolické církve. Huculové nejsou striktními příslušníky jedné 

z těchto církví. Jsou benevolentní k přechodu z jedné do druhé. Obě tyto církve vidí jako 

velice blízké a podobné, a především zastávají názor, že Bůh je uctíván v obou církvích 

stejně. A tak Huculové, kteří jsou příslušníci různých církví se mohou bez problému vzít.60  

Náboženská příslušnost Ukrajinců je pestřejší. Většina z nich jsou však také 

příslušníky především pravoslavné a řecko-katolické (na grafu označeno jako Ukrainian 

Catholic) církve. Co se týče Rusínů, tak je zde situace obdobná jako u Huculů. Jsou také 

pravoslavní a řecko-katoličtí. 

 

V Rumunsku probíhal výzkum ve vesnici Valea Vișeului, která se nachází v oblasti 

Maramureš, nedaleko od hranic od Ukrajiny. Zde se nachází stará dřevěná kaple, která 

                                                 
57 Ukrajinská/huculská tradiční vyšívaná košile 
58 Tradiční košinova vesta 
59 BONDARENKO, H. Narodna relihijnisť naselennja Verchovynščiny v konteksti sučasnoji mižkuľturnoji 

vzajemodiji. Narodna tvorčisť ta etnologija, 2013, s.7-12. ISSN 0130-6936 
60 Relihijni pohljady ta svjata. Žittja karpatśkoho narodu [online] [citováno 01-03-2017]. Dostupné z 

http://carpathians.eu/karpatskii-narod/guculshchina/religiini-pogljadi-ta-svjata.html 

Obrázek 4 - Graf náboženského rozdělení Ukrajiny 

 Zdroj: https://www.britannica.com/place/Ukraine/Languages 



31 

Obrázek 5 – Dřevěná kaple z roku 1880 – Rumunsko 
 Zdroj: vlastní foto 

bylo postavená roku 1880. V této kapli se zachovaly staré olejem malované choruhve61 a 

starý dřevěný kříž z doby postavení kaple. 

 Kaple se dodnes používá, a to hlavně ke křtům a pohřbům. Ve vesnici je ještě jeden 

větší pravoslavný kostel. Podle výpovědí respondentů jsou všichni Huculové v Rumunsku 

výhradně pravoslavní. Bohoslužby v kostelech probíhají ve staroslovenštině. Stejně jako 

Huculové na Ukrajině i rumunští Huculové vidí jako jeden z hlavních prvků své etnické 

identity právě náboženství. Právě to je v Rumunsku vyčleňuje vůči majoritě. 

 

 

 

 

                                                 
61 Prapor upevněný na příčném ráhnu a nošený v církevních procesích 
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Obrázek 6 - Vzhled kaple zevnitř, Rumunsko 

 Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 7 - Choruhve malované olejem, Rumunsko 

 Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 8 - Starý dřevěný kříž z roku 1880, Rumunsko 

 Zdroj: vlastní foto 
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5.3.4. Stravování 

Stravování je důležitou součástí materiální kultury. Ukazuje nejen dědictví generací, 

ale i historické a socio-ekonomické podmínky vývoje etnika. První popisy stravovacích 

návyků obyvatelů Huculštiny se datují ke konci 19. až začátku 20. století.  

V dnešní době jsou typickými huculskými pokrmy jídla z brambor, kukuřice a fazolí. 

Hlavním důvodem je odolnost těchto plodin vůči horským podmínkám, ve kterých žijí 

Huculové.  

Jedním z bramborových pokrmu je „buryšnyk“ („буришник“), který může 

v podstatě nahradit chleba. Několik desetiletí nazpátek bylo toto jídlo součástí 

každodenního života Hucula. V dnešní době „buryšnyk“ připravují hlavně lidé staršího 

věku. Jeho příprava je relativně jednoduchá. Ke šťouchaným bramborům je zamíchána 

kukuřičná, nebo pšeničná mouka, poté se upekl na kapustovém listu.  

Dalším pokrmem je „knyšiv“ („книшів“). Jeho příprava vypadá podobně jako 

příprava „bryšnyka“. Šťouchané brambory s moukou se dají na dno nádoby, poté se přidá 

vrstva brynzy, znova vrstva šťouchaných brambor, a to se zapeče. V dnešní době je 

populárnější jednodušší verze, které se říká „kartopljanyky“ („картопляники“), kdy se 

jednoduše smíchají šťouchané brambory s brynzou a zapečou se.  

„Kyšky“ („кишки“) jsou vegetariánskou verzí domácí klobásy. Vepřová střeva se 

naplní nastrouhanými bramborami, hrubou kukuřičnou moukou a cibulí. „Terčynyky“ 

(„терчиники“) se pečou z nastrouhaných brambor smíchaných s moukou. 62 

Pro Rusíny a Ukrajince byla v minulosti typická jídla hlavně z brambor, kukuřice a 

fazolí. Některá se zachovala stejně jako u Huculů až dodnes, ale většinou se liší jejich 

názvy. Například v Chustském kraji Zakarpatské oblasti jsou známé „kartopjanyky“ jako 

„tovšniji“ („товшнії“). 

                                                 
62 VELYČKO, T. Tradiciji narodnoho charčuvannja huculiv verchovynśkoho rajonu ivano-frankivskoji 

oblasti Narodna tvorčisť ta etnologija, 2013, s.48-56. ISSN 0130-6936 
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5.3.5. Huculský oděv 

Huculský oděv je známý hlavně kvůli své svéráznosti, pestrosti barev a zdobnosti. 

Od zbytku ukrajinských krojů se ten huculský lišil větším použitím kožených výrobků, 

barevné látky a kovové bižuterie. 

Pánský tradiční kroj se skládá z bílé látkové – tunice podobné – košile s výstřihem 

uprostřed, širokými rukávy 

nabíranými u zápěstí. Košile 

byly ozdobeny barevným 

vyšívaným ornamentem. 

Košili nosili přes kalhoty, 

přepásanou širokým koženým 

páskem, kterému se říká 

„čeres“ („черес“). „Čeres“ se 

zdobil kovovými destičkami. 

Tento pásek je jedním ze 

specifik huculského pánského 

oděvu. K pásku připevňovali různé věci: dýmku, víko na dýmku, ocílku a skládací nůž. 

 Huculové měli dva typy kalhot, jedny na zimu a druhé na léto. Zimním kalhotám se 

říkalo „hači“ nebo „chološni“ („гачі“ „холошні“). Byly vyrobeny z pevnější červené látky 

s vyšitým vzorem dole nebo na bocích. V letě nosili lněné kalhoty „porkenyci“ 

(„поркениці“). Kalhoty zastrkovali do vysokých vlněných ponožek – „kapčuri“ 

(„капчурі“). Nahoře byly „kapčuri“ 

zdobeny ornamentem. 

Přes košili nosili Huculové 

kožešinovou vestu „keptar“ („кептар“). 

Vyráběla se z ovčí kůže a různě se 

zdobila. Existuje mnoho variací krojů a 

ozdob „keptaru“ podle lokality. 

„Keptar“ nebyl atributem pouze 

mužského oděvu, ale také ženského. 

Obrázek 9 – "Čeres", Huculské museum, Ukrajina 

 Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 10 - "Keptar", Huculský festival, Ukrajina 

 Zdroj: vlastní foto 
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Další zvláštností huculského oděvu jsou přikrývky hlavy. V letě se nosili černé 

plstěné klobouky „krysani“ („крисані“). „Krysani“ se zdobily barevnými tkanými 

vlněnými šňůrkami „červjačkami“ („черв‘ячкасми“). V zimě se používala čepice z liščí 

kožešiny - „klepani“ („клепані“).63 

Ženský huculský oděv byl ještě barevnější než mužský. Svátečné dámské košile šily 

ze lnu a každodenní z látky z konopí. Košile byly zdobené vyšívanými ornamenty na límci 

a na manžetách. Zepředu se svazovala šňůrkou z bílých nití – „ščinkamy“ („щінками”).  

Kolem pasu nosily Huculky „zapasky“ („запаски“), což byly dva čtvercové kusy 

vlněné látky. „Zapasky“ se dělili podle barvy na „kolosovi“ („колосові”) – žluté, a 

„čornobryvi“ („чорнобриві”) – zelené a barvy řepy, s převahou tmavší barvy. Přední 

„zapasa“ byla kratší než zadní.  

 

Huculská děvčata jako účes nosila jeden nebo dva copy, do kterých vplétala různé 

stuhy. Na čele dívky nosily tzv. „čiľce“ („чільце”), což byl úzký látkový nebo kovový 

půlkruh, zdobený ozdobami z mědi, stříbra nebo zlata, a korálky. „Čiľce“ mělo zakrývat 

celé čelo s ozdoby visícími přes oči. Provdaná žena musela vždy mít přikrytou hlavu. 

                                                 
63 Rehionaľni rysy tradycijninoho vbrannja ukrajinciv XIX – počatko XX st. [online] [citováno 10-03-2016]. 

Dostupné z http://about-ukraine.com/regionalni-risi-traditsiynogo-vbrannya-ukraintsiv-xix-%D0%B2-

pochatku-xx-st/ 

Obrázek 11 - Obrázek "zapasky" 

 Zdroj: http://poez.in.ua/images/2013-08-05/zhinoche-vbrannja_54.jpg 
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Původně se nosili čepice z látky, které se obvazovali „rantuchom“ („рантухом”) – pruhem 

z tenké bílé látky, která byla ukončená výšivkou nebo tkaným ornamentem. Později se 

„rantuchy“ přestaly používat a vystřídal je šátek. 

Huculky milovaly bižuterii a různé ozdoby. Nosily náhrdelníky „zgardy“ („зґарди“), 

což byly masivní křížky nebo kovové ozdoby, navlečené na řetízek. 64 

Zhodnotit podobu nebo odlišnost mezi ukrajinskými, huculskými či rusínskými kroji 

je obtížné, protože se teritoriálně lehce liší, například v barevných kombinacích. 

Ukrajinské kroje jsou převážně černo-červeno-bílé, kdežto u huculských se často setkáme 

s kombinací žluté, hnědé a zelené. Dále Huculky na hlavě nosily „čiľce“, kdežto 

s typickým obrazem Ukrajinky se pojí věnec, který zdobí kytky a stuhy. Společným 

prvkem jsou rozhodně vyšívané košile. 

Rumunské kroje jsou od těch huculských zcela odlišné. Pro rumunský kroj je typická 

krajka a nařasení. Z výpovědí jedné respondentky z Rumunska, paní Natali, rumunské 

Huculky jednu dobu napodobovaly rumunský kroj a na svoje vyšívané košile také 

přidávaly krajku, ale teď se navrací k tradičním košilím. Obecně vyšívané košile 

v současné době zažívají svoje znovuzrození. Huculové, Ukrajinci a Rusíni si je oblékají 

na svátky nebo v neděli. Provdané Huculky jak na Ukrajině, tak v Rumunsku stále nosí 

šátky na hlavě.  

                                                 
64 Žinoče vbrannja huculštiny [online] [citováno 11-03-2017] Dostupné z 

http://poez.in.ua/%D0%B6%D1%96%D0%B %D0%BD%D0%B8  
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Obrázek 12 - Huculské oblečení, Huculské muzeum, 

Ukrajina 

 Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 13 - "Keptar" a "krysanja", Huculské muzeum, Ukrajina 

 Zdroj: vlastní foto 
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5.3.6. Huculské obydlí  

Jedním z nejtypičtějších rysů Huculů a Huculštiny jsou jejich domy. Huculské obydlí 

je zajímavé a originální nejen svou formou, ale i vnitřním vybavením. Každá věc, která se 

nacházela v huculské chatě, měla nejen svůj praktický úkol, ale i duchovní.  

Chata poskytovala člověku nejen přístřeší od nepříznivého počasí, ale zároveň 

vytvářela podmínky pro každodenní existenci. Tvořily se zde rodinné vztahy, vznikala 

svébytná psychologická aura a mikroklima. Chata není jen obydlí, ale také historická 

kategorie. V jejím interiéru se odráží tradice Huculů, symboly, životní pravidla, zvyky a 

obyčeje. 65 

Huculská chata má všude velmi podobné uspořádání. Chata se skládá ze tří částí: 

prostorných „siniv“ 66 a dvou symetrických uspořádaných obytných prostorů s okny, která 

vedla na fasádu. „Siny“ byly obvykle bez stropu a se schody, které vedly na půdu.  

Stavebnictví Huculů se liší vysokou profesionalitou dekorativních truhlářských prací. 

Rámy jsou například přesně spojeny v rozích a spoje mezi trámy dokonale sladěny. 

Huculská architektura obydlí se odlišuje proporcemi, tvarováním, harmonickými siluetami. 

Jedinečné řezbářské práce Huculů při stavění obydlí zůstávají v pozadí.  

Neoddělitelným prvkem huculského interiéru jsou široké lavice kolem zdi a kachlová 

kamna, která se vždy nacházely v rohu naproti oknu. Huculskou chatu zdobily tkané 

výrobky. 

Nejdůležitějším prvkem budovy byl kout naproti kamnům, kterému se říkalo 

„červený kout“. Zde se nacházely ikony, vyšívané ručníky a také zde byli usazováni 

nedůležitější hosté. Speciální místo v interiéru huculské chaty patřilo ikonám malovaným 

na skle. Tyto ikony jsou známé z 19. století. Vyráběly se na skle a vyznačovaly se svou 

zdobností.67 

                                                 
65 BZOVYJ, A. KOŽOLJANKO, O. Tradicijne žytlo Hucuľščyny: Naukovi doslidžennja e XIX – XX st. 

Narodna tvorčisť ta etnologija, 20010, s.189-196. ISSN 0130-6936 
66 „Siny“ („Сіни“) – neobydlena část vesnických chat, která spojovala obývací pokoj s verandou nebo dělila 

chatu na dvě půly.  
67 Huculská chata Karpatska spadščina [online] [citováno 11-03-2017]. Dostupné z http://carpathian-

heritage.org.ua/ua/khaty/16-hutsul-khata 
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V dnešní době nejsou huculské chaty úplně běžné. Můžeme se s nimi stále setkat 

především v zapadlých horských vesničkách. Tento typ obydlí je typický hlavně pro 

Huculy. Se stejným typem se jinde nesetkáme, ačkoliv starobylé ukrajinské chaty jim jsou 

podobné. Již výše zmiňovaný dům Havryla Klympuše v Rumunsku je postavený přesně 

podle tohoto vzoru a  dodnes v něm bydlí básníkova vdova.  

 

Obrázek 15 - Maket huculského obydlí, Huculské  muzeum, Ukrajina 

 Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 14 - Huculské obydlí uvnitř, Huculské muzeum, Ukrajina 

 Zdroj: vlastní foto 
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Obrázek 17 - Dům Havryla Klympuše, Rumunsko 

 Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 16 - Dům Havryla Klympuše uvnitř, Rumunsko 

 Zdroj: vlastní foto 
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5.3.7. Huculské umění 

V huculském umění je jasně viditelná svébytnost huculského umění. Je natolik 

originální, že se dokonce zdá být úplně odlišné od národního umění jiných oblasti 

Ukrajiny. Huculské umění je dodnes živé a rozdíly mezi exponáty v muzeu a novodobými 

výtvory jsou nepatrné.  

Hrnčířství Huculů je typické barevným nádobím, dekorativní keramikou a 

hračkami. Často je využíván barevný tenký ornament, především v zelených barvách. 

Častý je také rostlinný a zvířecí vzor, který je nanášený na mléčně bílé pozadí nádob. 

Kamnové dlaždice Huculové zdobí každodenními výjevy, pohádkovými ději a výraznými 

karikaturami na bohaté lidi. Kamna vyrobená z těchto dlaždic jsou pak jako příběh ze 

života národa.  

Řezbářství je velice důležité v architektuře a v běžném životě huculských vesnic. Ze 

dřeva, kterého mají Huculové díky okolním lesům dostatek, jsou vyráběny talíře a 

truhličky.68 Tyto výrobky jsou bohaté na velké množství vyřezaných detailů.  

Huculské umění je opravdu něco, co je typické jen pro ně. V ukrajinské, rusínské či 

                                                 
68 VLADYČ, A Hucuľské narodne mystectvo [online] [citováno 09-03-2017] Dostupné z 

http://ukr.sovfarfor.com/dekorativno-prikladne-mistectvo/232-guculske-narodne-mistectvo.html 

Obrázek 18 - Dřevěná truhlička, Rachiv, Ukrajina 

Zdroj: vlastní foto 

Obrázek 19 - Hrnčířské výrobky, Rachiv, Ukrajina 

Zdroj: vlastní foto 
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rumunské kultuře se s něčím takovým nesetkáme.  

5.3.8. Tradiční hospodářství  

Huculové mají jakožto horský lid mnoholeté zkušenosti s hospodařením 

v poloninách. Právě tento typ hospodaření je nejstarším a hlavním řemeslem Huculů, které 

se stalo neoddílnou součástí hmotné a duchovní kultury ukrajinských horalů.  

Udržování a chov dobytka byl pro místní obyvatele v podstatě jediným způsobem, 

jak přežít v drsných horských podmínkách. Protože zde nebyly vhodné zemědělské plochy 

pro zemědělství, Huculové byli nuceni dobývat horské svahy a vysokohorské louky, kde 

uspořádávali poloniny. V létě Huculové vyháněli dobytek na pastvu do polonin a během té 

doby používali údolí řek k pokosení trávy na seno a k zemědělství.  

Historie hospodaření v poloninách se datuje k počátku 13. století, což dokazují časté 

zmínky v historické kronice regionu, legendách, pověstech apod. Tento typ hospodaření je 

hluboce zakořeněný v kultuře a v živobytí místních obyvatel. Formuje jejich náhled na 

svět, pověry, tradice a obřady. Byl těsně propojen s náboženstvím a často se projevoval 

v provádění celých rituálů spojených s rozličnými náboženskými svátky.69 

Od doby vzniku hospodaření na polonině byl vytvořen jedinečný, trošku mystický 

způsob udržovaní a pasení dobytka, tzv. „pastýřská kultura“. Dále byla vytvořena 

specifická metoda zpracování mléka, která se projevovala při výrobě, dnes již tradičních 

výrobků: brynzy, vurdy70, sýra a másla. Poloninské hospodářství se také odráželo v místní 

kuchyni. 

S příchodem vědecko-technického pokroku a zvýšením životní úrovně, bohužel začal 

úpadek poloninského hospodářství. Těžké pracovní podmínky, dostupnost mléčných 

výrobků, masa a farem tomu jen přispěly. Můžeme tak sledovat postupnou degradaci 

starých zvyků a tradic. Mladí lidé bohužel nejsou moc zaujatí poloninským hospodářstvím, 

                                                 
69 ČAPLINŚKYJ, B., KIBIČ, A. D. Problematika etnokuĺturnoho lanšaftu Hucuľščiny: rysy, podíl, 

zberežennja. Naukovi zapysky Vinnyckoho peleniversytent. Serija „Heohrafija“, 2010, vyd. – 21, s. 259-265 
70 Také druh ovčího sýru 
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a spousta starých tradic doslova „vymírá“ se starší generaci. Ve snaze o záchranu těchto 

zvyků vznikly festivaly jako například Výstup na poloninu, Poloninský táborák apod. 71 

5.4. Huculské tradice 

Tradice jsou pro Huculy posvátné a mnoho z nich se dodržuje dodnes. Děje se tak 

především díky starší generaci, která tyto tradice neustále připomíná mladým. 

5.4.1. Rodinná obřadnost 

5.4.1.1 Huculská svatba 

Svatební tradice a obřady patří mezi jedny z nejdůležitějších v rodinné obřadnosti. 

Přestože se v 21. století objevilo značné množství inovačních obřadových prvků, huculská 

svatba si stále udržuje vysokou úroveň tradičnosti. 

 Kdysi huculské svatby probíhaly hlavně v zimě, 

především ve středu a čtvrtek. Dnes přišel svatební den o 

svou spojitost s ročním obdobím a je tak možné vidět 

svatebčany na koních i v létě. Svatební dny se změnily na 

sobotu a neděli.  

V minulosti byl výběr ženicha a nevěsty zcela v režii 

rodičů, kteří rozhodovali o osudech svých děti. Dělo se tak 

i proti jejich vůli. Je dokonce znám případ, kdy byla 

nevěsta za neposlušnost zbita rodiči a na následky zranění 

později zemřela. Současní rodiče jsou mnohem 

demokratičtější ve výchově svých potomků, výběr 

vyvoleného či vyvolené je tak dnes záležitostí mladých.  

„Bohatí se ženili s bohatými, chudí s chudými. Ale 

stávalo se, když dívka byla krásná, opravdu krásná, tak si 

bohatý chlapec vybíral chudou dívku. Samozřejmě vznikaly hádky s příbuznými, ale časem 

mizely“72 (Svitlana, 32, Valea Vișeului, Rumunsko) 

                                                 
71 Tradycijne hoospodarjuvannja [online] [citováno 01-03-2017] Dostupné z: 

http://cbr.nature.org.ua/cult_u.htm 

Obrázek 20 - "Derevce", Huculské 

muzeum, Ukrajina 

Zdroj: vlastní foto 
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Ve středu před svatbou se scházely „družky“ („дружки“)73 u nevěsty a „družby“ 

(„дружби“)74 u ženicha. V domě nevěsty vyráběly svatební „derevce“ („деревце“) 

ze sosny nebo cedru, zdobily ručně vyráběnými květinami a zapichovaly do „kolače“ 

(„колач“)75. Poté, co byly přípravy dokončeny šel zasnoubený pár s „družkami“ a 

„družbami“ zvát hosty na svatbu.  

Ve čtvrtek ráno začínaly přípravy ženicha a nevěsty ke svatbě. Šťastně provdané 

ženy – „ubyraľnyci“ („убиральниці“) oblékaly nevěstu a vyráběly pro ni svatební věnec. 

Tento věnec bylo povoleno vyrábět pouze v pondělí nebo ve čtvrtek. Před začátkem práce 

na věnci kladla žena na stůl „kolač“ a zapíchla do něj novou jehlu. Základ věnce bylo 

dovoleno vyrábět pouze z červené látky sešité červenou nití. Důležité bylo, aby byl 

svatební věnec sešit jedinou nití bez uzlu. To mělo novomanželům zajistit šťastný život 

bez hádek.  

Do kostela jeli budoucí manželé na koních, což se dochovalo dodnes. Pokud jeden 

z nich přijel ke kostelu první, tak čekal na toho druhého. Svatební obřad kněz prováděl 

podle přesně stanoveného rituálu. Poté, co novomanželé vyšli z kostela, dívali se skrz 

„kolač“ na slunce, aby byly jejich děti zdravé. Poté se „kolač“ trhal na dva kousky aby se 

zjistilo, kdo bude pánem v domě. 76 

Svatební tradice patří k těm nejzachovalejším v dnešní době. Dnes se můžeme jak na 

Ukarjině, tak v Rumunsku se můžeme setkat se svatbou, která má více činebo méně prvkůu 

opravdu tradiční svatby. Můžeme vidět tradiční svatební kroje, „kolači“ a budoucí 

novomanželee, kteréří jedou na koních do kostela. 

5.4.1.2 Huculský pohřeb 

Huculové viděli smrt jako přirozenou záležitost, logický konec života. Ovšem viděli 

tak pouze „správnou“ smrt: ve starším věku, po smíření se světem a uspořádáním všech 

materiálních záležitosti. Bylo třeba prožít dobrý, zbožný život a smrt si zasloužit jako 

                                                                                                                                                    
72 Volně přeloženo z: „Багаті женилися з багатими, бідняки з бідними. Але бувало так, що дівчина 

була така гара, прегарна, що багатий заможній парубов вибирав бідни дівчину. Звісно виникали 

суперечки з родичями, але часом втихали.“ 
73 Kamarádky nevěsty 
74 Kamarády ženicha 
75 Bilý obřadový chleba specifické formy 
76MACHOVŚKA, S. Vesiľna obrjadovist verchośkoho rajonu Ivano-frankivśkoji oblasti: lokaĺna specifika, 

osoblyvosti terminologiji, dynamika zmin. Narodna tvorčisť ta etnologija, 2013, s.48-56. ISSN 0130-6936 
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vykoupení. Všechny jiné typy smrti pro ně znamenaly porušení Božích přikázaní. Taková 

smrt byla „nesvá“, neočekáváná. Huculové věří, že starší člověk se má připravit ke smrti 

tělem i duši. 77 

Na znamení toho, že někdo v rodině zemřel se dával do okna ručník. Obřad loučení 

spočíval v tom, že se tělo zemřelého přikrylo bílou látkou až po krk. Dospělého člověka 

dávali na lavice u přední zdi chaty, dětí do 7 let kladli na stůl. Na rakvích pro dospělého se 

dělala dírka z pravé strany u hlavy zemřelého, aby jeho duše měla volný přístup k tělu 

zesnulého.  

Do rakve k zesnulému se dávaly různé sušenky, které jsou určeny jako dárek pro 

dříve zemřelé příbuzné. Tomuto daru se říká „prehistnoho“ („прегістного“). Dále do rakve 

dávají ovčí vlnu, aby bylo zesnulému teplo. Poté do rakve dávají tělo a vyrážejí ke kostelu 

a na hřbitov.  

Smuteční období u Huculů trvá tři dny. V tomto období chodí muži bez přikrývky 

hlavy a dívky mají rozpuštěné vlasy. Bylo také zvykem nosit špinavé každodenní oblečení, 

jako projev smutku.78 

Jedná respondentka vzpomíná:  

„Kdysi na pohřbech hrály trembity, ale dnes už ne“ 79 

5.4.2. Společenská tradice 

5.4.2.1 Vánoce 

Štědrý večer Huculové slaví 6. ledna, oslavují ho tak, že cela rodina se usadí 

k večeři. Na svátečném stole musí být 12 postních jídel. Opravdové oslavy, ale začínají 7. 

ledna. Konají se zde koledy, kdy Huculy navštěvují své příbuzné a kamarády. Chodi od 

domu k domu s betléme a jezdí na saních se spřežení koní.80  

                                                 
77 SUŠKO, V. Ujavlennja pro smerť i pochovaľni zvyčaji huculiv. Narodna tvorčisť ta etnologija, 2014, s.91-

97. ISSN 0130-6936 
78 Smerť i pochoron. Žyttja karpatśkoho narodu [online] [citováno 12-03-2017] Dostupné z 

http://carpathians.eu/karpatskii-narod/guculshchina/smert-i-pokhoron.html 
79 Volně přeloženo z originálu: „Колись на похоронах грали трембіти, але тепер уже ні“ 
80 Zvyčaji ta obrjady [online] [citováno 05-03-2017] Dostupné z: 

http://www.travelcarpathians.com/ua/index.php?s=0&m0=7&m1=8&url=75 
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Podobně slaví Vánoce i Ukrajinci a Rusíni, i když Huculské koledy jsou jedny 

z nejpestřejších. 

5.4.2.2 Velikonoce 

Velikonoce jsou nejdůležitějším náboženským svátkem. V sobotu před Velikonoci 

při západu slunce, u každého dvoru bylo možné spatřit táborák, který hořel až do rána. Poté 

co uhasl oheň Huculy s rodinou šli do kostela, kde nechávali osvětit „paschu“ („пасха“)81. 

V rámci příprav na Velikonoce se vyráběli „pysanky“ („писанки“) – vajíčka, která se 

zdobila barevnými vzory. Tyto „pysanky“ sloužily jako dárek od dívek pro chlapce, za 

politi vodou, což byla tradice Velikonočního pondělí.82 

5.5. Prvky etnického vědomí Huculů na Ukrajině a v Rumunsku 

„Huculem mě děla má krev a moji předkové. Nejvíce se cítím být Huculem, když si 

obléknu dědovou vyšívanou košili, obléknu čeres, hraju na drymbi, tančím kolomyjku“83 

(Serhij, 29, Kyjiv,Ukrajina) 

„Vždycky se cítím Huculkou. Vlastenectví Huculštiny – to je základ toho, co mě dělá 

skutečnou Huculkou“84 (Halyna, 29, Kryvorivnja, Ukrajina) 

„Těžká dřina… To je to, co děla z Huculů Huculy“85. (Iryna, 65, Kosiv, Ukrajina) 

„Hlavním prvkem toho, co mě dělá Huculkou je můj jazyk.“86 (Svitlana, 32, Valea 

Vișeului, Rumunsko) 

„Huculem mě činí moje řeč, tradice, znalost původu mých předku.“87 (Oleksandr, 35, 

Valea Vișeului, Rumunsko) 

                                                 
81 Tradiční velikonoční chleba 
82 Zvyčaji ta obrjady [online] [citováno 05-03-2017] Dostupné z: 

http://www.travelcarpathians.com/ua/index.php?s=0&m0=7&m1=8&url=75 
83Volně přeloženo z originálu: „Гуцулом мене робить моя кров і мої предки. Найбільше відчуваю себе 

гуцулом, коли вбираюсь в дідову вишиванку, одягаю черес, граю на дримбі, стаю до коломийки.“ 
84 Volně přeloženo z originálu: „Я завжди себе відчуваю гуцулкою. Патріотизм Гуцульщини – це 

основне, що робить мене справжньою гуцулкою!“ 
85 Volně přeloženo z originálu: „Тяжка робоа... То ж те що з гуцулів робить гуцулів“ 
86 Volně přeloženo z originálu: „Основним елементом того що мене робить гуцулкою є моя мова“ 
87 Volně přeloženo z originálu: „Гуцулем мене робить моя мова, традиції, знання про походження моїх 

предків“ 
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Huculové jsou etnickou skupinou, která si uchovala svá specifika hlavně díky 

geografickému terénu. Huculové mají hodně prvků společných s ukrajinskou kulturou, ale 

jsou si vědomi specifik jejich kultury.  

Na Ukrajině můžeme mluvit o dvojí identitě. Huculové se zde označuji za Huculy a 

Ukrajince zároveň. Sami svou kulturu vidí jako součást ukrajinské kultury s jistými 

regionálními odlišnostmi. Ale co jim braní plně se označovat za Ukrajince a nutí hrdě říct, 

že jsou Huculové? Je to jejich řeč, která je dialektem ukrajinštiny. Má spoustu specifických 

prvků a je svébytná. Dále je to jejich láska k horám. Nenajdete Hucula, který by 

dobrovolně vyměnil výhled na krásné Karpaty za mrakodrapy. Zachovalost jejich tradic, a 

to právě díky oné izolovanosti. Nejzajímavější výpovědí je vidění etnicity v těžké dřině, 

kterou jsem získala od 65leté babičky. Hrdě se přiznala, že sama dokázala zkosit 2 ha 

půdy. Na Ukrajině je podporováno udržení etnicity Huculů, protože Huculština je jedním 

z mála regionů, kde jsou tak zachované starobylé tradice. Ukrajinci se tak skrze ně snaží 

zachovat svou duchovnost. 

V Rumunsku se Huculové výrazně vyčleňují vůči Rumunům, ale zařazují se do 

ukrajinské minority. Bohužel zde dochází k asimilaci s rumunskou kulturu, a tak je zde 

huculských vesnic málo. Příkladem takové asimilace můžeme uvést vesnici Bistra, která se 

nachází kousek od vesnice Valea Vișeului, v níž probíhal terénní výzkum. Při vjezdu do 

obou vesnic jsou nadpisy s názvy vesnic napsány v rumunštině a v ukrajinštině. Také podle 

internetového zdroje i ve vesnici Bistra měli být Huculové a Ukrajinci. Avšak podle 

výpovědí respondentky Svitlany Klympuš z Valea Vișeului, Ukrajinci a Huculové se 

asimilovali s Rumuny. Ukrajinsky skoro nemluví a začínají dodržovat rumunské tradice.  

Huculové se zde výrazně odlišují od Rumunů. Jejich etnické vědomí je tvořeno, 

podobně jako u Huculů na Ukrajině, jazykem, tradicemi a krojem. Je zde ale výraznější 

historické povědomí a pocit toho, že jsou odlišní od většiny. 

Zajímavým faktem je pocit propojení rumunských a ukrajinských Huculů skrze 

tradice, jazyk a kulturu.  

„Sice nás oddělují hranice, ale naše zvyky jsou stejné. Jaké vzory vyšíváme na 

ručníku tady, tak stejné vzory vyšívají i oni na Ukrajině. Sice se neznáme, nikdy jsem spolu 
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ani nemluvili. Ale je to jako kdybychom byli propojení duchovně.“ 88 (Natalja, 27, Valea 

Vișeului, Rumunsko) 

  

                                                 
88 Volně přeloženo z originálu: „Хоч нас відділяють границі, але наші звичаї одинакові. Який узір 

вишиваєму на ришник ми тут, такий самий вишиваюсь вони там на Україні. Хоч ми не знаємо одне 

одного, ніколи навіть разом не розмовляли. Але таке відчуття, що ми пропоєні духовно“ 
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6. Diskuse a závěr 

Huculové jsou etnografickou skupinou Ukrajinců na Ukrajině v Rumunsku. Sami 

sebe zároveň označují i za Ukrajince, ale jsou si vědomi specifik, které jsou typické pro 

jejich kulturu. Tyto specifika z nich dělají to, kým jsou a Huculové jsou na to náležitě hrdí. 

Důvodem, proč u této skupiny Ukrajinců vznikly tato specifika je místo jejich 

bydliště. Huculové obývají část Karpatský hor, a to v místech, kde Ukrajina hraničí 

s Rumunskem. Drsný horský terén a jistá izolovanost od okolního světa způsobila, že u 

Huculů vznikly svébytné tradice, vlastní jazyk apod. Toto jejich území na jihovýchodě 

Karpat nese název Huculština. 

První výzkumnou otázkou bylo zjistit, které prvky tvoří právě huculskou identitu. Na 

Ukrajině není jejich odlišnost přímo do očí bijící, ale zároveň je nepřehlédnutelná. Za 

zmínku stojí jejich kroje, které jsou pestřejší a bohatší na barvy než ty Ukrajinské. 

Huculové si je rádi oblékají a nedokážou si bez nich představit žádný svátek. Někteří se cítí 

být Huculem především ve chvíli, kdy si na sebe obléknou vyšívanou košili a na ni si dají 

„čeres“. Dále to bude jejich jazyk, který je považován za dialekt ukrajinštiny a je si s ní 

hodně podobný. I přesto mají Huculové ve slovní zásobě slova a výrazy, které člověk, 

který nevyrůstal na Huculštině, nebo nezná huculský jazyk, nemá šanci porozumět.  

Huculové jsou velice pobožné etnikum. Jsou převážně pravoslavní a příslušníci 

řecko-katolické církve. Jejich náboženství je nevyčleňuje z ukrajinské většiny, protože obě 

tyto církve jsou na Ukrajině velmi rozšířené. Přesto jsou neodmyslitelnou součástí toho, 

kdo jsou. Horský život také zapříčinil, že Huculové mají svá typická obydlí a stravovací 

návyky. Dalším prvkem jejich etnicity je huculské vlastenectví. Huculové nosí v srdcích 

silnou lásku ke svému území.  

Dalším úkolem bylo zjistit, zda Huculové v Rumunsku sdílejí tyto prvky etnického 

vědomí s Huculy na Ukrajině. Huculové v Rumunsku jsou součástí ukrajinské menšiny. 

V poslední době zde dochází k asimilaci ukrajinské menšiny (včetně Huculů) s rumunskou 

většinou. Počet Huculů v Rumunsku tak není velký, ale jsou to jedinci, kteří o sobě hrdě 

prohlašují, že jsou Huculové. Historické povědomí zde proto hraje silnější roli. Ne že by 

Huculové na Ukrajině nebyli hrdí na svou historii nebo v ní nespatřovali kulturní dědictví 



50 

předků. V Rumunsku je to silnější, protože zde vnímají odlišnosti od „těch druhých“ 

výrazněji. 

Zbylé prvky etnického vědomí Huculů v Rumunsku jsou více méně stejné jako prvky 

u Huculů na Ukrajině. Je to především jazyk, který se hodně liší od rumunštiny. Huculové 

ale snaží o jeho udržení. Například jedna respondentka, která je učitelkou v místní škole se 

snaží přizpůsobovat výuku ukrajinštiny také huculštině. V každém domově rumunského 

Hucula jsou alespoň základní prvky kroje, především vyšívaná košile. Ty si stejně jako 

ukrajinští Huculové oblékají o svátcích a v neděli. Dalším prvkem společným pro Huculy 

v obou zemích jsou jejich tradice. V poslední době jsou velmi oblíbené svatební tradice, ke 

kterým se navrací. 

Dále se tato práce se zabývala problémem zařazení Huculů jako etnické skupiny. Na 

to, kam patří Huculové existují dva náhledy. První vidí Huculy jako etnografickou skupinu 

Ukrajinců, jako součást majority, která má ale jistá specifika. Tento názor zastávají 

především ukrajinští autoři. Zahraniční autoři vidí v Huculech podskupinu Rusínů. Protože 

existuje v literatuře takový nesoulad, bylo stanoveno za cíl zjistit, jaký názor na to mají 

samotní Huculové.  

Většina huculských respondentů o této problematice vůbec nevěděla a nechápala, 

proč výzkum se zaobírá tímhle směrem. Oni v tom mají jasno – jsou oboje. Cítí 

sounáležitost s ukrajinskou minoritou, ale zároveň si jsou vědomi svých odlišností a jsou 

na ně hrdí. Nikdo z respondentů, ať už z Ukrajiny či Rumunska, o sobě neřekl, že je 

Rusínem. Výpovědi se lišily pouze v tom, kterou národnost řekli jako první. Huculové, 

kteří žijí na území Huculštiny bez váhaní okamžitě odpověděli, že jsou Huculové, ale pak 

dodávali, že jsou zároveň i Ukrajinci. Ti, kteří z různých důvodů bydlí mimo území 

Huculštiny se identifikovali jako Ukrajince, kteří zároveň jsou Huculy.  

V souvislosti s výzkumem tématu Rusínů a kam se zařazují Huculové bylo také 

zkoumáno, co mezi sebou mají společného, případně odlišného huculská, rusínská, 

ukrajinská a rumunská kultura. Výsledkem bylo zjištění, že ukrajinská, rusínská a huculská 

kultura k sobě mají hodně blízko. Liší se od sebe pouze v maličkostech, jako jsou 

například jiná pojmenování typických pokrmů či použití trochu jiných barev v krojích. 

Huculská a rumunská kultura jsou naproti tomu víc odlišné. Stačí zmínit jazyk, který je 

úplně jiný. 
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Posledním úkolem bylo zjistit tradice Huculů a způsob jejich předávání dalším 

generacím. V dnešní době znovu získala na populárnosti tradiční huculská svatba. Budoucí 

manželé si dnes opět oblékají tradiční kroje a opakují staré tradice. Dále jsou dochovány 

tradice spojené především s náboženstvím, Vánoce a Velikonoce. K dodržování starých 

tradic nejvíce přispívá starší generace, která o nich mladé Huculy poučuje a připomíná jim 

je. 
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