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Vliv politické situace na etnickou identitu podkarpatských 
Rusínů ve 20. století 

________________________________________________

Souhrn

Bakalářská práce se zabývá vlivem politické situace na etnickou identitu podkarpatských 

Rusínů, kteří se vyskytují v západní části Ukrajiny. Tato skupina byla v minulosti často 

obětí asimilačních snah, se kterými se musí vypořádávat do dnešní doby. Ukrajina je totiž 

poslední zemí v Evropě, s výskytem Rusínů, která tuto menšinu neuznává a považuje ji 

pouze za odnož ukrajinského národa. Dále je práce zaměřena na historický vývoj jejich 

uvědomění a na specifika, kterými se tato skupina vyznačuje nejvíce. V letech 2017 a 2018 

byl uskutečněn terénní výzkum, v rámci projektu Pestrá Evropa, který se stal jedním 

z hlavních zdrojů informací, jelikož jsem se nacházela v jejich přirozeném prostředí a byla 

jsem s nimi v přímém kontaktu. Pro zpracování této práce byly využity kvalitativní 

metody, konkrétně polostrukturovaný rozhovor a pozorování. Práce je rozdělena do 

několika částí, přičemž první část se zabývá literaturou, která byla k danému tématu již 

sepsána. V následující části jsou objasněny pojmy, které se týkají daného tématu a 

v neposlední řadě je praktická část, která se věnuje historickému a politickému pozadí, jež 

tuto skupinu utvářela do podoby, ve které se dnes nachází. 

Klíčová slova: Rusíni, minorita, národ, etnická identita, asimilace, autonomie, rusínština, 

Podkarpatská Rus, Ukrajina
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Impact of political situation on the identity of Carpatho-Rusyns 
in the 20th century

________________________________________________

Summary:

This Bachelor thesis deals with political influence on Carpatho- Rusyns ethnic minorities 

from the west part of Ukraine. In the past this group often fell a victim to assimilation 

tendencies and still has to deal with it today. Ukraine is actually the last country in Europe, 

with Ruthenians in it, which doesn't accept this minority and views it only as an offshoot of 

Ukraine's nation.

Furthermore, this thesis focuses on historical developments of their self-awareness and the 

most typical specifics for this group.

I have conducted a field research in 2017/2018 as part of the project Diverse Europe 

(Pestrá Evropa) which became the main source of information as I was present in the 

group's natural environment and in direct contact with them. Qualitative methods such as 

half- structured interviews and observations were used to create this thesis. It is divided 

into several parts, first part is dedicated to literature written about this topic, then the 

terminology of the topic is explained in the next part of the thesis and last but not least is 

the part about historical and political background which shaped the group into today's 

form.

Keywords:  Rusyns, minority, nation, ethnic identity, assimilation, autonomy, Rusyn 
language, Carpathian Ruthenia, Ukraine
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1. Úvod a cíl práce

O Rusínech nelze jednoznačně říci, jestli jsou etnickou skupinou nebo dokonce 

samostatným národem.  V dnešní době sice převažují názory, že Rusíni jsou slovanským 

svébytným národem, s podskupinami Bojků, Huculů a Lemků. U některých autorů, 

především na Ukrajině, se ale setkáváme i s názorem, že Rusíni jsou pouze podskupinou 

Ukrajinců a jejich zájem o uznání za svébytný národ pramení pouze z touhy po 

separatismu a vytvoření vlastní autonomní oblasti. Mimo to je Ukrajina poslední zemí 

s výskytem Rusínů v Evropě, která je neuznává za etnickou neboli národností skupinu, a to 

i přes doporučení OSN v roce 2006. Neuznání Rusínů na Ukrajině způsobuje také velké 

rozdíly mezi oficiálními a neoficiálními údaji o jejich počtu, které se liší o více jak 700 000 

jedinců. Oficiální statistiky byly uvedeny po sčítání lidu na Ukrajině, které proběhlo v roce 

2001. U těchto údajů musíme brát v potaz, že byly zveřejněny až po urgenci 

mezinárodních organizací a dalším ovlivňujícím faktorem by mohla být neochota vlády 

uznat Rusíny za národnostní menšinu. Neoficiální statistiky Rusínů, které získávali 

souběžně s výše zmíněným sčítáním lidu, jsou zajisté ovlivněny i touhou po jejich uznání, 

které je opíráno o jejich velký počet.

Historie Rusínů sahá až do období stěhování národů, v rámci kterého zapustili své 

kořeny v oblasti Karpat. Za jejich předky můžeme považovat Bílé Chorvaty, Rusíny 

z Haliče a Podolí a také porusínštěné Valachy z Rumunska. I když se v této oblasti 

vyskytují již po dobu několika století, nikdy neměli svůj vlastní stát a působily na ně vlivy 

většinové společnosti státu v němž žili.  Mezi aspekty rusínské identity lze jednoznačně 

zařadit jejich jazyk, náboženství a kulturu. V současné době se Rusíni hlásí převážně 

k řeckokatolické a pravoslavné církvi. Jejich jazyk je kodifikován již na území Srbska, 

Polska a Slovenska a v letošním roce by mohl být kodifikován i na území Ukrajiny. 

Cílem této práce je poukázat na proměnu jejich etnické identity, která byla velice 

ovlivněna různými historickými událostmi, se kterými se tento národ potýkal. Zmínit 

můžeme asimilační snahy během 19. století v rámci maďarizace, které následně vyvolaly 

jejich národní obrození, velké emigrační vlny do zahraničí, především do USA, na přelomu 

19. a 20. století, vznik Československé republiky, jejíž součástí se stala i Podkarpatská Rus 

či období během komunistického režimu Sovětského svazu a jeho následné uvolňování.
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Práce se také zaměřuje na hlavní prvky jejich etnické identity, kde se zabývá jejich 

jazykem, náboženstvím a průběhem jejich nejvýznamnějších svátků, kterými jsou 

Velikonoce a Vánoce. Tyto svátky jsou v dnešní době taktéž velice ovlivněny ukrajinskou 

společností a lze v nich najít i vliv bývalého Sovětského svazu, například v podobě oslav 

Dědy Mráze. 

Práce si klade za cíl odpovědět na následující otázky: Jaká jsou hlavní specifika 

rusínského národa? V jakém období bylo jejich etnické povědomí největší? Jaké byly 

úpadky a vzestupy rusínského národního vědomí u samotných Rusínů? Jaké byly snahy o 

autonomii?

Primární údaje této práce vycházejí z terénních výzkumů v oblasti Podkarpatské 

Rusi, které se uskutečnily v letech 2017 a 2018, a to ve městech Užhorod, Mukačevo a ve 

vesnici Il'nytsye, která se nachází poblíž města Iršava. Při výzkumu byly použity převážně 

kvalitativní metody, konkrétně polostrukturovaný rozhovor a pozorování. Výběr 

respondentů proběhl na základě jejich vlastního přiřazení k tomuto národu, kdy byli 

osloveni, jak rusínští aktivisté, tak běžní obyvatelé této oblasti.

Studium etnických minorit je v dnešní době globalizace velice důležité. Dochází 

totiž ke stírání rozdílů mezi minoritním a majoritním obyvatelstvem, v rámci kterého 

postupně zaniká dodržování tradic, zvyků a celkové kultury daného etnika. Zájem ze strany 

široké veřejnosti může napomoci k růstu jejich etnického povědomí a následného upevnění 

daného etnika.
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2. Literární rešerše

Nejen národní identitou se zabývá americký autor rusínského původu, 

Paul Magocsi ve své knize Národ odnikud.1 Kniha má čtenáře stručně obeznámit s 

rusínským národem. V první kapitole nás autor seznamuje s prostředím, kde se menšina 

vyskytuje nejčastěji, a to s oblastí Karpatské Rusi, která se rozléhá na přibližně 18 tisících 

km2 a zasahuje do území čtyř států, kterými je Polsko, Slovensko, Ukrajina a Rumunsko. 

V knize jsou uvedeny i statistické údaje o celosvětovém počtu rusínské populace, které 

porovnávají úřední statistiky s odhady Rusínů. Tato čísla se velice liší, největší rozdíl se 

nachází na území Ukrajiny, kdy podle úřední statistiky na daném území žije pouze 10 tisíc 

Rusínů, ale odhad je 74x větší. Tento rozdíl je způsoben především tím, že samotní Rusíni 

se takto nebyli schopni identifikovat, či je vlády jednotlivých států, kde žijí, neregistrovaly. 

Naprosto ojedinělá situace v rámci evropských států, kde se menšina vyskytuje je území 

dnešní Ukrajiny, která tuto minoritu dodnes neuznává.  

Magocsi se dále věnuje otázce náboženství, které je pro danou menšinu významné, ale 

nikoli jednotné. Nejčastěji jsou Rusíni řeckokatolického či pravoslavného vyznání. Tato 

různorodost je způsobena vlivem historických událostí odehrávajících se na daném území 

během několika století. Karpatští Rusíni dokonce tvrdí, že věrozvěsti Cyril a Metoděj před 

misií na Velkomoravskou říši, rozšířili křesťanství v oblasti Karpat, kde měli oni sami 

nebo jejich žáci dokonce založit biskupství. Tuto teorii podle autorových slov nevyvrací 

ani historici, jejichž jména zde nejsou uvedena. Přibližně do 11. století bylo křesťanství 

jednotné, ale poté se postupem času začalo dělit na západní a východní, kdy se rusínské 

obyvatelstvo začalo přiklánět ke křesťanství východnímu. Od 16. století se však v okolních 

oblastech stává četnějším římskokatolické vyznání a nově vzniklý protestantismus. Jejich 

vlivu začíná podléhat i rusínská víra. Celé vyvrcholení nastává v 17. století vznikem 

řeckokatolické církve, která spojuje pravoslavnou a katolickou víru a je podřízena 

římskému   papeži, její eparchií se stává mukačevský klášter sv. Mikuláše, který byl do té 

doby klášterem pravoslavným.  

Dále se zde můžeme dočíst o třech národních obrozeních, které se odehrávají od 19. století 

až do 21. století. První obrození, v 19. století, se netýkalo jen Rusínů, ale i mnoha jiných 

1 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2.
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evropských menšin, které se pokoušely o založení vlastního státu nebo alespoň o 

samosprávu nad územím, kde žili, uchování si kultury a jazyka pro ně specifických. Mezi 

významné osoby tohoto obrození zajisté řadíme Alexadera Duchnoviče, který byl mimo 

jiné zakladatelem prvního rusínského kulturního spolku, autorem rusínského kréda a 

podle Magocsiho, chybně označován za tvůrce textu, který se později stává textem 

rusínské hymny.   Další osobností obrození byl Adolf Dobrjanský, který bezmála 20 let 

neúspěšně usiloval o vytvoření samostatného rusínského území během nadvlády 

Habsburků. V 60. letech, převážně kvůli protěžování Maďarského obyvatelstva, bylo 

obrození pozastaveno. Kvůli nepříliš výhodnému postavení se mnoho Rusínů rozhodlo 

pro přijetí maďarské či slovenské identity nebo zvolili emigraci především do států 

severovýchodní Ameriky, kde byli zaměstnáni v místních továrnách, závodech a dolech. 

Maďarizace na daném území, ale postupně stále více gradovala s cílem asimilovat všechny 

menšiny a utvořit z občanů plnohodnotné Maďary. Nastal zákaz činnosti různých 

minoritních spolků, výuky v cizím jazyce, pomaďaršťování křestních jmen i příjmení a 

odlišná víra byla taktéž zakazována a místní obyvatelé se postupně obrací zpět k 

tolerovanému pravoslaví, z některých se naopak stávají zapřisáhlí uherští vlastenci, kteří se 

během první světové války staví na stranu rakousko-uherské armády. Během první světové 

války bylo území Podkarpatské Rusi okupováno Ruskem a někteří z Rusínů byli obviněni 

z kolaborace, zatčené posílali do koncentračních táborů, kdy nejhorší pověst měl 

tábor Talerhof v Rakousku. Kvůli velice špatným podmínkám zde mnozí zemřeli na 

následek nemocí a špatného stravování.  

V meziválečném období bylo vytvořeno Maďarskem autonomní území Ruska Krajna, od 

kterého se očekávalo, že se připojí k jednomu z okolních států, jelikož delší životnost takto 

malého státu nebyla zcela reálná. V roce 1919 se uskutečnilo shromáždění Ústřední 

rusínské rady, kde se rozhodlo o připojení Podkarpatské Rusi k tehdejšímu 

Československu, kde oblast získala určitý stupeň samosprávy. V této době se dostalo 

oblasti značné finanční podpory a začaly se stavět školy, nemocnice, silnice, mosty, 

divadla apod. Některé z nich souží svému účelu dodnes.  

 

Otázkami, zdali Rusíny lze opravdu považovat za národ jako takový nebo zda se jedná 

pouze o etnickou menšinu. Jestli je rusínština opravdu tak odlišná od jiných jazyků nebo je 

to jen pouhý dialekt ukrajinštiny se zabývá autor Paul Robert Magocsi ve své knize Rusíni 
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a jejich vlast. 2 V případě, že by se jednalo pouze o etnickou menšinu, máme brát Rusíny 

jako součást ukrajinského, slovenského či polského národa apod. I když se zdálo, že na 

tyto otázky je již jasná odpověď, po revolučním roce 1989 se zdá, že tomu tak již není. I 

když výskyt Rusínů v oblasti Karpat můžeme datovat minimálně od 9. století, ne-li spíše 

již od 5. - 6. století., je zde otázkou, jestli je to opravdu samostatný národ či jen etnická 

skupina. Nikdy neměli vlastní stát, a i autonomii měli jen velmi krátce. V meziválečném 

období, když byla Podkarpatská Rus součástí Československa však byli definováni jako 

zvláštní národ. V současné situaci je ale na území Ukrajiny, kde je jejich výskyt 

nejvyšší, za samostatný národ nepovažují.

Období mezi roky 1918–1946 se věnuje kniha Zakletá zem 3 od Petera Švorce.  Autor zde 

píše o rusínské asimilaci na přelomu 19. a 20. století, kde poukazuje na činnost 

slovenských Rusínů žijících v USA, kteří se snažili o zvýšení národního vědomí mezi 

Rusíny žijícími v Podkarpatské oblasti, během maďarizace na daném území. Uvádí, 

že dokonce rusínští řeckokatoličtí kněží se velmi rychle přizpůsobili maďarským 

požadavkům a od svého lidu se začali značně vzdalovat. To mělo za dopad, že 

spousta řeckokatolických věřících konvertovala k víře pravoslavné. 

Dále zde uvádí různé státoprávní koncepce, které se utvářely od druhé poloviny 19. století 

až do roku 1919, kdy se uvažovalo o různých možnostech budoucího fungování 

Podkarpatské Rusi. Pojednává se zde o možnostech, že by daná oblast utvořila samostatný 

stát, byla oblastí s vlastní autonomií nebo se stala součástí některého z okolních států. 

V roce 1919 se rozhodlo, že Podkarpatská Rus bude připojena k Československu, ale 

s podmínkou, že bude autonomní oblastí ve všech směrech. Na to měla dohlížet Společnost 

národů, která vznikla po první světové válce. Československá vláda se však snažila 

eliminovat vliv obyvatel, kteří s připojením nesouhlasili, jednalo se převážně o maďarské 

obyvatelstvo, Židy a sympatizanty uherské státní moci, kteří společně tvořili přibližně 

třetinu obyvatel. Československá vláda tuto situaci řešila způsoben, který měl za cíl ze 

státních pozic dostat pryč nevhodné zaměstnance a nahradit je lidmi, kteří nebudou 

zatíženi bývalým režimem. Ve výsledku byly tyto pozice nahrazeny převážně českým 

2MAGOCSI, Paul R. Rusíni a jejich vlast. Praha: Česká expedice, 1996. Podkarpatská Rus, 13. svazek. 
ISBN 80-85281-34-1.
3 ŠVORC, Peter. Zakletá zem: Podkarpatská Rus 1918-1946. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové 
noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-754-2.
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obyvatelstvem a celkově tento tah způsobil vzrůstající nevoli místních obyvatel, kteří cítili, 

že jejich touha po autonomii je nenaplněná. 

Ve dvou kapitolách následně rozebírá pokusy a boj o autonomii a s ní spojený 

separatismus. Rozebírá zde i pokus o vytvoření samostatného státu, který nastal 14.3.1939, 

kdy Podkarpatská Rus vystoupila z československé federace a založila stát Karpatská 

Ukrajina, který hned následujícího dne začal být okupován Maďary, kteří měli pro daný 

postup souhlas od Německa i Itálie, tím dnem začala fašistická propaganda a likvidace 

režimu nepohodlných osob a celkové kultury. 

Již na konci druhé světové války bylo jisté, že tato oblast nebude nadále součástí 

Maďarska, i když prezident Beneš prosazoval myšlenku celistvého Československa, které 

fungovalo před Mnichovskou dohodou, Stalin si na toto území brousil taktéž zuby. Bylo 

využito nenaplněné touhy po autonomii během let, kdy byla Podkarpatská Rus součástí 

Československa a následně se dohodlo, že tato oblast se stane součástí sovětské Ukrajiny a 

tím bránou do střední Evropy pro SSSR.

Situací v Zakarpatské části Ukrajiny od konce roku 1918 popisuje Karel Richter ve své 

knize Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu. 4 V období po 1 sv. v. se začala řešit možnost 

připojení tohoto území k tehdejšímu Československu, která se následně i zrealizovala. 

S tímto aktem se začal ještě více zlepšovat stav daného území, jelikož z podpory státu 

docházelo k modernizaci i v této oblasti. Začala zde výstavba škol, tělocvičen, divadel, 

nemocnic, silnic, železnic apod. Období mezi roky 1918 až 1939 můžeme označit za 

největší vzestup se kterým se tato oblast setkala. Autor se v knize dále věnuje předválečné 

situaci, kde se většina Rusínů projevila spíše jako českoslovenští vlastenci na rozdíl od 

ostatních, ve kterých již byla zakořeněna hitlerovská ideologie, která nakonec toto území 

s požehnáním Německa přenechala k okupaci Maďarsku. Tato situace dále vedla 

k nelegální emigraci Čechů, Slováků a Rusínů do zahraničí, kde vznikaly zahraniční 

odboje, a to především ve Francii, Velké Británii, Polsku, USA a SSSR. Rusíni se i nadále 

hrdě hlásili k československému občanství a v těchto řadách i bojovali za osvobození 

Československé republiky.

4 RICHTER, Karel. Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu. Praha: Česká expedice, 1997. Podkarpatská 
Rus. ISBN 80-85281-44-9.
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Celkovou historií Podkarpatské oblasti se zabývá historik a rusínista Ivan Pop. Autor knihy 

Stručná historie států – Podkarpatská Rus,5 kde se věnuje historii této oblasti již od 

pravěku až do začátku 21. století. Zmiňuje zde poslední sčítání lidu z roku 2002, o kterém 

Rusíni hovoří jako o zfalšovaném ukrajinskou vládou. Většina knihy se zabývá situacemi 

20. století. Autor zde stručně rozebírá všechny důležité momenty v historii Rusínů, 

reformy, hospodářský, kulturní a společenský vývoj, buditelské snahy, národní obrození, 

asimilaci Rusínů, Zakarpatskou oblast Ukrajiny jakožto součást Československa, 

sovětizaci apod. Ivan Pop je taktéž autorem knihy Dějiny Podkarpatské Rusi v datech,6 

kde se těmito událostmi zaobírá více detailně. Kniha je obohacena ilustracemi, seznamy 

panovníků, církevních představitelů, autonomními vládami apod. 

5 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9
6 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6.
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3. Metodologie

V této části bakalářské práce je nezbytné uvést metody, které byly použity k jejímu 

vypracování. V úvodu bych ještě čtenáře obeznámila s termíny metodologie a metodika, 

které na základě definice z Ottova slovníku naučného pokládám za synonyma, jež jsou 

vykládány jako nauka o metodě. 7 V práci byly využity převážně kvalitativní metody, 

konkrétně metoda pozorování a semistrukturované rozhovory, které byly praktikovány 

během terénního výzkumu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kde je vyšší koncentrace této 

menšiny, a to v období dvou po sobě následujících let. 

3.1. Adekvace použitých metod

Kvalitativní výzkum můžeme definovat jako způsob zkoumání, k jehož výsledkům se 

výzkumník nedopracuje pomocí statistických postupů či jiných způsobů kvantifikace.8 

S touto definicí však mnoho autorů nesouhlasí, jelikož je těžké jednoznačně určit takové 

množství odlišných metod, které kvalitativní výzkum využívá. Podle Creswellovy definice 

jde o proces hledání porozumění, kdy pomocí různých metod zkoumáme dané sociální či 

lidské problémy. Výzkumník poté utváří komplexní obraz o daném problému, který 

vypracoval na základě analýzy textů a názorech účastníků výzkumu, přičemž se badatel 

pohyboval v jejich přirozených podmínkách. 9

Na začátku výzkumu je nutné zvolit si téma, které budeme zkoumat, a následně si 

určíme výzkumné otázky, které chceme pomocí různých metod a technik zodpovědět. 

Kvalitativní výzkum je považován za flexibilní, jelikož v průběhu procesu můžeme 

modifikovat či doplňovat otázky na základě sběru dat či jejich analýzy, vytváříme nové 

hypotézy i rozhodnutí, které nám napomáhají k lepšímu pochopení a následnému 

zodpovězení dané problematiky. Výzkumník na základě svých úvah vybírá místa 

pozorování, jedince, skupiny, organizace či společenství, které zkoumá přímo v terénu 

7 Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 17. Praha: J. Otto, 1901. s. 
198
8 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 
zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-x. s. 10
9 CRESWELL, John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. 
Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c1998. ISBN 978-0761901433. s.12
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během delšího časového období. 10 Minimální čas, který by měl badatel strávit v terénu je 

jeden rok, aby byl jeho výzkum adekvátní. 11

Výstupem kvalitativního výzkumu je výklad kulturní skutečnosti, utváření nových 

hypotéz či teorií kultury. Během bádání výzkumník současně vybírá vhodný vzorek z dané 

populace, informátory, sbírá data a souběžně uskutečňuje jejich deskripci, klasifikaci, 

analýzu a interpretaci. 12

Nevýhodami kvalitativního výzkumu je především neschopnost objektivizace na 

celou populaci a do jiného prostředí. Výsledky jsou spíše souborem subjektivních dojmů. 

Výzkum je mimo jiné i časově náročný a může docházet k situacím, kdy jsou výsledky 

snadno ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. Mezi výhody 

kvalitativního výzkumu však dozajisté můžeme vyzdvihnout získávání hloubkového 

popisu případů a získávání podrobných informací. Výzkumník nezůstává u daného 

problému pouze na povrchu, ale zohledňuje působení kontextů, hledá vzájemné souvislosti 

a návaznosti a v neposlední řadě nesmíme opomenout, že celý výzkum probíhá 

v přirozeném prostředí. Základními metodami kvalitativního výzkumu jsou pozorování, 

analýza textů a dokumentů, interview a pořizování audio a videozáznamů. 13

Pro tuto práci bylo nejvíce využito semistrukturovaného rozhovoru, který spočívá 

v předem připravených tématech či otázkách. Tazateli je umožněno se lehce odklonit od 

předem dané kostry a klást během rozhovoru doplňující otázky nebo případně poskytnout 

dotazovanému více času na odpověď, aby se obšírněji vyjádřil apod. Předpokladem 

úspěšného rozhovoru je porozumění otázkám, které by měly býti formulované v jazyce, 

který dotazovaný bez problémů ovládá. 14

J. Hendl ve své knize doporučuje, jak správně vést rozhovor a určit si pořadí otázek. 

Začátek je velice důležitý, nejprve je nutné tzv. prolomit ledy a zařídit u dotazovaného 

souhlas k případnému pořizování záznamu. Nikdy se nezačíná s demografickými a 

10 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 45
11 MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk: (s 
přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-
80-7204-560-0. s. 4520
12 Tamtéž, s. 4520
13 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 45-49
14 MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. Čtvrté vydání. Praha: Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-0651-6. s. 85



19

identifikačními otázky, které by mohly dotazovaného nudit nebo mu být nepříjemné. Pro 

začátek je nejvhodnější zvolit neutrální otázky vztahující se k chování a zkušenostem, 

pomocí kterých se snažíme dotazovaného motivovat. Poté se postupně přesouváme 

přes názory, hodnoty, pocity a znalosti až celkovému vnímání dané problematiky 

pohledem respondenta. Na konci rozhovoru je možné se optat právě na demografické či 

identifikační údaje, ale také se zaměřit na citlivější témata, u kterých lze předpokládat 

menší ochotu dotazovaného k jejich zodpovězení. Během celého rozhovoru by se měla 

vytvářet důvěrná atmosféra, která nám případně může napomoci k jejich zodpovězení, ale 

samozřejmě tomu tak býti nemusí. Dále doporučuje klást zprvu otázky na současnou 

situaci či minulost a až poté se zabývat spekulacemi o budoucnosti. Důležité je také klást 

otevřené, jednoznačné, pochopitelné otázky, tak aby nebyly zavádějící, a hlavně se 

dotazovat vždy pouze na jednu věc apod. 15

Další metodou je pozorování, jenž lze definovat jako metoda sběru informací, které 

probíhá na základě zaměřeného, systematického a organizovaného sledování smyslově 

vnímatelných projevů aktuálního stavu fenoménů, prvků, aspektů atd., jenž jsou 

předmětem bádání.  Pozorování existuje několik druhů. Jednou z možností dělení je podle 

míry standardizace. Prvním typem je standardizované pozorování, kde je vysoká míra 

formalizace a vše je předepsáno.  Předem je určen předmět, cíl, místo, čas apod. 

zkoumaného jevu. Opakem je nestandardizované pozorování, které je využíváno právě 

v kvalitativním výzkumu a je charakteristické nízkou až nulovou mírou formalizace. 

Předem je určen většinou jen cíl nebo předmět zkoumaného jevu a ostatní aspekty se 

realizují průběžně dle možností a rozhodování pozorovatele. Tento druh pozorování lze 

využít pouze u menšího počtu objektů, jelikož je často výzkumný tým tvořen pouze jedním 

členem, který jako jediný znal svou vizi. Může nastat i typ polo-standardizovaného 

pozorování, který je kombinací dvou předchozích metod.16

Další způsob dělení je na základě zúčastněnosti výzkumníka. Prvním typem je 

zúčastněné pozorování, které je charakteristické pro kvalitativní výzkumu. Nastává 

v situaci, kdy je výzkumník součástí zkoumaného prostředí, začleňuje se do dané 

společnosti, účastní se situací jejich každodenního života a během toho provádí svůj 

15 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 170-176
16 PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-
7184-569-8. s. 94-95
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výzkum.17 Tato technika je vhodně zvolená, pokud se výzkumník rozhodne mapovat málo 

prozkoumaný jev, je-li velký rozdíl mezi vnímáním daného jevu příslušníky skupiny a 

ostatních nebo v případě, kdy je zkoumaný jev přístupný pouze členům skupiny. 

Pozorovatel se ocitá v situaci, kdy je v blízkém osobním kontaktu se zkoumanou skupinou. 

Během pozorování může být využíváno různých typů rozhovoru, osobních deníků členů, 

audio a vizuálních nahrávek. Před zúčastněným pozorováním musíme získat vstup do 

daného terénu, kde je nutné navázat kontakt s aktéry situace. Ke kontaktu nám mohou 

dopomoci například přátelé, kolegové, organizace nebo můžeme být atraktivnější kvůli 

nabídnuté protihodnotě. Problémy můžou nastat i během pobytu, kdy se pozorovaní stanou 

podezřívavými, mají obavy z toho, co mohou či nemohou sdílet a občas se dostávají do 

situaci, kdy kvůli strachu začnou výzkumníka klamat.18 Opakem této metody je 

nezúčastněné pozorování, kdy se pozorovatel nepokouší začlenit do dané populace, 

zveřejní důvod svého zájmu a všechny pozorované osoby seznámí se způsobem, jakým 

bude pozorování probíhat. Tato metoda však může mít svá úskalí, že se jedinci stylizují do 

jiných rolí apod. 19

3.2. Výzkum

Výzkum probíhal v letech 2017 a 2018 v rámci projektu Pestrá Evropa, který 

realizuje ČZU. Před prvním výzkumem byla důležitá příprava v podobě seznámení se 

s odbornou literaturou a zmapování oblastí, kde se rusínská minorita na Ukrajině nejvíce 

vyskytuje a zvážit možné dostupnosti míst. Následně jsme využili našich předem 

získaných kontaktů v Užhorodě, Mukačevu a Il'nytsye, kde jsme realizovali náš výzkum. 

V roce 2017 proběhl výzkum na přelomu srpna a září, který probíhal po dobu 14 dnů. 

Hlavním výzkumným cílem bylo obecně popsat situaci této menšiny na Ukrajině, kde jsme 

se zaměřili na oblast Zakarpatské Ukrajiny. Místa byla zvolena mimo jiné i kvůli 

významným památkám, které jsou důležité pro velkou část této menšiny. Příkladem může 

být užhorodský hrad, klášter sv. Mikuláše, chrám Povýšení sv. Kříže či skanzen lidové 

17 MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. Čtvrté vydání. Praha: Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-0651-6. s. 84
18 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a 
rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. s. 197-198
19 MAJEROVÁ, Věra. Sociologie venkova a zemědělství. Čtvrté vydání. Praha: Česká zemědělská 
univerzita v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-0651-6. s. 84
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architektury. Il'nytsye byla navštívena v rámci několikadenního pobytu v rusínské rodině. 

Tato oblast se nacházela poblíž města Iršava, kde jsme se pokusili o rychlý denní výzkum, 

ale tento úmysl nebyl úspěšný.

Výzkum v roce 2018 probíhal pouze 6 dní, a to na přelomu října a listopadu. Tento termín 

byl zvolený kvůli konání 19. ročníku rusínského festivalu Červená růže, který byl na 

poslední chvíli zrušen. Absenci festivalu se však snažil jeho organizátor alespoň lehce 

vykompenzovat narychlo zorganizovaným koncertem jednoho z předem domluvených 

aktérů, jež měl na festivalu vystoupit. Kvůli této komplikaci probíhal výzkum převážně ve 

městě Mukačevo, kde se měl festival konat a na jehož základě měl být výzkum proveden.  

Druhá fáze výzkumu se odehrávala v Užhorodu, kde byli osloveni stejní respondenti jako 

v předchozím roce, ale tentokrát už okruhy otázek nebyly v takové šíři, ale byly více 

zaměřeny na výzkumné otázky této práce. 

Výzkum byl mimo jiné náročnější i vzhledem k třídění informací, které respondenti 

poskytovali. Na základě výpovědí lze označit vše starší 80 let na tomto území za rusínské, 

ať už jsou to například kostely či exponáty z výstavy. Tato tvrzení se potvrzovala či 

naopak vyvracela podle osloveného respondenta, zda byl či nebyl příslušníkem dané 

minority. 

Během výzkumu bylo využito především kvalitativních metod, konkrétně metody 

pozorování a semistrukturovaných rozhovorů, kde jsme si předem určili okruhy otázek, 

jimiž jsme se zabývali. Někteří z našich respondentů ovládali český či slovenský jazyk, 

takže u nich nenastal problém s porozuměním otázek, i když rozhovor nebyl vedený 

v jejich mateřském jazyce. Někteří však ovládali pouze ukrajinský, ruský či rusínský jazyk, 

takže rozhovory probíhaly pomocí překladatele nebo byly vedeny spolučleny výzkumného 

týmu, jejichž mateřským jazykem byla ruština, a tak nedocházelo ke špatnému výkladu či 

pochopení námi kladených otázek. Většina rozhovorů byly zaznamenána v podobě 

audionahrávky pořízené mobilním telefonem pro následně lepší zpracování dat. U 

některých však tato možnost nebyla kvůli nesouhlasu respondenta.

Následná komunikace byla po obou výzkumech problémová, respondenti sice byla ochotni 

sdělit mi své kontaktní údaje, ale pokusy o navázání další komunikace dřív nebo později 

upadly, a to i přes opakovanou snahu o její navázaní. Důvodem ukončení komunikace 

může být i vyhlášení válečného stavu, který následně nastal.
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Obrázek č. 1: Místa, ve kterých byl prováděn výzkum
Mapový podklad: maps.google.com

3.3. Respondenti

Při transkripci výpovědí respondentů se vycházelo ze zákona č. 101/2000 Sb.20 o 

ochraně osobních údajů a z pravidel Etického kodexu České asociace pro sociální 

antropologii. 21 Jména respondentů, kteří si nepřáli být jmenováni mají pozměněná jména a 

u respondentů, u kterých se jméno nezaznamenalo byla domyšlena jména fiktivní. Ostatní 

respondenti s uveřejněním osobních údajů souhlasili.  

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny základní údaje o respondentech, jejichž 

výpovědi byly použity pro tuto práci. První tři zmíněné respondenty považuji za 

nejdůležitější zdroje informací, proto bych dané osoby více přiblížila. 

Jevgen Župan

Předseda Národní rady Rusínů na Zakarpatsku, která sjednocuje okolo 90 % všech 

rusínských organizací, které v této oblasti fungují. Během 80. let se také aktivně zapojoval 

20 Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon č. 100/2000 Sb.) Portál veřejné správy [online]. [cit. 
5.3.2019]. Dostupné z: 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=101~2F2000&rpp=15#seznam
21 Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon č. 100/2000 Sb.) [online]. Portál veřejné správy [cit. 
5.3.2019]. Dostupné z: 
https://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=101~2F2000&rpp=15#seznam
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do rusínského hnutí a nyní je pořadatelem festivalu Červená růže, který je zaměřen na 

rusínský folklór. K roku 2018 proběhlo již 18 ročníků, které se uskutečnily ve městě 

Mukačevo. V současné době pracuje jako lékař v regionální dětské nemocnici, kde dříve 

zastával funkci primáře na oddělení anesteziologie a intenzivní péče, kvůli aktivitám na 

podporu rusínské identity však tento post již nemůže vykonávat. Působí také v politické 

sféře, kde zastává funkci člena oblastní rady a v minulosti byl i členem městské rady 

Mukačeva. 

Ladislav Lecovič

Někdejší předseda spolku „Občenstvo podkarpatskich rusinov (OPR)“, dříve sídlícího v 

Rusínském domě, který se nachází v centru Mukačeva. Toto sídlo bylo však v roce 2016 

zavřeno kvůli podezření ze šíření separatistických myšlenek. Dům měl být následně 

k dispozici všem menšinám v Zakarpatí, ale dodnes je bez jakékoliv změny stále uzavřen. 

Tento případ nebyl pro Ladislava prvním střetem s policií. Ladislav je totiž podle jeho slov 

trestně stíhán již od totalitní éry. V současné době byl již 54 x trestně stíhán, a to zejména 

kvůli touze po autonomii a šíření historické pravdy. Ladislav byl také členem kontrolní 

komise referenda v roce 1991, které se týkalo autonomie Zakarpatské oblasti. Přesto, že 

většina populace vyjádřila souhlas s touto myšlenkou, ukrajinská vláda toto rozhodnutí 

nebrala v potaz. 

Dmitrij Pop

Rusínský lingvista, historik a regionalista, který absolvoval filosofickou fakultu 

leningradské univerzity. Dmitrij je autorem mnoha knih, již během období SSSR vydával 

moderní průvodce po Podkarpatské Rusi, které byly následně vydány v i několika cizích 

jazycích. Mimo jiné sepsal i několik rusínských slovníků, knih s historickou tématikou, ať 

už měst či památek v oblasti Karpat a mnoho dalších. Od roku 2000 se aktivně angažoval 

v rámci rusínského hnutí, kde usiloval o uznání Rusínů jako samostatného národa, navázal 

kontakty s Rusíny mimo Ukrajinskou oblast a také inicioval souběžné sčítaní Rusínů 

v rámci celostátního sčítání obyvatel, které prokázalo, že ukrajinská vláda tyto data 

falzifikovala ve svůj prospěch. Dmitrij se také podílel na vzniku rusínských nedělních škol, 

pro které sepsal učebnice dějepisu a zeměpisu. Tyto školy byly soukromé a byly dotovány 

převážně zahraničními sponzory např. z Kanady. Od rady Rusínů byl Dmitrij Pop oceněn 
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cenou Alexandra Pavloviče a také je nositelem ceny A.Hodinky, kterou uděluje 

Maďarsko. 22

Tabulka č. 1. Údaje o respondentech

Jméno pohlaví Povolání Rusínská aktivita

Jevgen Župan muž doktor Předseda národní rady Rusínů 

Zakarpatí

Dmitrij Pop muž historik, lingvista, 

regionalista

Bývalý předseda Spolku 

podkarpatských Rusínů

Ladislav Lecovič muž neuvedeno Bývalý předseda Spolku 

podkarpatských Rusínů

Marta žena prodavačka -

Ivan muž zemědělec -

Slavčik muž nezaměstnaný -

Staška žena mateřská dovolená -

Sergej muž zedník v ČR -

Marina žena učitelka Bývalá učitelka na rusínské škole

Alina žena studentka -

Jurij muž student -

Světlana žena důchodkyně -

Viktor muž elektrikář -

22 POP, Ivan. Osobnosti našich dejín – POP DMITRIJ [online]. Rusyn.sk [cit 10.3. 2019]. Dostupné z: 
https://www.rusyn.sk/ivan-pop-osobnosti-nasich-dejin-pop-dmitrij/

https://www.rusyn.sk/ivan-pop-osobnosti-nasich-dejin-pop-dmitrij/


25

4. Teoretická část

4.1. Národ

Ačkoliv základ termínu národ je na území Evropy používán již od středověku, kdy 

kořenem tohoto slova je latinské natio, jehož překlady dosáhly odlišného významu, který 

byl způsoben různými sociálními a politickými podmínkami, dodnes není utvořena 

jednoznačná definice pojmu. V meziválečném období v Německu bylo dokonce prý časté, 

že každý doktorand, který se zabýval tímto tématem si utvořil vlastní definici i interpretaci 

pojmu. Rozpory jsou viditelné například v 18. století, kdy tento termín označoval 

v anglickém jazyce obyvatele, kteří se řídí společnými zákony a spadají pod stejného 

panovníka. Takto byl termín zprvu vykládán i ve francouzštině, ale již v brzké době tento 

název zahrnoval i společný jazyk. Opakem může být vnímání národa v němčině, kdy se 

setkáváme spíše se spojením termínu se společnou kulturou, jazykem a minulostí. 23

Národ lze definovat také jako společenství, které bylo utvářeno společnými dějinami a na 

společném území. Národy lze vymezit třemi hledisky, a to kulturními (jazyk, náboženství, 

společná dějinná zkušenost), politickými (vlastní stát, autonomní či federativní status) a 

psychologickými (subjektivní vědomí jedinců o příslušnosti k danému národu, intenzita 

národního uvědomění). 24

Předchozí teorie se do jisté míry prolíná s definicí A. Smithe, který definoval národ jako: 

„soubor obyvatelstva, který sdílí historické území, společné mýty a historické vzpomínky, 

masovou kulturu, společnou ekonomii a společná zákonná práva a povinnosti závazná pro 

všechny jeho členy.“ 25

Gellner má pro národ dokonce dvě definice. V první je nahlíženo na národ jako na osoby, 

které sdílí stejnou kulturu, pod kterou je zahrnuto dorozumívání se, způsoby chování a 

soubor myšlenek, znaků a představ. V druhé definici klade důraz na vzájemné uznání se za 

spolučleny jednoho národa, kde jednotliví členové uznávají vůči sobě vzájemná pravidla. 

23 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-010-0. s. 16
24 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. s. 669
25 SMITH, Anthony D. Nations and nationalism in a global era. Cambridge, UK: Polity Press, 1995. 
ISBN 0-7456-1018-8. s. 57
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Také poukazuje na to, že národy jsou pouze plody lidského přesvědčení, solidarity a 

loajality. 26

Na termín národ a jeho pojetí se nyní zaměříme pomocí dvou hlavních přístupů, které se 

rozcházejí v otázkách vzniku národa jako takového. Prvním z nich je tzv. primordialismus, 

ke kterému byla nakloněna široká veřejnost v druhé polovině 19. století až do počátku 20. 

století.27 Tento přístup nahlíží na národ jako na něco přirozeného a odvěkého, nikoli jako 

historický fenomén. Národ je neměnný znak lidské existence.28 Mezi zástupce tohoto 

přístupu můžeme řadit například J. Stalina se svojí definicí z roku 1913: „Národ je 

historicky vzniklá stabilní pospolitost řeči, území, hospodářského života a psychického 

založení, projevující se v pospolitosti kultury.“29

Druhým přístupem je tzv. konstruktivismus, který je svým postojem na opačném pólu než 

primordialismus, od kterého se společnost během 20. století začala odklánět. 

Konstruktivismus nahlíží na národ jako na něco abstraktního a uměle vytvořeného. 

Označuje národ za pouhý sociální konstrukt, který je důsledkem moderní epochy. Přechod 

do této epochy byl ovlivněn například industrializací, modernizací školství či státu apod. 

Každý z teoretiků klade důraz na jiný vliv, který podle něj změnu nejvíce zapříčinil. 

Otázkou také zůstává, do jaké míry čerpá „moderní“ národ z národa „tradičního“ nebo 

zdali si vytváří spíše „nové“ tradice.30

Jedním z hlavních zastánců tohoto přístupu je E. A. Gellner, který považuje nacionalismus 

za hnací motor, pro vytváření národů. Připouští, že nacionalismus pracuje na základě již 

existujícího, zděděného kulturního bohatství, ale následně jej přetváří klidně až 

k nepoznání od „původního“. 31

26 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). 
ISBN 80-901381-1-x. s. 18
27HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické 
nakladatelství). ISBN 978-80-7419-010-0. s. 18
28 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
86429-83-0.
29 STALIN, Josef V. Marxismus a národnostní a koloniální otázka. Praha: Nakladatelství Svoboda, 
1949. s. 11. 
30 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
86429-83-0.
31 GELLNER, Ernest André. Národy a nacionalismus. 2. vyd. Praha: J. Hříbal, 1993. Poznání (Hříbal). 
ISBN 80-901381-1-x. s. 67
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V otázce, jestli jsou Rusíni národem či jen etnickou skupinou se vedou debaty již mnoho 

let. V současné době převládá však názor, který zastává mimo jiné i autor P. R. Magocsi, 

že Rusíni jsou samostatným národem. Opačný názor zastávají především ukrajinští autoři, 

kteří Rusíny považují jen za podskupinu ukrajinského národa. Tento přístup je 

reprezentován například Vasylem Marčukem. 32

4.2. Etnicita a etnická identita

Etnicita je v sociologickém slovníku definovaná jako: „Vzájemně provázaný systém 

kulturních (materiálních a duchovních), rasových, jazykových a teritoriálních faktorů, 

historických osudů a představ o společném původu, působících v interakci a formujících 

etnické vědomí člověka, jeho etnickou identitu a orientaci.“ 33

Termín etnicita pochází z řečtiny ze slova ethnos, které označovalo barbara či pohana. 

Tento význam si etnicita držela až do 19. století, kdy začalo toto označení odkazovat spíše 

na rasové charakteristiky, na jejichž základě byl tento pojem využíván spíše majoritním 

společenstvím pro pejorativní označení méněcenných skupin, příkladem může býti 

označení Židů či Irů v Americe. Definování tohoto termínu však nebylo velmi atraktivní, a 

proto se s jeho definicemi začínáme setkávat až ve druhé polovině 20. století. 34 

V etnologickém slovníku je etnicita brána jako: „Sociální konstrukt, tj. „soubor představ, 

na jejichž základě se lidé rozčleňují na skupiny, jež by se měly odlišovat způsobem života a 

kulturou. Při této kategorizaci hraje důležitou roli vědomí vlastní sounáležitosti se 

skupinou, do níž se pozorovatel zařazuje“ 35

32 KOKAISL, Petr. Co znamená býti slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny 
na Slovensku [online]. Historická sociologie – časopis pro historické sociální vědy [cit. 14.03.2019]. 
Dostupné z: https://historicalsociology.cuni.cz/HS-38-version1-6kokaisl.pdf
33 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. s. 276-277
34 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
7419-053-7. s. 22-23
35 Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2011. ISBN 9788087261705. s. 18

https://historicalsociology.cuni.cz/HS-38-version1-6kokaisl.pdf


28

Podmínkou pro existenci etnicity je fungování alespoň minimálního oboustranného 

kontaktu mezi skupinami, které se považují za vzájemně kulturně odlišné. 36

Etnická identita neboli vědomí jsou charakteristické znaky, které příslušníci daného etnika 

považují za své. Můžeme mezi ně řadit jazyk, hodnoty, normy a jejich chování. V potaz 

bychom neměli brát odlišnosti „ras“, jelikož toto označení se v současné době často odmítá 

a není ani pro etnické vědomí důležité, poněvadž příslušníci etnika nemusí mít až tak 

odlišné fyzické znaky od většinové skupiny.37

Podle T. H. Eriksena bychom však měli považovat pojmy rasa a etnikum za příbuzné 

koncepty, jelikož se u etnik předpokládá společný původ, ale zároveň není samozřejmostí, 

že členové jedné „rasy“ musejí býti příslušníky stejného etnika či naopak. 38

S těmito pojmy se pojí dvě protikladná paradigmata. Prvním příkladem je koncept „Buď – 

anebo“, který pojednává o možnosti býti příslušníkem pouze jedné etické pospolitosti. 

Etická identita je tu považována za nezpochybnitelný fakt. Jedinec si musí vybrat jednu 

nebo druhou skupinu, jejímž členem bude. Druhým příkladem, který si nejspíš v budoucnu 

vybere většina lidí, je koncept „Nejen – ale i“, který je liberálnější a je tu možnost býti 

příslušníkem více etnik. Autor u termínu etnicita upozorňuje na jeho zastaralost a možnost 

státi se zdrojem xenofobie a zbytečného konfliktu. 39

4.3. Etnická/národnostní menšina

Etnická menšina je v antropologickém slovníku definována stejně jako menšina 

národnostní, a to jako: „Společenství občanů žijících na území daného státu, kteří se 

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

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

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

36 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
7419-053-7. s. 36
37 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3. s. 100
38 ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
7419-053-7. s. 27
39 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
86429-83-0.
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jazyka a kultury a za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se 

historicky utvořilo.“ 40 

F. Capotorti definuje národnostní/etnickou menšinu, jako méně početnou skupinu obyvatel 

daného státu, kteří se nacházejí v nedominantním postavení vůči zbytku obyvatel. 

Příslušníky menšiny však sdružují společné etnické, náboženské nebo jazykové rysy, které 

jsou odlišné od zbytku obyvatel. Menšina také vykazuje smysl pro sounáležitost, který jim 

dopomáhá k uchovávání své kultury, tradic, náboženství a jazyka. 41

V definicích je často zmiňováno nedominantní postavení menšiny vůči většině, ale nemusí 

tomu vždycky takto být. Když se podíváme například na bělošskou menšinu v Jihoafrické 

republice či postavení Albánců vůči Srbům na území Kosova, je patrné, že nastávají 

případy, kdy se nachází menšina v dominantním postavení vůči zbytku obyvatelstva. 42

L. Šatava rozděluje tyto menšiny do čtyř hlavních typů. Prvním z nich jsou tzv. malá 

etnika, která nedisponují vlastním státem. Mezi ně můžeme zařadit například Lužické 

Srby, Velšany, Basky či Rétorománi. Druhým typem jsou části státních národů, kteří žijí 

mimo svou mateřskou zem, příkladem můžou být Němci v Dánsku či Maďaři 

v Rumunsku. Třetím typem jsou etnická společenství, kterým chybí některý z klasických 

znaků typických pro národ, tím může být kupříkladu území či standardizovaný jazyk. Do 

této skupinu lze zařadit Židy či Romy. Posledním typem jsou specifické případy, které se 

vyskytují na pomezí mezi etnografickou či etnickou skupinou. Tyto menšiny mohou být 

vymezené třeba nábožensky či sociálně, příkladem jsou třeba Kašubové v Polsku či 

Pomáci v Bulharsku. 43 Do tohoto typu Šatava zahrnuje i Rusíny. 44 

40 MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk: (s 
přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-
80-7204-560-0. s. 2453
41 CAPOTORTI, Francesco. Study on the rights of persons belonging to ethnic, religious, and linguistic 
minorities. New York: United Nations, 1979. s. 96.
42 KOKAISL, Petr. Etnické minority v Evropě. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU, Katedra 
psychologie, 2014. ISBN 978-80-213-2524-1. s. 5
43 ŠATAVA, Leoš. Jazyk a identita etnických menšin: možnosti zachování a revitalizace. Praha: 
Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-
86429-83-0. s. 31-32
44 ŠATAVA, Leoš. Evropská etnika bez státu: rozměry asimilace a revitalizace – 23 případů. Trnava: 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. ISBN 978-80-8105-680-2. s 88-89
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4.4. Kultura

Kultura pochází z latinského slova colo, které v překladu znamená vzdělávat, 

pěstovat či obdělávat. Postupem času se začíná používat slovo cultura, ale spíše ve smyslu 

dnešní agro-kultury. Změna chápání tohoto slova nastává až roku 45 př. n. l., kdy M. T. 

Cicero označil filosofii jako kulturu ducha ve svém díle Tuskulské hovory. Na tomto 

základě poté rozlišoval jedince, kteří setrvávají ve filosofické nevědomosti a na jedince, 

kteří prostřednictvím vzdělání usilují o zdokonalování své individuální a soc. identity. 

K tomuto termínu se společnost navrací až v době renesance a humanismu, kdy pojem 

kultura slouží jako hraniční čára mezi člověkem a přírodou. Na člověka se začíná nahlížet 

jako na aktivního tvůrce kultury, které přetváří nejen sám sebe, ale i přírodu. 45

V době osvícenství ovlivnil Samuel von Pufendorf nahlížení na tento pojem. Kulturu 

postavil do kontrapozice vůči přírodě a přestal na ni nahlížet jen jako na problém kultivace 

schopností člověka, ale začal do tohoto termínu zahrnovat i oblast produktů lidské činnosti. 

Pod pojem kultura nyní spadají všechny lidské výtvory a společenské instituce – jazyk, 

věda, morálka, zvyky, odívání a bydlení. 46

Dalším významným autorem, který se zabýval definováním kultury je J. G. Herder. 

Kulturu považuje za kompenzaci fyzických nedostatků člověka, jenž nám má sloužit 

k adaptaci s prostředím. Herder také klade důraz na roli jazyka, který je nutný pro existenci 

člověka a kultury, a který zároveň udělal člověka lidským.47 

Herdrova další teorie hovoří o kultuře jako o univerzálním lidském fenoménu, kdy odmítá 

teorie o nekulturních národech, ale hovoří zde o různých stupních daných kultur. 48

V roce 1871 v díle Primitive Culture přichází E. B. Tylor s první antropologickou definicí 

kultury, která je do dnes globálně uznávaná. Na kulturu nahlíží v širším pojetí jako na: 

„Složitý celek, který zahrnuje vědění, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní 

schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti.“ 49

45 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. s. 547
46 SOUKUP, Václav. Dějiny antropologie: (encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, 
paleoantropologie, sociální a kulturní antropologie). Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0337-3. s. 
277
47 HERDER, Johan Gottfried von. Vývoj lidskosti. Praha: Laichter, 1951. s.167
48 Tamtéž, s. 161
49  PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. s. 548
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Člověk se od zvířete liší stylem učení, které je předáváno z generace na generaci, a to 

prostřednictvím symbolů. Zvíře se učí pouze pomocí osobních zkušeností či ze zkušeností 

členů své skupiny. Proces, kdy si jedinec osvojuje systém a význam symbolů se nazývá 

inkulturace a probíhá již od dětství, a to vědomě či nevědomě. Jako příklad nevědomé 

inkulturace můžeme uvést vzdálenost osob během osobní komunikace, kterou nám sice 

nikdo nevštěpoval, ale sami jsme si jí během života osvojili díky pozorování. Tato 

vzdálenost může být v různých kulturách odlišná, a proto může nastat situace, kdy je nám 

nepříjemná přílišná blízkost nebo vzdálenost při rozhovoru s členy jiné kultury. Příkladem 

vědomé inkulturace můžou být ku příkladu různá přísloví či fráze, které jsou pro naši 

kulturu běžné. 50

4.5. Autonomie

Pojem autonomie pochází z řeckých slov autos, které znamená sám a nomos neboli 

zákon. Autonomií rozumíme určitou formu samosprávy jisté oblasti v rámci daného státu, 

ve kterém je oblast nezávislá v otázkách rozhodování o regionálních či národních 

záležitostech. Do této samosprávy můžeme zařadit například užívání minoritního jazyka ve 

školách či médiích, ale také využívání vlastního soudního či správního systému v zemi. 

Jako příklad lze uvést autonomii jižního Tyrolska v Itálii nebo oblast Podkarpatské Rusi 

v rámci Československé republiky. 51

Autonomie se však mimo jiné vztahuje i k jednotlivým osobám, skupinám, podnikům či 

organizacím. Jedná se o samostatné rozhodování či určovaní jednotlivých cílů, které 

mohou vést až k samotnému oddělení od většího celku či naopak k jeho silnějšímu 

upevnění. Autonomie vzniká na základě dohody stran nebo kvůli vnitřním rozporům, 

popřípadě i vlivu okolí vnějšího jako častý důsledek v odlišnostech rasy, kultury, 

národnosti apod. 52

Jako autonomní oblast můžeme uvést například území Vojvodiny v severním Srbsku. 

V této oblasti jsou mimo jiné uznáni Rusíni jako oficiální menšina, mají zde kodifikovanou 

formu svého jazyka, který je s dalšími jazyky jazykem úředním. Rusínština je využívána i 

50 JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3. s.176
51 MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk: (s 
přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-
80-7204-560-0. s. 392
52 PETRUSEK, Miloslav, Hana MAŘÍKOVÁ a Alena VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. s. 117



32

ve školství, médiích a jiných kulturních institucích. O určité formě autonomie se uvažovalo 

i u oblasti Zakarpatské části Ukrajiny, a to po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. 

let. Dodnes se tento projekt nezrealizoval, a to i přes referendum uskutečněné v roce 1991, 

které tento návrh podpořilo. 53

4.6. Asimilace

J. Malina definuje asimilaci jako: „Proces postupného splývání kulturních, 

sociálních, etnických skupin, v němž jedna ze skupin (zpravidla menšinová) ztrácí 

specifické rysy a přejímá hodnoty a normy skupiny druhé (zpravidla většinové, 

dominantní).“ 54

Asimilace je druh sociokulturní změny, která nastává v důsledku přizpůsobování se a 

začleňováním se k danému společenství. Skupina si osvojuje jazyk, zvyky, hodnoty apod. 

dominantní skupiny, se kterou se začíná postupně ztotožňovat a opouští od svého 

skupinového vědomí a ztrácí i svou původní kulturní identitu. Asimilace může být jak 

dobrovolná, tak nucená. K dobrovolné asimilaci dochází svobodným rozhodnutím 

minoritního společenství, k nucené je tomu právě naopak. Menšina je pod nátlakem nucena 

se přizpůsobit vládnoucí majoritě, kdy jedním z důvodů může být například diskriminace 

či stigmatizace menšiny. 55

Bojem proti asimilaci může být tzv. etnicko-jazyková revitalizace, která se snaží oživovat 

etnika, jejich jazyk a kulturu, které se nachází na sklonku přežití. Podmínkou úspěšné 

revitalizace je dostatečná vůle k zachování etnické identity jednotlivců, ale i jako celkové 

svébytné kolektivity. Další podmínkou je dostačující etnojazyková vitalita, která je 

odvozená z demografických údajů, statusu a institucionální podpory. 56

Úspěšná revitalizace proběhla například u Katalánců, Sámů, Gagauzů, Basků či Maorů na 

Novém Zélandě. Zde můžeme upozornit i na výhody spojené s globalizací, kdy mohou 

53 ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: Teorie, praxe, trendy: čítanka textů [online]. Hospodářská a kulturní 
studia (HKS) [cit 26.2.2019]. Dostupné z: 
ww.hks.re/wiki/doku.php?id=etnicita_a_jazyk.teorie_praxe_trendy:citanka_textu
54 MALINA, Jaroslav. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk: (s 
přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-
80-7204-560-0. s. 350
55 ŠUBRT, Jiří. Soudobá sociologie. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2219-4. s. 78-79
56 ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: Teorie, praxe, trendy: čítanka textů [online]. Hospodářská a kulturní 
studia (HKS) [cit 26.2.2019]. Dostupné z:
ww.hks.re/wiki/doku.php?id=etnicita_a_jazyk.teorie_praxe_trendy:citanka_textu
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třeba odlišné minority konzultovat společně stejný problém, jakož se stává v případě 

Maorů a Sámů ohledně imerzních školek, které provozují. Další klad globalizace můžeme 

spatřit v mezikontinentálním vysílání Basků ze Španělska do Jižní Ameriky, sdílená 

minoritní periodika, která jsou šířena přes internet apod. 57 

57 Tamtéž
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5. Praktická část práce (vlastní práce)

5.1. Historie Rusínů

5.1.1.  Osidlování oblasti Podkarpatské Rusi

Od 5. století v rámci stěhování národů začíná být Karpatská Rus osidlována 

slovanskými národy včetně kmenu Bílých Chorvatů. O tři století později je východní část 

Podkarpatské Rusi součástí Bulharské říše a západní část je součástí říše Velkomoravské. 

Během 9. století se uskutečnila misie věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, 

díky které se dostává křesťanství i na toto území. Na konci 9. století se dostávají do oblasti 

Karpat maďarské kmeny, které zde porážejí slovanského knížete Laborce, jehož autoři 

později přeměnili na prvního rusínského národního hrdinu. Ten totiž roku 903 padl v boji 

během obrany užhorodského hradu. Oblast Karpat se následně dostává pod nadvládu 

Maďarů,58 včetně jejího jižního území Bílého Chorvatsko, které bylo připojeno 

k maďarskému území. Spolu s tím mizí v 10. století označení Bílí Chorvati a začalo se 

používat nové etnonymum Rusíni (Rutheni), které mělo nejspíše označovat křesťany 

východní byzantské orientace, jimiž se stali v době Velké Moravy. 59

5.1.2. Podkarpatská oblast v době středověku

Podkarpatská oblast byla postupně začleněna do Uherského království, v němž 

setrvávala po několik století. Na počátku 13. století, za vlády Čingischána, začala 

mongolská tažení směrem k východ i na západ. Tato tažení měla devastující dopad i na 

Podkarpatskou oblast, která po odchodu mongolských vojsk ihned v procesu zalidňování, 

který započal za vlády Bély IV. a probíhal minimálně další dvě století. Po vymření rodu 

Arpádovců po meči nastává období anarchie a vlád panství oligarchů. V roce 1387 získává 

sňatkem korunu Zikmund Lucemburský, který přijal Theodora Koriatowicze jako svého 

leníka a daroval mu mukačevské a makoviczské panství. Koriatowicz poté údajně založil 

58 MAGOCSI, Paul R. Rusíni a jejich vlast. Praha: Česká expedice, 1996. Podkarpatská Rus, 13. svazek. 
ISBN 80-85281-34-1. s. 60
59 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 38-49
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mukačevský klášter sv. Mikuláše na Mnišské hoře, ale pravděpodobnější je, že financoval 

jeho rozšíření. 60  

5.1.3. Rozpad Uherského království a nástup Habsburků k moci

Na začátku 16. století, v době vlády Ludvíka II. Jagelonského, nastává období 

transformace sociálního, ekonomického i náboženského života nejen u Rusínů. V roce 

1517 je vydán kodex Tripartitum, na jehož základě se všichni obyvatelé Uherského 

království považují za jeho poddané s výjimkou dvořanů, kněžích a obyvatel svobodných 

královských měst. Jelikož Rusíni nespadali většinou ani do jedné této kategorie, stali se de 

facto všichni nevolníky. Býti nevolníkem znamenalo v této zemi, že jste pod naprostou 

kontrolou svého pána, který rozhodoval například o vašich sňatcích nebo o tom, kdy se 

můžete vzdálit z hospodářství. Mimo to jste pro něho museli vykonávat různé práce a platit 

mu daně. Platnost tohoto zákona byla narušena bitvou u Moháče roku 1526, kde byl zabit 

uherský král a zároveň si skoro celé Uherské království podmanili osmanští Turci. Oblast 

Podkarpatské Rusi se tak na dobu několika let stává bojištěm. Na daném území se 

střetávají protestantští Habsburci se sedmihradskými katolickými knížaty, jenž si všichni 

nárokují právo na trůn a zároveň dochází ke střetům s muslimskými Turky. Rusíni se kvůli 

neutuchajícím nepokojům přiklánějí na stranu Sedmihradska v boji proti Habsburské říši. 

Poslední povstání proti Habsburkům se konalo v roce 1703 v čele s knížetem Ferencem II. 

Rakocim, který skončilo neúspěchem a k moci se dostává habsburské Rakousko. 61

5.1.4. Rusíni v době osvíceneckého absolutismu 

V roce 1741 byla v Bratislavě korunována Marie Terezie uherskou královnou. Její 

situace ale nebyla lehká kvůli zpustošenému stavu její země po ukončení tzv. válek o 

rakouské dědictví a následnou sedmiletou válkou, která se odehrála mezi léty 1756-1763. 

Situace si žádala razantní řešení, které Marie Terezie uskutečnila na základě svých 

reforem. V roce 1764 vyhlásila urbariální patent, který měl utřídit vztahy mezi feudály a 

poddanými. Všechny povinnosti poddaných byly následně zaznamenány v národních 

60 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9. s. 
26-30, 35-36
61 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 43-45
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jazycích, včetně jazyka rusínského. V této době také vzniká první práce o dějinách Rusínů, 

která se nazývá: O původu, vývoji a životě Rusínů Uherska z roku 1749. V knize se 

dočteme o mnoha „faktech“, které jsou v dnešní době zcela vyvrácené. Vzniku tohoto díla, 

předcházelo neuznání samostatnosti mukačevské diecéze z roku 1646 jagerskou 

biskupskou kanceláří a donutilo rusínskou inteligenci hledat vlastní historii. Roku 1771, na 

žádost Marie Terezie, byla založena samostatná řeckokatolická diecéze v Mukačevu. 

V roce 1777 vyhlásila Marie Terezie systém Ration eduacationis, což byl nově vytvořený 

vzdělávací systém pro Uhry, který byl podřízen pouze komisi pro vzdělání.  Tento systém 

spočíval v zavedení povinné školní docházky a vytvoření celého školního systému od 

základních škol po univerzity. V rusínských komitátech, které byly nejen zaostalé jako celé 

Uhry, ale i chudé, byl tento plán vskutku nereálný. Realizaci této reformy měl 

v Podkarpatsku na starost biskup Andrej Bačinký, který se zasloužil o vznik normálních 

škol, ve kterých probíhala výuka v rusínském jazyce. Následné snahy Josefa II. o 

jazykovou unifikaci, jejímž nástrojem měla být němčina, vzbudily vlnu národních 

obrození, do kterých se zapojili i samotní Rusíni.62

5.1.5. Rusíni v Rakousko-Uherské monarchii

V druhé polovině 19. století vznikla Rakousko-Uherská dualistická monarchie. 

Důvodem jejího vzniku byla porážka rakouského císařství v Prusko-rakouské válce a 

následná obava z povstání v Uhrách.  Dualita této monarchie spočívala v rozsáhlé 

autonomii Uherska, která se následně zaměřila na zvýšení sociálního postavení Maďarů, 

jejich jazyka i kultury. Tento proces vyvrcholil v maďarizaci daného území, během kterého 

se uherská vláda snažila mimo jiné asimilovat národnostní menšiny. Příkladem může být 

omezení činnosti kulturních spolků, včetně spolků karpatsko-rusínských, výuka rusínského 

jazyka na školách byla potlačována a křestní jména byla nahrazována maďarskými 

ekvivalenty. 63

Procesu maďarizace na Podkarpatsku se ujal řeckokatolický biskup Štěpán Pankovič, 

který hlásal, že se všichni musí stát Maďary, jelikož žijeme pod jejich nadvládou. Postupně 

62 62 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9. 
s. 65-71
63 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 59, 63-64
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se do tohoto procesu začleňovalo více hierarchů řeckokatolické církve, kteří byli 

promaďarsky orientováni a v některých případech ani neovládali rusínský jazyk. Pankovič 

se dále vzdal i přímé jurisdikce Vatikánu nad mukačevskou diecézí, o kterou se zasloužili 

jeho předchůdci roku 1771. Toto všechno mělo za následek odklon věřících od 

řeckokatolické církve a přijetí církve pravoslavné. Dalším počinem Pankoviče bylo 

obviňování Rusínů, kteří pracovali v redakcích, školách apod z rusofilského nacionalismu, 

a tím pádem byli donuceni k odchodu z funkce. Během tohoto období dochází i 

k průmyslovému rozmachu v Rakousku-Uhersku, který ale nemá značné dopady na většinu 

rusínských komitátů. Lidé zde trpí nedostatkem zemědělské půdy, nízkými výnosy a často 

jsou i zadluženi. Tato situace způsobuje velkou emigrační vlnu především do USA. 64

5.1.6. Rusíni ve 20. století

V roce 1914 byl spáchán atentát na následníka trůnu Ferdinanda d’Este, který byl 

důvodem rozpoutání první světové války. Boje se nevyhnuly ani oblasti Karpat, které bylo 

jedním z nedůležitějších bodů Rakouska-Uherska, jelikož ztráta karpatských průsmyků by 

způsobila otevření cesty Ruské říši do Rakouska-Uherska. Tato situace však nastává již na 

podzim tohoto roku, kdy ruská armáda překračuje Karpaty. Vrchní velitelství následně 

promlouvá k místnímu lidu, kterému slibuje práva a spravedlnost pro doposud utlačované 

menšiny. Toto tvrzení však bylo pokrytecké, vezmeme-li v potaz situaci v níž se nacházely 

menšiny v této říši. Na začátku následujícího roku se ruská armáda dostávala sice hlouběji 

do této oblasti, ale docházela jim již síla, zásoby i střelivo. Z tohoto důvodu byla úspěšná 

následující protiofenzíva, která vyhnala ruskou armádu z oblasti Karpat, ale její 

katastrofické dopady v této oblasti již byly nenávratné. 65

Konec války a rozpad Rakouska-Uherska nasměřoval Podkarpatskou oblast směrem 

na západ. Po aktivitě rusínských emigrantů v USA se toto území stává autonomní oblastí 

v rámci první Československé republiky. Tato autonomie však nebyla nikdy zcela 

naplněna. Důvodem podle vlády ČSR byla zaostalost země, se kterou snažila po dobu 

bezmála 20 let bojovat. V této době dochází k rozkvětu dané oblasti, který je narušen až 

64 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 227-230
65 POP, Ivan. Dějiny Rusínů [online]. Rusyn.sk sk [cit 12.3. 2019]. Dostupné 
z: https://www.rusyn.sk/dejiny-rusinu-ch/

https://www.rusyn.sk/dejiny-rusinu-ch/
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událostmi roku 1938, kdy dochází k transformaci Československa a vzniká druhá 

Československá republika, v rámci které byla konečně uskutečněna autonomie 

Podkarpatské Rusi. Do čela vlády byl zvolen Alexander Bródy. V této době probíhá také 

jednání ohledně odstoupení části území Slovenska a Podkarpatské Rusi Maďarsku, které je 

bezvýsledné. A. Bródy se proto rozhodne vyhlásit plebiscit, na jehož základě chtěl 

s Maďarskem vyjednávat. Následně byl však obviněn z vlastizrady a byl zatčen. Do čela 

vlády je zvolen Augustin Vološin. V březnu roku 1939 dochází opět ke změně situace. 

Vzniká území protektorátu Čech a Moravy, následné vyhlášení nezávislosti Slovenska, 

které poté vyhlásila i Podkarpatská Rus, jež si mění název na Karpatská Ukrajina a 

prezidentem se stává A. Vološin. Tento prezident byl sice orientován na fašistické 

Německo a Hitlera považoval za svou oporu, ale ten poskytl oblast Maďarům, kteří ji 

během 3 dnů zcela obsadili. Vološin utíká do Prahy. Začíná období druhé světové války, 

kde se Rusíni připojují na stranu československých vojenských sborů, za které pokládají i 

své životy. Roku 1944 dochází k osvobození tohoto území sovětskou armádou a 

v následujícím roce dochází k tzv. Rusínskému Mnichovu, kdy se bez jejich přítomnosti 

rozhodlo o připojení Podkarpatské oblasti k SSSR, pod jehož nadvládou se nachází až do 

jeho pádu roku 1989. 66

5.2. Původ karpatských Rusínů

Původ Rusínů není zdaleka tak jednoznačný, jak se zpočátku může zdát. Nejsou spjati jen 

s Kyjevskou Rusí, podle které vzniklo jejich etnonymum, ale za jejich předky považujeme 

spíše rané slovanské národy, Bílí Chorvaty, Rusíny z Haliče a Podolí a také porusínštěné 

Valachy. Rané slovanské národy se do oblasti Karpat přesouvají v rámci tzv. stěhování 

národů během 5. a 6. století v malých skupinkách z jejich pravlasti, za kterou v současné 

době považujeme východní Polsko, jihozápadní Bělorusko a severozápadní Ukrajinu. Bílí 

Chorvaté přišli na toto území na konci 6. a začátkem 7. století, kdy si začali podmaňovat 

jiné slovanské kmeny, začali osidlovat jižní a severní svahy Karpatské Rusi, kde se usadili 

mezi slovanskými kmeny jako vládnoucí vojenská třída. Kvůli jejich omezenému počtu 

však nebyli schopni ovlivnit etnický ani jazykový vývoj. V roce 626 však byli povoláni na 

66 POP, Ivan. Dějiny Rusínů [online]. Rusini.cz – rusínská iniciativa v ČR [cit 12.3. 2019]. Dostupné 
z: http://rusini.cz/dejiny-rusinu/ 
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pomoc byzantskému císaři Hérakleisovi I., jehož říše byla obléhána Avary a Peršany. 

Velké množství Bílých Chorvatů výzvu vyslechlo a po úspěšné pomoci císaři jim bylo 

nabídnuto území, kde dodnes žijí jejich potomci – Chorvaté.  Rusíni z Haliče a Podolí 

začali přicházet na území Podkarpatské Rusi během druhé poloviny 13. století. Důvodem 

byla zpustošená a neobydlená zem, která byla následkem vpádu Mongolů za vlády 

uherského krále Bély IV., při kterých bylo zlikvidováno 15–20 % celkové uherské 

populace. Z tohoto důvodu začal tento král usilovně podporovat proces zalidňování, který 

trval po dobu minimálně dvou století. První procesy zalidňování probíhali na základě 

německého kolonizačního práva, které spočívalo v obydlení nížinných oblastí a trvalo 

přibližně do začátku 14. století. Následoval druhý proces zalidňování, převážně z jihu, 

který byl již na základě práva valašského. Toto právo pojednávalo o osídlení horských 

oblastí, během kterého se kolonista zavazoval ke střežení královských hranic před nájezdy 

Krymských Tatarů, ale zároveň mu tento počin přinášel výhody například v podobě 

osvobození od placení daní po dobu 5–20 let. V tomto období, které se uskutečňovalo 

během 14. a 15.století, dorazili do této oblasti právě i Valaši Rumunského původu, kteří 

byli brzy asimilováni Rusíny. 67 68

 

5.3. Výskyt Rusínů

Přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu karpatských Rusínů se vyskytuje 

v Zakarpatské oblasti, která se nachází na západě Ukrajiny. Další významnou oblastí jejich 

výskytu je severovýchodní Slovensko, především v okolí Prešova. Neméně významná část 

Rusínů žije také v jihovýchodním Polsku, kde jsou nazýváni Lemky. Další skupiny Rusínů 

žijí v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku, Chorvatsku, České republice, USA, Kanadě či v 

Austrálii. Výskyt Rusínů mimo oblasti Karpat byl způsoben migračními procesy, které 

nastaly především od poloviny 18. století. V této době vznikla nejstarší imigrantská 

komunita, a to v oblasti dnešní Vojvodiny, která se nachází v Srbsku. Další migrační vlna 

přichází na konci 19. století, jenž je důsledek nepříznivých podmínek v karpatské oblasti, 

zejména na území Podkarpatské Rusi, kde se vyskytovala bída a národnostní útlak této 

menšiny. Tato situace zapříčila jednu z masových migračních vln hlavně do USA, ale 

67 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 29-37
68 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 31-41
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například i do Kanady a Argentiny, kam emigrovalo okolo 225 tisíc Rusínů, včetně rodiny 

umělce Andyho Warhola. Další emigrační vlnu jde zaznamenat během první ČSR, kdy 

byla Podkarpatská Rus její součástí. Mnoho Rusínů emigrovalo na území Čech a Moravy 

za prací či studiem, kde byli vítáni s otevřenou náručí, jelikož byli bráni jako naši slovanští 

pracovití a velmi ochotní bratři. Rusíni se sem začali stěhovat také kvůli vznikajícím 

sňatkům s Čechy, kteří se dočasně vyskytovali v oblasti Podkarpatské Rusi, například 

v učitelských či úřednických pozicích a v roce 1938 se začali do Čech následně vracet. 

Další možností, kterou spousta Rusínů využila, byla roku 1945. SSSR umožnil občanům 

Československa emigrovat do státu, jehož součástí byli před válkou. 69 

Obrázek č. 2: Výskyt Rusínů v roce 1920 70

V otázce počtu Rusínů dochází ke střetu mezi oficiálními a neoficiálními statistiky.  

Podle oficiálních statistiky Ukrajiny z roku 2001, kdy proběhlo poslední sčítání lidu se 

v této oblasti nachází 10 183 Rusínů. 71 S těmito výsledky však nesouhlasí samotní Rusíni, 

69 SULITKA, Andrej a Zdeněk UHEREK, ed. Praha a menšiny: sborník příspěvků z mezinárodní 
konference konané v Praze dne 4. prosince 2014. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. ve spolupráci 
s Magistrátem hlavního města Prahy a Domem národnostních menšin, 2015. ISBN 978-80-87112-
95-3. s. 191-193
70 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 71
71Чисельність осіб окремих етнографічних груп украінського етносу та їх рідна мова [online] 
Державний комітет статистики України. [cit. 5.3.2019]. Dostupné z: 
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul2/select_5/?botton=c
ens_db&box=5.5W&k_t=00&p=0&rz=1_1&rz_b=2_1
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jelikož jejich neoficiální odhad je mnohonásobně větší, konkrétně 740 000, včetně 

přibližně 90 000 polských Rusínů nazývaných Lemků, kteří byli násilně odsunuti během 

operace Visla po 2. sv. v. 72

Oficiální statistika vznikla přes jisté obtíže. Nejdříve se oblastní rada Zakarpatska a 

státní administrativa oblasti rozhodly vyzvat parlament, aby uznal historické etnonymum 

Rusín a zařadil ho do seznamu národů a národnostních menšin žijících na Ukrajině. Jejich 

žádosti se vyhovělo až těsně před samotným sčítání, což trvalo bezmála 2 roky. Proto se 

představitelé rusínských spolků (včetně našeho respondenta Dmitrije Popa) rozhodli 

zúčastnit tohoto sčítání jako pozorovatelé a provedli zde souběžně své vlastní sčítání, na 

jehož základě jsou postaveny neoficiální statistiky. Ukrajina pod nátlakem mezinárodních 

společenství a EU nakonec uvedla svou oficiální statistiku, která byla mnohonásobně 

menší. 73 

Všichni respondenti, kteří jsou v otázce rusínství aktivní se nad touto skutečností 

rozčilují. Ukrajina je totiž jedinou evropskou zemí, na jejímž území tato minorita žije, ale 

není zde stále uznána jako národnostní menšina. Ukrajině bylo dokonce roku 2006 

doporučeno toto uznání Výborem pro odstranění rasové diskriminace OSN z důvodu 

značné rozdílnosti mezi Rusíny a Ukrajinci, ale nic tento akt nezměnil. Majorita se k nim 

nadále chová pouze jako k odnoži Ukrajinců a nepovažuje je za svébytný národ. Jevgen 

Župan také zmiňuje, že již několik let na Ukrajině opět fungují různé rusínské spolky, 

pořádají se zde festivaly, vychází knižní publikace, Rusíni spolu komunikují mezinárodně 

apod a neusilují o autonomii, které se Ukrajina obává a považuje členy této minority často 

za separatisty. Touží pouze o jejich uznání, které by jim napomohlo k jejich sjednocení. 

Neoficiální statistiky o počtu Rusínů opírají nejen naši respondenti o sčítání lidu 

z roku 1921 a 1930, které proběhlo v rámci první ČSR. Uvádí, že v této době se na území 

vyskytovalo zprvu přes 450 000 Rusínů a během dalšího sčítání byl zaznamenán nárůst 

téměř o 100 000. Otázkou tedy zůstává, kam se všichni tito Rusíni a jejich potomci poděli.  

Za velkou křivdu považují respondenti perzekuci řeckokatolické církve, kdy byli nuceni 

konvertovat k církvi pravoslavné, ale i celkový zákaz rusínské národnosti. Tento zákaz 

vedl mimo jiné i k tomu, že někteří Rusíni už nejsou ochotni se ke své národnosti hlásit.

72 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 11
73 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 471-472
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Údaje o počtu Rusínů ze sčítání z let 1921 a 1930 však neodpovídají zcela realitě o 

jejich počtu. Sčítání sice obsahovalo kategorii rusínská národnost, ale zahrnovala i 

národnost ukrajinskou či ruskou. Je těžké nyní spekulovat nad tím, kteří z nich se 

považovali za Rusíny v opravdovém národnostním smyslu.

Tabulka č. 2. Porovnání oficiálních a neoficiálních dat o počtu Rusínů 
Stát Oficiální Neoficiální

Zakarpatská oblast Ukrajiny

(včetně Lemků)

10 000 740 000

Slovensko 55 000 130 000

Polsko 5 900 60 000

Rumunsko 200 34 000

Srbsko 16 000 25 000

Česká republika 1 100 12 000

Maďarsko 1 100 6 000

Chorvatsko 2 300 5 000

USA 12 500 620 000

Kanada - 20 000

Austrálie - 2 500

Celkem 104 100 1 654 500

Tato tabulka74 porovnává oficiální a neoficiální statistiky o současných počtech Rusínů. 

Vidíme, že rozdíly jsou opravdu znatelné. Některé z nich jsou však způsobené různými 

hledisky, podle kterých určujeme národnost. Například u počtu Rusínů žijících na 

Slovensku je v oficiálním údaji necelých 25 000 Rusínů, kteří se přihlásili k dané 

národnosti, ale přitom skoro 55 000 uvedlo rusínský jazyk za svůj mateřský. 75 Při sčítání 

v roce 1921 a 1930 se určovala národnost pomocí mateřského jazyka. 

74  MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství 
V. Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 11
75 Tamtéž, s. 112
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5.4. Specifika rusínské minority

5.4.1. Náboženství

Důležitým aspektem rusínské identity je jejich silná víra. Podle respondentky Aliny 

však v současné době tento fakt značně opadá ve městech, a hlavně u mladších generací, 

které se často považují za věřící, ale spíše už jen kvůli rodinné tradici, než že by byli 

praktikujícími vyznavači dané víry. Pokud mladší generace navštěvuje mše, jedná se spíše 

o mše nedělní, ale stále přikládají náboženství velkou váhu, a to hlavně z důvodu 

udržování tradic například u Velikonočních či Vánočních svátků. 

Počátky jejich christianizace můžeme datovat do 9. století, kdy docházelo k šíření 

tohoto náboženství mezi slovanskými národy z německých oblastí, ze severní Itálie či 

z Byzance. Jedna z pověstí praví, že během misie Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (r. 

863) putovala tato skupina z Konstantinopole přes Sedmihradsko, a právě i přes 

Podkarpatskou Rus, kde věrozvěsti měli pobývat několik let a šířit zde svou víru. 

Pravděpodobnější verzí je, že do oblasti Podkarpatské Rusi přišli až žáci Cyrila a Metoděje 

v roce 885, kdy byli vyhnáni knížetem Svatoplukem z Velké Moravy. Jedna z verzí téže 

pojednává o založení biskupství v Mukačevu samotnými bratry či jejich žáky. 76 

Rusíni jsou nejčastěji pravoslavného a řeckokatolického vyznání. Řeckokatolická 

církev vznikla během 17. století, a to na základě Užhorodské unie. Tento akt byl 

následkem odklonění uherské šlechty od protestantismu a konvertování ke katolictví.  

V roce 1605 konvertoval ke křesťanství i Jiří III. Drugeth. Problémem však bylo, že jeho 

poddaní byli pravoslavného vyznání, jenže stále platila zásada „čí země, toho 

náboženství“, a tak se musela šlechta s tímto problémem nějak vypořádat. Drugeth se 

inspiroval řešením v Polsku koncem 16. století v podobě vytvoření Brestské unie, která 

spočívala v propojení katolické a pravoslavné církve. V roce 1614 se jeho vize málem 

uskutečnila, ale nakonec byla zničena nepokoji způsobenými nespokojenými věřícími, 

kteří vyhnali biskupa Krupeckého i s jeho přívrženci. Další pokus o vytvoření unie byl 

v roce 1640 na popud mukačevského biskupa Tarasoviče. Ten byl však ihned zatčen a 

označen za nepřítele sedmihradské šlechty. Po propuštění odchází do Vídně. Následující 

mukačevský biskup Petr Parthen chtěl tuto vizi také zrealizovat, ale jedině s podporou 

katolíků a šlechtického rodu Drughetů a tak se také stalo. V roce 1646 byla podepsána 

76 Tamtéž, s. 29–34



44

Užhorodská unie, a to 63 duchovními v čele s Petrem Parthem a jagerským arcibiskupem 

Jakušičem. Celý tento akt se uskutečnil v hradním kostele v Užhorodě a dal za vznik 

řeckokatolické církvi, která si ponechala byzantsko-východní liturgii, ale jako autoritu 

uznává římského papeže. Řeckokatoličtí kněží zároveň získávají stejná práva jako jiní 

katoličtí kněží, kteří předtím jako pravoslavní neměli. 77 

Vznik řeckokatolické církve měl za následek, že během následujícího století byl 

zákaz pravoslavné církve na tomto území, a tak se většina pravoslavných stala vyznavači 

řeckokatolické nebo-li uniatské církve. 78 

Kvůli nespokojenosti mukačevské diecéze s chováním biskupů jagerských, kteří se 

neustále vměšovali do jejich záležitostí a neuznávali její samostatnou existenci kvůli 

špatné jurisdikci, byla na základě žádosti Marie Terezie vydána bula Exim Regalium 

papeže Klementa XIV., která potvrzovala nezávislost této diecéze na jagerském biskupství. 

Roku 1775 se sídlo mukačevské eparchie přesouvá do budovy bývalého jezuitského řádu 

(zrušen roku 1773 Marií Terezií), kolegia a chrámu Povýšení sv. Kříže. V následujícím 

roce dostává k dispozici tato církev také užhorodský hrad, kde probíhali mimo jiné i 

duchovní semináře. V této době byl Andrej Bačinský místím biskupem, který se zasloužil 

o založení normální školy, která měla sloužit k urychlené výchově nových učitelů v rámci 

školních reforem Marie Terezie. Výuka na školách poté probíhala v rusínském jazyce, 

který se stal dokonce i jazykem biskupské kanceláře. 79

Na konci 2. sv. v. zahrnovala řeckokatolická církev na území Podkarpatské Rusi 265 

farností, 384 kostelů se 424 kněžími a 450 tisíc věřících. Pod nadvládou SSSR to však 

nabíralo rychlého konce, jelikož se Sovětský svaz rozhodl zrušit řeckokatolickou víru a 

obrátit všechny věřící v pravoslaví. 80 Realizace této myšlenky však byla hrozná, důkazem 

může být případ řeckokatolického biskupa, který nechtěl k pravoslaví dobrovolně 

přestoupit, a to i přes několik poprav duchovních, které již proběhly. Nakonec byl Teodor 

77 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9. s. 
51-52
78 MAGOCSI, Paul R. Národ odnikud: ilustrované dějiny karpatských Rusínů. Užhorod: Vydavatelství V. 
Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-092-2. s. 46
79 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 163-167
80 BOHÁČ, Z.: Násilné zrušení řeckokatolické církve na počátku 50. let v Československu. In: HANUŠ, 
Jiří a STŘÍBRNÝ, Jiří. Stát a církev v roce 1950. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-71-2. s 87-88
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Romža přepaden komandem NKVD v zinscenované autonehodě. Tuto havárii sice přežil, 

ale následně byl v nemocnici 1. 11. 1948 zabit smrtící injekcí. 81

SSSR následně uzavírá užhorodské semináře a roku 1949 ruší řeckokatolickou církev 

na tomto území a k 300 výročí od jejího vzniku ji postavili mimo zákon. Věřící a majetky 

této církve byly připojeny k ruskému pravoslaví.82 K částečnému obnovení církve došlo až 

v roce 1968 a k úplnému až v roce 1991.

K tomuto tématu uvádí Viktor, že správný Rusín má být řeckokatolického vyznání, 

jelikož pravoslaví jim bylo násilně vnuceno. Na mou připomínku, že před vznikem 

řeckokatolické církve byli Rusíni taktéž pravoslavnými mi odvětil, že to tak nemůžu brát, 

jelikož vše bylo jinak.

5.4.2. Slavení svátků

Velikonoce neboli pascha jsou pro Rusíny nejuctívanějším křesťanským svátkem, 

který je pohyblivým jako u nás, ale slaví se podle juliánského kalendáře. Tomuto svátku 

předchází 40denní půst, který musí dodržovat všichni, a to bez rozdílu. Hospodyně doma 

pečou z žitné nebo pšeničné mouky paschy (velikonoční koláč podobný mazanci), poté 

přidají kus slaniny, sýra, uzeného masa, vejce, sůl a láhev vína či kořalky. Toto všechno 

dají do košíku a jdou do kostela, kde se rozestaví do kruhu a následně vše posvětí farář. Po 

obřadu se všichni doslova rozutečou domů, jelikož je zde pověra, že kdo dorazí domů 

první, bude žít nejdéle a naopak. Z posvěceného jídla mají poté hostinu.83

Respondent Jura popisuje Velikonoce, jako důležitý svátek, kdy se již na Velký 

pátek pečou paschy, které jsou zdobeny různými kříži nebo například ptáčky, každá rodina 

to může mít jinak. Připravují se košíky, které dříve byly poskládány pouze z domácích 

pokrmů, ale nyní je to již na vás, co do nich dáte. Často mají své vlastní košíčky i děti. 

Brzy ráno se s nimi jde do kostela na ranní mši. Každý košík je zahalen vyšívaným 

ubrouskem a je do něj vložena svíčka. Tuto svící kněz ke konci mše zapálí, požehná vám 

symbolem křížku na čele, který udělá voňavým olejem, požehná i vašemu pokrmu a poté 

se všichni odeberou domů, kde začínají hostiny. Dříve se také pálili před kostelem ohně, z 

81 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 448
82 SZABO, Miloš. Východní křesťanské církve. Stručný přehled sjednocených i nesjednocených církví 
křesťanského východu. Praha: Karolinum. 2016. ISBN 978-80-246-3362-6. s 114
83 KOŽMÍNOVÁ, Amalie. Podkarpatská Rus: práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a 
národopisné. Praha: Nákladem vlastním. 1922. s. 74-75
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kterých si měl každý domů odnést kousek ohořelého dřeva, jako symbol ochrany před 

pohromami. V dnešní době je však tento zvyk zakázán, jelikož se před kostely často pálili 

pneumatiky a kouř ničil fasády kostelů. 

Po dobu tří dnů, až do Velikonočního pondělí, probíhají tzv. oblévačky, které 

spočívají v polévání se vodou, aby zůstaly ženy stále krásné a čiperné. Dříve chlapci čekali 

s naplněnými kýbly a láhvemi na kolemjdoucí dívky, ale nyní se děti polévají už vzájemně. 

Starší chlapci a muži chodí po domech a stříkají na ženy voňavky.  Ženy obdarovávají 

muže malovanými kraslicemi a kořalkou.

Vánoce na Podkarpatské Rusi se v roce 1922 popisovaly v české literatuře jako 

svátek, jemuž předchází velký 40denní půst, ve kterém Rusíni jedí pouze postní jídlo, 

především brambory a kapustu (možná myšleno spíše jako zelí) a vyvarují se mléčných a 

masných výrobků. Vánoce zde slaví taktéž podle juliánského kalendáře, což je o 14 dnů 

později, než jsme zvyklí. Během dne žena vaří boby, hrách a houby. Peče baniky (záviny) 

se zelím nebo s jablky. Poté po místnosti rozhází slámu, na připomínku Ježíškova narození 

v betlémě a následně si na slámu sedá, aby nosily slepice. Stůl ovine řetězem a položí pod 

něj sekyru, aby rodina zůstala pospolu. Na stůl položí hlavičky česneku, ve stejném počtu 

jako je mužů v rodině a červenou stuhou omotaný snop ovsa. Poté se odebere do chléva, 

kde dává lízat sůl dobytku. Muž, pokud má včely, fouká do úlu tolikrát, kolik rojů chce 

míti v budoucím roce. Dalším zvykem je omývání snachy medovou vodou, aby byla 

oblíbená. Dívky na vdávání kropí vodu do všech rohů, aby nalákaly ženichy. Když už je 

pak svařená kořalka s medem, štědrovečerní hostina může začít. 84 

Respondent Jura se k současným Vánocům vyjadřuje jako o silně ukrajinizovaných a 

je pro něj těžké rozeznat, které tradice jsou opravdu rusínské, a které jsou již naopak 

ovlivněny tradicemi ukrajinskými. On i většina jeho přátel slaví Vánoce podle juliánského 

kalendáře, ale zná i rodiny, které slaví tento svátek 24.12. nebo v obou těchto dnech. To je 

například z toho důvodu, že rodina žije v cizině. Jako dítě se však více těšil na sv. 

Mikuláše, který chodí v noci z 18. na 19.12. a nosil prý vždy nejvíce dárků. Mikulášovi se 

psal dopis stejně jako se u nás píše Ježíškovi, ale psal se přímo v kostele nebo mu tam byl 

dopis alespoň zanesen. Každé dítě v noci dává svou botu na parapet a čeká, jestli se v ní do 

rána něco objeví. Jako u nás dostávají zlobivé děti uhlí, ale hodné mohou dostat spoustu 

84 KOŽMÍNOVÁ, Amalie. Podkarpatská Rus: práce a život lidu po stránce kulturní, hospodářské a 
národopisné. Praha: Nákladem vlastním. 1922. s. 74
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dárku. Dříve se dávalo spíše ovoce, ale v dnešní době jsou dárky daleko honosnější a 

pokládají se v okolí okna, jelikož do bot už se dávno nevejdou. Jura rád vzpomíná na 

okamžiky, kdy šel ráno 19.12. ulicí a ve všech oknech byly položeny boty plné dárků. 

Dalším svátkem, kterého by se podle slov Jury místní rádi zbavili v rámci 

dekomunizaci je spojen s Dědou Mrázem, který sem byl zavlečen v období totality, ale 

samozřejmě to nelze vůči dětem lehce provést. Tento svátek je nejvíce využíván ve 

školách, kdy si děti připraví představení pro rodiče a následně se někdo ze starších ročníků 

převlékne právě za Dědu Mráze a rozdává dětem drobné dárky. Doma probíhá tento svátek 

nejdříve zdobením stromečku, pod který se dávají v noci dětem dárky, které si ráno 1.1. 

rozbalí. Druhou variantou je, že se někdo z dospělých za Dědu Mráze převleče a obchází 

ostatní domy, kde si děti tahají dárky z pytle. 

Pro nás klasický Štědrý večer, který je na Ukrajině nazýván Svatým večerem připadá 

podle juliánského kalendáře na 6.1. Celý den by se měl člověk postit, i když jak říká Jura, 

každý sem tam občas něco udloubne. Na večer se chystá večeře o 12 chodech, které mají 

znázorňovat 12 apoštolů. Jedním z hlavních jídel je tzv. kuťa (základem pokrmu je tlučená 

pšenice, mák, slad či med, které jsou dodatečně ochuceny oříšky, ovocem apod.). Tento 

pokrm přišel do této oblasti až roku 1945, ale nyní je rozšířen již po celém Podkarpatsku, i 

když s rusínskou tradicí nemá dozajisté nic společného. Pro Rusíny je naopak důležitý 

pokrm kračun (obřadní štědrovečerní chléb), který je typický i pro jihoslovanské národy. 

Na stole se také často objevují pirožky, bezmasá kapustnica (zelňačka) či pečené záviny, 

vše by však mělo býti postní. Během přípravy pokrmů se nakrmí i zvířata, v dnešní době 

spíše jen psi a kočky, poté se jdou všichni převléknout do svátečního, opláchnou se 

studenou vodou, aby byli zdraví a společně jdou usednout k hostině, před kterou proběhne 

společná modlitba. Všechny pokrmy jsou již dány na stole, aby nemusel nikdo opouštět 

své místo, pod stolem mají položený řetěz, který stále symbolizuje, že rodina zůstane 

pospolu. Rodinnou tradici zmiňuje respondent Viktor, u kterého se dává pod stůl kupka 

sena, do níž se schovávají drobné dárky. Děti poté napodobují zvuky kuřátek a tyto dárky 

hledají. Po hostině se rodina odebírá k večerní mši, po které začíná koledování.  To probíhá 

po dobu několika dní, většinou se koleduje tři dny, lidé se navštěvují, popíjí, klábosí apod. 

Ráno chodí také koledovat děti a mimo ně i několikačlenné skupinky s tzv. vertepem 

(loutkové divadlo, jesličky). V současné době se jedná o skupinu lidí, kteří si nacvičili 

divadlo s vánoční tématikou, chodí od domu k domu, kde přejí hodně štěstí, zpívají koledy 



48

a následně hrají nacvičené divadlo. Od místních poté dostávají dárky, cukroví, ovoce, 

peníze atd. Celé tyto svátky jsou zakončeny až 19.1. svátkem Jana Křtitele, kdy se světí 

v kostelech či na březích řek voda. Místní otužilci se jdou koupat, aby smyli všechny své 

hříchy.

5.4.3. Jazyk

Na otázku, co je pro Rusíny hlavním specifikem, kterým se odlišují od majority, se 

všichni shodují na jazyce, kterým je rusínština. Tento jazyk řádíme mezi 

východoslovanské jazyky a podle oficiálních statistik ho používá necelých 83 tisíc lidí na 

celém světě, z čehož je 6 730 mluvčích na Ukrajině, a to podle ukrajinského sčítání z roku 

2001. Jazykem se mluví na území Bosny a Hercegoviny, v Chorvatsku, Polsku, Slovensku 

a Srbsku. V Srbsku na území Vojvodiny je rusínština dokonce jedním z úředních jazyků. 

Tento jazyk je zapisován cyrilicí. 85

V roce 1992 byl uspořádán první kongres na téma rusínského jazyka, na kterém se 

dohodlo, že se vytvoří celkem 5 norem spisovného rusínského jazyka. První čtyři by byly 

specifické vždy pro danou zem, takže jugoslávská, slovenská, polská a ukrajinská, jenž by 

zaštiťovala pátá norma, tzv. Rusínské koiné, které by bylo společné pro všechny tyto 

formy. 86 Tato dohoda se však dodnes zcela nezrealizovala. Rusínština ve Vojvodině byl 

uznána již v roce 1974, kdy se stala i jedním z úředních jazyků. Následovala ji slovenská 

rusínština roku 1995, kdy v brzké době začaly vznikat rusínské slovníky, učebnice apod. 87 

Jevgen Župan aktualizuje tyto informace, kdy v roce 2005 byla kodifikována již i polská 

neboli lemkovská rusínština a doufá, že v letošním roce 2019 bude kodifikována i její 

ukrajinská verze, která se prý shoduje v 95 % s rusínštinou maďarskou. Tuto změnu by 

velice přivítal, jelikož by to mohl být první krůček k jejich uznání a také by se konečně 

vyvrátil názor majority, že rusínština je pouze dialektem ukrajinštiny. 

85 Ethnologue: Languages of the World – Rusyn [online]. SIL International [cit. 4.03.2019]. Dostupné 
z: https://www.ethnologue.com/language/rue
86 MAGOCSI, Paul Robert. Language and National Survival. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 
1996 [online]. Franz Steiner Verlag. [cit. 4.03.2019]. Dostupné z: 
https://www.jstor.org/stable/41049661?seq=1#page_scan_tab_contents. 
87 ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk: Teorie, praxe, trendy: čítanka textů [online]. Hospodářská a kulturní 
studia (HKS) [cit 26.2.2019]. Dostupné z:
ww.hks.re/wiki/doku.php?id=etnicita_a_jazyk.teorie_praxe_trendy:citanka_textu

https://www.ethnologue.com/language/rue
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Dmitrij Pop se v roce 2001 podílel na vzniku rusínských nedělních škol, které byly 

sponzorovány ze zahraničí, převážně z Kanady. Mimo jiné na jedné z této škol vyučovala i 

naše respondentka Marina. Bohužel financování i zájem o tuto výuku postupně upadal a 

situace již nebyla k udržení. V dnešní době již tyto školy skoro nefungují. 

Jevgen Župan nám dále vyjmenovává využití tohoto jazyka v současné době. 

S rusínským jazykem se setkáváme již devátým rokem v televizním pořadu Rusínská 

rodina, který je vysílaný dvakrát týdně a trvá přibližně 20 minut. Pořad je však situován 

pouze na témata folkloru a etnografie, případně na rusínskou historii. V pořadu jsou 

striktně zakázána politická témata. Další výskyt tohoto jazyka můžeme zaznamenat 

ve čtvrtletním časopise, který zde vychází. Dříve vycházely taktéž noviny, ale ty už 

zanikly. Spolky se však snaží vydávat různé knihy, například rusínskou frazeologii, 

zpěvníky, pohádky, satiry, prózu, historická díla apod., ale také se zaměřují na překlady 

světoznámých děl, jako jsou díla Shakespearova. Zde bohužel naráží na problém spojený 

s financováním této činnosti. Dmitrij Pop se také hrdě hlásí k sepsání trojjazyčného 

slovníku, kde jsou překlady slov nejen do ukrajinštiny, ale také do ruštiny. V současné 

době rusínsky 65 spisovatelů, například básník Roman Pišalník, textař Josef Lemka nebo 

Jurij Čorik, který sepsal rusínský slovník o 270 tisících slovech.

5.5. Potlačování rusínské identity a boj o její zachování

5.5.1. Rusínské národní obrození v době maďarizace 

První projevy nevole, které postupně vedly k národnímu obrození, vznikly na 

základě nového reskriptu Josefa II. z roku 1784, kterým vyhlašuje němčinu jediným 

úředním a vyučujícím jazykem v Uhrách i Sedmihradsku. Latinu označuje za mrtvý jazyk 

a maďarštinu za jazyk nedostačující. Následujícího roku probíhal josefínský katastr, 

v rámci kterého mělo dojít ke sčítání lidu a zaevidování půdy do katastru. Formuláře, které 

byly využity pro tento účel, byly v německém jazyce a u obyvatel vzbudily značné 

rozhořčení. Do některých oblastí muselo dorazit i vojsko, aby se sčítání mohlo vůbec 

zrealizovat. Snaha o unifikaci jazyka a zjednodušení administrativy v říši vyvolala akorát 

obavy z germanizace. Tato událost dala impuls maďarským intelektuálům k modernizaci 
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jejich jazyka, který se snažili prosadit ve všech sférách běžného života a zároveň byli 

inspirací i pro intelektuály jiných národností, kteří se nacházeli ve stejné situaci. 88

Ve 40. letech 19. století se oblast Podkarpatska nachází v krizi, která byla 

způsobena velkou neúrodou, nemocí brambor a následným úmrtím obyvatel. Úředním 

jazykem se stává maďarština, která byla vyučována na každé škole, dokonce v případě, že 

se ve třídě nacházelo více jak 50 % maďarsky mluvících dětí se celá výuka odehrávala 

právě v tomto jazyce. Maďarští liberálové usuzovali, že maďarizace obyvatelstva bude 

úspěšná, jelikož menšinám chybí dostatek intelektuálů, kteří by se tuto situaci snažili 

zastavit. Liberálové zastávali názor, že se během jedné generace ze všech obyvatel stane 

jednotný maďarský národ, čemuž chtěli napomoci i zvýhodněním maďarského 

obyvatelstva vůči menšinovému. Tento plán byl v jistém smyslu naplněn a dochází k 

asimilaci převážně u městského obyvatelstva, zároveň však vznikají snahy o udržení 

vlastní etnické identity ze strany menšiny. Roku 1848 nastává revoluce na území 

Podkarpatska tzv. Jaro národů, které rusínské obyvatelstvo zasáhlo jen okrajově, jelikož 

byli ve stejné době uchlácholeni zrušením poddanství. Nekonali se tohoto roku ani 

Slovanského sjezdu v Praze, kde J. M. Hurban vyhlásil memorandum, jménem Slováků i 

Rusínů, které pojednávalo o programu sjednocení slovanských národů Rakouska-Uherska 

v duchu austroslavismu. Toto memorandum bylo vyhlášeno bez jakékoliv konzultace 

s Rusíny, kteří byli v této době vůči maďarské vládě loajální. Vláda je však následně začala 

obviňovat z šíření panslavismu. V rámci usnesení parlamentu byl zákaz poskytování zbraní 

Rusínům na obranu vlasti, z důvodu podlehnutí ruské propagandě. Proti tomuto nařčení se 

ohradil svým článkem Viktor Dobrjanský, který poukázal na dosavadní oddanost 

maďarskému národu. Rusíni vždy bojovali bok po boku s Maďary za svobodu této vlasti a 

nikdy se nedopustili zrady. Za důvodem tohoto nařčení vidí V. Dobrjanský mimo jiné i 

absenci slov pro odlišení Rusínů a Rusů z Ruska a zároveň se distancuje od Moskalů se 

slovy, že milejší mu je maďarská svoboda než ruská samo država. 89

V podzimních měsících roku 1948 se situace však značně vyostřuje. Maďarská vláda 

realizuje své plány k utvoření jednotného maďarského obyvatelstva a tím dochází k růstu 

nespokojenosti ze strany menšin. Do opozice se dostává i rusínská skupina v čele 

s Adolfem Dobrjanským (bratr Viktora Dobrjanského), který je jedním z hlavních 

88 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9. s. 
71
89 Tamtéž. s. 76-78
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představitelů tohoto obrození.  Skupina A. Dobrjanského se rozhodla sestavit vlastní 

politický program, který měl sloužit k sjednocení Rusínů. Celá tato myšlenka se nesla 

v duchu austroslavismu, a proto se Dobrjanský rozhodl vyhledat pomoc u vídeňského 

dvora, kterému předložil v roce 1849 memorandu O sjednocení ruských korunních zemí do 

jednoho administrativně politického celku. Dobrjanskému se dostává kladné odpovědi, ale 

jen z důvodu, že se monarchie nachází v revolučním chaosu a vyhledává každou podporu. 

O několik měsíců později se však situace mění, habsburská monarchie si je jistá svým 

budoucím vítězstvím a o rusínskou otázku ztrácí zájem. Vytvoření samostatné rusínské 

provincie je zamítnuto, jelikož se rozchází s centralizačními snahami monarchie. Na 

podzim tohoto roku však dochází k reorganizování Uherska a mimo jiných vzniká tzv. 

Užhorodský okruh. Prvním referentem a vedoucím kanceláře byl jmenován právě 

Dobrjanský, který okamžitě začal uskutečňovat prorusínská opatření, příkladem může být 

nahrazování maďarských nápisů za trojjazyčné, jenž obsahovaly i rusínštinu, dosazování 

rusínské elity do úřadů či pokusy o zavedení rusínštiny do úřadů či do škol. Na jaře roku 

1850 byl však tento okruh zrušen na základě Bachova rozhodnutí o likvidaci civilních 

okruhů v Uhrách. 90

Další významnou osobou národního obrození byl řeckokatolický kněz Alexander 

Duchnovič, který se spíše zaobíral jazykovou a kulturní činností. Za největší problém 

Rusínů, který by mohl vést k jejich brzkému zániku, označoval jejich rozdělení v rámci 

různých komitátů, kde mají Maďaři dominantní postavení. Řešení viděl stejně jako 

Dobrjanský ve sjednocení této skupiny.  V roce 1847 vydal na vlastní náklady první 

rusínsky psanou učebnici pro lidové školy. V roce 1850 zakládá rusínský spolek v Prešově, 

jehož hlavní činností má být sjednocení rusínských spisovatelů, zřízení tiskárny s cyrilicí, 

vydávání časopisu a otevření rusínského muzea. Ve stejném roce také vydává první 

almanach ve formě kalendáře Pozdravlenije Rusínov nagod 1850, jehož součástí je slavné 

rusínské krédo „Ja Rusín byl, jesm i budu, Ja rodyl sja Rusínom“ a následně sepsal báseň 

„Podkarpatskije Rusíny oslavte hlubokij son“, která se později stala textem rusínské 

hymny. Alexader Duchnovič dále vydává spoustu děl, příkladem může být učebnice 

zeměpisu, katechismus, modlitební sborníky a dějiny Podkarpatské Rusi, které se 

zasloužily o vznik první veřejné knihovny v této oblasti, jelikož si Duchnovič přál, aby tato 

90 POP, Ivan. Osobnosti našich dejín – ADOLF DOBRJANSKÝ [online]. Rusyn.sk [cit 10.3. 2019] 
Dostupné z: https://www.rusyn.sk/ivan-pop-osobnosti-nasich-dejin-adolf-dobrjansky/
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kniha byla přístupná široké veřejnosti. I přes všechny Duchnovičovy snahy nebyla 

vyřešena otázka spisovné rusínštiny, jelikož psal spíše rusínštinou hovorovou nebo 

používal směs velkoruského, církevněslovanského a rusínského jazyka. 91

5.5.2. Rusíni v době sovětizace

Po skončení druhé světové války bylo území Podkarpatské Rusi, v lednu roku 1946, 

přičleněno k Ukrajinské sovětské socialistické republice a bylo přejmenováno na 

Zakarpatskou oblast Ukrajiny. Rusíni byli také s okamžitou platností považováni za 

Ukrajince, jejich historie za koloniální a rusínština byla zakázána, jak v oblasti školství, tak 

v oblasti tisku. Nahrazena byla ukrajinským jazykem. Sovětský svaz také vede soudní 

spory s tzv. kolaboranty, mezi které patřil například i A. Brody či jiní českoslovenští a 

maďarští poslanci. Všichni byli odsouzeni k trestu smrti. Komandem NKVD byly mimo 

jiné prováděny atentáty na nepohodlné občany. Jejich obětí byl kupříkladu administrátor 

Feofan Sabov či biskup Teodor Romža, který se zastával vězněných řeckokatolických 

kněží, a především se nechtěl podřídit pravoslavné církvi. Atentát na T. Romžu by zprvu 

nezdařený, celá situace měla vypadat jako autonehoda, ale NKVD bylo při plnění tohoto 

úkolu vyrušeno a Romža tento zásah přežil. V nemocnici byl však následně zabit agentkou 

NKVD v přestrojení za zdravotní sestru, která mu nitrožilně aplikovala smrtící jed kurare. 

Završením této situace bylo zrušení řeckokatolické církve roku 1949. Dalším krokem 

Sovětského svazu bylo tzv. potlačení buržoazně-nacionalistického kulturního dědictví, 

jehož zástupci měl být například A. Dobrjanský či A. Duchnovič. Nejen jejich díla, ale i 

všechna ostatní, která byla psána v rusínském jazyce byly masově likvidovány. Pálení 

těchto knih probíhalo často na veřejnosti, aby bylo poukázáno na zákaz jejich 

přechovávání, které bylo trestně stíháno z důvodu šíření kontrarevoluční literatury. Na 

spoustě místech vznikaly knihovny či biografy, které sloužily široké veřejnosti, a to 

především k politickému proškolování obyvatel. 92

91 POP, Ivan. Osobnosti našich dějín – ALEXANDER DUCHNOVIČ [online]. Rusyn.sk [cit 10.3. 2019]. 
Dostupné z: https://www.rusyn.sk/ivan-pop-osobnosti-nasich-dejin-alexander-duchnovic/
92 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9. s. 
166-169
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5.6. Snahy o autonomii a její „realizace“

5.6.1. Snahy A. Dobrjanského během národního obrození

Mezi první snahy o autonomii můžeme zařadit snahy Adolfa Dobrjanského, které 

realizoval během národního obrození Rusínů, jež propuklo převážně v polovině 19. století. 

Skupina A. Dobrjanského sice vyvinula značné úsilí, aby zrealizovala myšlenku vzniku 

jednotné rusínské provincie, ale ani přes tyto snahy se plán neuskutečnil. Útěchou jim však 

mohla být situace, kdy začalo docházet k reorganizování Uherska, které zapříčinilo vznik 

Užhorodský okruh, jenž zahrnoval komitáty Ung, Bereg, Ugoča a Maramoš, kde byl 

vysoký výskyt rusínské populace. Tento okruh byl však zrušen po necelém roce svého 

fungování.

5.6.2. Autonomie za Československé republiky

Další šance pro realizaci autonomie Podkarpatské Rusi se naskýtá po ukončení první 

světové války. Roku 1918 bylo již jisté, že Rakousko-Uhersko se blíží ke svému zániku, a 

to dalo impuls americkým Rusínům, kteří se začali aktivně zapojovat do politického 

vývoje své mateřské země s touhou o vytvoření samostatného rusínského státu. V červenci 

tohoto roku se koná schůze Národní rady Rusínů v Homesteadu, kde se vedoucí osobností 

tohoto odboje stává Hrihorij Žatkovič, který byl následně přijat prezidentem W. Wilsonem 

k projednání dané rusínské otázky. Prezident však nebyl nakloněn myšlence vzniku nových 

malých států na tomto území, jelikož jejich samostatná životaschopnost by neměla 

dlouhého trvání a doporučuje autonomii v rámci jiného než uherského státu. Žatkovič se 

proto rozhodl neodkladně navázat styk s T. G. Masarykem a během sjezdu Středoevropské 

unie ve Filadelfii mu předkládá rusínský návrh na „spojení celého podkarpatského národa 

s československým státem na autonomním základě.“ V rámci tohoto sjezdu se Rusíni 

taktéž dočkali uznání jako národa, jenž se může samostatně a svobodě rozhodovat o svém 

dalším osudu. Na konci tohoto roku se mezi americkými Rusíny uspořádal plebiscit, který 

měl rozhodnout o jejich budoucí orientaci. 93 Ten dopadl následovně: 94

93- Podkarpatská Rus a Československo: sborník ze studentské vědecké konference konané 15. - 16. 
října 1997 v Hradci Králové. [Hradec Králové: s.n., 1997]. s. 7
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Pro připojení k:

Československu 67 %

Ukrajině 28 %

Maďarsku méně než 1 %

Rusku méně než 1 %

Haliči méně než 1 %

Pro úplnou samostatnost 2 %

Tabulka č. 3. Výsledky referenda ohledně vytvoření autonomie v rámci daného státu

Mezi tím ale dochází ke změně situace na Podkarpatsku, kterému byla nabídnuta 

autonomie i ze strany Maďarska v rámci zachování Uherska. Během tohoto období se zde 

utvořily národní rady s odlišnými názory na toto téma. Nejvýznamnějšími byly rada 

chustská, která zastávala názor připojení Podkarpatska k Ukrajině, dále prešovská 

s vidinou jednoty státu s Ruskem a v neposlední řadě rada užhorodská, která projevovala 

zájem o připojení se k Maďarsku, které jim nabídlo taktéž možnost autonomie. Nakonec 

roku 1919 byla vytvořena Centrální ruská národní rada, která spojovala všechny výše 

zmíněné rady a došlo se k názoru, že se Podkarpatská Rus stane autonomní oblastí v rámci 

Československa. Po zasedání Mírové konference v Saint Germain-en-Laye byla 

Podkarpatská Rus svěřena vítěznými mocnostmi do rukou Československa, u kterého se 

věřilo, že bude dodržovat demokratické principy a Podkarpatská se bude moci svobodně 

rozvíjet. Československo se zaručilo, že Podkarpatská Rus bude mít co možná nejvyšší 

stupeň autonomie v politických a kulturních otázka, ale samozřejmě v rámci celistvosti 

státu. Další záruku muselo Československo poskytnou v rámci respektování národních, 

jazykových a náboženských práv menšin, a to bez rozdílu národnosti či rasy.95

Stav, ve kterém se však tato země nacházela, neumožňoval dostát ihned všem 

zárukám, které Československo poskytlo, z tohoto důvodu se autonomie zaváděla postupně 

a spíše se zaměřovalo na zvýšení hospodářské a kulturní úrovně místního lidu. Během 

tohoto období procházela tato oblast fází rozkvětu a modernizace. Stavěli se nejen silnice, 

94 ŠANDOR, Vìkentìj. Podkarpatská Rus od vzniku ČSR po sovětskou anexi: (očima přímého účastníka 
událostí). V Praze: Rybka, 2013. ISBN 978-80-87067-06-2. s. 17
95 Podkarpatská Rus a Československo: sborník ze studentské vědecké konference konané 15. - 16. 
října 1997 v Hradci Králové. [Hradec Králové: s.n., 1997]. s. 8
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školy a nemocnice, ale dbalo se i na kulturní život a začaly zde vznikat divadla, biografy, 

knihovny a mnoho dalších. Dokonce vycházely i rusínské časopisy, noviny a knihy. 

K realizaci tohoto plánu byli do Podkarpatské Rusi vysílání učitelé, úředníci, kněží, notáři 

atd., kteří nepočešťovali tuto zemi, ale byli spíše nápomocni v boji proti negramotnosti a 

alkoholismu, který zde vládl. 96 Sčítání lidu v roce 1921 ukázalo, že přes 50 % místních 

obyvatel je negramotných a jen 32 % obyvatel umělo číst i psát. V tomto roce dochází 

taktéž k situaci, kdy H. Žatkovič, který zastával guvernérskou funkci, kterou označoval 

spíše jen za symbolickou, podává demisi a následně se vrací zklamán do USA. Příčinou 

tohoto činu je protest kvůli nezrealizované autonomii, ke které se Československo 

zavázalo. Důvodem odkladu požadované autonomie ze strany československé vlády byla 

kromě zaostalosti země také obava z nejednotnosti podkarpatské politické scény, kde 

vládla nevraživost mezi různými jejími směry: rusínský, ukrajinský a ruský. 97

Roku 1923 se guvernérem Podkarpatské Rusi stává Anton Beskid, ale symbolická 

povaha této funkce zůstává až do roku 1937, kdy dochází k modifikaci vnitřní organizace 

správy s posílenými autonomními prvky. Guvernér má pravomoc podávat návrhy v rámci 

území Podkarpatské Rusi, během nichž mohl být přizván na jednání vlády. Mezi jeho 

pravomoci dále patří jmenování či odvolání úředníků z funkce, a také podávání návrhů 

v konfesních a školských otázkách. Jeho rozhodovací pravomoc však byla omezena 

zemským úřadem a rozhodnutím viceguvernéra. Pokud nastala situace, že se guvernér 

s viceguvernérem neshodují, rozhodovací pravomoc přecházela na Ministerstvo vnitra. 

Nespokojení podkarpatští autonomisté se roku 1938 dohodli s vedením Hlinkovy 

slovenské lidové strany o transformaci ČSR a následně byl vyhlášen federativní stát 

Čechů, Slováků a Podkarpatských Rusínů. Na tomto základě byla jmenována podkarpatská 

autonomní vláda v čele s proruským A. Bródym, který byl následně obviněn z vlastizrady. 

Ve své funkci byl nahrazen A. Vološinem, jenž byl doporučen německou diplomacií kvůli 

své proukrajinské orientaci. Tato vláda postupně likvidovala demokratické prvky a 

posilovala tak autoritativní systém. Vološin také udržoval kontakty s Berlínem, bez 

předchozí konzultace s československou vládou. Postupně byly rozpuštěny všechny 

opoziční strany a zároveň začal platit zákaz o zřizování stran nových. V roce 1939 byla 

v Chustu založena jednotná strana – Ukrajinské národní sjednocení (UNO), jejíž členové 

96 RICHTER, Karel. Podkarpatští Rusíni v boji za svobodu. Praha: Česká expedice, 1997. Podkarpatská 
Rus. ISBN 80-85281-44-9. s. 12
97 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 314-315
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byli jako jediní na seznamu kandidátní listiny během následujících voleb.  Volby 

odpovídaly autoritativnímu režimu, kdy se přes 92 % vyjádřilo pro tuto stranu. 14.3. 

vyhlásilo Slovensko nezávislost na Československé republice, které bylo následováno i 

vyhlášením nezávislosti Podkarpatské Rusi. Vološinova vláda věřila v možnost 

„spolupráce“ s fašistickým Německem, a proto se okamžitě rozhodla kontaktovat 

německou vládu, aby přijala protektorát nad Podkarpatskou Rusí, kterou přejmenovali na 

Karpatskou Ukrajinu. Německo však mělo s Ukrajinou jiné plány a nechalo ji obsadit 

Maďarskem, které tento proces dokončilo 18.3.1939 a tím ukončila krátce trvající 

autonomii Ukrajiny.  98

5.6.3. Snahy o autonomii po roce 1989

Revolučním rokem 1989 se opět mění situace v Podkarpatské oblasti. Jako první 

vystupuje z ilegality řeckokatolická církev, která je následována vznikem Společnosti 

podkarpatských Rusínů, kteří v roce 1990 schválili Deklaraci o návratu práv svébytného 

národa Rusínů a obnovení rusínské autonomie. Taktéž požádala prezidenta Gorbačova o 

zrušení usnesení, které se týkalo reorganizace Zakarpatské Ukrajiny a předložili 

mu myšlenku o vytvoření autonomní republiky Podkarpatská Rus. O tomto návrhu se 

následně začalo vyjednávat s předsedou Rady národností Nejvyššího Sovětu SSSR. Tato 

jednání ale následně ztroskotala v důsledku moskevského puče a rozpadu SSSR. Proti 

těmto snahám však vystoupili ukrajinští nacionalisté, kteří se rozhodli zničit vedení 

Společnosti národa Rusínů. Svými činy donutili k odchodu několik členů společnosti, kteří 

se obávali o svou budoucí existenci. Předseda společnosti M. Tomčanij byl dokonce 

donucen k emigraci do Maďarska. V roce 1991 proběhlo na tomto území referendum o 

nezávislosti Ukrajiny, na jehož základě bylo oblastní radou usneseno o Zřízení 

samosprávného území Zakarpatska se zvláštním statusem, legalizace rusínské národnosti a 

zřídí se i maďarský autonomní okruh v oblasti Berehova. Parlament však toto usnesení 

neakceptoval z důvodu nátlaku, který na něj byl vytvářen ze strany nacionalistů. Po 

volbách v roce 1992, kdy byl zvolen prezidentem Ukrajiny L. Kravčuk, bylo vydáno 

98 POP, Ivan. Dějiny Podkarpatské Rusi v datech. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-237-6. s. 284-288
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vnitřní nařízení o registraci Rusínů jako Ukrajinců, a to i přes existenci zákona o svobodné 

volbě národnosti. 99

99 POP, Ivan. Stručná historie států. Podkarpatská Rus. Praha: Libri, 2005. ISBN 978-80-7277-530-9. s. 
172-173
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6. Diskuse a závěr

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak změny politické situace ovlivňovaly 

etnickou identitu rusínského národa v oblasti Podkarpatské Rusi. V kterém období 

probíhaly asimilační snahy a v jaké míře byly úspěšné. Na druhou stranu bylo nutností se 

také zaobírat opačným procesem, kdy se Rusíni snažili tyto snahy potírat a usilovali o 

vznik samostatného státu či alespoň autonomní oblasti. Rusíni si jako samostatný národ 

udržují své etnické povědomí po dobu již mnoha století. Vezmeme-li ale v potaz, že jejich 

předci obývali území Karpat již od 5. století, jejich národní uvědomění není velmi 

vyhraněné. Do dnešní doby není zcela objasněné ani jejich etnonymum a také neexistuje 

kodifikovaná forma ukrajinské rusínštiny. Zásadním vliv na úpadek etnické identity měly 

dozajisté asimilační snahy majoritních států, ve kterých se Rusíni v průběhu času 

vyskytovali v minoritním společenství. Velkou zásluhu těmto snahám můžeme dozajisté 

připisovat maďarizaci, která probíhala především v 19. století. Důvodem tohoto procesu, 

byla nespokojenost se zavádějícími reformami Josefa II. v rámci Uher, které vyburcovaly 

maďarský lid ke zvýšené aktivitě. Nejdříve docházelo k modernizaci jejich jazyka, který se 

začal čím dál tím více využívat v rámci běžného života. Tyto snahy však dosáhly až do 

fáze maďarizace tohoto území, během kterého docházelo mimo jiné i ke zvýhodňování 

maďarského lidu. Maďarští liberálové dokonce hovořili i o nevyhnutelnosti asimilace 

ostatních menšin, včetně Rusínů, která by se měla zrealizovat během následující generace. 

Svá tvrzení opírali i o nedostatek intelektuálů, kterými menšiny disponovaly, kteří by tyto 

snahy mohli zastavit. To se ale zmýlili. V polovině 19. století totiž dochází k revoluci, kdy 

se rozhodnou menšiny s asimilačními snahami bojovat. Postupem času se začalo utvářet i 

tzv. národní obrození Rusínů v čele s A. Dobrjanským a A. Duchnovičem.  V rámci tohoto 

obrození dochází ke snahám o vytvoření autonomní oblasti, které bylo dokonce 

projednáváno i na vídeňském dvoře, ale kvůli změně politické situaci nebylo nakonec 

zrealizováno. Malou útěchou pro Rusíny mohl být vznik tzv. Užhorodského okruhu, ve 

kterém A. Dobrjanský začal uskutečňovat prorusínská opatření. Naneštěstí pro tento národ 

tato reorganizace Rakouska-Uherska neměla dlouhého trvání. Další proti asimilační snahy 

začal vyvíjet řeckokatolický kněz A. Duchnovič, který se zaměřoval spíše na oblast jazyka 

a kultury. Duchnovič je považován za autora mnoho rusínských literárních děl, z kterých 

například vychází slova rusínské hymny nebo rusínské krédo „Ja Rusín byl, jesm i budu, Ja 
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rodyl sja Rusínom.“ Přes všechny tyto snahy během národního obrození však nedochází 

k jednoznačnému určení rusínské identity a po ukončení aktivit výše zmíněných buditelů 

se obrodné aktivity začínají postupně utlumovat.

Významným mezníkem k danému tématu je připojení Podkarpatské Rusi 

k Československé republice v roce 1919, které se uskutečnilo na popud rusínských 

emigrantů, žijících v USA. V řešení však byla například i možnost utvoření autonomie 

v rámci Maďarska. Tato doba je označována dobou rozkvětu této oblasti. Během tohoto 

období byli Rusíni uznáni svébytným národem a začínají se zde vytvářen společenské 

organizace, vydávají se rusínské noviny, časopisy i knihy, vznikají nová vydavatelství, 

staví se divadla, školy, nemocnice a mnoho dalšího. Dodnes jsou na tomto území patrné 

odkazy této éry.  Problémem této doby bylo však nenaplněné očekávání plné autonomie 

Podkarpatské Rusi, které Československo přislíbilo v rámci Mírové konference v Saint 

Germain-en-Laye. Československo toto počínání odůvodňuje vysokou mírou zaostalosti 

této oblasti, a také obavou z nejednotnosti politické scény, která byla směřována třemi 

směry, konkrétně rusínským, ruským a ukrajinským. Zvýhodněním jednoho směru by 

nemuselo mít kladnou odezvu od zastánců rozdílných směrů. Po Mnichovském diktátu 

však dochází k situaci, kdy se k moci dostává ukrajinsky orientovaný A. Vološin, který zde 

nastoluje autoritativní režim a následně v roce 1939 vyhlašuje nezávislost Podkarpatské 

Rusi vůči Československu. Vološinova vláda se poté pokouší o přijetí protektorátu 

Podkarpatské Rusi, pod názvem Karpatská Ukrajina, ale odezvi se od Německa dostalo 

pouze prostřednictvím maďarské okupace. 

Další asimilační snahy nastávají po druhé světové válce, kdy je Podkarpatská oblast 

součástí Sovětského svazu. S okamžitou platností jsou Rusíni bráni za Ukrajince, platí zde 

zákaz používání rusínštiny ve školství a v oblasti tisku, kde byla nahrazena ukrajinským 

jazykem. Následně začínají probíhat soudní procesy s tzv. kolaboranty, za které svaz 

označuje například československé a maďarské poslance. Součástí těchto procesů byl i A. 

Bródy, který byl předsedou vlády Podkarpatské Rusi, jenž byl během těchto procesů 

odsouzen k trestu smrti. Dále zde v tuto dobu funguje státní bezpečnost NKVD, která 

páchá atentáty na „nepohodlné“ občany. Jednou z obětí byl i řeckokatolický kněz, Teodor 

Romža, který se nechtěl podřídit pravoslavné církvi. Završením těchto událostí bylo 

zrušení řeckokatolické církve roku 1949 a nucené přijetí pravoslavné víry. Řeckokatolická 

církev byla obnovena až roku 1968 po událostech tzv. Pražského jara. Sovětský svaz se 
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mimo jiné snaží zničit i odkaz národních buditelů, jejichž díla jsou veřejně pálena, aby se 

dalo na vědomí, že přechovávání rusínské literatury je protizákonné. Mezi asimilační 

postupy můžeme zařadit i knihovny a nově vzniklé biografy, které sloužily k „vymývání 

mozků“ neboli k osvojování ruské propagandy.

Možnost autonomie se dále naskýtá v roce 1989, kdy se situace značně uvolňuje. 

Řeckokatolická církev vystupuje z ilegality tento rok z ilegality a v roce 1990 vznikla 

společnost Podkarpatských Rusínů, kteří začínají vyjednávat s předsedou Rady národností 

Nejvyššího Sovětu SSSR o případné autonomii v rámci SSSR. Tato jednání ale následně 

ztroskotala v důsledku moskevského puče a rozpadu SSSR. V roce 1991 se na tomto území 

uspořádalo referendum o nezávislosti Ukrajiny, které mimo jiné rozhodlo ve prospěch 

zřízení samosprávného území Zakarpatska. Realizace tohoto referenda byla smetana ze 

stolu z důvodu nátlaku ukrajinských nacionalistů. V roce 1992 vyšlo i přes zákon o 

svobodné volbě národnosti nové nařízení, v rámci kterého je na Rusíny opět nahlíženo jako 

na Ukrajince. 

Za hlavní specifika tohoto národa lze jednoznačně označit důraz, který je kladem 

na danou víru. Rusíni jsou především pravoslavného či řeckokatolického vyznání. 

Většinou je to otázka rodinné tradice, ke které víře se přiklánějí. O mladší generaci 

můžeme říct, že v dnešní době už nejsou tak silně praktikujícími, ale málo kdo z nich se 

označuje za ateistu. Náboženství se zde prolíná s nejdůležitějšími svátky, které Rusíni 

oslavují, Velikonocemi a Vánocemi. U obou svátku dochází ale ke značnému ovlivňování 

ze strany ruské kulturou v době sovětizace nebo následně kultury ukrajinské, příkladem 

může být oslava Dědy Mráze. Důraz je dále kladen na rusínský jazyk, jehož ukrajinská 

podoba ještě nebyla zkodifikována. To ale nebrání tomu, aby byl využíván v hovorové 

mluvě, v médiích, v různě tematizovaných publikacích nebo například v lidové tvorbě.
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