
 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

Provozně ekonomická fakulta 

 

Katedra psychologie 

 

 

 
 

 

 

Bakalářská práce 

 

Vliv autonomie na rusínskou minoritu ve Vojvodině 

 

 

 

Jakub Kovář 

 

 

 

 

 

 
© 2018 ČZU 

v Praze



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci „Vliv autonomie na rusínskou minoritu ve 

Vojvodině“ jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s 

použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a 

 uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále 

prohlašuji, že jsem v souvislosti s jejím vytvořením neporušil autorská práva třetích osob. 

 

V Praze dne 14. 3. 2018            ___________________________ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Rád(a) bych touto cestou poděkoval(a) především vedoucímu mé práce panu doc. Ing. 

PhDr. Petru Kokaislovi, PhD. za veškerou pomoc a ochotu, které mi během vedení 

výzkumu a následného kompletování bakalářské práce poskytl. Dále bych rád poděkoval 

Tanitě Hodak za všechny informace, které mi o zkoumané problematice pomohla obstarat 

a také za pomoc při organizování výzkumů v letech 2016 a 2017. Dík patří také Arance 

Mezei Medjesi taktéž za poskytnuté informace a zázemí při výzkumných cestách. 

Opomenout nesmím také svoji rodinu a přátelé, kteří při mně vždy stáli, věřili mi a 

podporovali mě.  



6 

 

 

 

Vliv autonomie na rusínskou minoritu ve Vojvodině 

 
 

Abstrakt 

 

Práce pojednává o minoritě Rusínů v srbské Vojvodině, přičemž je důraz kladen zejména 

na vliv autonomie na tuto skupinu. Za cíl si práce pokládá zjistit, zdali k jakémusi 

ovlivňování mírou autonomie dochází a tyto vlivy rozebrat. Prostor je věnován také 

jednotlivým právům, kterými rusínská národnostní menšina v Srbsku disponuje. Jedním 

z dalších témat je také systém rusínských organizací, spolků a sdružení. Zjišťováno je 

především, čím se zabývají, jak fungují a kým jsou financovány. Dále se práce věnuje také 

jednotlivým rusínským médiím, kterými jsou zejména některé tiskoviny a televizní či 

rádiové stanice. Opomenuty nejsou ani rusínské kulturní akce jako např. festivaly, koncerty 

a divadelní vystoupení. Jedna z kapitol podává také náhled na situaci Rusínů/Lemků 

v Polsku, kde se tato skupina lidí setkává s rozdílnou mírou autonomie. Použito bylo dvou 

metod sběru a to dotazníku a rozhovoru. Dotazníky byly vždy plně strukturované a 

obsahovaly tzv. otevřené otázky. Co se rozhovorů týče, použito bylo tzv. rozhovoru 

pomocí návodu. Část dotazovaných odpovídala na otázky také pomocí video-hovorů.  

 

Klíčová slova: minorita, autonomie, národ, etnikum, kultura 
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The impact of autonomy on the Rusyn minority in 
Vojvodina 

 
 

Abstract 

 

The main topic of this thesis is the impact of autonomy on the Rusyn minority in 

Vojvodina region in Serbia. The main purpose of this thesis is to ascertain if the autonomy 

can somehow influence the Rusyn minority. Author also focuses on the autonomous rights 

that Rusyn people in Vojvodina possess. One of the chapters also discusses Rusyn 

organizations. The stress is placed at the activities and the system of financing of these 

organizations. Other topics are the Rusyn media (such as journals, magazines, television 

and radio broadcast) or cultural events (such as festivals, concerts, theatre performances). 

The situation of the Rusyn/Lemko people in Poland is used as an example of a situation of 

Rusyn minority in a different country. Two methods were used in order to obtain the 

information. One of them is the questionnaire with stable structure of so called open 

questions and the second one is the interview. The interviews were realized with special 

manuals directly or as a video-interview. 

 

Keywords: minority, autonomy, nation, ethnic group, culture  
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1. Úvod a cíl práce 

V severní části Srbska se rozkládá autonomní oblast Vojvodina, která je domovem 

některých evropských národnostních menšin. Jednou z nich jsou také Rusíni, kterými se 

tato práce zabývá. Práce se zaměřuje zejména na míru autonomie, kterou Rusíni spolu 

s ostatními národnostními menšinami ve Vojvodině disponují a zkoumá její vliv na tuto 

skupinu lidí a jejich kulturu. 

Teoretická část práce přináší jakýsi souhrn pojetí, teorií a náhledů jednotlivých autorů na 

pojmy jako národ, etnikum či autonomie, se kterými autor dále pracuje, a v práci se často 

vyskytují. 

Praktická část práce se skládá z několika kapitol, přičemž nejprve je rozebírána historie 

rusínského osídlení právě ve Vojvodině a následně je prostor věnován také krátké analýze 

statistických dat týkajících se počtu Rusínů žijících v této oblasti a jeho vývoji. Jedna 

z následujících kapitol se zabývá autonomií, kterou je třeba nahlížet specifickým 

způsobem, jak je ostatně v práci později vysvětleno. Autonomie je v tomto případě 

chápána jako určitý systém práv, která jsou Rusínům ze strany srbské vlády garantována. 

Autonomie zde není pouze zmiňována z pohledu autora, ale důraz je také kladen na to, co 

si pod touto autonomií představují příslušníci zkoumané skupiny. Několik následujících 

kapitol pojednává o mnohých rusínských organizacích a jejich fungování, přičemž důraz je 

kladen zejména na organizace Národní rada rusínské národnostní menšiny a Ruska Matka. 

Rozebírány jsou také nejrůznější kulturní akce, které si vojvodinští Rusíni sami pořádají. 

Opomenut není ani systém rusínského školství, který zajišťuje výuku právě v rusínštině, a 

který je možné označovat za světový unikát. Jako příklad je možné uvést jediné 

gymnázium s výukou v rusínštině nacházející se v obci Ruski Krstur. Jedna z kapitol je 

věnována také náboženské situaci vojvodinských Rusínů, u kterých převažuje 

řeckokatolické vyznání (viz níže). Posléze jsou také zmíněny rusínské tiskoviny a jiná 

média a po těchto přehledech se práce již zabývá vlivy autonomie na minoritu Rusínů na 

území Vojvodiny. V neposlední řadě se práce zabývá také komparací situace Rusínů 

v Srbsku a v Polsku. 
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Otázkami však zůstává, proč se vlastně touto tématikou zabývat. Proč se zabývat 

národnostní menšinou, která tvoří pouze zlomek populace Srbska a navíc nedisponuje 

vlastním státem a proč se vlastně zabývat národnostními menšinami obecně.  

V téměř každém státu světa je možné se setkat s určitými národnostními menšinami, stejně 

tak jako je možné se setkat s nejrůznějšími menšinami v téměř každém jiném celku. Proč 

se však těmito menšinami zaobírat? Nejprve je nutné zmínit, že fakt, že tyto skupiny lidí 

tvoří ve státech, na jejichž území žijí, menšinu, není samo o sobě nic negativního. Menšiny 

v mnoha státech totiž bývají mnohdy diskriminovány, stejně tak jako tomu někdy bývá 

v případech nejrůznějších menšin ve společnosti. Je nutné si uvědomit, že i když populace 

Rusínů tvoří v rámci Srbska pouze malou část, nikterak toto neubírá na poutavosti jejich 

kultury či pestrosti jejich historie.  

Náš svět je tvořen velkým množstvím rozdílných národů s odlišnými tradicemi, zvyky, 

kulturami či hodnotovými systémy a zabývat se pouze některými z nich by znamenalo 

ochuzovat se o ně.  

Leoš Šatava (2015:11) ve své práci uvádí, že pouze malá část z tisíců etnik světa může 

národní stát vytvořit. Otázka, proč se zabývat skupinou lidí, která ani sama neutváří vlastní 

stát, zde začíná již působit poněkud banálně. 

 

Rusíni jakožto jeden z evropských národů bez vlastního státu žijí na území několika států. 

V Evropě žijí na území Slovenska, Srbska, Ukrajiny, Maďarska, Chorvatska, České 

republiky, Polska a Rumunska. V posledních letech dochází k četné migraci Rusínů také 

do mimoevropských států jako například Kanada či Spojené státy americké. (nejmenovaný 

respondent, Kucura) 

V jednotlivých státech se těmto lidem dostává rozdílné míry autonomie ze strany majoritní 

vlády. Práce si v první řadě pokládá za úkol odpovědět na následující výzkumnou otázku: 

Má míra autonomie rusínské minority ve Vojvodině vliv na situaci a kulturní projevy 

tohoto etnika? V druhé řadě pak přináší komparaci situace Rusínů v Srbské Vojvodině 

a v Polsku. Práce je pak dále sestavena na základě následujících podotázek: 

 

 Jaké vlivy mají míra autonomie a práva garantovaná vládou na jednotlivé kulturní 

projevy tohoto etnika a jeho sebeurčení? 
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 Jak fungují rusínské kulturní spolky, sdělovací media, náboženské organizace či 

školství v Srbsku a Polsku? 

 Jaká je situace rusínské menšiny v Srbsku v porovnání se situací rusínské menšiny 

v Polsku? 
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2. Literární rešerše 

Vztahem autonomie a kultury se zabývá např. Valery I. Chirkov ve své práci Culture, 

Personal Autonomy and Individualism: Their Relationships and Implications for 

Personal Growth and Well-being. Je zde v první řadě rozebírán význam pojmu 

autonomie, který se u jednotlivých autorů mnohdy liší. Na základě svého vlastního 

výzkumu vidí autor tohoto článku autonomii jako faktor, který má schopnost podporovat 

lidský blahobyt a pohodu (well-being). Tato schopnost je však relativní, jelikož jednotlivé 

společnosti mohou ctít odlišné hodnoty. Zjednodušeně řečeno autor vidí schopnost 

autonomie přinášet společnostem benefity v nejrůznějších aspektech lidského života, 

kterými mohou být např. kulturní projevy. Dle Chirkova v dnešním moderním světě, který 

se stává stále více globalizovaným, záleží na rozhodnutí lidí samotných, jakým způsobem 

budou žít, což v sobě mimo jiné zahrnuje také, jak budou projevovat vlastní kulturu. 

(Chirkov 2007:248–263) 

Ve Vojvodině žije po boku srbské majority poměrně velké množství národnostních 

menšin, které disponují určitým stupněm autonomie. Autonomii v tomto případě není 

možné chápat ve snahách těchto národností osamostatnit se či odtrhnout, jako je tomu 

např. v případě Katalánců či Basků ve Španělsku, ale spíše jako systém státem 

garantovaných práv těchto menšin. Jedním z práv je právo na vlastní kulturu, která je 

v práci rozebírána. K porozumění této problematice může přispět práce Alexandra Osipova 

s názvem National Cultural Autonomy in Russia: A Case of Symbolic Law. Autor 

hovoří o tzv. non-territorial autonomy tedy o neteritoriální autonomii, která podle něj 

může pomoci chránit etnické minority, kterých je v Ruské federaci mnoho. Dále je 

rozebírán pojem national-cultural autonomy, tj. národně kulturní autonomie, která dle 

autora může přispívat k organizaci a produkci kultury etnických skupin. Tyto pohledy na 

autonomii je možné aplikovat nejen v rámci Ruské federace, ale jistě také na etnické 

skupiny na území jiných států. 

Právy národnostních menšin v Srbsku se zabývá práce s názvem Minority Rights in 

Serbia: Implementation of the Framework Convention for the Protection of National 

Minorities in a Post-Conflict Serbia autorky Mirelly Pejčić. Autorka dospěla k názoru, že 

implementace práv národnostních menšin se od konce války v Jugoslávii razantně zlepšila, 

nicméně situace menšin je daleko od ideálního stavu. Zodpovědnost ke zlepšení situace 
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nenáleží dle autorky pouze srbské vládě a parlamentu. Svoji roli hraje také ekonomická 

situace jednotlivých regionů. Modifikace zákonů týkající se práv minorit mohou zlepšit 

situaci těchto lidí např. v problémech jako dostupnost literatury v jazyce menšiny či 

diskriminace, nicméně signifikantní problém na poli menšinových práv hrají zejména 

ekonomické nevýhody často stále marginalizovaných etnických minorit, o kterých se však 

již autorka blíže nezmiňuje. (Pejčić 2007:182–184)  

Mihajlo Fejsa působící na univerzitě ve městě Novi Sad (University of Novi Sad) rozebírá 

ve svém příspěvku Improving the Situation of the Ruthenian Minority in Serbia 

některé rusínské spolky jako např. National Council of the Rusyn National Minority 

(Nacionalni Savet Rusinske Nacionalne Manjine, což je do češtiny možné přeložit jako 

Národní rada rusínské národnostní menšiny) nebo Institute for Culture of the Vojvodinian 

Ruthenians (do češtiny přeložitelný jako Institut pro kulturu vojvodinských Rusínů). Dále 

se zabývá také rusínským školstvím a možnostmi studia v rusínštině. Vertikální systém 

umožňující vzdělání v rusínštině od školky až po obor na vysoké škole v Novém Sadu má 

dle autora signifikantní význam pro rusínskou minoritu ve Vojvodině. V neposlední řadě 

jsou v práci popsány řeckokatolické kostely a farnosti, jelikož většina vojvodinských 

Rusínů jsou řeckokatolického vyznání. (Fejsa 2012:467–473) 

Rusíny v různých zemích, které osídlili, se zabývá např. Alexandra C. Wiktorek v práci s 

názvem Rusyns of the Carpatians: Competing Agendas of Identity. Autorka kromě 

jiného rozebírá současnou situaci a moderní dějiny rusínského národa v Srbsku 

(Jugoslávii) i Polsku, tedy obou zemích, na které se výzkum zaměřuje. Podle autorky patří 

rusínská populace (Lemkové) v Polsku k jedné z nejrozdělenějších, přijde-li na otázku 

identity. Co se týče situace v Srbsku, zde autorka hovoří o kohezní skupinové identitě, 

kladnému postoji ke vzdělání a užívání rusínštiny a zejména také o tolerantnímu přístupu 

vlády k etnickým minoritám. Autorka zastává názor, že tyto faktory mají vliv na úspěch 

kultury vojvodinských Rusínů. (Wiktorek 2010:7–108)  

O situaci srbských Rusínů, co se týče jednotlivých práv, kterých se této skupině dostává a 

dostávalo od jejich příchodu do nové domoviny, pojednává Mihajlo Fejsa v práci The 

Ruthenian Journey from the Carpatian Mountains to the Panonian Plain. Autor 

zastává názor, že je podivuhodné, že si malá skupina lidí žijících daleko od své domoviny 

dokázala zachovat svůj vlastní jazyk, náboženství či školství, svoji národní identitu. 

Mihajlo Fejsa ve své práci rozšiřuje čtrnáct důvodů stanovených žurnalistou Mironem 



15 

Žirošem o dalších osm, které k této situaci přispěly. Těmito faktory jsou zejména založení 

instituce National Council of Rusyn National Minority (Nacionalni Savet Rusinske 

Nacionalne Manjine – do češtiny přeložitelné jako Národní rada rusínské národnostní 

menšiny), založení rusínského divadla Ruthenian National Theatre Petro Riznič Djadja, 

založení instituce Institute for Culture of the Vojvodinian Ruthenians (do češtiny 

přeložitelné jako Institut pro kulturu vojvodinských Rusínů) a dalšími kulturními spolky, 

založení apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v Srbsku a Černé Hoře, existence 

rusínských škol, existence několika rusínských vydavatelství, zakládání nejrůznějších 

rusínských kulturních akcí jako např. festivalů, dále pak také nestátních neziskových 

organizací (Non-Governmental Organization), existence rádiového a televizního vysílání 

v rusínštině, vývoj situace ve střední a východní Evropě na konci dvacátého století, který 

přinesl výrazné socio-politické změny. Zde autor považuje pro Rusíny ve Vojvodině za 

přínosné zlepšení kontaktu s Rusíny z jejich původní domoviny. Jako poslední faktor vidí 

autor podpis Srbska dvou dokumentů signifikantního významu. Jedná se o The European 

Charter for Regional or Minority Languages (Evropská charta regionálních či 

menšinových jazyků) a The Framework Convention for the Protection of National 

Minorities (Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin). (Fejsa 2014:182–191)  

Leoš Šatava, autor práce s názvem Evropská etnika bez státu popisující některé 

národnosti Evropy, jenž nedisponují vlastním státem, dospěl mimo jiné k názoru, že pro 

národy bez vlastního státu hrají signifikantní roli politická, jazyková a kulturní práva, která 

jsou (nebo v některých případech také nemusejí být) do větší či menší míry garantována 

vládou státu, na jehož území tyto národnostní skupiny žijí. (Šatava 2015:12) 

V knize Národy nejsou dílem náhody, českého historika a odborníka na národ, 

nacionalismus a zejména národní hnutí Miroslava Hrocha, se autor pokouší představit 

hlavní teorie vzniku národů a také pokusy národ definovat. Hroch se nesnaží jednu definici 

vyzdvihovat a jinou shazovat, ale naopak zastává názor, že některé z nich jsou si navzájem 

podobné. Zároveň zastává názor, že nedostatkem některých dosavadních autorů, 

zabývajících se touto problematikou, je fakt, že se tito lidé často zabývali pouze utvářením 

a vývojem „velkých“ národů a „malé“ národy nebyly brány v potaz. Velké množství autorů 

se tak zabývá např. Francií v protikladu k Německu a Itálii, v potaz však musíme brát také 

národy menší, jako např. právě Rusíny. (Hroch 2009:13–61) 
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3. Metodologie 

Při výzkumu bylo použito více metod sběru dat, a to zejména dotazníku a 

polostrukturovaného rozhovoru. Co se adekvace metod týče, obě zvolené metody mají své 

výhody a nevýhody.  

 

Výhodou dotazníku je, že pracuje s větším počtem respondentů. Poměrně snadná 

kvantifikace a následné statistické zpracování dat jasně hovoří ve prospěch této metody. 

Další pozitivum představuje menší časová náročnost sběru dat, nežli je tomu v případě 

jiných metod. Majerová (2009:80) o sběru dat udává, že se jím rozumí vlastní provádění 

výzkumu v terénu, tj. použití připravených nástrojů k získání výpovědi o názorech 

dotazovaných. Zjišťování informací pomocí dotazníku má také své nevýhody. Jednou 

z nich je fakt, že otázky v dotazníku jsou položeny určitým způsobem a tím pádem je již 

respondentova výpověď do jisté míry ovlivněna. Další nevýhodou je také poměrně málo 

prostoru pro jednotlivé odpovědi na záznamovém archu. V praxi se může stát, že 

respondent nemusí zcela porozumět otázkám položeným v dotazníku a i to může být 

viděno jako nevýhoda. Pokud je výzkumník přítomen při vyplňování otázek, může 

respondentovi vysvětlit problematické otázky. V tomto případě záleží na schopnostech 

výzkumníka. Vysvětlování položených otázek však také představuje problém, jelikož to, 

jak je otázka vysvětlena, může respondentovu odpověď do jisté míry ovlivnit a odpověď 

již může ztrácet na autenticitě. Je třeba si také uvědomit, že dotazovaný nemusí vždy uvést 

pravdivou výpověď. 

Také u polostrukturovaného rozhovoru je možné najít výhody a nevýhody. Hlavní výhoda 

oproti dotazníku se skrývá v detailnějších odpovědích respondenta, jenž mohou být 

podporovány tzv. sondami. Tato metoda je časově náročnější, ale noří se jakoby do 

hloubky zkoumaného problému a při správném postupu a dobře formulovaných otázkách 

může přinášet zajímavější a cennější poznatky. 

 

Práce vychází ze dvou výzkumných cest do srbské Vojvodiny. Hlavní část práce je 

založena na výzkumu, který se odehrál v létě roku 2017 a to konkrétně v hlavním městě 

Vojvodiny Novi Sad a zejména pak v obcích s vyšší koncentrací rusínského obyvatelstva, 

kterými jsou Ruski Krstur, Kucura a Vrbas. Práce dále také čerpá z poznatků získaných na 
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výzkumné cestě do výše zmíněných míst v Srbsku z léta roku 2016, kde nebyla získávána 

data za účelem zjištění, zdali působí nějaký vliv autonomie na minoritu Rusínů ve 

Vojvodině, ale měla za úkol spíše popsat celkovou situaci této menšiny v jejich do jisté 

míry nové domovině. Práci 

posloužil také výzkum z roku 

2017 zabývající se náboženskými 

projevy Rusínů ve Vojvodině a 

celkovou náboženskou situací ve 

Vojvodině, ve které žije kromě 

Rusínů také srbská majorita a 

(kromě jiného) také početná 

komunita Maďarů. Výzkum se 

také zaměřuje na komparaci 

náboženských projevů srbských 

Rusínů a Rusínů žijících v České 

republice. 

Při výzkumu ve Vojvodině z léta 2017 bylo pomocí dotazníku dotázáno devatenáct 

respondentů a v roce 2016 (taktéž ve Vojvodině) čtyřicet respondentů. Při výzkumu 

náboženské situace Rusínů z roku 2017 bylo použito taktéž dotazníku, který byl 

respondentům rozesílán pomocí sociálních sítí. Tímto způsobem bylo dotázáno čtrnáct 

respondentů. Všechny dotazníky byly plně strukturované. Každý z nich obsahoval určitý 

počet a pořadí otázek, které byly formulovány tak, aby jimi byly získávány objektivní 

informace. Dotazníky vždy obsahovaly tzv. otevřené otázky, což znamená, že respondent 

např. nevybírá jednu či více z nabízených odpovědí, ale své odpovědi si promýšlí a 

formuluje sám. (Majerová 2009:88) 

 

Druhou použitou metodou se stal rozhovor. Nejprve je důležité zmínit, že mezi autory 

dodnes nedochází ke shodě v porozumění vztahu mezi metodou a technikou. Při této práci 

je technika chápána vždy jako podmnožina metody, a za metody je považován výše 

zmíněný dotazník a rozhovor. 

Chceme-li tedy určit, která technika sběru dat byla při výzkumu (v případě rozhovoru) 

použita, jedná se o tzv. rozhovor pomocí návodu. Hendl (2005) rozlišuje několik druhů 

 
Obrázek č. 1: Místa, ve kterých byl prováděn výzkum na území 

Vojvodiny 

Mapový podklad: maps.google.com 
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rozhovoru a rozhovor pomocí návodu je jedním z nich. Tazatel má při užití této techniky 

připraveny otázky či témata (v tzv. návodu), které by měly být v rámci rozhovoru 

zodpovězeny. Pořadí otázek se u jednotlivých dotazovaných může lišit, stejně tak jako 

jejich formulace. (Hendl 2005:174) 

Při výzkumu byl znám seznam otázek, které byly nutné zodpovědět, a podle toho byl 

rozhovor veden. Zvolená technika umožňuje použití tzv. sond, což jsou jakési doplňující 

otázky, kterých může být použito pro získání doplňujících informací. 

Hendl (2005:170) uvádí, že tzv. sondáž slouží k prohloubení odpovědí v určitém směru. 

U rozhovoru se samozřejmě také lze setkat s nepravdivou výpovědí respondentů či může 

být celá konverzace jaksi ovlivněna nepřirozeností situace, která může nastat mezi 

respondentem a tazatelem (tj. výzkumník). V praxi toto znamená, že se respondent 

například snaží udělat dojem, chce sebe a svou komunitu zveličit nebo odpovídá 

nepřirozeně, což může být způsobeno například nahráváním výpovědi na diktafon.  

Rozhovor je možné zařadit mezi metody kvalitativního charakteru, kterých je používáno 

v rámci kvalitativního výzkumu. Hendl (2005:52) o kvalitativním výzkumu uvádí, že 

získává podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události či fenoménu, 

nicméně výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. Při 

výzkumu ve Vojvodině v roce 2017 bylo pomocí této techniky dotázáno sedm osob a 

v roce 2016 osoby čtyři. 

Na počátku roku 2018 byly pomocí sociální sítě Facebook vedeny čtyři tzv. video hovory a 

to zejména za účelem doplnění informací. 

 

Práce kromě dotazníků a rozhovorů čerpá také z jednotlivých periodik vydávaných 

rusínskými spolky a mnoha spolkových naučných letáků, které Rusíni velice ochotně 

nabízejí a propagují tak svoji kulturu, tradice a způsob života. Zde je možné zmínit 

nepopiratelnou výhodu terénního výzkumu, která spočívá (mimo jiné) v možnosti získat 

výše zmíněnou literaturu a letáky, které by nebylo nikde jinde možné získat. 

 

Důvodem zvolení více metod/technik se stala tzv. metodologická triangulace, která by 

měla přispět k co největší míře objektivity výzkumu. Dle Hendla není možné říci, zdali 

jsou pro výzkum více užitečné techniky kvalitativní či kvantitativní, ale naopak v dnešní 
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době převládá názor, že se tyto techniky mohou doplňovat, jelikož každá má své 

nepopiratelné výhody a může tak k výzkumu přispět po svém. (Hendl 2005:56) 

 

Při provádění terénního výzkumu se jako užitečné ukázalo spolupracovat s tzv. 

informátory. Zmínit je třeba zejména Tanitu Hodak, Rusínku, která pracuje v redakci 

rusínského časopisu Ruske slovo a sehrála signifikantní roli zejména při obstarávání a 

kontaktování respondentů či objasňování nejrůznějších otázek. Další významnou 

informátorkou byla Aranka Mezei Medjesi, vedoucí tzv. Etnoklubu v obci Vrbas. 

 

Jen málokdy se stane, že výzkum probíhá zcela bez problémů. Je nutné zmínit, že většina 

z dotazovaných byla ráda, že mohou přispět k výzkumu a se zodpovězením otázek neměla 

problém. Našlo se několik málo oslovených, kteří spolupracovat nechtěli, nicméně tito lidé 

tvořili naprostou menšinu a výzkum to nijak neovlivnilo. Důvody těchto lidí byly různé. 

Jmenovat je možné například nedůvěru k výzkumníkovi či neochotu se na projektu podílet. 

Oproti tomu očekávaný problém jazykové bariéry při výzkumu nenastal. Přestože někteří 

z respondentů neovládali angličtinu, podobnost češtiny a rusínštiny stačila k pochopení 

mezi tazatelem a dotazovaným. Rusíni ve Vojvodině jsou zvyklí psát převážně azbukou, 

nicméně pro ně nečinilo problémy vyplňovat dotazníky pomocí latinky. Pokud přeci jen 

došlo k nepochopení určitých výrazů v rusínštině, informátorka Tanita Hodak vždy 

ochotně pomáhala s překladem. 

 

3.1. Pasportizační údaje respondentů 

Tab. č. 1. Dotazovaní pomocí dotazníku při výzkumu ve Vojvodině v roce 2017. 

Respondent Bydliště Věk  Respondent Bydliště Věk 

1 Ruski Krstur 36  10 Ruski Krstur 22 

2 Ruski Krstur neuvedeno  11 Ruski Krstur 27 

3 neuvedeno neuvedeno  12 Kucura 28 

4 Ruski Krstur 21  13 Kucura 19 

5 Ruski Krstur 19  14 Kucura 19 

6 Ruski Krstur 38  15 Kucura 51 

7 Ruski Krstur 49  16 Kucura 45 

8 Ruski Krstur 26  17 Kucura 57 

9 Ruski Krstur 57     
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Tab. č. 2. 1. Dotazovaní pomocí dotazníku při výzkumu ve Vojvodině v roce 2016. 

Respondent Bydliště Věk  Respondent Bydliště Věk 

1 neuvedeno 57  11 Kucura 63 

2 Novi Sad 33  12 Kucura 12 

3 neuvedeno 41  13 Kucura 73 

4 neuvedeno 33  14 Vrbas 51 

5 Kucura 32  15 Kucura 56 

6 Kucura 26  16 neuvedeno 58 

7 neuvedeno 36  17 Kucura 27 

8 neuvedeno 52  18 Ruski Krstur 38 

9 neuvedeno 18  19 Kucura 79 

10 Kucura 67  20 Vrbas 37 

 

Tab. č. 2. 2. Dotazovaní pomocí dotazníku při výzkumu ve Vojvodině v roce 2016 (pokračování). 

Respondent Bydliště Věk  Respondent Bydliště Věk 

1 Ruski Krstur 85  11 neuvedeno 45 

2 Ruski Krstur 41  12 Ruski Krstur 61 

3 neuvedeno 33  13 neuvedeno 57 

4 Ruski Krstur 57  14 Ruski Krstur 37 

5 Vrbas 53  15 Ruski Krstur 43 

6 Ruski Krstur 40  16 Kucura 27 

7 Ruski Krstur 25  17 Ruski Krstur 19 

8 neuvedeno 40  18 Ruski Krstur 41 

9 neuvedeno 34  19 neuvedeno 37 

10 Ruski Krstur 77  20 neuvedeno 35 

 

 

Tab. č. 3. Dotazovaní pomocí dotazníku při výzkumu náboženských projevů Rusínů v Srbsku, Rusínů v České 

republice a Srbů v Srbsku. 

Respondent Národnost/ Země 

 

vyznání 

1 Srbská/ Srbsko pravoslaví 

2 Rusínská/ Srbsko římskokatolické 

3 Rusínská/ Srbsko řeckokatolické 

4 Rusínská/ Srbsko řeckokatolické 

5 Rusínská/ Srbsko řeckokatolické 

6 Rusínská/ Srbsko řeckokatolické 

7 Rusínská/ Srbsko řeckokatolické 

8 Srbská/ Srbsko pravoslaví 

9 Srbská/ Srbsko pravoslaví 
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10 Rusínská/ ČR řeckokatolické 

11 Rusínská/ ČR Bez vyznání 

12 Rusínská/ ČR pravoslaví 

13 Rusínská/ ČR pravoslaví 

14 Rusínská/ ČR řeckokatolické 

 

Tab. č. 4. Dotazování pomocí rozhovoru při výzkumu ve Vojvodině v roce 2017. 

Respondent Bydliště Věk 

1 Ruski Krstur 27 

2 Ruski Krstur 43 

3 Ruski Krstur neuvedeno 

4 Kucura 45 

5 Ruski Krstur 38 

6 Kucura 28 

7 Ruski Krstur neuvedeno 

 

Tab. č. 5. Dotazování pomocí rozhovoru při výzkumu ve Vojvodině v roce 2016. 

Respondent Bydliště Věk 

1 Kucura 27 

2 Kucura 73 

3 Novi Sad neuvedeno 

4 Vrbas 37 

 

Tab. č. 6. Dotazování pomocí dotazníku a tzv. video hovorů v rámci doplňování informací v roce 2018. 

Respondent Bydliště Věk 

1 Vrbas 30 

2 Nove 

Orahovo 

35 

3 Novi Sad 25 

4 Buckeye 66 

 

 

3.2. Etická stránka výzkumu 

Při provádění výzkumu je výzkumník vůči dotazovaným vázán určitými pravidly. Práce 

z velké části vychází z výpovědí získaných pomocí rozhovorů a dotazníků, přičemž je vždy 

původ sdělované informace objasněn. U informací získaných pomocí rozhovoru je vždy 

v závorkách uváděn autor a místo zjištění dané informace. Jména jsou však uváděna pouze 

u části dotazovaných a to těch, kteří souhlasili se zveřejněním jejich jmen. U ostatních 
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dotazovaných bylo použito termínu nejmenovaný respondent. Jména dotazovaných však 

pro výzkumu nehrají podstatnou roli. Druhou část závorky pak vždy tvoří lokalita, kde 

byla informace zjištěna. V krajních případech bylo využito také formulace neuvedeno 

namísto označení lokality získané informace. Takto bylo učiněno při zveřejnění informace 

choulostivého charakteru. 
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4. Teoretická východiska 

4.1. Pojetí národa 

Následující část práce se zabývá pojmy, které pro ni hrají signifikantní roli, a je třeba 

představit alespoň některá jejich pojetí. Poměrně extenzivně se práce zabývá názory 

některých autorů na národ a jejich pojetí tohoto fenoménu. Mohlo by se zdát, že je národu 

věnováno nepoměrně více prostoru, než ostatním pojmům, toto je však způsobeno pouze 

nutností zmínit a popsat všechny tyto teorie, a nikoliv větší důležitostí tohoto tématu. 

 

Pojetí národa se snaží vysvětlit některé teoretické přístupy. Mezi nejznámější je možné 

zařadit primordialismus a modernismus, potažmo pak postmodernismus.  

Primordialisté se domnívají, že národnost je přirozená součást lidské bytosti, stejně tak 

přirozená jako zrak, sluch nebo čich a že národy existují již od prastarých časů. (Özikirimli 

2010:49) 

Primordialismus však není možné chápat jako ucelenou teorii vzniku a pojetí národa. Také 

autoři považovaní za primordialisty se ve svých úvahách o národu do určité míry různí.  

Özikirimli rozděluje primordialismus na čtyři rozdílné verze či přístupy a to jmenovitě na 

primordialismus nacionální, sociobiologický, kulturní a perennialistický, přičemž autoři 

první kategorie kladou důraz zejména na starobylost/antičnost (antiquity) národa, dále pak 

na etnocentrický nacionalismus a v neposlední řadě také na tzv. zlatý věk národa. 

Sociobiologický přístup pohlíží na národ a národnost jakožto formu příbuzenství. Kulturní 

přístup, jehož představiteli jsou např. antropolog Clifford Geertz či Edward Shills, mimo 

jiné říká, že primordiální identitu člověk získává dříve (a priori), nežli je ovlivněn 

interakcemi s jeho druhy a dříve, nežli získává zkušenosti. Perennialisté jsou toho názoru, 

že národy existovaly skrz naskrz zaznamenanou historií, nicméně se již nedomnívají, že 

byly utvořeny přirozeně. (Özikirimli 2010:49-67) 

 

Od primordialistických teorií se zásadně liší teorie modernistické, o kterých český etnolog 

Leoš Šatava (2009:21) ve své práci píše, že oproti primoridialistickým teorií či přístupům 

začaly dominovat od druhé poloviny 20. Století. 
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Za představitele modernistického pojetí národu je možné pokládat např. britského historika 

Erica J. Hobsbawma, sociálního antropologa českého původu Ernesta (Arnošta) Gellnera či 

autora teorie o tzv. Imagined Communities Benedicta Andersona. Opomenout nelze ani 

českého odborníka na národ a národní hnutí Miroslava Hrocha. (Özikirimli 2010:94–120) 

Podle modernistů není národ něco daného již od prastarých časů, ale jeho vznik je spojen 

s určitým časovým úsekem v historii. I přestože se výše zmínění autoři v některých 

ohledech značně neshodují, spojuje je názor či myšlenka, že národ je sociálním 

konstruktem a nikoliv něčím přirozeně daným. (Özikirimli 2010:72–120)  

Leoš Šatava (2009:15) dodává, že takovéto pojetí národu a etnického vědomí (jakožto 

kulturně reprodukovaného sociálního konstruktu) je současnou optikou mnohdy nahlíženo 

výrazně kriticky či odmítavě. 

Společným znakem modernistických autorů zabývajících se národem (a také zpravidla 

nacionalismem) je víra v modernitu národa a nacionalismu. Jsou zastánci faktu, že oba dva 

fenomény jsou produktem některých procesů posledních dvou století. Za tyto procesy pak 

pokládají např. industrializaci, kapitalismus či sekularismus. (Özikirimli 2010:72) 

Eric J. Hobsbawm zastával názor, že národ či chceme-li národní identita, může být 

vytvářen politickými elitami. Národy jsou podle tohoto autora produktem tzv. sociálního 

inženýrství. Stěžejní je také pojem invented traditions, což je do češtiny možné přeložit 

jako vymyšlené tradice. (Hobsbawm and Ranger1983:1-14), (Özikirimli 2010:94-97) 

Politické elity mohou ovlivnit či utvářet to, jak vnímáme svoji národní identitu. K tomuto 

účelu může být využito výstavby soch či pomníků, které se zdají být starší, nežli 

doopravdy jsou nebo například zakládání nejrůznějších svátků. (Hobsbawm and Ranger 

1983:263), (Özikirimli 2010:94)  

Jako příklad tzv. invented traditions lze uvést např. Den švédské státnosti, jenž je Švédy 

každoročně slaven 6. června. 

Dalším autorem zabývajícím se pojetím národa je Ernest Gellner, který rozlišuje 

společnost typu lovci-sběrači, společnost agro-gramotnou a společnost industriální. Podle 

něj podmínky k rozvoji národů přináší až industriální společnost a to díky homogenizaci. 

S Hobsbawmem souhlasí v názoru, že národ je sociální konstrukt, nesouhlasí již však s tzv. 

sociálním inženýrstvím. (Özikirimli 2010:98-105) 
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Ernest Gellner (1993:9) uvádí dvě definice národa: Dva lidé patří ke stejnému národu, když 

a jedině když sdílejí stejnou kulturu, při čemž kultura znamená soubor myšlenek a znaků a 

představ a způsobů chování a dorozumívání. 

Druhá definice Ernesta Gellnera (1993:9) zní následovně: Dva lidé patří ke stejnému 

národu, když a jedině když uznají jeden druhého za náležícího ke stejnému národu. Jinými 

slovy, člověk dělá národy, národy jsou plody lidských přesvědčení, loajality a solidarity. 

Pouhá kategorie osob (dejme tomu např. okupantů daného území, nebo mluvčích daného 

jazyka) se stává národem, jestliže a když členové této kategorie závazně uznají určitá 

vzájemná práva a povinnosti vůči sobě na základě svého společného členství. Je to jejich 

vzájemné uznání jako společníků tohoto druhu, které je mění na národ, a nikoli ostatní 

sdílené vlastnosti, ať jsou jakékoliv, které oddělují tuto kategorii od nečlenů. 

Také Benedict Anderson se zabýval národem a proslavil se zejména již výše zmíněným 

pojetím národa jakožto tzv. Imagined Community.  

Autor ve své stěžejní práci předkládá následující definici národa. Národ je představovaná 

politická komunita, která je ze své podstaty limitována a suverénní. (Anderson 1983:6) 

Anglický termín Imagined Community je možné chápat následovně. Anderson zastával 

názor, že se příslušník národa za svůj život nesetká se všemi svými druhy – příslušníky 

stejného národa. Za svůj život se tedy potká pouze s určitým procentem této skupiny, 

komunity a zbylou část národa si tedy pouze představuje. (Anderson 1983:6), (Seton-

Watson 1978:5) Zde překlad imagine – představovat. 

Miroslav Hroch se zabýval zejména národními hnutími, nicméně zejména k utváření 

národů má také co říci. Počátkem 19. století existovalo podle Hrocha v Evropě osm tzv. 

státních národů (state-nation) s více či méně rozvinutým jazykem a kulturou a etnicky 

homogenní vládnoucí elitou. Těmito národy byly Anglie, Španělsko, Francie, Dánsko, 

Švédsko, Nizozemsko, Portugalsko a Rusko. Tyto národy byly produkty dlouhotrvajících 

procesů utváření, které započaly již ve středověku. V 19. století dále vznikaly dva národy 

také s rozvinutou kulturou a etnicky homogenními elitami, nicméně bez politického 

„přístřeší“. Těmito národy je myšleno Německo a Itálie. Ve stejnou chvíli pak v Evropě 

existovalo více než třicet etnických skupin, které postrádaly svůj vlastní stát, původní 

vládnoucí elity a mnohdy také souvislou kulturní tradici v jejich vlastním jazyce. 

(Hroch:1993:5), (Özikirimli 2010:114) 



26 

Národem, jak je zřejmé, by bylo možné se zabývat poměrně dlouho. Pro tuto práci je však 

také klíčový pojem etnikum. 

 

4.2. Národ a etnikum 

Stejně tak jako nepanuje jednotný názor ohledně pojetí národu, nepanuje také jednotný 

názor ohledně pojmu etnikum. Aby byla situace o něco komplikovanější, neshodují se 

někteří autoři také v pojetí vztahu právě mezi národem a etnikem. 

Miloslav Petrusek a kol. (1996:277) definují etnikum jako souhrn lidí se společnou 

etnicitou, která je odlišná od etnicity jiných lidí. 

Takováto definice samotná nestačí k pochopení významu pojmu etnikum. Nyní je třeba 

objasnit také pojem etnicita. Petrusek a kol (1996:276–277) uvádějí, že pod pojmem 

etnicita je možné chápat jako vzájemně provázaný systém kulturních, materiálních a 

duchovních, dále také rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a 

představ o společném původu, působících v interakci a formující etnické vědomí člověka. 

Dle Petruska etnikum není synonymem národa, jak by se mohli někteří lidé domnívat a to i 

přestože všichni členové jednoho určitého etnika/etnické skupiny mohou být zároveň členy 

jednoho určitého národa. (Petrusek a kol 1996:277) 

Etnikum či etnická skupina (ethnic group) je podle Fredrika Bartha biologicky 

sebereprodukující, což znamená, že sama dokáže přetrvávat. Uvnitř dochází ke sdílení 

kulturních hodnot, které jsou vytvářeny (a realizovány) v rámci této skupiny otevřeně. 

Dochází v ní ke komunikaci a interakcím mezi jejími členy a disponuje členstvím, které ji 

identifikuje a zároveň ji odlišuje od ostatních. (Barth 1969:10-11), (Petrusek a kol 

1996:277) 

Thomas Hylland Eriksen (2012:33) uvádí, že etnikum či etnická skupina je více či méně 

samostatná jednotka, která si ovšem uvědomuje existenci členů jiných etnických skupin, 

s nimiž jsou v kontaktu. 

 

4.3. Autonomie 

Petrusek a kol (1996:116) uvádějí, že autonomie je relativní samostatnost vzhledem 

k okolí, která se vztahuje např. k jednotlivci, ke skupině, k organizaci, podniku a také ke 
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státu. Zákon anebo právní dohoda zaručuje samostatnost autonomní jednotky 

v rozhodování o regionálních, kulturních a jiných otázkách. 

Tato elementární definice autonomie již obsahuje pojmy jako skupina, samostatnost či 

kultura (kulturní otázky), které jsou pro tuto práci také do jisté míry významné. Skupinou 

lidí, která je v práci zkoumána, jsou Rusíni ve Vojvodině. Tito lidé sice nedisponují 

vlastním samostatným státem, tvoří však homogenní skupinu lidí, kteří se mohou 

samostatně rozhodovat např. o tom, jakého budou náboženského vyznání, v jakém jazyce 

se budou oni či jejich potomci vzdělávat, jak se budou kulturně projevovat apod.  

Gillbert vidí autonomii dokonce jako určité právo, kterým disponují všechny skupiny 

v rámci státu, národu, lidí či minorit. Právo na autonomii pro skupiny ve společnosti je 

nezbytným důsledkem za prvé práva na sebeurčení, za druhé práva jednotlivce patřit 

k určité minoritě a konečně za třetí práva tohoto jednotlivce na vlastní kulturu. (Gillbert 

2002:353) 

Teoreticky je tento přístup k autonomii poutavý, nicméně je možné vést rozsáhlé diskuse o 

tom, které skupiny lidí těmito právy disponují a které nikoliv. 

Federica Prina zmiňuje tzv. neteritoriální autonomii (Non-territorial autonomy). Dle této 

autorky se jedná o druh autonomie, kdy určitá skupina lidí disponuje možností řešit vlastní 

vnitřní záležitosti a to zejména záležitosti takové, které jsou spojené s kulturou této 

skupiny lidí. (Prina 2013:1) 

Je možné tvrdit, že Rusíni ve Vojvodině autonomií podobného druhu disponují, což bude 

ostatně v práci později vysvětleno.  



28 

5. Praktická část práce (vlastní práce) 

5.1. Historický přehled rusínské minority v Srbsku 

Nejprve je nutné alespoň okrajově se zabývat tím, kdo vlastně Rusíni jsou. Petr Kokaisl 

(2017:86) zmiňuje dvojí přístup k chápání Rusínů a ve své práci uvádí, že vědecké práce, 

které se zaměřují na rusínskou etnickou identitu, můžeme dělit i podle toho, jak skupinu 

Rusínů jejich autoři chápou a chtějí vidět. V současnosti převládají ti, kteří považují 

Rusíny za samostatný národ, jenž se dělí na další podskupiny (Huculové, Lemkové, 

Bojkové). Zřejmě nejznámějším autorem zastávající v tomto ohledu jednoznačné 

stanovisko, je Paul R. Magocsi. Celá řada především ukrajinských autorů má rovněž zcela 

jednoznačné stanovisko, ale opačné – Rusíni jsou podskupinou (subetnosem) ukrajinského 

národa. Jedním z takových autorů je např. Vasyl Marčuk. 

Alexandra Wiktorek zastává ve svém článku názor, že Rusíni mají dnes možnost být 

národem, který je definován vlastní kulturou. Pakliže je kultura jedním z klíčových faktorů 

při identifikaci se k vlastnímu samostatnému národu, je zejména pro malé národnostní 

skupiny důležité zachovávat si svoji vlastní unikátní kulturu. (Wiktorek 2010:110–111) 

 

Rusíni žijí na území Srbska více než 260 let. Důležitým datem v historii Rusínů ve 

Vojvodině je rok 1751. 17. června roku 1751 totiž Franz Joseph de Redl, poradce 

císařovny Marie Terezie a správce oblasti Bačka, podepsal ve městě Sombor oficiální 

dokument týkající se osídlení obce Ruski Krstur dvěma sty rusínskými řeckokatolíky. Tito 

lidé přicházeli zejména z území dnešního severovýchodního Maďarska, Ukrajiny či 

východního Slovenska. (Perković 2009:7–8)  

Perković (2009:8–9) dále dodává, že 15. května roku 1763 byl v Somboru za obdobných 

podmínek podepsán dokument týkající se osídlení obce Kucura a v roce 1780 se Rusíni 

dostali do Nového Sadu. Kromě jiných míst, kde se tito lidé napříč Vojvodinou usadili, 

práce pojednává i o obci Vrbas, kam se Rusíni dostali někdy po roce 1848. (Perković 

2009:9) 

Při této příležitosti je vhodné zdůraznit, že se nejednalo o mezinárodní migraci, nýbrž o 

migraci v rámci jednoho státu. 
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Postupem času se rusínská populace ve Vojvodině zvyšovala. Ze dvou hlavních rusínských 

obcí Ruski Krstur a Kucura tito lidé migrovali např. do města Novi Sad či obcí Đurđevo, 

Šajkaš, Šid a také na území historické oblasti Slavonie poblíž řeky Sávy. (Fejsa 2014:183) 

Jak vyplývá z výzkumu z roku 2007 zabývajícím se náboženstvím Rusínů ve Vojvodině, 

víra má pro tyto lidi signifikantní význam. Obec Ruski Krstur je možné považovat za 

jakési centrum Rusínů ve Vojvodině. Zde byla v roce 1751 založena farnost a o dva roky 

později započala výstavba základní školy. V roce 1765 byl postaven první řeckokatolický 

kostel v obci Kucura. (Fejsa 2012:464) 

Biskupství se sídlem ve městě Križevci, nacházející se na území dnešního Chorvatska, 

bylo založeno pro všechny řeckokatolíky v roce 1777. Co se dnešní organizace týče, 

rusínští řeckokatolíci spadají pod Apoštolský exarchát Srbska založený v roce 2003 se 

sídlem právě v obci Ruski Krtsur. (Perković 2009:9) 

Rusínské základní školy byly postaveny v roce 1818 ve městě Šid, v roce 1823 ve městě 

Novi Sad, v obci Bačinci v roce 1847 a obci Đurđevo v roce 1880. (Fejsa 2012:464) 

Důležitou postavou v dějinách vojvodinských Rusínů představuje Havrijil Kosteljnik, 

rodák z obce Ruski Krstur. Perković (2009:10) o Havrijilu Kosteljnikovi uvádí, že se 

jednalo o jednoho z nejvzdělanějších a nejúspěšnějších vojvodinských Rusínů. Byl knězem, 

doktorem filosofie, universitním profesorem a spisovatelem a i přesto, že strávil většinu 

svého života ve Lvově, výrazně ovlivnil národní a kulturní rozvoj vojvodinských Rusínů. 

Kosteljnik kodifikoval rusínštinu jakožto jazyk srbských Rusínů a sepsal gramatická 

pravidla v díle Grammar of the Bačka-Srem Ruthenian Speech (jehož název je do češtiny 

možné přeložit jako „Gramatika rusínské mluvy okruhu Bačka a Srem) a první knihu 

v rusínštině s názvem From My Village (jejíž název je do češtiny možné přeložit jako „Z 

mé vesnice“) z roku 1904. (Perković 2009:10) 

Po rozpadu Rakouska-Uherska v roce 1918 vzniklo (mimo jiné) na části Vojvodiny 

obývané Rusíny tzv. Království, Srbů, Chorvatů a Slovinců. Rusíni měli možnost zakládat 

národní a kulturní instituce na základě kolektivních práv, kterými oficiálně uznané 

národnostní menšiny disponovaly. Statut národnostní menšiny byl Rusínům v Srbsku 

udělen v roce 1919. (Fejsa 2012:465) 

Za významné události z pohledu rusínské minority ve Vojvodiny, které se odehrály po 

druhé světové válce, je možné považovat zejména založení jediné rusínské střední školy na 

světě v obci Ruski Krstur (1970), založení rusínské organizace Ruska Matka, založení 
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instituce Ruske Slovo, které vydává stejnojmenné periodikum či zahájení televizního 

vysílání v rusínštině (1975). V roce 1974 navíc získala autonomní oblast Vojvodina 

rozšířené pravomoci a Rusínům byl udělen status oficiální národnosti, což mimo jiné 

znamenalo označení rusínštiny za jeden ze šesti oficiálních jazyků autonomní oblasti 

Vojvodina. (Fejsa 2012:466) 

Z rozhovoru s informátorkou Tanitou Hodak vyplývá, že dnešními oficiálními jazyky ve 

Vojvodině jsou kromě srbštiny také maďarština, slovenština, rumunština, chorvatština a 

rusínština. 

Alexandra C. Wiktorek (2010:77) se ve svém článku zabývá mimo jiné situací Rusínů po 

rozpadu Jugoslávie, o které udává, že Pád komunismu v bývalé Jugoslávii nepřinesl 

Rusínům pozitivní změny, tak jako se tomu stalo v případě dlouho utlačovaných Rusínů 

z jejich karpatské domoviny. Pád komunismu mimo jiné znamenal nárůst nacionalismu a 

vypětí situace mezi Srby a Chorvaty vedoucí k válce na Balkánském poloostrově. Nově 

vzniklá hranice Rusíny rozdělila a ti se tak stávali často obětmi útoků, kvůli tomu, na jaké 

straně hranice se ocitli, i přestože se sami k jednotlivým stranám přidávat nechtěli. Rusíni 

se stávali obětmi zneužívání, docházelo k jejich deportování a v krajních případech byli 

také vražděni. Jejich celková populace na území bývalé Jugoslávie se snížila a jejich 

ekonomická a sociální situace se zhoršily. 

 

5.2. Vývoj počtu Rusínů ve Vojvodině 

Počet rusínského obyvatelstva ve Vojvodině není ani zdaleka konstantní a v průběhu dějin 

se měnil. Údaje o počtech Rusínů vycházejí z oficiálního sčítání obyvatel v Srbsku z roku 

2012. Tabulka č. 7 dokládá, že počty Rusínů ve Vojvodině klesají. Klesající charakter má 

počet příslušníků této národnostní menšiny již od roku 1961. Důvodů lze nalézt několik. 

V rámci terénního výzkumu byl zjištěn fenomén přesidlování členů této populace do 

větších měst a také emigrace do jiných zemí, jako např. do Kanady, Spojených států 

amerických či Německa. Důvody jsou vesměs ekonomické. Někteří z respondentů 

dotazovaných v rámci výzkumu v roce 2016 se domnívají, že dříve se Rusínům ve 

Vojvodině žilo lépe než dnes a to může být jedním z důvodů emigrace. Dotazovaní často 

uváděli, že se jim lépe žilo za vlády Josipa Broze Tita, než se jim žije dnes a to zejména 

protože byla menší nezaměstnanost. Práce prý byla dříve jistější a vláda se o pracující lépe 
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starala. Z jednoho z rozhovorů vyplývá, že mladí lidé často odcházejí do větších měst jako 

např. Novi Sad či Bělehrad nebo do zahraničí, kde jsou podle nich lepší pracovní 

příležitosti. (Tanita Hodak, Kucura) 

Vojvodina je místem, kde velkou roli hraje zemědělství. Díky kvalitní zemědělské půdě a 

velkým zásobám vody, disponuje Vojvodina zemědělským a ekonomickým potenciálem 

Evropy. Z celkové plochy Vojvodiny 21,506 km² je 75% kultivovatelných. (Jankov 

2005:14). Ne každý člověk však dnes chce pracovat v zemědělství. 

 

Tab. č. 7. Počty Rusínů v Srbsku v jednotlivých letech a procenta na celkové populaci. Do roku 1971 byli 

Rusíni zaznamenáváni společně s Ukrajinci. 

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011  

Rusíni 
v Srbsku  

22667  23720 
 

25658 
 

20608 
 

19757 
 

18052 
 

15905 
 

14246 
 

 

Procenta 
z celkové 
populace) 

0,35% 0,34% 0,34% 0,24% 0,21% 0,23% 0,21% 0,20%  

Zdroj: (Lakčević 2011:20–89), Statistical Office of the Republic of Serbia 

 
Tab. č. 8. Počty a procenta Rusínů ve Vojvodině dle jednotlivých okruhů v roce 2011. 
 Srbsko Vojvodina Západobačský 

orkuh 
Jihobanátský 
okruh 

Jihobačský 
okruh 

Severobanátský 
okruh 

Severobačský 
okruh 

Středobanátský 
okruh 

Sremský 
okruh 

Rusíni na 
jednotlivých 
místech 

14246 
 

13928 4718 25 6974 34 456 32 1689 

V 
procentech 

0,20% 0,72% 2,51% 0,01% 1,13% 0,02% 0,24% 0,02% 0,54% 

Zdroj: (Lakčević 2011:20–89), Statistical Office of the Republic of Serbia 

 

Následující tři mapy zobrazují některé z obcí a měst, ve kterých Rusíni napříč Vojvodinou 

žijí. Nevychází však z oficiálních statistik, nicméně pouze z rozhovoru s Tanitou Hodak, 

která při této příležitosti popisovala souměrnost rusínského osídlení. Za jakési centrum 

Rusínů je považována obec Ruski Krstur. (Tanita Hodak, Kucura) 

 

 
Obrázek č. 2: Mapa míst s vyšší koncentrací rusínského obyvatelstva ve Vojvodině 
Mapový podklad: maps.google.com 
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Obrázek č. 3: Mapa míst s vyšší koncentrací rusínského obyvatelstva ve Vojvodině 

Mapový podklad: maps.google.com 

 

 
Obrázek č. 4: Mapa míst s vyšší koncentrací rusínského obyvatelstva ve Vojvodině 

Mapový podklad: maps.google.com 

 

5.3. Míra autonomie rusínské minority ve Vojvodině 

Hovoříme-li o pojmu autonomie, mnozí lidé si jako první možná představí separatistické 

tendence některých evropských národnostních menšin jako např. Katalánců či donedávna 

také Basků ve Španělsku. Tato práce se však zabývá odlišnou formou autonomie. Zdaleka 

ne všechny evropské národnostní menšiny se dnes chtějí odtrhnout od státu, na jehož 

území žijí. Je možné říci, že se Rusínům (a ostatním oficiálně uznaným národnostním 

menšinám) v rámci Vojvodiny dostává poměrně vysoké míry autonomie a to zejména v 

porovnání s jinými státy, ve kterých tito lidé žijí. Někomu by se toto tvrzení mohlo zdát 

možná troufalé, nicméně v jeho prospěch hovoří výpovědi většiny dotazovaných 

vojvodinských Rusínů na otázku, myslíte si, že Rusíni v jiných zemích mají větší míru 

autonomie? Většina dotazovaných se domnívá, že největší míry autonomie se Rusínům 

dostává právě v srbské Vojvodině.  

Také v literatuře je možné se setkat s doklady poměrně rozsáhlé autonomie Rusínů 

v Srbsku a práv, kterých se této menšině dostává. Například Mihajlo Fejsa ve svém článku 
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Improving the Situation of Ruthenian Minority in Serbia popisuje některá práva, jenž jsou 

Rusínům vládou garantována.  

Členové rusínské minority mají právo na výuku v jejich vlastním jazyce a také právo 

účastnit se vyučování, které se zabývá historií a kulturou této minority. Paralelní výuka 

v Srbštině je povinná. Členové této minority mají dále nárok na užívání jejich jazyka 

v oficiálních sférách a to v obcích, ve kterých tvoří alespoň 15% tamějšího obyvatelstva. 

Stát je povinen finančně přispívat na hlavní kulturní aktivity organizované členy této 

minority. (Fejsa 2012:468) 

 

Na výše zmíněnou otázku bylo pomocí dotazníku dotázáno devatenáct osob a dvanáct z 

nich odpovědělo jednoduše odpověďmi ne, nemají, myslím, že nemají nebo mají menší. 

Další respondenti své výpovědi více rozebírali. Jeden z nich se domnívá, že za dob 

Jugoslávie a také nyní se Rusínům dostávalo takové míry autonomie, která je prý 

dostatečná. Tento dotazovaný dále uvádí, že dle jeho informovanosti je situace v jiných 

státech horší. Již však své tvrzení nijak nezdůvodňuje. Další respondent odpověděl 

podobným způsobem. Je prý obeznámen s právy Rusínů v jiných zemích a domnívá se, že 

nejlépe jsou na tom Rusíni právě ve Vojvodině. Pouze tři dotazovaní se domnívají, že se 

Rusínům v jiných zemích dostává větší míry autonomie než v Srbsku, nicméně již svoji 

výpověď také blíže nespecifikují. Nejmenší část tvoří dotazovaní, jejichž odpověď zněla 

nevím. Tito lidé byli dva. 

Celkově tedy čtrnáct z devatenácti dotazovaných osob zastává názor, že mají Rusíni 

v Srbsku větší míru autonomie, než je tomu v jiných zemích, ve kterých také žijí. 

 

Otázkou však zůstává, co si pod takovouto autonomií či, chceme-li, mírou autonomie 

vlastně představit a co si pod těmito pojmy představují samotní dotazovaní, tj. vojvodinští 

Rusíni. 

K zjištění, zdali si Rusíni ve Vojvodině vlastně jsou vědomi autonomie, které se jim ze 

strany státu dostává, poslouží výpovědi získané pomocí dotazníků a rozhovorů. Jedna 

z otázek položených v dotazníku zněla „Popište, v čem spočívá autonomie Rusínů v rámci 

Vojvodiny“.  

Jak dokládají výpovědi jednotlivých respondentů, větší část dotázaných si je určité míry 

autonomie vědoma. Některé odpovědi jsou si až podezřele podobné. Tak například jeden 
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z dotázaných si pod autonomií, které se Rusínům ve Vojvodině dostává, představuje práva, 

která jsou garantována vládou a která jsou obdobná i v případě ostatních národnostních 

menšin, tj. právo na školství ve vlastním jazyce, právo na vlastní kulturu, víru, noviny 

(tisk) či televizní vysílání. Podobně (avšak stručněji) odpověděl i další z respondentů, 

jehož odpověď zněla: školství, kultura, sport. Co se sportu týče, jsou vojvodinští Rusíni 

často členy různých sportovních družstev. Zmínit je možné např. oddíl ISKRA Kucura. Zde 

je na místě připomenout, že tento oddíl neslouží pouze Rusínům, ale lidem všech 

národností, což zmiňuje jedna z respondentek při rozhovoru. V tomto případě jsou prý 

členy často kromě Rusínů také Srbové či Maďaři. Podobně odpovědělo dalších jedenáct 

respondentů. Jeden z nich přidal k výše zmíněnému výčtu práv také tzv. pěstování jazyka a 

obyčejů. Je zapotřebí zmínit, že rusínština je v Srbsku oficiálně uznaným jazykem 

národnostní menšiny. (Tanita Hodak, Kucura) 

Respondentka z obce Kucura, vidí situaci také podobně, nicméně se zaměřuje zejména na 

systém rusínského školství. Další z této podskupiny respondentů kromě již výše zmíněných 

práv, zmínil ještě právo na národní identitu a jiní hovoří také o právu na vlastní 

náboženství. Jiný respondent sice odpovídá podobným způsobem jako výše zmínění, 

nicméně podotýká, že autonomie spočívá nejen v právech, ale také v zákonech. Jedna 

doslovně přeložená výpověď podobného charakteru zněla následovně: Autonomie Rusínů 

ve Vojvodině spočívá v tom, že my sami máme možnost pěstovat vlastní kulturu, 

náboženství a vzdělání. My sami se můžeme podílet na utváření naší rusínské historie a na 

utváření naší rusínské budoucnosti. (Saša Paljenkaš, Ruski Krstur) 

Celkově tedy třináct z devatenácti respondentů v dotazníku uvedlo, v čem podle nich 

spočívá jejich autonomie v rámci Srbska, přičemž se tyto odpovědi mnohdy překrývaly 

v určitých aspektech autonomie (jak je respondenty viděna), zároveň však každá z těchto 

odpovědí přicházela s aspektem dalším, jak je vysvětleno výše. 

Na tuto otázku také odpověděli dva respondenti, jejichž výpovědi se však od přechozích 

výrazněji lišily. Zcela odlišná je výpověď respondentky, která uvedla, že autonomie 

spočívá ve všem, co tvoří jeden národ i jeho kulturu. Další odpověď, která se od ostatních 

značně odlišuje, popisuje autonomii jakožto právo občanů na rozhodování o obci a o státu, 

ve kterých tito lidé žijí. 

Našli se také respondenti, kteří na otázku nebyli schopni odpovědět. Tato skupina zahrnuje 

čtyři osoby. 
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Výpovědi získané pomocí dotazníků přinášejí určité informace ohledně zkoumaného jevu. 

Aby však bylo dosaženo vyšší objektivnosti a celkového pochopení situace, je zapotřebí 

zkoumat danou problematikou také pomocí jiných metod. Jak již bylo výše zmíněno, i přes 

své výhody může být zkoumání pomocí dotazníku do určité míry limitující. Nejen proto 

probíhalo dotazování na podobné otázky také pomocí metody rozhovoru. Odpovědi, jak se 

brzy ukáže, mohou být obdobného charakteru, jako při použití dotazníků, nicméně zejména 

díky většímu prostoru pro výpověď mohou přinášet detailnější poznatky. 

Na otázku, v čem spočívá autonomie Rusínů ve Vojvodině, odpověděla jedna 

z respondentek následovně. Od té doby, co Rusíni do Srbska přišli, disponují určitými 

právy. Jedná se zejména o právo na školství, kulturu, jazyk, písmo, média a náboženství. 

Tito lidé zakládali své kulturní organice. Pořádali různá představení (divadlo, koncerty) a 

vydávali knihy či noviny (Tanita Hodak, Kucura). Tato výpověď je v zápětí respondentkou 

dále rozvedena. 

Ohledně zmíněného práva na jazyk uvádí respondentka, že šest jazyků je vládou uznáno 

jako oficiální jazyky ve Vojvodině (jedná se o srbštinu, rusínštinu, chorvatštinu, 

maďarštinu, rumunštinu a slovenštinu). Toto jsou hlavní jazyky, které se učí v základních 

školách (a je především možnost výuky v těchto jazycích) a jsou také užívány např. 

v médiích či v kultuře (Tanita Hodak, Kucura). 

S právem na vlastní jazyk je úzce propojeno to, co Tanita Hodak nazývá právem na média. 

Z rozhovoru vyplývá, že Rusíni ve Vojvodině např. disponují právem na televizní vysílání 

ve vlastním jazyce. Jako příklad lze uvést stanici RTV2 (Radio Televizia Vojvodina 2), ve 

které je věnován prostor pro vysílání v jazycích národnostních menšin žijících u Vojvodiny 

(Tanita Hodak, Kucura). 

Tanita dále uvádí, že např. v 18:00 jsou zprávy vysílány v rusínštině, v 18:15 ve 

slovenštině, v 18:30 v maďarštině a tak dále. Obyvatelé Vojvodiny mají také možnost 

naladit si stanici RTV1, které vysílá pouze v jazyce majority, tj. v srbštině. (Tanita Hodak, 

Kucura) 

Zmíněno je také právo na náboženství. K tomuto tématu Tanita dodává, že v Kucuře, což 

je obec, ze které pochází, na počátku nebyl řeckokatolický kostel a Rusíni navštěvovali 

kostel pravoslavný. Až posléze si postavili vlastní řeckokatolický kostel. Kostel prý v době 

příchodu Rusínů do Vojvodiny hrál v životě těchto lidí důležitou roli. Navštěvovali ho prý 

všichni. (Tanita Hodak, Kucura) 
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Tanita Hodak k této situaci dodává, že škol také na začátku nebylo. Absenci základních 

škol nahrazovali kněží, kteří často mládež v tomto věku vyučovali, a jeptišky se staraly o 

děti, které by jinak měly chodit do školky. V těchto dobách náboženství bylo to, co Rusíny 

(ve Vojvodině) drželo pohromadě. Za Rakouska-Uherska bylo Rusínům odebráno právo na 

školství a v té době se oni sami starali o vyučování svých dětí. Sami si to organizovali. 

(Tanita Hodak, Kucura) 

Respondentka zmiňuje, že Rusíni zpočátku navštěvovali srbské pravoslavné kostely 

z důvodu absence vlastního kostelu (v textu výše). Výzkum týkající se náboženské situace 

Rusínů ve Vojvodině (z pohledu vojvodinských Rusínů, vojvodinských Srbů a Rusínů 

z České republiky) z roku 2017, jehož výsledky jsou v práci taktéž zohledňovány, dokládá 

náboženskou toleranci Rusínů z Vojvodiny a také majoritní, srbské populace. (Brzák a kol. 

2017) 

Jiný respondent dotazovaný v rozhovoru si pod autonomií představuje mimo jiné fakt, že si 

oni sami mohou říkat Rusíni a že také srbská vláda je takto nazývá. Dále také zmiňuje, že 

Rusíni ve Vojvodině disponují všemi právy, která potřebují, jak např. právo na vlastní víru 

či právo na užívání vlastního jazyka, o kterém dodává, že za dob Rakouska-Uherska 

nebylo tak rozsáhlé, jako tomu bylo později za Jugoslávie nebo nyní. Ke konci rozhovoru 

také zmiňuje právo na vzdělání ve vlastním jazyce, které je realizováno pomocí základních 

škol s výukou v rusínštině, gymnáziu v obci Ruski Krstur, které představuje jedinou střední 

školu na světě s výukou v Rusínštině a také skrze Oddělení rusínistiky na filosofické 

fakultě univerzity ve městě Novi Sad. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Pro výzkum je přínosné, že každý další respondent (i když jsou často výpovědi podobné) 

přidává další poznatky k dané problematice. Také další respondent hovoří o autonomii 

podobným způsobem jako dva předešlí. Podle něho mají Rusíni ve Vojvodině právo na 

vlastní identitu již od doby, když do Vojvodiny přišli. (nejmenovaný respondent, Ruski 

Krstur) 

Máme právo na to býti Rusíny, býti sami sebou a nikdo nám v tom nebrání a nebránil. 

(nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Tento respondent navíc uvádí, že taková práva jaká mají Srbové (majoritní skupina), mají 

také Rusíni, pouze počet rusínského obyvatelstva je podstatně nižší a to se v rámci 

autonomie projeví např. tak, že třeba rusínských škol je ekvivalentně méně, než škol 

srbských. Ve své výpovědi také zmiňuje již zmíněnou soustavu rusínského školství, právo 
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na kulturu či právo na informování v rusínštině (např. RTV2 či rádiové vysílací stanice v 

rusínštině), které je možné pokládat za obdobu onoho práva na média. Také zmiňuje 

vydávání tiskovin v rusínštině jako např. časopis Ruske Slovo či oficiální používání jazyka 

např. na úřadech a to v místech, kde Rusíni žijí. Jako příklad uvádí tento respondent 

možnost požadovat oficiální dokumenty (např. rodný list) v rusínštině. (nejmenovaný 

respondent, Ruski Krstur) 

K právům Rusínů dále tento respondent udává, že takto to měly obdobně také ostatní 

národnostní menšiny a to zejména po 2. sv. válce za dob Jugoslávie. A my toho všeho chtěli 

využívat a také jsme to využívali a využíváme. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Jako příklad svého tvrzení, že Rusíni svých práv, jenž jim byly a jsou dány, hojně 

využívají (a využívali), uvádí vybudování onoho gymnázia v obci Ruski Krstur, jakožto 

jediné střední školy na světě s výukou v rusínštině. Všechna tato práva, byla prý přenesena 

již z dob bývalé Jugoslávie a zůstala taková, jaká byla tehdy. (nejmenovaný respondent, 

Ruski Krstur) 

Autonomii Rusínů v rámci Vojvodiny hodnotí také další z respondentů dotazovaných 

v rozhovoru. Zdůrazňuje zejména úlohu organizace Nacionalni Savet Rusinske Nacionalne 

Manjine (National Council of the Rusyn National Minority). V rozhovoru tento respondent 

uvádí, že tato organizace Rusínům pomáhá již od roku 2002 a dále dodává, že již dříve 

Rusíni ve Vojvodině disponovali např. některými kulturními organizacemi/spolky. Tyto 

organizace je prý možné nalézt ve městech a obcích, ve kterých Rusíni žijí a jsou dnes 

mnohdy financovány zejména státem. Způsoby financování rusínských organizací jsou 

v práci rozebírány později. Tento respondent uvádí zejména tzv. Kulturno-Umetnicke 

družstva (tento výraz je do češtiny možné přeložit jako kulturně-naučná družstva). 

V rozhovoru také hovoří o namáhání se či snažení Rusínů zejména ve třicátých, čtyřicátých 

a padesátých letech dvacátého století o prosazení rusínského jazyka na úřadech. 

(nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Co se autonomie týče, uvádí tento respondent mimo jiné následující tvrzení. Je nás zde (ve 

Vojvodině) sice méně, než příslušníků jiných národnostních menšin, ale máme se stejně 

dobře jako oni. Díky snahám našich předků máme možnost vyučování v našem jazyku od 

školky, přes základní a střední školu, až po univerzitu. (nejmenovaný respondent, Ruski 

Krstur) 
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Neopomíná také již zmíněnou televizní stanici RTV2 a dodává, že Rusíni mají právo na 

vysílání ve svém jazyce a k dispozici mají pět hodin týdně. Rusíni prý disponují také svými 

vydavatelstvími a mají možnost vydávat tiskoviny v rusínštině. Jako příklad uvádí týdeník 

Ruske Slovo, dětský časopis Zahradka či časopis pro mládež Mak. (nejmenovaný 

respondent, Ruski Krstur) 

 

Respondent Saša Paljenkaš pohlíží na autonomii Rusínů z pohledu kultury a zmiňuje 

aktivní přístup vojvodinských Rusínů ke kultuře. Uvádí, že Rusíni sami organizují velké 

množství různých festivalů a kulturních akcí. Jako příklad uvádí kulturní festival s názvem 

Červena Ruža (Červená růže), který je údajně jedním z nejrozsáhlejších a zároveň 

nejstarších kulturních festivalů vojvodinských Rusínů. V roce 2017 se bude prý konat již 

56. ročník tohoto festivalu. Místem konání bude obec Ruski Krstur. Mezi další rusínské 

kulturní akce je možné zařadit také divadelní festivaly, taneční festivaly, folklórní festivaly 

či festivaly orchestru. (Saša Paljenkaš, Ruski Krstur) 

Co se kultury týče, aktivní je prý také rusínská mládež. Mladí Rusíni si údajně sami 

organizují nejrůznější kulturní akce, jako např. koncerty či festivaly jednak hudby 

mainstreamové a také hudby undergroundové. Tento respondent také ke konci rozhovoru 

uvádí, že festivaly jsou pořádány také pro děti. (Saša Paljenkaš, Ruski Krstur) 

Paralelně s výzkumnou cestou do Vojvodiny v roce 2017 se v obci Ruski Krstur konal 

např. koncert žáků výše zmíněného gymnázia. Jedním z poznatků bylo, že se koncertu 

účastnili studenti rusínské, ale také srbské národnosti.  

Saša Paljenkaš však také uvádí, že jsou také festivaly pouze srbské a festivaly pouze 

ostatních národnostních menšin, ale my Rusíni kladem důraz na ty naše rusínské. (Saša 

Paljenkaš, Ruski Krstur) 

Již z těchto několika výpovědí získaných pomocí dotazníkové metody a rozhovorů je 

možné si představit, jak ona stále zmiňovaná autonomie (nebo chceme-li míra autonomie) 

může ovlivňovat kulturní projevy národnostní menšiny. Bez základních práv na vlastní 

identitu, jazyk či kulturu, kterými Rusíni ve Vojvodině disponují, by situace nemohla být 

tak příznivá, jako ji respondent Saša popisuje. Velkou roli hraje také fakt, že jsou si tito 

lidé svých práv vědomi a takto je v praxi realizují. 
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Identita Rusínů je v jiných zemích, kde tito lidé také žijí (jako např. na Ukrajině) 

problematickou otázkou. Tanita Hodak v rozhovoru mimo jiné zmiňuje, že na Ukrajině se 

Rusíni nemohli sami nazývat tímto etnonymem a byly ze strany státu označováni za 

Ukrajince (a zastává názor, že tato situace přetrvává i nadále). (Tanita Hodak, Kucura) 

Ve Vojvodině jsou si Rusíni vědomi toho, že jsou Rusíny (jak vyplývá z výzkumu z roku 

2016, kdy všichni Rusíni do kolonky národnost uvedli výraz Rusín či Rusínka). Situaci je 

možné demonstrovat výpovědí jednoho z respondentů, který si všímá určitých 

proukrajinských tendencí (které blíže nespecifikuje, ale jsou v práci rozebírány později). 

My jsme Rusíni, my nemáme s Ukrajinci nic společného. To je jako kdyby se mě někdo 

zeptal, jestli jsem Číňan, tak mu odpovím, že nejsem. S Číňany přeci nemáme nic 

společného. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

 

Tato kapitola se zabývala autonomií a právy, kterými Rusíni ve Vojvodině disponují 

z jejich vlastního pohledu. Je však více než nutné podat soupis všech praktických příkladů 

jednotlivých práv. Mluví-li dotazovaní například o vydávání vlastních tiskovin, je na místě 

tyto tiskoviny v práci uvést, stejně tak jako je nutné zabývat se systémem rusínského 

školství dopodrobna. Opomenuto nemůže být ani náboženství, které jak bylo zjištěno 

v rámci výzkumu, hraje v životě vojvodinských Rusínů důležitou roli. Prostor je věnován 

také některým kulturním akcím. 

 

5.4. Organizace, spolky a kulturní akce vojvodinských Rusínů 

Co se rusínských spolků ve Vojvodině týče, zmínit je potřeba zejména dva následující. 

Jedná se o Nacionalni Savet Rusinske Nacionalne Manjine (National Council of the Rusyn 

National Minority) a spolek Ruska Matka. 

Nacionalni Savet Rusinske Nacionalne je možné pro potřeby práce do češtiny přeložit jako 

Národní rada rusínské národnostní menšiny. Jak vyplývá z rozhovoru s nejmenovaným 

respondentem, tímto orgánem nedisponují pouze Rusíni, ale také další národnostní 

menšiny žijící v Srbsku. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Národní rady jsou v rámci Srbska nejvyššími orgány minorit z hlediska jejich samosprávy. 

Založeny byly v roce 2002 na základě zákona o ochraně práv a svobod národnostních 

menšin ještě v bývalé Jugoslávii. Podpory se založení Národních rad dostalo ze strany 
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Ministerstva pro lidská a menšinová práva. Stejného roku, dne druhého listopadu si 

rusínská minorita založila vlastní Národní radu. (National Council: The Highest organ of 

minority self-management 2012) 

 

Fejsa (2012:470) ve své práci uvádí, že „hlavní oblasti působení Národní rady rusínské 

národnostní menšiny jsou zejména kultura, vzdělání, média, a všeobecně řečeno vše, co je 

důležité pro rusínskou minoritu.“ 

Respondentka Tanita Hodak hovoří, mimo jiné, také o činnostech Národní rady rusínské 

národnostní menšiny. Ta prý vydává např. časopis Ruske Slovo, časopis věnovaný mládeži 

Mak, dětský časopis Zahradka a také mnohé knižní publikace. 

Z rozhovoru s nejmenovaným respondentem vyplývá, že co se financování týče, peníze na 

rusínské záležitosti (kultura, kulturní družstva, spolky či organizace, tiskoviny, média aj.), 

poskytuje Rusínům právě Národní rada rusínské národnostní menšiny. Situace však není 

ani zdaleka tak banální, jak by se mohlo na první pohled zdát. Finance získávají Národní 

rady od státu. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Vláda se zeptá Národní rady, chce-li v daném období určité finance a Národní rada 

samozřejmě souhlasí a specifikuje, na co budou tyto vyhrazené peníze použity. Národní 

rada poté finance přerozděluje mezi jednotlivá družstva, spolky či organizace. Peníze však 

takto proudí pouze institucím, které uznala právě Národní rada a ostatním se financí ze 

strany státu nedostane. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Tento respondent ve své výpovědi uvádí, že u každého města či obce, kde Rusíni žijí, má 

Národní rada jakousi lokální pobočku, která má vždy svého předsedu. Tak například v obci 

Kucura je tímto předsedou Nikola Gubaš. Tyto lokální pobočky dostávají finance od 

Národní rady, která je získává od státu. Kromě jiných nejrůznějších kulturních organizací 

jsou takto financovány zejména některé rusínské festivaly. (nejmenovaný respondent, 

Ruski Krstur) 

Postup získávání financí v zápětí tento respondent v rozhovoru popisuje poněkud odlišněji, 

nicméně hlavním zjištěním zůstává, že všechny finanční prostředky od státu procházejí 

skrze Národní radu. 

Potřebujeme-li například peníze na nějaký festival nebo jinou kulturní akci, můžeme 

napsat přímo vládě. Vláda se zeptá Národní rady, zdali je to v zájmu rusínské komunity. 

Pakliže toto Národní rada odsouhlasí, dostaneme teprve požadované finanční prostředky. 
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Zkrátka všechny finance ze strany státu musejí projít přes Národní radu. (nejmenovaný 

respondent, Ruski Krstur) 

 

Další významnou organizací vojvodinských Rusínů je Ruska Matka, jejíž předsedou je 

Djura Papuga. Samotný pan Djura Papuga v rozhovoru uvádí, že se Ruska Matka zaměřuje 

především na organizování Rusínů ve Vojvodině a mimo jiné vydává další z rusínských 

časopisů Rusnak, který prý píše zejména o právech Rusínů v Srbsku. (Djura Papuga, Ruski 

Krstur) 

Organizace Ruska Matka byla založena v roce 1945, aby se starala o všechny jugoslávské 

Rusíny. (Fejsa 2012:466) 

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma organizacemi je podle pana Papugy faktor 

financování, jelikož Ruska Matka není financována státem a tudíž ani Národní radou 

rusínské národnostní menšiny. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Z rozhovoru s nejmenovaným respondentem je zřejmé, že Ruska Matka (podobně jako jiné 

organizace) neakceptuje pravidla Národní rady a kvůli tomu nemá přístup k finančním 

prostředkům ze strany státu a z tohoto důvodu se musí financovat sama či je nucena se 

spolehnout na příspěvky a dary od soukromníků či jiných organizací. To prý ale 

neznamená, že by Ruska Matka byla méně aktivní v rusínských záležitostech a pěstování 

rusínské kultury, pouze je jejích členů méně. Podobně jako Národní rada, má také Ruska 

Matka v jednotlivých obcích své lokální pobočky, které se nazývají odbory. (Nejmenovaný 

respondent, Ruski Krstur) 

Dle rusínského serveru rusini.rs je Ruska Matka aktivní zejména v činnostech jako 

vytváření kulturních, vzdělávacích a informačních programů a kontaktů s ostatními 

rusínskými organizacemi ve světě, dále také organizování seminářů a konferencí, 

podporování výzkumu a publikační činnosti se zaměřením na rusínskou identitu, 

participace na mnohých projektech týkajících se zejména uchování národní identity Rusínů 

v Srbsku, vydávání časopisu Rusnak a poezie mladých rusínských autorů a v neposlední 

řadě také organizování rusínských kulturních akcí. Jako příklad je možné uvést 

fotografickou výstavu v obci Vrbas. (Cultural institutions 2012) 

 

Během výzkumného šetření ve Vojvodině v roce 2017 bylo zřetelné napětí právě mezi 

těmito dvěma organizacemi. Jedná se pravděpodobně o poměrně choulostivou situaci. 
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Ruska Matka a Národní fronta se nemají rádi, nejsou to sice oficiální stanoviska těchto 

organizací, ale my všichni to víme, uvádí nejmenovaný respondent. Dodává také, že když 

čteme časopis Rusnak, je možné narazit na některé texty zaměřené proti Národní radě a 

podobně je tomu také ze strany Národní rady v časopise Ruske Slovo, kde je možné si 

všimnout určité antipatie vůči organizaci Ruska Matka. (nejmenovaný respondent, 

neuvedeno) 

Díky rozhovoru s tímto respondentem jsou zřejmé určité „pro-ukrajinské“ tendence 

Národní rady rusínské národnostní menšiny.  

Oni by měli být neutrální, ale já se domnívám, že se chovají „pro-ukrajinsky“, za účelem 

získávání benefitů. Takto se nechovají veřejně, ale my všichni o tom víme. Na některých 

rusínských kulturních akcích bývá přítomen ukrajinský velvyslanec (v Srbsku) Oleksandr 

Aleksandrovych spolu s delegací. Jinými příklady mohou být ukrajinské texty v našich 

médiích či spolupráce Národní rady s ukrajinskou ambasádou. (nejmenovaný respondent, 

neuvedeno) 

V tomto krajním případě autor považuje za rozumné zatajit obě kolonky s údaji o 

dotazovaném a využívá kromě zatajení jména dotazovaného také zatajení lokality získání 

informace. 

 

Z dalších organizací je třeba zmínit také Etnoklub v obci Kucura. Jak bylo zjištěno při 

výzkumných cestách v letech 2016 a 2017, v budově Etnoklubu se nachází muzeum, ve 

kterém si návštěvník může prohlédnout např. tradiční oděvy vojvodinských Rusínů, 

dobové obrazy či historické pracovní a jiné nástroje. Jednou z hlavních postav kucurského 

Etnoklubu je beze sporu paní Aranka Mezei Medjesi, která v rozhovoru uvedla, že tato 

organizace (podobně jako Ruska Matka) také není financována Národní radou, potažmo 

státem a je nucena spoléhat se zejména na dary. Aranka prý spolu se svými kolegy pracuje 

zcela dobrovolně a více finančních prostředků by Etnoklubu prospělo a to zejména nyní 

v roce 2017, jelikož proběhla rekonstrukce celého objektu, která byla financována z peněz 

členů a darů od kucurského kostela. (Aranka Mezei Medjesi, Kucura) 

Dle webu rusini.rs mezi aktivity Etnoklubu patří např. pořádání koncertů rusínské hudby a 

folklórních, divadelních či literárních představení. (Cultural institutions 2012) 
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V obci Vrbas sídlí organizace KPD Karpati, která zde zajišťuje záležitosti spojené s 

kulturou a zejména rusínský odkaz a tradice. Při výzkumu z roku 2016 bylo zjištěno, že 

tato organizace má okolo 350 členů a skládá se ze sekcí folklor, chor, zridlova grupa, 

dramska grupa, recitatorska grupa, sportska grupa, tamburova orchestra a literarna 

sekcia. Hlavní problém představuje prý zejména nedostatek financí. (Kokaisl a kol. 

2016:46) 

 

Respondentka Tanita Hodak poskytla ucelený a aktuální (výzkumná cesta v roce 2017) 

soupis jednotlivých rusínských organizací, spolků a družstev. V kategorii kulturně-

naučných organizací uvádí KUD „Taras Ševčenko“ Đurđevo, KUD „Žatva“ Kucura, KPD 

„Dura Kiš“ Šid, KUD „Petro Kuzmjak“ Nove Orahovo, KPD „Karpati“ Vrbas, Dom 

kultury (Dům kultury) Ruski Krstur. Zkratce KUD odpovídá český výraz kulturně-naučné 

družstvo (Kulturno-Umetnicke Družstvo). (Tanita Hodak, Kucura) 

Dále také Sojuz Rusnacoch Ukrajincoch u Serbii (Union of the Ruthenians Ukrainians), 

který lze do češtiny přeložit jako Svaz ukrajinských Rusínů v Srbsku, Družstvo za Ruski 

jazyk, literaturu i kulturu (Society for the Ruthenian Language, Literature and Culture), 

jemuž nejlépe odpovídá český překlad Družstvo rusínské kultury, jazyka a literatury 

 a Zavod za kulturu Vojvodanskich Rusnacoch (Institute For Culture of the Vojvodinian 

Ruthenians), přeloženo jako Kulturní institut vojvodinských Rusínů. (Tanita Hodak, 

Kucura) 

Web rusini.rs doplňuje výčet organizací např. o Ruthenian National Theatre ,,Petro Riznič 

Đađa" (Rusínské národní divadlo), Society of the Ruthenians in Sremska Mitrovica 

(Společnost Rusínů ve Sremské Mitrovici), Society of the Ruthenians in Subotica 

(Společnost Rusínů v Subotici), Home - Society of the Ruthenians of Novi Sad – Vojvodina 

(Domov – Společnost Rusínů města Novi sad ve Vojvodině), Non-governmental 

Оrganization of Young Ruthenians (Nestátní nezisková organizace mladých Rusínů), 

RCES – Ruthenian Cultural-Educational Society (Rusínská kulturně-naučná společnost), 

RCAS "Dr. Havrijil Kosteljnik, CES ,,DOC" – Кucurа, CAS ,,Harvest". (Cultural 

institutions 2012) 

Fejsa doplňuje výčet zejména o: Forum Mladih Ruskej Matki (Youth Forum of the 

Ruthenian Home) přeloženo jako Fórum mládeže rusínského domova, NVO Ruski Forum 

GEA (NGO Ruthenian Forum GEA) přeloženo jako Nestátní nezisková organizace 
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rusínské fórum, Kultruno-Prosvitne Družtsvo DOK- Kocur (Cultural-Educational Society 

DOC – Kucura) přeloženo jako Kulturně-naučná společnost v obci Kucura, Umetjnicka 

Kolonia Njaradi (Art Colony Njaradi) přeloženo jako Umělecká kolonie Njaradi. (Fejsa 

2012:468–469) 

 

Při výzkumných cestách v letech 2016 a 2017 byl zjištěno, že např. obce Ruski Krstur či 

Kucura disponují budovami, které místním obyvatelům slouží jako kulturní zázemí. Jedná 

se o prostory určené pro konání mnoha akcí, sloužících zejména také jako místa setkávání 

obyvatel těchto obcí. V obci Kucura se nachází budova, které místní obyvatelé říkají 

kulturní hala. V kulturní hale se podle Aranky Mezei Medjesi konají nejrůznější kulturní 

akce, jako např. folklorní či divadelní představení. Aranka společně s organizátorkou 

kulturních akcí Monikou vede divadelní kroužek pro děti, které nejsou pouze rusínské 

národnosti, ale jedná se také o Srby a prý jejich kroužek navštěvuje jeden příslušník 

maďarské minority. Kolegyně Monika je prý sama také srbské národnosti. (Aranka Mezei 

Medjesi, Kucura) 

Vláda podle Aranky na Kulturní halu finančními prostředky nepřispívá, ale v tomto 

případě určité příspěvky poskytuje obec Kucura a hlavní část financí prý pochází od 

samotných obyvatel Kucury. (Aranka Mezei Medjesi, Kucura) 

Scházíme se s dětmi jednou týdně a nacvičujeme zde divadelní představení, které poté 

zahrajeme před hojným obecenstvem, popisuje Aranka. Náš text je v rusínštině, ale kroužek 

navštěvují také děti srbské a maďarské národnosti. (Aranka Mezei Medjesi, Kucura) 

Obdobné prostory tvoří v obci Vrbas také budova s názvem Dom kultury, která je prý 

taktéž financována obcí a pomocí příspěvků od jednotlivců. (Aranka Mezei Medjesi, 

Kucura) 

Při výzkumné cestě do Vojvodiny v roce 2017 bylo zjištěno, že se v obci Ruski Krstur 

nachází tzv. kulturní hala, o které by se dalo říci, že je ekvivalentem Domu kultury a dále 

také budova, která slouží jako domov pro starší obyvatele obce. Dle rozhovoru s panem 

Djurou Papugou tato budova dříve sloužila jako místo pro rusínské veterány z druhé 

světové války. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Během výzkumné cesty v roce 2017 se na náměstí v obci Ruski Krstur konal ceremoniál 

věnovaný Rusínům padlým při boji proti nacismu a fašismu. V parku na náměstí se 
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nachází pomník padlým a každoročně je zde pokládán věnec, za účelem připomínání si 

jejich památky.  

 

Respondentka Tanita Hodak hovoří o sportu v místech, kde Rusíni žijí. Ve Vojvodině 

působí některé sportovní oddíly, mezi jejichž členy je možné najít také Rusíny. V obci 

Kucura se jedná zejména o spolek ISKRA Kucura. V obci Ruski Krstur působí sportovní 

družstvo Rusyn. Zde je možné věnovat se fotbalu, volejbalu, atletice, stolnímu tenisu, 

jezdectví nebo také karate. (Tanita Hodak, Kucura) 

 

Opomenuty nesmějí být také nejrůznější kulturní akce vojvodinských Rusínů jako např. 

festival kultury Červena ruža (Červená růže) či Rusinski Filmski Festival (Rusínský 

filmový festival), jehož první ročník se dle slov pana Papugy uskutečnil v roce 2016, kdy 

představil snímek s názvem Tragédia Haličskej Rusi (Tragédie haličské rusi) pojednávající 

mimo jiné o Operaci Visla nebo koncentračním táboru Thalerhof nedaleko rakouského 

města Graz, známého pod českým názvem Štýrský Hradec. (Saša Paljenkaš, Ruski Krstur), 

(Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Respondentka Tanita Hodak také zmiňuje kulturní událost zvanou Kocurska Žatva. 

Z rozhovoru vyplývá, že v rámci Kocurské Žatvy Rusíni předvádějí tradiční tance oblečeni 

do lidových krojů. Dále se konají hudební vystoupení a představeny jsou také tradiční 

pokrmy, mezi které patří např. kapušnjiki, bobaljki, sirec či pisanki.  (Tanita Hodak, 

Kucura) 

Rozsáhlý seznam rusínských kulturních akcí a festivalů podává Mihajlo Fejsa ve svém 

článku Improving the Situation of the Ruthenian Minority in Serbia. (Fejsa 2012:469) 

 

Organizací, které se zabývají kulturou Rusínů, jejich tradicemi, historií, identitou, jazykem 

či zkrátka rusínským odkazem je Vojvodině velké množství, což do jisté míry svědčí o 

zájmů vojvodinských Rusínů o tato témata. Aby bylo možné takováto tvrzení podložit 

fakty, byli Rusíni dotazováni při výzkumu v roce 2017 přímo obcích, ve kterých žijí, na 

následující otázky. První otázka zněla následovně: Jaké rusínské kulturní 

organizace/spolky znáte? Druhá otázka zněla: Jste členem nějakých těchto kulturních 

organizací/spolků? Pouze jeden z devatenácti respondentů odpověděl na první otázku, že 

žádné rusínské organizace či spolky nezná. Ostatní dotazovaní uváděli některé z výše 
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jmenovaných. Respondenti Tanita Hodak a Željko Kovač dokonce uvedli, že znají 

všechny. Paní Hodak dokonce poskytla ucelený seznam organizací a spolků vojvodinských 

Rusínů (viz výše). V odpovědích se často opakovala sportovní družstva Rusyn z obce 

Ruski Krstur (pod které spadá také často zmiňované rybářské družstvo) a ISKRA Kucura 

z obce Kucura. Dále také Dom Kultury, Rusínské národní divadlo, Kulturně-naučná 

družstva KUD, Ruska Matka či Etnoklub. Jedna z odpovědí se poněkud lišila. Znám jich 

hodně, ale nás Rusínů je málo. (nejmenovaný respondent, Ruski Krstur) 

Co se druhé otázky týče, deset z devatenácti dotazovaných uvedlo, že nejsou členy 

žádných rusínských organizací, spolků či družstev z čehož však tři dotazovaní údajně byli 

členy za mlada a nyní již členy nejsou. Devět z devatenácti dotazovaných členy jsou. 

Zmiňovány jsou zejména Dom Kultury, KUD „Žatva“ Kucura, Etnoklub, Ruska Matka, 

Národní rada rusínské národnostní menšiny, Družstvo rybářů „Koljak“ či Bajka (sdružení 

manuálně pracujících žen). 

Zdá se, že vojvodinští Rusíni mají přehled o možnostech členství v nejrůznějších 

organizacích, spolcích a družstvech, zdaleka ne všichni jsou však v  tomto ohledu aktivní i 

přestože je právo na vlastní kulturní organizace důležitou součástí autonomie této minority.  

Situaci do jisté míry vystihuje výrok Tanity Hodak. Někteří vojvodinští Rusíni vědí, že mají 

tato svá práva. Vědí také, že Rusíni v jiných zemích by si o takovýchto právech mohli pouze 

nechat zdát. Ale oni těchto práv nevyužívají. Je to jako když má dítě velké množství hraček, 

ale nehraje si s nimi. A dítě, které tyto hračky nemá, by bylo šťastné alespoň za jednu 

takovouto hračku. Toto je jedním z problémů Rusínů ve Vojvodině. (Tanita Hodak, Kucura) 

Z rozhovoru však vyplývá, že tato výpověď neplatí pouze o právu na vlastní kulturní 

organizace, ale o právech rusínské národnostní menšiny (ve Vojvodině) obecně. (Tanita 

Hodak, Kucura) 

 

5.5. Školství vojvodinských Rusínů 

Jak již bylo v práci zmíněno, disponují Rusíni ve Vojvodině určitým systémem škol, ve 

kterých se mohou vzdělávat v jejich vlastním jazyce. Respondentka Tanita Hodak 

v dotazníku uvádí, že školky v rusínském jazyce jsou v obcích Kucura, Ruski Krstur a 

Đurđevo. (Tanita Hodak, Kucura) 
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Perković (2009:26) hovoří také o předškolních studijních skupinách ve Vojvodině. 

V některých obcích, kde není možné založit rusínské školky, se nacházejí specifické studijní 

skupiny, které se věnují studiu a podpoře rusínského jazyku a kultury. Tyto skupiny je 

možné nalézt ve městech Novi Sad, Kula a Vrbas a snahy o vytvoření těchto studijních 

skupin také ve městech Bačinci, Berkasovo, Bikič Do a Šid v rámci předškolních institucí 

srbské populace. 

Základní školy s možností výuky v rusínštině jsou dle Tanity taktéž v obcích Ruski Krstur 

(OŠ „Petro Kuzmjak“ Ruski Krstur), Kucura (OŠ „Bratrstvo Jedinstvo“ Kucura) a 

Đurđevo (OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ Đurđevo). (Tanita Hodak, Kucura) 

V rámci výzkumných cest do Vojvodiny v letech 2016 a 2017 bylo zjištěno, že rusínská 

základní škola v obci Ruski Krstur sídlí v budově tamějšího zámku. 

Mihajlo Fejsa (2012:472–473) dodává, že kromě těchto tří základních škol, existují také 

základní školy, které organizují hodiny s prvky rusínské kultury také v rusínštině. Tyto 

základní školy je možné najít v obcích, ve kterých žije natolik malý počet Rusínů, že by 

nebylo možné zakládat pravidelné výukové programy v tomto jazyce. 

Základní vzdělání v rusínštině je povinné a zcela zdarma. Pro sestavení třídy je zapotřebí 

minimálně patnácti žáků, nicméně se souhlasem Ministerstva školství je možné učinit 

výjimku a utvořit třídu i s menším počtem žáků. (Fejsa 2012:473) 

Jak již bylo v práci zmíněno, v obci Ruski Krstur se nachází jediná střední škola s výukou 

v rusínštině na světě. Respondentka Tanita Hodak v dotazníku uvádí, že se jedná o OŠiG 

„Petro Kuzmjak“ Ruski Krstur. Zkratka OŠiG znamená osnovna škola i gimnazium, což je 

možné do češtiny přeložit jako Základní škola a gymnázium „Petro Kuzmjak“ Ruski 

Krstur. (Tanita Hodak, Kucura) 

Ve městě Novi Sad je na vysoké škole (University of Novi Sad) možné studovat obor 

s názvem Rusínský jazyk a literatura (Ruthenian Language and Literature). Jedná se o 

studijní obor v rámci Filosofické fakulty při tamějším Oddělení rusínistiky. (Perković 

2009:28–29) 

Zmíněný studijní obor mohou zájemci studovat na bakalářském stupni (undergraduate 

academic studies) a také na stupni navazujícím (master academic studies). (Study 

programmes by institutions 2017) 
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V dotazníku, pomocí něhož mimo jiné probíhal výzkum ve Vojvodině v roce 2017, byla 

jedna z otázek věnována také navštěvování rusínských škol. Tato otázka zněla následovně: 

Chodil(a) jste do rusínské školy, přičemž devět z devatenácti respondentů odpovědělo 

jednoduše Ano. Z této výpovědi však není možné rozpoznat, zdali se jednalo o školu 

základní, střední či dokonce o studium oboru Rusínský jazyk a literatura na vysoké škole 

ve městě Novi Sad. Několika formulacemi stejné odpovědi Ano, do rusínské základní školy 

odpovědělo osm respondentů a studium na rusínské základní škole a také na gymnáziu 

v obci Ruski Krstur uvedl respondent jeden. Zbylý jeden respondent uvedl, že 

nenavštěvoval ani jednu z možných rusínských škol. Přestože je již zřejmé, že formulace 

této otázky by měla zahrnovat také dodatek, pakliže jste chodil(a) do rusínské školy, 

uveďte do jaké, osmnáct z devatenácti dotázaných alespoň nějaké vzdělávání v rusínské 

škole absolvovalo. 

 

5.6. Náboženství vojvodinských Rusínů 

Na toto téma byla autorem a kolegy v roce 2017 vypracována práce, jejíž hlavní výzkumná 

otázka zněla: Jaký je vztah rusínské menšiny k náboženství na území Srbska? 

Při výzkumech ve Vojvodině v letech 2016 a 2017 (a zejména při výzkumu přímo 

zaměřeném na náboženskou situaci vojvodinských Rusínů) se ukázalo, že většina těchto 

lidí jsou řeckokatolického vyznání. (Brzák a kol. 2017) 

Již z první části výzkumu jasně vychází, že rusínská minorita v srbské Vojvodině se dá 

charakterizovat jako nábožensky silně založená a homogenní skupina lidí. Všech 40 

respondentů v dotazníku uvedlo, že jsou věřící a dokonce všichni náleží k řeckokatolické 

církvi. Ačkoliv mezi Rusíny ze dvou nedalekých vesnic může panovat napětí sousedského 

typu, s problémy typu náboženského se v této oblasti nesetkáme. (Brzák a kol. 2017) 

V první části výzkumu provedeném v roce 2016 bylo na základě rozhovorů zjištěno, že se 

vojvodinská komunita Rusínů může pyšnit neobvyklou náboženskou tolerancí. Již 

mnohokrát se totiž podle respondentů stalo, že byl kostel jisté církve zavřený a to například 

kvůli opravám. Situace, kdy došlo k uzavření řeckokatolického kostelu, nebyla tedy pro 

Rusínské obyvatelstvo neřešitelná. Nebyl prý žádný problém vykonat modlitbu v kostelu 

pravoslavném. Takto obdobně se chovala i srbská pravoslavná část obyvatel, když zase 

jejich kostel nebylo možné navštěvovat. Náboženskou toleranci této minority ještě více 
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dokládá fakt, že pro Rusíny (alespoň tedy pro ty dotázané) nepředstavuje problém navštívit 

pravoslavný kostel i v případě, že je jejich kostel otevřen. K této situaci prý běžně dochází. 

Respondenti argumentovali tím, že často chodí do kostela se svými přáteli, kterými jsou 

často Srbové, a tedy navštíví s nimi kostel pravoslavný, i když by mohli jít do kostela 

řeckokatolického. (Brzák a kol. 2017) 

To, že je náboženství pro vojvodinské Rusíny nedílnou součástí života, dokládá i Jelena 

Perkovic ve svém příspěvku. Když do vesnice Ruski Krstur ve Vojvodině přišli první 

Rusíni, hned v roce 1751 si založili vlastní farnost a poté i v roce 1765 ve vesnici Kucura. 

Oficiálně patřili pod římskokatolické arcibiskupství vesnice Koloča, ale v praxi se o nové 

rusínské věřící starali řeckokatoličtí biskupové z obce Mukačovo. (Perković 2009:67) 

Mihajlo Fejsa zmiňuje také samostatný Řeckokatolický apoštolský exarchát, který byl 

v Srbsku a Černé Hoře založen v roce 2003, a mezi jehož činnosti je možné zahrnout 

zejména zachovávání řeckokatolických hodnot či uchovávání rusínského jazyku a tradic. 

(Fejsa 2012:471–472) 

Zmíněný apoštolský exarchát publikuje každý měsíc časopisy Dzvoni (do češtiny 

přeloženo jako Zvony) a Egzarhatski Vistnjik (Znak exarchátu), společně s NPI Ruske 

Slovo a řeckokatolickými kostely vydává kalendář s názvem Ruski Hristijanski Kalendar 

(Rusínský křesťanský kalendář) a občasně také nejrůznější knižní publikace. (Perković 

2009:68) 

Perković (2009:68) dále dodává, že sestry z Řeckého apoštolského exarchátu vydávají 

bulletin s názvem Holos Mariji (Hlas Marie). 

 

5.7. Média a tiskoviny vojvodinských Rusínů 

Z periodik pojednávajících o rusínské minoritě v Srbsku je možné jmenovat časopisy 

Rusnak, Ruske Slovo, Mak, Zahradka, které byly již v práci zmíněny dříve. Opomenut 

nesmí být také časopis Švetlosc. 

Časopis Rusnak je vydáván organizací Ruska Matka a vychází každý měsíc. Vydavatelství 

Ruske Slovo (spadající pod Národní radu rusínské mezinárodní menšiny) vydává 

stejnojmenný časopis vycházející jednou týdně, časopis pro mládež Mak vycházející 

jednou za dva měsíce, časopis pro děti Zahradka vycházející desetkrát za rok a konečně 
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časopis Švetlosc, který se zabývá kulturou, literaturou a uměním a vychází čtyřikrát za rok. 

(Perković 2009:62) 

Televizní vysílání zajišťuje stanice RTV2 (také rozebírána dříve) a rádiové vysíláni 

Internetové rádio Ruski Krstur, o kterém se zmiňuje Tanita Hodak při rozhovoru. (Tanita 

Hodak, Kucura) 

Fejsa (2012:466) ve své práci uvádí, že televizní vysílání v rusínštině je poskytováno již od 

roku 1975. Perković (2009:61) dodává, že rádiové vysílání v rusínštině funguje ve 

Vojvodině již více než šedesát let. 

Jedna z otázek, která byla respondentům předložena v rámci výzkumu v roce 2017, zněla: 

Čtete rusínské časopisy/noviny? Jaké? Pouze dva z devatenácti dotázaných uvedli, že 

žádné rusínské časopisy či noviny nečtou. Jeden z respondentů uvedl, že čte všechny, které 

jsou vydávány. Zbylých šestnáct respondentů uvedlo alespoň jeden či více časopisů, 

přičemž Ruske Slovo se objevilo ve všech těchto šestnácti výpovědích. Časopis Rusnak 

uvedl pouze jeden z dotazovaných, časopis Mak sedm, časopis Zahradka dva a časopis 

Švetlosc také dva dotazovaní. Celkem pět respondentů prý čte také náboženský časopis 

Dzvoni. 

V práci je již zmíněna neoficiální rivalita mezi Národní radou rusínské národnostní 

menšiny, která vydává časopis Ruske Slovo a organizací Ruska Matka, která vydává 

časopis Rusnak. Nelze soudit popularitu jednoho či druhého časopisu, nicméně nepoměr ve 

výpovědích je zarážející. 

 

5.8. Situace Rusínů v Polsku 

Rusíni tvoří v Srbsku poměrně homogenní skupinu, kterou je možné nazvat národnostní 

menšinou či etnickou minoritou. Situace v Polsku je poněkud více problematická, a i když 

podrobný výklad této problematiky není účelem práce, je nutné se o problému zmínit 

alespoň okrajově a bude tak učiněno v této kapitole. Rusíni v Polsku jsou někdy 

označováni pojmem Lemkové. Nejprve je třeba objasnit, kdo vlastně Lemkové jsou. 

Paul R. Magocsi rozebírá geografickou oblast, kterou tito lidé historicky obývali. Již od 

středověku totiž žili podél severních svahů a údolí Beskyd a Bieszczad v pohoří Karpaty. 

Tato lokalita utvářela historické pomezí mezi katolickým Polskem a pravoslavnou 

Kyjevskou Rusí. (Magocsi 1990:198) 
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Z jeho článku vyplývá, že Lemkové, jakožto východní Slované, kteří byli součástí světa 

východního křesťanství, se mohli od ostatních skupin lidí rozdílného náboženského 

vyznání odlišovat zejména použitím názvů Rusnak či Rusyn (do češtiny možné přeložit 

jako Rusnák či Rusín), jakožto označení pro lidi z Rusi. V průběhu sedmnáctého a 

osmnáctého století podle Magocsiho začíná docházet k rozlišování východních Slovanů a 

tento proces pokračuje také ve století devatenáctém a na počátku století dvacátého, kdy 

pojem Rus a jeho tvary začínají být zaměňovány za pojmy ruský, běloruský a ukrajinský a 

jejich tvary. V tu chvíli jsou Lemkové nuceni zvolit si, zdali se budou sami označovat 

pojmy Rusnak či Rusyn nebo zdali zvolí např. označení Ukrajinec. (Magocsi 1990:198) 

Současnou situaci týkající se vnímání lemkovské identity demonstruje Bogdan Horbal ve 

své práci, ve které dokládá existenci organizací jako např. Lemko Association (Sdružení 

Lemků), Rutenika Foundation (Nadace Rutenika) a Kyczera Ensemble (Soubor Kyczera). 

Tyto organizace pokládají Lemky za zvláštní etnickou skupinu a podskupinu národa 

Rusínů, ale organizace jako např. Lemko Union (Unie Lemků) pokládají Lemky za 

podskupinu Ukrajinského národa. (Horbal 2008:45-48) 

Horbal dále zmiňuje, že všichni Lemkové v Polsku v druhé polovině dvacátého století byli 

oficiálně považováni za Ukrajince. Přestože po roce 1989 začaly v rámci Lemků vznikat 

rusínská hnutí, jsou Lemkové stále rozděleni, stejně tak jako společnost v Polsku, přičemž 

část společnosti vidí Lemky jako Rusíny a část jako Ukrajince. (Horbal 2008:45) 

 

Jedním z hlavních témat práce je autonomie Rusínů ve Vojvodině, nicméně někteří 

dotazovaní podávají odpovědi také na otázky spojené s autonomií Rusínů/Lemků v Polsku. 

Jedním s nich je i Djura Papuga, který o této problematice uvádí následující tvrzení. Tito 

lidé dlouhou dobu neměli možnost otevřeně deklarovat svoji identitu. Oni si nemohli říkat 

Rusíni, stejně tak jako tomu bylo také v Československu a v dalších zemích Varšavské 

smlouvy. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Z rozhovoru s tímto dotazovaným je zřejmé, že v Polsku např. nikdy nebyla zavedena 

výuka v rusínštině na základních školách, zatímco v Srbsku tuto možnost Rusíni mají. V 

rámci vysoké školy v Krakově (Jagellonská Univerzita) působí podle pana Papugy 

Oddělení rusínistiky, což je možné pokládat za jeden z faktorů, které by mohly 

rusínské/lemkovské otázce v Polsku pomoci. Za další pozitiva, která tento dotazovaný 
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zmiňuje, je možné pokládat také fungování lemkovského rádio Lem FM či časopis Besida, 

který prý funguje již od roku 1989. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Co se jazykové situace týče, Horbal (2008:45) uvádí, že Rusínština byla v Polsku 

kodifikována a je vyučována na veřejných školách všech úrovní. Zde je důležité rozlišovat 

mezi výukou rusínštiny a výukou v rusínštině, což je samozřejmě něco zcela odlišného. 

Pan Papuga v rozhovoru uvádí, že ke kodifikaci rusínštiny v Polsku došlo v roce 2005. 

(Djura Papuga, Ruski Krstur) 

O vztahu Rusínů/Lemků ke svému jazyku pan Papuga říká, že Rusíni v Polsku svůj jazyk 

pěstují, i když polsky umějí samozřejmě také. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Rok 2005 je pro Lemky důležitým mezníkem také proto, že byl těmto lidem udělen 

oficiální status etnické minority, přičemž však status národnostní menšiny byl udělen 

pouze menšinám, které disponují vlastním státem. (Battek, Szczepankiewicz-Battek 

2010:13) 

Nejmenovaný respondent v rozhovoru také zmiňuje organizace Sdružení Lemků 

(Stovarišynja Lemkiv) a Unii Lemků (Objednannja Lemkiv), přičemž o první z nich uvádí, 

že je pro-rusínsky orientovaná a o druhé, že je orientována (neoficiálně) pro-ukrajinsky, 

což potvrzuje výše zmíněné tvrzení Bogdana Horbala o těchto organizacích. (nejmenovaný 

respondent, Ruski Krstur) 

Jako jeden z problému Rusínů/Lemků v Polsku uvádí Djura Papuga v rozhovoru rozdělení 

této populace. Z Lemkoviny, která se rozprostírá na jihovýchod od Krakowa, byli tito lidé 

v rámci Operace Visla v roce 1947 přesídleni na západ do oblasti poblíž města Vratislav 

(Wrocław). Nyní se někteří Lemkové do tzv. Lemkoviny vracejí. (Djura Papuga, Ruski 

Krstur) 

Co se konání lemkovských kulturních akcí týče, je nutné zmínit zejména festival 

Lemkovska Vatra, který již od roku 1983 každým rokem navštíví až 5000 Lemků z celého 

Polska, kteří si tímto způsobem připomínají svoji kulturu a tradice. (Magocsi 1990:202) 

Festival Lemkovska Vatra se koná vždy koncem července a to poblíž města Gorzów 

Wielkopolski a někdy také poblíž města Zdynia. (Battek, Szczepankiewicz-Battek 

2010:12) 

Djura Papuga v rozhovoru vysvětluje, že na prvních festivalech Lemkovska Vatra se 

zpívalo pouze v rusínštině, ale v posledních letech se prý zpívá kromě rusínštiny také 

v ukrajinštině. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pl-Wroc%C5%82aw-2.ogg
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Stejně tak jako otázka identity, není ani otázka náboženství Lemků zcela jednoznačná. 

Osadníci, kteří ve středověku přicházeli do Lemkoviny, byli většinou pravoslavného 

vyznání, přičemž po roce 1596 části Lemků toto vyznání zůstalo a část byla začleněna 

k řeckokatolické církvi. Za vlády Rakouska-Uherska (jenž dávalo přednost raději 

řeckokatolické církvi před pravoslavím) dokonce počet řeckokatolických Lemků předčil 

počet Lemků pravoslavných. Dodnes je možné se setkat s rozpory a nepřátelstvím mezi 

lemkovskými příslušníky obou církví. (Battek, Szczepankiewicz-Battek 2010:5–6) 

Dotazovaný Saša Paljenskaš z obce Ruski Krstur hovořil zejména o kulturní situaci 

vojvodinských Rusínů, nicméně rozebírá také situaci Rusínů/Lemků v Polsku. Jako 

výhodu v Polsku z hlediska rusínské menšiny vidí fakt, že tito lidé mohou čerpat finanční 

prostředky z evropských fondů např. právě na kulturu, což v Srbsku, které není členem 

Evropské Unie, možné není. Rusíni/Lemkové tedy prý v Polsku získávají na kulturu více 

financí, než jejich krajané ve Vojvodině. Vojvodinští Rusíni však prý disponují většími 

právy. (Saša Paljenkaš, Ruski Krstur) 

V práci bylo již zmíněno, že Rusíni ve Vojvodině disponují poměrně rozsáhlým souborem 

menšinových práv, tj. poměrně velkou mírou autonomie. Situace v Polsku je však poněkud 

odlišná. Richard Garbera je Rusín, který z Polska emigroval do Spojených států 

amerických a usadil se ve státu Arizona. V dotazníku tento respondent uvádí, že komunitě 

Rusínů/Lemků (v Polsku) a jejich stupni autonomie uškodilo zejména 

přesídlování/deportování z jejich domoviny v Lemkovině po skončení druhé světové 

války. Ideální by pro tuto skupinu lidí prý bylo, kdyby získali určitá autonomní práva, aby 

mohli pečovat o své vlastní záležitosti. (Richard Garbera, Buckeye) 

Jedna z otázek v dotazníku zněla následovně.  Jste spokojeni s mírou autonomie Rusínů 

v Polsku? Je míra autonomie dostatečná? Pozitiva a negativa autonomie.  

Richard Garbera odpověděl, že spokojen není. Jako jediné pozitivum vidí, že po pádu 

komunismu v Polsku bylo rusínskému „elementu“ umožněno se jaksi vynořit a to po 

dlouhé době popírání rusínské/lemkovské identity, kdy si tito lidé byli nuceni volit mezi 

asimilací s majoritním polským obyvatelstvem anebo identifikací se jako Ukrajinci. 

(Richard Garbera, Buckeye) 

Další otázka zněla: Jak tato autonomie ovlivňuje Rusíny/Vás? (vliv autonomie na Rusíny), 

přičemž pan Garbera odpověděl následovně. Podle jeho názoru se polská vláda a polská 

populární kultura stále snaží vměšovat do lemkovských záležitostí. Jedná se zejména o 
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snahu definovat to, kdo vlastně Lemkové jsou a co pojem Lemko znamená. Jako příklad 

uvádí tento respondent fakt, že současná polská média téměř nikdy nehovoří o Lemcích 

jako o Ukrajincích, ale pouze jako o Rusínech. Ne všichni Lemkové se však podle pana 

Garbery cítí být Rusíny, ale jsou spíše pro-ukrajinští a může tedy docházet k diskriminaci 

těchto lidí. V letech 1945, 1946 a 1947 se prý polská vláda snažila zbavit Lemků a všeho 

lemkovského a nyní naopak podporuje pozůstatky lemkovské kultury a pár lemkovských 

kulturních akcí a nakládá s nimi jako by se jednalo o turistické atrakce. Stejně tak se prý 

chová americká vláda k původním obyvatelům amerického kontinentu. (Richard Garbera, 

Buckeye) 

Následující otázka zněla: Jak se chová vláda k Rusínům v Polsku? Pan Garbera se 

domnívá, že Polská vláda tuto skupinu lidí považuje za „občany druhé třídy“. Příslušníky 

řeckokatolického a pravoslavného vyznání a jedince, kteří mluví rusínsky či ukrajinsky, 

nebude prý nikdy pokládat za rovnoprávné občany Polska. (Richard Garbera, Buckeye) 

Ohledně otázky, co by měla polská vláda změnit ohledně autonomie Rusínů, pan Garbera 

uvádí, že by měla zejména finančně přispívat k výuce rusínštiny ve školách a měla by také 

podporovat tzv. východní křesťanství. (Richard Garbera, Buckeye) 

Další z otázek zněla: Myslíte si, že Rusíni v jiných zemích mají větší míru autonomie? 

Dotazovaný se domnívá, že větší mírou autonomie disponují Rusíni v Srbsku. Také zastává 

názor, že lidem, kteří se nazývají Rusíny, se lépe než v Polsku žije také na Slovensku a to 

jednoduše proto, že zde utvářejí soudržnou/homogenní skupinu. V Polsku je prý situace 

složitější, protože jsou tito lidé často rozptýleni mezi různé skupiny s různými názvy 

(Rusíni/Lemkové/Ukrajinci/Poláci). (Richard Garbera, Buckeye) 

 

5.9. Vliv autonomie na rusínskou minoritu ve Vojvodině 

Práce se v předešlých kapitolách zabývala mírou autonomie Rusínů ve Vojvodině a právy, 

kterými tato národnostní menšina v této oblasti disponuje. Otázkou zůstává, ovlivňuje-li 

míra této autonomie nějakým způsobem vojvodinské Rusíny.  

Respondentka Tanita Hodak se domnívá, že kdyby Rusíni po příchodu do Vojvodiny 

zavrhli práva na jejich vlastní jazyk, kulturu či školství a nevyužívali jich, velká část jejich 

potomků by se dnes již Rusíny nenazývala. Kdyby se prý tito lidé přidali ke katolické či 

pravoslavné církvi, kdyby začali mluvit pouze srbsky či maďarsky, kdyby snad začali 
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praktikovat zvyky a folklór těchto odlišných národností či dokonce kdyby snad četli pouze 

literaturu vydávanou příslušníky těchto odlišných národností, jejich rusínská identita by 

s nejvyšší pravděpodobností zanikla. Jako příklad svého tvrzení uvádí tato respondentka 

situaci Rusínů v Maďarsku. (Tanita Hodak, Kucura) 

Tanita Hodak ve své výpovědi uvádí: Takže ano, práva, kterými jakožto národnostní 

menšina disponujeme, garantují naši existenci v oblasti, kterou jsme osídlili. Nicméně také 

dodává, že ne všichni vojvodinští Rusíni těchto svých práv využívají. (Tanita Hodak, 

Kucura) 

V dotazníku, který byl předložen devatenácti respondentům, zněla jedna z otázek 

následovně. Jak autonomie ovlivňuje Rusíny/vás? (vliv autonomie na Rusíny). Dříve, než 

budou uvedeny jednotlivé výpovědi, je nutné zmínit, že tato otázka nemusí být pro některé 

respondenty snadno pochopitelná, protože se zabývá poměrně specifickým tématem, které 

pro laika může být složité.  

Celkem pět z devatenácti respondentů uvedlo, že nevědí, jak je (či vojvodinské Rusíny 

obecně) autonomie ovlivňuje.  

Šest respondentů uvedlo ve své výpovědi vliv pozitivní (výpovědi typu pozitivně či dobře), 

přičemž jeden z těchto šesti respondentů svoji výpověď rozvádí. Tento respondent uvádí, 

že přestože míra autonomie, kterou Rusíni ve Vojvodině disponují, je prozatím ovlivňuje 

pozitivně, budou tito lidé prvními, kdo pocítí následky, pokud se situace v Srbsku nezmění. 

Tyto následky či domnělou situaci v Srbsku však blíže nespecifikuje.  

Jeden z dotazovaných se naopak nedomnívá, že by měla tato autonomie na Rusíny 

pozitivní vliv, ale ani on svoji výpověď dále nespecifikuje. Další vypovídající, který 

neuvádí pozitivní vliv autonomie, zastává názor, že vlivem této autonomie Rusíni nejsou 

rovnoprávní ve vztahu k ostatním obyvatelům Vojvodiny. 

Skupina čtyř dotázaných uvedla jako jeden z vlivů autonomie, kterou Rusíni ve Vojvodině 

disponují, v práci stále zmiňovaná práva národnostních menšin. Dva z těchto čtyř 

dotázaných uvedli, že jsou si tito lidé vesměs svých práv vědomi. Jeden z nich pak uvedl, 

že jsou si tito lidé svých práv vesměs vědomi a také jich využívají, nicméně zbývající 

respondent zastává názor, že i přesto, že si je těchto práv většina Rusínů vědoma, zdaleka 

ne všichni jich využívají. 

Další respondent podává poněkud více specifickou výpověď. Autonomie prý Rusíny 

ovlivňuje zejména tím, že mohou své děti posílat do škol, ve kterých mají možnost se učit 
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ve svém vlastním jazyce. Poslední z dotázaných odpovídá následovně. Autonomie prý 

ovlivňuje Rusíny tak, jako ovlivňuje všechny ostatní národnostní menšiny, které ve 

Vojvodině žijí. Je prý zapotřebí usilovně pracovat a vážit si toho, čeho Rusíni doposud 

dosáhli a starat se o to, aby se potomkům těchto lidí žilo dobře také v budoucnosti. 

 

Ačkoliv se výpovědi často různí, většina respondentů (čtrnáct z devatenácti) si je určitého 

vlivu autonomie na minoritu Rusínů ve Vojvodině vědoma, přičemž pouze dva z těchto 

dotázaných pokládají tento vliv za negativní. Zbylou skupinu výpovědí je možné rozdělit 

na ty, kteří vidí tento vliv za čistě pozitivní, nicméně ho dále nerozebírají a na ty, kteří si 

pod tímto vlivem představují to, jaká práva jsou Rusínům ze strany vlády garantována. 

Problémem, o kterém se zmiňovala již respondentka Tanita Hodak, však zůstává fakt, že 

zdaleka ne všichni vojvodinští Rusíni svých práv využívají. (Tanita Hodak, Kucura) 

 

Pomocí tzv. video hovorů byly vedeny čtyři rozhovory, které se zaměřily na specifické 

téma vlivu míry autonomie na kulturní projevy vojvodinských Rusínů. Respondentka 

Tanita Hodak v rozhovoru uvádí, že Rusíni mají ve Vojvodině právo praktikovat své zvyky 

a tradice a díky tomuto právu disponují tito lidé rozmanitou kulturu a tradicemi, které 

nejsou zapomenuty. (Tanita Hodak, Kucura) 

Také respondentka Alexandra zastává podobný názor, nicméně na problematiku nahlíží 

v odlišné časové dimenzi a zabývá se zejména historickým faktorem. Z rozhovoru 

s Alexandrou vyplývá, že díky tomu, že mohli Rusíni již od svého příchodu do Vojvodiny 

používat vlastní jazyk (právo na vlastní jazyk) a to také v oficiálních sférách, praktikovat 

vlastní kulturu (právo na vlastní kulturu), publikovat vlastní literaturu a věnovat se tradiční 

divadelní tvorbě, mohou se dnes pyšnit velmi starou literaturou, tradičními divadelními 

hrami a kulturou obecně. Nebýt této formy autonomie, nedisponovali by možná Rusíni 

dnes takto bohatou kulturou. (Alexandra, Vrbas) 

Obě dvě respondentky hovoří, dalo by se říci, o podobném vlivu autonomie na kulturu. 

Zatímco Tanita Hodak však hovoří o možnosti praktikovat tradici a zvyky v současnosti a 

tím podpořit kulturu tak, aby mohla přetrvávat, Alexandra zmiňuje zejména takovýto 

přínos autonomie v historii. 

Další z dotázaných vidí vliv autonomie na kulturu poněkud odlišněji. Autonomie prý 

ovlivňuje kulturu Rusínů tak, že se tito lidé neasimilovali se srbskou majoritní společností, 
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tj. že díky této míře autonomie mohou Rusíni pěstovat vlastní specifickou kulturu, která je 

odlišuje od Srbů. Kdyby prý Rusíni neměli možnost používat rusínštinu, hlásit se 

k řeckokatolické víře, provozovat rusínské národní tance či vydávat rusínskou literaturu, 

postupem času by se z nich stali pravoslavní Srbové. (nejmenovaný respondent, Novi Sad) 

Poslední z dotázaných pomocí video hovoru uvedl, že tato autonomie má vliv na kulturní 

život Rusínů. Zmiňuje se však také o negativním vlivu smíšených manželství. Mimo jiné 

díky smíšeným manželstvím prý Rusíni nevyužívají svých práv. Ve Vojvodině prý žije 

mnoho Rusínů, kteří jsou si vědomi toho, že jsou Rusíny, nicméně se nesnaží mluvit 

rusínsky či pěstovat rusínskou kulturu. (nejmenovaný respondent, Nove Orahovo) 

 

Chceme-li tedy shrnout vliv v práci stále zmiňovaná autonomie na kulturu Rusínů, je 

možné vycházet z těchto čtyř video rozhovorů.  Dále však také lze vycházet z předešlých 

kapitol, které se zabývaly rozsáhlým souborem rusínských kulturních organizací a jejich 

fungováním, pořádáním rusínských kulturních akcí či samotným povědomím 

vojvodinských Rusínů o autonomii, které se jim dostává. Signifikantní roli také hraje 

seznámení se se situací Rusínů v jedné z dalších zemí, kterou tito lidé obývají. Díky 

možnosti porovnat situaci alespoň ve dvou oblastech, si může čtenář udělat lepší obrázek o 

dané problematice. 

Díky právům, která jsou minoritě Rusínů v Srbsku garantována, mají tito lidé možnost 

pěstovat svoji rozmanitou kulturu, která je kromě náboženství či jazyku odlišuje od 

majoritní společnosti i ostatních národnostních menšin žijících na území Vojvodiny. 

Z rozhovoru s panem Papugou vyplývá, že Rusínům nebylo ve  Vojvodině bráněno 

kulturně se projevovat po svém, i přesto, že odlišnost často bývá zárodkem strachu či 

tendencí majoritní společnosti vše odlišné potírat. (Djura Papuga, Ruski Krstur) 

Kultura k rusínskému národu neodmyslitelně patří a populace z Vojvodiny není výjimkou. 

Toto tvrzení dokládá množství kulturních akcí, které si Rusíni sami organizují a rozsáhlý 

systém nejrůznějších rusínských organizací, které se starají mimo jiné o pořádání 

nejrůznějších festivalů, koncertů, divadelních či tanečních vystoupení a jiných akcí. Možná 

právě díky těmto faktorům rusínská kulturní tradice přežívá dodnes, a to i přesto, že tento 

národ nedisponuje vlastním státem. 
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6. Závěr 

V práci byla nejprve snaha o vytyčení určité formy autonomie, a to hlavně z pohledu 

zkoumané skupiny – vojvodinských Rusínů. Většina dotazovaných si je určité míry 

autonomie vědoma a některé výpovědi jsou si do jisté míry podobné, zatímco jiné se různí. 

Část dotázaných si pod autonomií představuje systém vládou garantovaných práv, kterých 

je možné využívat. Jedná se např. o právo na vzdělání ve vlastním jazyce, právo na vlastní 

kulturu, víru, noviny (tisk) či televizní vysílání a podobně. 

Jednoduše řečeno se jedná o některá práva, kterými disponuje také majoritní populace. 

Vzdělání ve vlastním jazyce mají Rusíni zajištěné souborem škol s možností výuky 

v Rusínštině. Již na tomto příkladu je možné spatřovat vliv autonomie, který jedním 

z hlavních témat práce a kterým se zabývá hlavní výzkumná otázka: Má míra autonomie 

rusínské minority ve Vojvodině vliv na situaci a kulturní projevy tohoto etnika? 

Díky autonomii, kterou je mimo jiné možno nahlížet jako onen soubor menšinových práv,  

v tomto případě právo na vzdělání ve vlastním jazyce, se mohou rusínské děti a mládež 

věnovat studiu v menšinovém jazyku, který musí o své místo ve společnosti bojovat 

s jazykem majoritní populace. Tyto školy se také často kromě běžné výuky zaměřují na 

výuku týkající se historie či kultury Rusínů. Systém rusínského školství se tedy snaží 

pozitivně ovlivňovat zejména mladou generaci Rusínů a to v přetrvání používání rusínštiny 

či vyučovaní o rusínské kultuře a historii. 

Takto podobně je možné chápat vliv také ostatních práv. Např. právo na vlastní kulturu 

Rusíny ovlivňuje tak, že díky němu mají možnost, sami si pořádat některé kulturní akce a 

pěstovat tak svoji rozmanitou kulturu, která by jinak mohla zaniknout. Kultura je jedním 

z faktorů, které odlišují Rusíny od majoritní populace (a také od ostatních národnostních 

menšin ve Vojvodině). To že Rusíni ve Vojvodině mohou svoji kulturu dlouhodobě 

pěstovat, má tedy také vliv na jejich identitu. Díky pořádání nejrůznějších festivalů, 

koncertů a divadelních či tanečních vystoupení se mohou tito lidé odlišit od ostatních 

skupin a přežít tak v prostředí do jisté míry cizí krajiny, aniž by došlo k asimilaci 

s majoritou. Podobně funguje také právo na vlastní náboženské vyznání. Víra hraje 

v životě Rusínů významnou roli a zejména v prvních letech po příchodu do Vojvodiny 

těmto lidem pomáhala držet se pohromadě a společně zvládat některé těžkosti spojené 

s příchodem do nové oblasti. Je také na místě zopakovat, že práva, kterými dnes tito lidé 
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disponují, hrála významnou roli již od počátku jejich osídlení ve Vojvodině. Podobně jako 

právo na vlastní kulturu ovlivňuje identitu vojvodinských Rusínů, ovlivňuje ji také právo 

na vlastní náboženské vyznání. Rusíni v Srbsku jsou z větší části odlišného náboženského 

vyznání než majoritní populace Srbů a jedná se tedy o další z faktorů, které tyto skupiny od 

sebe odlišují.  

Je možné se domnívat, že autonomie, kterou se práce zabývá, pozitivně ovlivňuje 

vojvodinskou minoritu Rusínů a to zejména tak, že tato skupina lidí přežívá daleko od své 

původní domoviny a prosperuje zde již více než 250 let, přičemž si zachovává svoji 

rozmanitou kulturu a tradice a snaží se o ně starat pomocí sdružování se do některých 

kulturních organizací a pořádáním nejrůznějších kulturních akcí. Autor si je vědom dvou 

hlavních rolí zmiňované autonomie. 

První z těchto rolí umožňuje kulturní a sociální rozvoj této skupiny a její setrvání v do jisté 

míry cizí oblasti. Rusínům je umožněno, aby se sami jako Rusíni identifikovali. Mohou si 

zakládat vlastní organizace, spolky či sdružení, mohou se po svém kulturně projevovat a 

mohou o svých záležitostech veřejně informovat pomocí nejrůznějších médií ve vlastním 

jazyce. 

Druhou roli je možné pojmout jako podporovací. Autonomie nejen že umožňuje výše 

zmíněné, ale také tyto snahy podporuje. Tím, že je Rusínům umožněno, aby se vzdělávali 

ve vlastním jazyce, vydávali tiskoviny ve vlastním jazyce, po svém se kulturně projevovali 

apod., jsou jejich charakteristiky (to, co je odlišuje od ostatních) podporovány.  

Většina vojvodinských Rusínů si je určité míry autonomie a práv, kterých se jim dostává, 

vědoma, nicméně ne zcela všichni jich využívají. Určitá osvěta vojvodinské populace 

Rusínů na toto téma, by jistě nebylo na škodu.  

Většina dotazovaných zastává názor, že autonomie, kterou Rusíni v rámci Vojvodiny 

disponují, je větší, než v ostatních zemích, ve kterých příslušníci rusínského národu také 

žijí.  

Prostor je věnován také rozboru situace Rusínů/Lemků v Polsku, kde tito lidé neměli vždy 

tak jednoduchý život jako právě ve Vojvodině. Jsou zmíněny zejména problémy 

s identifikací, přičemž mnohdy není jisté, o jakou národnost se v případě těchto lidí jedná. 

Jako důvody jsou uvedeny zejména Operace Visla a geografické a sociální rozdělení 

polských Rusínů/Lemků. Problémy, se kterými se Rusíni/Lemkové v Polsku musejí 

potýkat, byly do jisté míry způsobeny po druhé světové válce a následně za působnosti 
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minulého režimu. Na druhou stranu je však důležité uvést, že po roce 1989 vznikají 

v Polsku snahy a zlepšení situace rusínské/lemkovské menšiny. Zmínit je možné kodifikaci 

rusínského jazyka, působení rádia Lem FM či časopisu Besida. Pozitivní vliv na rozvoj 

rusínské/lemkovské kultury také hraje fakt, že na kulturu jsou díky členství Polska 

v Evropské Unii získávány finanční prostředky z evropských fondů, což v Srbsku není 

možné.  

Podán je ucelený výčet rusínských organizací a spolků, které na území Vojvodiny působí. 

Důraz je kladen na jejich činnosti, fungování a financování. Tyto organizace a spolky 

přispívají k přetrvání rusínského odkazu a celkové správě rusínských záležitostí a i když se 

potýkají s některými problémy, v životě vojvodinských Rusínů hrají podstatnou roli. 

Systém těchto organizací a spolků je ve Vojvodině rozsáhlý (někdo by mohl namítnout, že 

je rozsáhlý až přespříliš).  

 

Vliv autonomie na etnickou minoritu jistě není banálním tématem a budoucí výzkumy na 

tomto poli by mohly přinášet důležité poznatky potřebné k pochopení vztahu určité (někdy 

dokonce marginalizované) skupiny lidí a míry autonomie, kterou tato skupina disponuje. 

Autorem práce je zastáván názor, že tato forma autonomie může některým (např. 

etnickým) skupinám obyvatel výrazně pomoci a to v několika ohledech. Těmito ohledy 

jsou vnímány zejména přetrvání často výrazně odlišné skupiny lidí po boku majoritní 

populace, či jiných minorit a uchování si vlastní specifické kultury a ostatních odlišností, 

díky kterým se tato skupina může identifikovat. 
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