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Folklór jako prostředek proti asimilaci Rusínů 

 
 

Souhrn 

 

Cílem této práce je čtenáře seznámit s rusínskou národnostní menšinou především 

na Slovensku. Hlavním tématem práce je asimilace Rusínů a její zmírňování 

prostřednictvím folklóru a jednotlivých folklórních prvků, jako jsou například písně, 

vyprávění, tance atd. Případně zjistit, jaké další prvky kromě folklóru by teoreticky mohly 

působit, nebo již působí proti asimilaci a jaké protiasimilační snahy Rusíni vytvářejí. 

Je zde také položena otázka postavení folklórních souborů, jejich činnosti, oblíbenosti 

a populárnosti u mladší generace. Práce dále rozebírá kulturu a kulturní vývoj. S ohledem 

na propojení rusínské kultury a víry, je v práci zmíněno také náboženství. Práce se lehce 

dotýká tématu historie Rusínů a následně jejich momentálního postavení ve společnosti. 

Jedna z kapitol je také věnována rusínštině, která také hraje velkou roli při zmírňování 

asimilačních procesů. Informace a data byla nasbírána během dvou výzkumů provedených 

na východním Slovensku a na Ukrajině. Další materiály poté byly získávány pozdější 

komunikací se získanými respondenty, pomocí polostrukturovaných rozhovorů, ze dvou 

dotazníků a dalších internetových a knižních zdrojů. 

 

 

Klíčová slova: Rusíni, asimilace, Slovensko, národnostní menšina, tradice, folklór, identita 
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Folklore as a remedy against assimilation of Rusyns 

 
 

Summary 

 

The main aim of this bachelor thesis is to introduce the Ruthenian national minority 

especially in Slovakia. The main theme of the work is the assimilation of Rusyns and its 

mitigation through folklore with using various folk elements. For example songs, tales 

or dance. Alternatively, find out what other elements besides folklore could theoretically 

help or already helping against assimilation and how Rusyns struggling with assimilation. 

There is also the question about statute of folklore ensembles, their activities and 

popularity among the younger generations. The thesis also analyzes the cultural 

development. With regard to the interconnection of Ruthenian culture and their faith 

is at work also mentioned religion. Work lightly touches on the history of Rusyns and 

consequently their current status in society. One chapter is devoted to Ruthenian language, 

which plays a major role in alleviating the assimilation process. Information and data were 

collected during two surveys carried out in the eastern Slovak and partly in Ukraine. Other 

materials were collected during communication with respondents, from two questionnaires 

and other Internet sources and books. 

 

 

Keywords: Rusyns, assimilation, Slovakia, ethnic minority, tradition, folklore, identity  
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Úvod 

„ Ja Rusyn byl, jesm i budu, Ja rodilsja Rusynom.“ 

Alexander Duchnovič 

 

 

Rusíni jsou národnostní menšinou, kterou nalezeme snad všude na světě. Tento národ 

však nikdy neměl svůj vlastní stát v právem slova smyslu. V minulosti proběhly určité 

snahy o vytvoření rusínského státu. Většinou vždy došlo k vyhlášení rusínské republiky 

na velice krátké období. Trvání těchto „samostatných“ celků se dá často vymezit ve dnech. 

Příkladem mohou být třeba Karpatská Ukrajina, Lemko-rusínská republika či republika 

Komancza. Rusíni se v historii často museli podrobovat jiným dominantnějším státům. 

Ať už se jednalo o Maďarsko či Ukrajinu. Za kolébku Rusínů se považuje Podkarpatská 

Rus neboli Zakarpatská Ukrajina. Rusíni ovšem nežijí pouze na tomto území. V mnoha 

státech Evropy mají Rusíni zajištěný oficiální statut národnostní menšiny. Dá se říci, 

že velice silné postavení mají Rusíni především na Slovensku, a to ve východní části 

u hranic s Ukrajinou. Hlavní centrum tvoří následně Prešovský kraj a město Prešov, které 

je často označováno za centrum Rusínů. Naopak na Ukrajině je jejich situace naprosto 

opačná a Rusíni zde nejsou jako národnostní menšina bráni. Tudíž nemají ani práva s tímto 

statutem spojená. Rusínská národnostní menšina je sice značně rozšířena, nalezneme 

ji v Polsku, Maďarsku, srbské Vojvodině, v České republice, ale také například i v USA, 

kde mají širokou základnu. Zajímavostí je, že ve Vojvodině je jedním z úředních jazyků 

právě rusínština. Ovšem stejně jako všechny ostatní národnostní menšiny po celém světě 

musí Rusíni nutně podléhat asimilaci. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou asimilace a možného zmírňovaní 

asimilačních procesů prostřednictvím folklóru, který je neodmyslitelně spjat s životem 

Rusínů. Práce se zaměřuje zejména na Rusíny žijící na Slovensku. Důraz je kladen 

na prvky majoritní společnosti, které mohou nejvíce a naopak nejméně působit 

na asimilaci, zda je folklór důležitým článkem při procesu zmírňování asimilace a jaký 

význam má folklór pro příslušníky rusínské národnostní menšiny. V otázce folklóru je také 

důležité si ujasnit, zda je folklór důležitý při utváření rusínské národnostní identity a jaký 

mají v tomto ohledu vliv rusínské folklórní soubory. S ohledem na asimilaci je také určitě 

důležité zmínit, jaké je postavení Rusínů na Slovensku a jaké mají možnosti seberealizace 

a šíření vlastní menšinové kultury. 
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V teoretické části je objasněn význam pojmů národnostní menšina, identita 

a etnicita, které se neodmyslitelně spojují s etnickými minoritami a jsou to často 

zmiňované termíny při řešení otázek národnostních menšin. V této bakalářské práci je 

s těmito pojmy často pracováno. Teoretická část také obsahuje pojmy asimilace a folklór, 

tedy hlavní témata této bakalářské práce. Právě pro lepší srozumitelnost práce, bylo vhodné 

tyto pojmy vysvětlit. Následně je také v práci zmíněno, jakým způsobem lze nahlížet 

na vznik národů. Jelikož Rusíni na sebe nahlíží jako na jednotný národ, bylo vhodné 

zaměřit se na také na tuto problematiku. V dalším bodě teoretické části, jsou tedy 

vysvětleny vybrané teorie vzniku národů a jejich vhodné využití v otázce vzniku 

rusínského národa. Jedná se o primordialistické paradigma, perenialistické paradigma, 

modernismus, postmodernismus a etnosymbolismus. 

Praktická část je složena z historické části a zařazení Rusínů do historického kontextu. 

Je zde řešeno jejich postavení v dávné minulosti, situace rusínského obyvatelstva v době 

Československa a také jejich situace po 2. světové válce, jelikož v této době došlo 

k velkému snížení počtu Rusínů. Tato kapitola je důležitá z hlediska pochopení vývoje 

rusínského národa a jejich uvědomování si své příslušnosti k tomuto etniku. Nakonec 

se kapitola zbývá postavením Rusínů dnes, kdy se postupně opět zvyšuje jejich počet, 

hlavně díky klidnější době a možnosti opět se hlásit k rusínské národnosti. Další z kapitol 

se zabývá rusínksou kulturou, jejím formováním a postupným prostupováním 

do podvědomí širší veřejnosti. Zmíněna je i rusínština jako prvek, který může pomáhat 

při zmírňování asimilace a je také důležitým aspektem z hlediska národnostního 

uvědomění. V praktické části je kladen důraz zejména na témata týkající se hlavních 

výzkumných otázek. Zaměřuje se tedy především na asimilaci, protiasimilační snahy, 

folklór a jeho různé složky, jako jsou například písně, tradice Rusínů vážící se ke 

konkrétním událostem, příběhy, funkce folklórních souborů s popisem vybraných 

folklórních souborů, které jsou v rusínském prostředí populární. Jelikož jsou Rusíni velice 

nábožensky založeni a spousta jejich tradic je spojena s jejich vírou. Tedy v největší míře 

s řeckokatolickým vyznáním a poté již v menší míře s pravoslavným vyznáním, byla 

do praktické části zařazena také kapitola týkající se náboženství Rusínů. Praktická část je 

také doplněna o názory informátorů a informace získané z dotazníku, dostupné literatury 

a internetových zdrojů. 
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Cíl práce a metodika 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je odpovědět na následující výzkumné otázky a podotázky: 

 Jaké kulturní prvky většinové společnosti působí nejvíce na asimilaci Rusínů 

a jaké naopak nejméně? 

o Jaké je postavení rusínské národností menšiny na Slovensku? 

o Existují nějaké protiasimilační snahy ze strany Rusínů? 

 Jaký je rusínský folklór a co do něho můžeme zařadit? 

o Jak důležitý je folklór pro rusínskou menšinu? 

 Je důležitý pro udržení rusínské národnostní identity? 

o Jak jsou pro Rusíny důležité jednotlivé folklórní prvky? 
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1.2 Metodika 

Obecně můžeme metody výzkumu rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. 

Výběr adekvátní metody je klíčový pro získání kvalitních a přínosných informací 

pro zkoumaný jev. Metoda je nějaký způsob práce, který vede k řešení úkolu. Z hlediska 

výzkumu, je úkolem výzkumníka získávat odpovědi na otázky a vyřešit tím úkol, který byl 

na počátku stanoven. Při výběru metody je dobré brát v úvahu fakt, že je velice efektivní 

použití obou druhů metod dohromady, tedy spojit kvantitativní metody s kvalitativními. 

Výstupy kvantitativních metod jsou především číselná vyjádření, ze kterých lze následně 

vytvořit graf nebo tabulku. Jedná se tedy zejména o statistické údaje, které mohou být 

do jisté míry zkresleny. Je také potřeba větší vzorek respondentů. Příkladem kvantitativní 

metody může být například experiment, longitudinální studie či operační výzkum. Pomocí 

kvalitativních metod se zjišťuje více informací a jde se více do hloubky problému. 

Kvalitativní výzkum lze také provádět pouze na menší skupině respondentů. 

U kvalitativních metod jde o nenumerické šetření a interpretaci. Mezi kvalitativní metody 

se poté řadí například případová studie, analýza dokumentů a textů nebo etnografie. 

Můžeme se také setkat s rozlišením pojmů metoda a technika. Kdy metoda je nějaká 

speciální výzkumná technika. Technika je poté systém pracovních prostředků, případně 

způsob práce či způsob dosažení určitého cíle.
1
  

Před každým výzkumem je potřeba si připravit obecný rámec, podle kterého bude 

výzkumník postupovat. Vytvoří se tedy vlastní plán výzkumu, ve kterém bude určen 

obecný rozbor zkoumané otázky, techniky sběru dat apod. Mezi techniky sběru dat 

kvalitativního výzkumu patří například zúčastněné pozorování, kdy se výzkumník 

zúčastňuje každodenního života zkoumané skupiny, dále sem patří rozhovor. Rozhovory 

můžeme rozdělit na standardizované, semistandardizované a nestandardizované. 

Standardizovaný rozhovor má pevně stanovené otázky, které tazatel klade postupně, není 

prostor pro další dotazování. Tento druh rozhovoru se velice podobá dotazníku. 

Nestandardizovaný rozhovor je pravým opakem standardizovaného. Další otázky jsou 

kladeny v závislosti na předchozí odpovědi, používá se především tehdy, když výzkumník 

přesně nezná zkoumané prostředí. Semistandardizovaný rozhovor je poté na pomezí dvou 

                                                 
1
 Malý etnologický slovník. Etnologický ústav (Akademie věd ČR), s. 32 
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předchozích. Tazatel má určitý rámec otázek, ale od dotazovaného se očekává více, jsou 

proto v průběhu rozhovoru pokládány ještě doplňující otázky pro upřesnění odpovědí. 

Jako techniku sběru dat u kvantitativního výzkumu můžeme označit například dotazník.
2
 
3
 

 

Informace a materiály k napsání této bakalářské práce byly získány především 

z terénního výzkumu, kdy byla dvakrát navštívena oblast východního Slovenska a západní 

oblast Ukrajiny, kde žije rusínské obyvatelstvo. První cesta byla uskutečněna v září v roce 

2014. V tomto roce bylo navštíveno východní Slovensko, především hlavní centrum 

Rusínů město Prešov a Prešovský kraj. V Prešově se nachází rusínské divadlo 

A. Duchnoviča, Múzeum rusínskej kultúry a Ústav rusínského jazyka a kultury 

na Prešovské univerzitě. Všechna zmíněná místa byla navštívena a byly zde získány velice 

cenné informace týkající se rusínské národností menšiny a to od důležitých představitelů 

těchto institucí.  

Na Prešovské univerzitě poskytla rozhovor doc. PhDr. Anna Plišková, Ph.D., která 

se především věnuje oblasti rusínského jazyka a publikuje práce týkající se Rusínů. Dalším 

respondentem z Prešovské univerzity byla PhDr. Květa Koporová, Ph.D., se kterou 

se uskutečnilo setkání v rámci její návštěvy Prahy v říjnu 2015. Informace a rozhovor 

poskytla, při první konané cestě v roce 2014, také ředitelka zmiňovaného Múzea rusínskej 

kultúry PhDr. Oľga Glosíková, DrSc. Další materiály byly poskytnuty ve vesnicích 

a městech, ve kterých žije větší počet rusínského obyvatelstva, jako například Bardejov, 

Humenné, Medzilaborce, kde se nachází muzeum Andyho Warhola, nebo také malá obec 

Čabiny. Zde funguje rusínská základní a mateřská škola. Navštíveno bylo také mnoho 

skanzenů, jednalo se například o skanzen v Humenném či ve Svidníku.  

V červnu v roce 2015 bylo opět navštíveno východní Slovensko, tentokrát menší 

vesnice poblíž hranice s Polskem, jako je obec Kamienka, Jedlinka, Stará Ľubovňa 

s Ľubovnianským skanzenem, opět byla navštívena obec Čabiny a mnoho dřevěných 

kostelíků, které se nachází snad v každé z vesnic, kde žije větší počet rusínského 

obyvatelstva. Na Ukrajině byla poté navštívena oblast kolem Užhorodu a Mukačeva. 

                                                 
2
 MAJEROVÁ, Věra a MEJER, Emerich. Kvalitativní výzkum v sociologii venkova a zemědělství 

část I, s. 15-18; 68-70 
3
 KOKAISL, Petr. Základy antropologie, s. 7-13 
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Ve vesnici Suskovo kousek od Užhorodu poskytl rozhovor a pohoštění Rusín pan Ivan 

Talabiška.  

Jedním z hlavních respondentů byl poté pan Martin Veličko, který žije a působí 

v Praze v rámci spolku Rusíni.cz - rusínská iniciativa v ČR. Tento spolek vznikl v roce 

2011 a jedná se o celostátní organizaci, která se stará o rusínské zájmy v České republice. 

Hlavní myšlenkou tohoto spolku bylo a je vytvořit společenství Rusínů na území Prahy 

a celé České republiky, přičemž organizačně právní forma hájí společensko-kulturní, 

duchovní a národnostní zájmy rusínské menšiny.
4
 Pan Martin Veličko je jedním 

ze zakladatelů organizace a momentálně jejím předsedou. Důležité informace ohledně 

folklóru a činnosti folklórních souborů na Slovensku podal Ing. Martin Karaš, podpředseda 

Rusínskej obrody na Slovensku a také pan Ivan Čižmar, který se specializuje na rusínský 

folklór a na toto téma také publikuje. Se všemi respondenty je i nadále navázaná 

spolupráce a jsou s nimi konzultovány nejasnosti a problémy v různých oblastech 

rusínskeho společenství a jejich kultury.  

Během výzkumu byly použity kvalitativní metody, doplněné o kvantitativní. 

Při provádění výzkumu byla využívána zejména technika rozhovoru. Nejčastěji 

semistandardizované interview, kdy byl vytvořen základní rámec otázek týkající 

se problematiky rusínského folklóru a asimilace, které pak v průběhu rozhovorů 

s respondenty byly upřesňovány doplňujícími otázkami. V neposlední řadě byly použity 

internetové zdroje a čerpáno bylo také z knih týkajících se rusínské národnostní menšiny. 

Jedním ze zdrojů informací byly také dva dotazníky, které obsahovaly otázky týkající 

se rusínské kultury a jejich národního uvědomění. 

 

                                                 
4
 Rusnaci v Prahe online. Facebook cit. 2015-10-23. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/Rusnaci-v-Prahe-260466548317/info/?tab=page_info 
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Literární rešerše 

Stručnou historií rusínského národa se zabývá ve své knize Národ Odnikud
5
 Pavel 

Robert Magocsi. Autor sám vidí Rusíny jako samostatné etnikum, které má svůj vlastní 

jazyk, své tradice a vlastní rusínské národnostní uvědomění. Nejedná se ani o Ukrajince 

ani o Slováky. Rusíni na Slovensku se nemusí obávat přihlásit se ke své národnosti, 

na Ukrajině jsou tyto snahy ovšem potlačovány a na Rusíny na Ukrajině není pohlíženo 

stejně jako například na slovenské či polské Rusíny. Je nutné také dodat, že na Ukrajině 

nemají Rusíni statut národnostní menšiny. V jeho díle nalezneme informace o původu 

Rusínů, o jejich politických snahách, o důležitých historických meznících apod. Knihu také 

tvoří četné ilustrace, mapy a dobové fotografie, kterými se autor snaží přiblížit lidem 

rusínskou kulturu, mentalitu, způsob jejich života a oblasti, které osidlovali či stále 

již v menší míře osidlují. V knize se postupně přesuneme od nejstarších dějin karpatských 

Rusínů až po tzv. třetí karpatsko-rusínské národní obrození, které započalo v roce 1989. 

Autor zde nevynechal ani důležité postavy, které jsou spojovány s Rusíny a kteří se hlásili 

k rusínské příslušnosti, jako například známý Andy Warhol nebo Alexander Duchnovič 

a Adolf Dobriansky, národní buditelé karpatských Rusínů. Objevují se zde i fotografie 

a ilustrace např. z tradiční rusínské svatby i jiné tradice, nebo ukázky tradičních oděvů 

či obydlí, různé staré texty a ukázky písní. Knihu autor zakončuje slovy: „Karpatští Rusíni 

existovali v minulosti, žijí v současnosti a budou žít v budoucnosti.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 MAGOCSI, Pavel Robert. Národ odnikud. Vydavatelství V. Paďaka, 2014. ISBN 978-966-387-

092-2 
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Folklórem se zabývá studie autorek Martiny Pavlicové a Lucie Uhlíkové Folklor 

jako součást nehmotného kulturního dědictví: Kam s ním?
 6
 Autorky se ve studii zabývají 

také tím, jak si každý z nás představuje folklór a co pro nás či ostatní lidi může znamenat. 

Pod slovem folklór si můžeme představit například pohádky, pověsti či tance. Každý si ale 

většinou představí jen určitou výseč. Studie si pokládá otázku, proč to tak je. Autorky 

se snaží postihnout, co folklór je, co do něho můžeme zařadit, a co už se za folklór 

považovat nedá. Ve studii je vysvětlen samotný pojem folklór jako takový. Dozvíme 

se i to, jak ho mohou chápat určité skupiny lidí v dnešní době. Dále je zde vysvětleno, 

že v různých národních školách byl tento pojem vysvětlován odlišně a to především 

na základě šíře jevů a projevů, které byly do folklóru zařazovány. Dalším bodem studie je 

poukázání na rozdílnost pojmů folklór a folklorismus. Tyto dva pojmy mezi sebou 

dle autorek nemají přesně vymezenou hranici, oba pojmy si jsou v mnoha projevech velice 

vzdáleny. Studie se zaměřuje především na folklór na území České republiky, ale zároveň 

vysvětluje i mnoho pojmů, které s folklórem obecně souvisí. Autorky se také zmiňují 

o funkci moderních technologií v otázce folklóru, kdy hlavní roli hraje především internet, 

který umožňuje laické veřejnosti diskutovat o rozsáhlosti a problematice folklóru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 PAVLICOVÁ, Martina, UHLÍKOVÁ, Lucie. Folklor jako součást nehmotného kulturního 

dědictví: Kam s ním? Studie s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

RVO: 68378076. 2012. 
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Další publikací, která se zabývá folklórem a pojetím kultury 

je Úvod do folkloristiky
7
 od Ivana Leščáka. Autor v několika kapitolách píše o vymezení 

folklóru jako předmětu folkloristiky, jakožto vědy, která se zabývá takzvanou lidovou 

kulturou, do níž se folklór zařazuje. Dále rozebírá samotný terénní výzkum, dokumentaci 

a prameny použitelné pro výzkum v obalsti kultury. Další kapitolu tvoří následně teorie 

a metody slovesné folkloristiky, zabývá se také folklórem jako interpretačním uměním 

a druhovou a žánrovou strukturou slovesného folklóru. V neposlední řadě se v publikaci 

objevuje informace o poetice folklóru, folklorizaci a folklorismu. Ohledně výzkumu 

a pramenů je důležité v první řadě zvolit vhodné zdroje, odkud budeme čerpat informace, 

jednat se může o tištěné dokumenty, nejlépe starší, ale také o obrazové prameny, jako 

například kresby. Důležité a velice přínosné jsou určitě rozhovory s odborníky na danou 

problematiku, ale také názory laické veřejnosti. Dle autora jsou důležitými prameny právě 

starší tištěné věci, místní tisk nebo záznamy v matrikách či straší farní záznamy, publikace 

například ve školách a na místních univerzitách. Hlavním těžištěm folklórního výzkumu je 

především živé ústní podání, či sběr folklórních skladeb a příběhů přímo od interpretů, 

zpěváků nebo pamětníků. 

 

Tradicemi, starými písněmi a příběhy se zabývá kniha Vyprávění a písně Rusínů 

z východního Slovenska.
8
 Kniha navazuje na český dialektologický výzkum, který 

probíhal v 50. a 60. letech minulého století, kdy se při terénních výzkumech podařilo získat 

mnoho nahrávek a záznamů od příslušníků rusínského etnika. První část knihy je tvořena 

vyprávěním pamětníků, druhou část následně tvoří písně rozdělené podle období 

a událostí, kdy se zpívaly. Příběhy i písně autenticky poukazují na poměry a život Rusínů 

a společnosti v Zakarpatí. Z vyprávění jde také velice často poznat rozmanitost nářečí dané 

oblasti a částečně také religiozita tamějšího obyvatelstva. Kniha je doplněna o CD 

s autentickými záznamy vypravěčů. Přínos díla je určitě jak na poli vědeckém, z hlediska 

rozmanitosti dialektů atd., tak i pro laickou veřejnost, která se může lépe vcítit do doby, 

která nám dnes již vzdálená. 

 

                                                 
7
 LEŠČÁK, Milan. Úvod do folkloristiky. Národné osvetové centrum, 2006. ISBN 80-7121-272-5 

8
 ŠIŠKOVÁ, Růžena, MUŠINKA, Mikuláš a HRUŠOVSKÝ, Jozef. Vyprávění a písně Rusínů 

z východního Slovenska: Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech. Praha: 

Euroslavica, 2009. ISBN 978-80-86420-89-1 
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Teoretická východiska 

1.3 Vysvětlení pojmů – národnostní menšina, identita, etnicita, 

asimilace a folklór 

1.3.1 Národnostní menšina 

Ve světě se nesetkáme s jednotnou definicí národnostní menšiny. Například 

v Evropské unii si definici tohoto pojmu určují jednotlivé státy samy. Jako všeobecná 

definice pojmu národnostní menšina se považuje definice vytvořená společenstvím OSN.
9
 

 

Vymezení pojmu národnostní menšina podle OSN (1985): 

 

Národnostní menšina je skupina obyvatel státu, tvořící menšinu v nedominantní 

pozici uvnitř státu, disponující etnickými, náboženskými nebo jazykovými 

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

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

dosáhnout rovnosti s většinou, jak ve skutečnosti, tak i podle zákona.
10

 

 

Obecně lze národnostní menšinu definovat dvěma způsoby. Rozlišujeme 

poté definici z hlediska státní legislativy a definici z hlediska kulturních souvislostí.
11

  

Kulturní definice stojí na faktu, že národnostní (etnickou) menšinou jsou takové 

skupiny lidí, které se odlišují od většinové společnosti například jazykem, kulturními 

tradicemi, mentalitou atd. Jde o skupiny, které nepřijímají národní identitu většinové 

společnosti, disponují určitým národním vědomím a projevují kolektivní vůli deklarovat se 

ve své osobitosti.
12

 

 

                                                 
9
 Definice pojmu národnostní menšina online. Multikultura, 10. 7. 2015 cit. 2015-11-14. 

Dostupné z: http://www.multikulturazlin.cz/l.php?id=2 
10

 Vymezení pojmu národnostní menšina dle OSN. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at 

para. 181. 
11 Menšiny – základní informace online. Národní informační centrum pro mládež, 26. 8. 2015 cit. 

2015-11-14. Dostupné z: http://www.nicm.cz/mensiny-zakladni-informace 
12

 Vymezení pojmu národnostní menšina dle kulturních souvislostí online. Multikultura, 

10. 7. 2015 cit. 2015-11-14. Dostupné z: http://www.multikulturazlin.cz/l.php?id=2 
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1.3.2 Identita 

Pojem identita se v průběhu času změnil, nebo spíše rozšířil svůj význam. Původně 

se o identitě hovořilo jako o stejnosti, jako o vyjádření totožnosti. Dnes tento pojem ovšem 

zahrnuje charakteristiky, kterými si skupina (společenství) zasluhuje či nárokuje nějaké 

uznání, nebo úctu jiných. Na základě identity se vytváří jakási hrdost, důstojnost a čest 

daného společenství. Rozlišujeme osobní a sociální identitu. Osobní identita představuje 

sebedefinici (sebeuvědomění), jde o představy, které má určitá osoba o sobě samé. 

Na druhé straně sociální identita je určena sociální příslušností dané osoby k určité 

kategorii lidí. Pokud tedy hovoříme o identitě národnostních menšin, jde právě o jejich 

sociální identitu a uvědomění si příslušnosti k danému společenství osob.
13

 

 

Kulturní identita vystupuje ze skupinové identity, kterou lze chápat jako osobní 

spojení se skupinou, se kterou společně sdílíme určité sociální a kulturní charakteristiky.
14

  

1.3.3 Etnicita 

Dnes se již nehovoří o rasách, ale tento pojem vystřídal název etnická skupina. 

Etnická skupina se určuje především prostřednictvím kulturních faktorů. U takovýchto 

skupin tedy sledujeme, jazyk, lidovou kulturu, historii apod. Často se příslušníci mohou 

skrze silný pocit sounáležitosti označovat za národ. Mnoho z nich si poté myslí, že mají 

společnou kulturu a historii, ve většině případů se to ovšem nedá nijak dokázat. Rasa 

a etnicita jsou pojmy založené na určitém dědictví, u rasy se jedná o dědictví genetické, 

u etnicity o dědictví spíše kulturní.
15

 

Pojem etnicita označuje totožnost jedince s jeho etnickou skupinou. Základem je 

řecké slovo Ethnos, které označuje národ ve smyslu skupiny charakterizované společným 

původem. Etnická skupina tedy v původním smyslu označuje základní lidskou kategorii 

a nejedná se pouze o podskupinu. Američtí sociologové následně začali používat pojem 

etnická skupina k označení skupiny lidí, kteří mají stejnou kulturní tradici a pocit identity. 

Tato skupina je dle toho vysvětlení podskupinou širší společnosti.
16

 

                                                 
13

 VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan a kol. Sociální psychologie, s. 111-113 
14

 MORGENSTERNOVÁ, Monika, ŠULOVÁ, Lenka a Lucie, SCHÖLL. Bilingvismus a 

interkulturní komunikace, s. 39 
15

 JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií, s. 116 
16

 HROCH, Miroslav. Pohledy na národ a nacionalismus, s. 164, 165 
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1.3.4 Asimilace 

Přizpůsobení (se), přizpůsobování (se). Jde o proces, kdy postupně splývají 

kulturní, etnické a sociální skupiny. Jedna ze skupin vždy ztrácí své specifické rysy, které 

jí původně odlišovaly od skupiny druhé, a zároveň přejímá typické rysy většinou majoritní 

skupiny. Asimilant je tedy poté osoba (jedinec), která se asimiluje, neboli se přizpůsobí 

danému prostředí.
17

 

 

Asimilace vychází z latinského slova „similis“- podobný. S tímto pojmem 

se můžeme setkat v mnoha situacích a oborech. Pojem asimilace se využívá například 

v biologii, psychologii, lingvistice, sociologii a mnoha dalších. Pokud nahlížíme 

na problém asimilace v rámci národnostních menšin, jedná se o asimilaci v oboru 

sociologie.
18

 

 

Asimilace může být dobrovolná. Ta se projeví jako výsledek dobrovolného přijmutí 

majoritní kultury minoritním společenstvím. Také ovšem může být nucená, která probíhá 

pod nátlakem ze strany kulturně dominantnější skupiny. Mezi stimuly vedoucí k asimilaci 

můžeme zařadit například stigmatizaci či diskriminaci. Výsledkem asimilace tedy následně 

bývá splynutí minority s majoritou, osoby ztratí vědomí skupinové příslušnosti a původní 

kulturní identitu.
19

 

1.3.5 Folklór 

„Folk (lid)“,“ lore (vědomosti)“.
20

 

 

Folklór označuje lidovou kulturu a její projevy jako je slovesnost, hudba, tanec a 

další. Širší pojem je poté folkloristika. Folkloristika je tedy věda, zabývající se vývojem, 

podmínkami a způsobem existence folklóru v souvislosti se společenským vývojem.
21

 

 

                                                 
17

 KRAUS Jiří, PETŘÁČKOVÁ Věra a kolektiv. Akademický slovník cizích slov, s. 74 
18 

GELLNER, Ernest. Národy a nacionalismus. 
19

 ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie V – Teorie sociální změny, s. 78, 79 
20

   Malý etnologický slovník. Etnologický ústav (Akademie věd ČR). 
21

 KRAUS Jiří, PETŘÁČKOVÁ Věra a kolektiv. Akademický slovník cizích slov, s. 236 



 
 

 

 

 19 

Pod slovem folklór se většinou obecně rozumí vše, co souvisí se starými projevy 

lidové kultury. Na jedné straně je vnímán jako něco důležitého, starého a je na něho 

pohlíženo s předepsanou úctou, na straně druhé může být folklór vnímán jako něco 

nefunkčního a zastaralého pro život dnešního člověka. Folklór sám o sobě je součástí 

širšího označení kultura. Tento druh kultury poté nazýváme jako kultura lidová či tradiční 

lidová kultura. Ve starší literatuře se můžeme setkat s pojmem národopis, který byl převzat 

z německého prostředí. Národopis následně vystřídaly dva pojmy a to etnografie, věda 

o duchovní a materiální kultuře, a folkloristika, věda o ústní slovesnosti, lidové hudbě, 

tanci atd. V současné době se setkáváme s pojmem etnologie, který v sobě zahrnuje 

studium tradiční nebo lidové kultury, ale současně i jakékoliv studium týkající se domácí 

či cizí kultury. Kulturu můžeme rozdělit na materiální a duchovní. Dalším rozdělením poté 

může být kultura společenská, obřadová či umělecká.
22

 

Definovat folklór je velice složité a záleží na pohledu každého člověka. Někdo 

chápe folklór jako živou tradici v současnosti, další zužuje předmět výzkumu na dvě či tři 

oblasti, nebo se okruh folklóru rozšiřuje také na jevy patřící k masové kultuře. Obecně lze 

říci, že se folklór vyznačuje kolektivností, ústností a tradičností. Folklór má tedy široký 

rozsah. Máme například folklór hudební, taneční. Nalezneme v něm prvky spjaté 

s každodenností sociálních skupin, jejich praktickými činnostmi a cítěním osob. Jedním 

ze základních znaků folklóru je komplexnost jeho uměleckých i mimouměleckých forem. 

Folklór nepředstavuje uzavřený systém, jelikož tradici rozvíjelo několik individuálních 

zkušenostních komplexů, některé archaické a nepotřebné tvary byly nahrazovány novými 

a tím se do projevu folklóru dostávaly jevy nové. Tento proces se děje i dnes a stojí tedy 

především na kolektivní tvorbě. Folklórní repertoár a jeho realizace vždy závisí 

na jednotlivci či dané skupině. V rámci folklóru se setkáváme s pojmem nositel lidové 

tradice. Tyto nositele lze rozdělit do třech skupin. Jde o tvořivé lidi, o lidi s interpretačními 

schopnostmi a lidi, kteří se pasivně zúčastňují na předvádění folklóru. Všechny tyto 

skupiny jsou ovšem velice důležité na předávání a tvoření folklóru.
23

 

                                                 
22

 LEŠČÁK, Milan. Úvod do folkloristiky, s. 6-29 
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1.4 Teorie o vzniku národů 

Jelikož Rusíni na sebe většinou nahlížejí jako na jeden rusínský národ, je vhodné 

podívat se na možnosti vzniku národů a teorie s touto problematikou spojené.  

 

Existují různé názory na vznik národa. V minulosti bylo Anthony Smithem 

vytvořeno pět paradigmat, která se snaží vysvětlit vznik národa. Jedná se 

o postmodernistické paradigma, modernistické paradigma, etnosymbolismus, 

primordialistickou teorii a perenialismus.  

 

Postmodernistické paradigma, které se snaží o dekonstrukci starých textů 

o nacionalismu. Postmodernisté hledají tak nové dimenze a termíny k označení této 

problematiky. Historické kořeny většinou vnímají velice kriticky.
24

 

 

Modernistické paradigma, vychází z teorie, že národ se utvářel až s příchodem 

modernizace. Důraz je kladen na občanskou participaci.
25

  

Všichni autoři a zastánci této teorie se obecně shodnou na tom, že národy nejsou 

věčné a vznikly náhodou v rámci modernizace společnosti. Zároveň také plní funkce vážící 

se k moderním společnostem. Bez funkcí, které národ plní, by moderní společnosti 

nemohly fungovat.
26
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 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních 

evropských národů, s. 42 
25

 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních 
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26
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Etnosymbolismus se snaží sledovat, jak národy reinterpretují symboly a hodnoty 

z minulosti. Tak, aby se vytvořilo novodobé národní vnímání.
27

 

S modernismem sdílí etnosymbolismus některé představy o povaze národních 

společenství. Shodnou se například na tom, že národy nepředstavují nadčasový typ 

lidského společenství. Rozdíl spočívá především v rámci, ve kterém oba směry přistupují 

k analýze národů a národní identity. Etnosymbolisté nevychází ve svých výzkumech 

primárně z modernity, ale berou národ jako jeden z typů kolektivní kulturní identity. Tato 

identita je následně univerzální charakteristika lidských skupin. Jelikož je národní identita 

jen jedním z několika typů kulturních identit, nelze jí pochopit pouze skrze jeden prvek, 

tedy modernitu. Musíme tedy tuto identitu zkoumat v širším historickém kontextu 

a zkoumat vazby mezi předešlými kolektivními kulturními identitami, zejména 

pak etnickými identitami.
28

 

 

Primordialistická teorie vychází z předpokladu, že vývoj národů je odvozován 

od atributů, jako je jazyk, teritorium, nebo náboženství. Tyto atributy jsou nazývány 

jako „primordiální“ atributy.
29

 

Příslušnost k národu je přirozenou součástí lidí. Národy jako takové mají starobylý 

původ.
30

 

 

Rusíni jsou velice věřící. Spojuje je tedy především víra a jejich náboženství. 

Jde o řeckokatolické vyznání a také o pravoslaví. V posledních letech jsou také velké 

snahy v prosazování rusínštiny. Proběhla i její kodifikace. Skrze ni si Rusíni také 

uvědomují svou příslušnost k národu.  

                                                 
27
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PAIDEIA: Philosophical E-Journal of Charles University  

3-4/IX/2012 cit. 2016-03-05. ISSN 1214-8725. online Dostupné z: 

http://paideia.pedf.cuni.cz/download/kubisova.pdf 
29

 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: Příčiny a předpoklady utváření moderních 

evropských národů, s. 42 
30

 HIRT, Tomáš. Přehled základních tezí modernistického pojetí nacionalismu. AntropoWEBZIN 2-

3/2007. ISSN 1801-8807. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/cs/prehled-zakladnich-tezi-

modernistickeho-pojet 



 
 

 

 

 22 

Perenialismus se od primordialismu odlišuje tím, že spočívá v odvození národa 

z dlouhých trendů historického vývoje. Nejedná se tedy, tak jako u primordialismu, 

o atributy, které jsou stálé, svým způsobem věčné. Zastánci této teorie vychází ze starých 

předmoderních, etnických a politických vazeb.
31

 

Hranice mezi primordialismem a perenialismem je velice malá. Perenialismus využívá 

stejné kategorie jako primordialismus. Tedy teritorium, jazyk, náboženství. Rozšiřuje 

ho ovšem o momenty politické historie.
32

 

 

Na vznik rusínského národa by se dalo nahlížet zejména prostřednictvím 

primordialismu či perenialismu. Jejich národní cítění vychází především z náboženství 

a jazyka. Uvědomují si ovšem svůj původ a historii. Souvislost s teritoriem je skrze území 

Podkarpatské Rusi, tedy kolébkou Rusínů. V tomto ohledu je vidět souvislost 

s primordialistickým paradigmatem. V historii Rusínů je ovšem také velice dobře vidět 

politický aspekt. Politická situace vždy působila na vývoj rusínského národa. Zde tedy 

vystupuje paradigma perenalistické. 
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Vlastní práce – praktická část 

1.5 Historický vývoj 

Rusínský národ nikdy neměl svůj vlastní stát, i když o to v určitém období usiloval. 

V minulosti došlo k vyhlášení samostatnosti a pokus o vytvoření vlastního rusínského 

národního státu. Jednalo se například o Karpatskou Ukrajinu, která byla vyhlášena v roce 

1939 a trvala pouhý jeden den, nebo také Lemko-rusínská republika, která vznikla 

v Polsku u hranic se Slovenskem a trvala od roku 1918 až do roku 1920 či republika 

Komancza, ta se skládala pouze ze tří lemkovských vesnic. Republika Komancza 

existovala necelé 4 měsíce a to od 4. listopadu 1918 až do 23. ledna 1919.
33

   

 Od nepaměti osidlují Rusíni oblast Podkarpatské Rusi, známé také pod názvem 

Zakarpatská Ukrajina. Kvůli nevlídným historickým událostem mnoho Rusínů emigrovalo 

například do USA či Kanady, nebo i do jiných zemí Evropy. Mnoho Rusínů žije dodnes 

právě na Slovensku, také v Polsku, kde se nazývají Lemkové, nebo na Ukrajině, kde jejich 

situace není tak příznivá jako například již ve zmiňovaném Slovensku. Situace pro Rusíny 

nebyla v minulosti jednoduchá. Často byli nuceni hlásit se k jiné národnosti. U Rusínů 

na Slovensku šlo především o ukrajinskou nebo slovenskou národnost. Setkáme se 

i s názory, že to nebylo nucené, tento názor se však vyskytuje pouze ojediněle. 

V minulosti existovaly různé národnostní orientace týkající se rusínského etnika. 

Dodnes přetrvaly pouze dvě. Je to orientace rusínská a ukrajinská. Jasně z toho vyplývá, 

že ukrajinská orientace poukazuje na fakt, že Rusíni jsou větví Ukrajinců a proto neexistuje 

a ani by neměla existovat osobitá karpatskorusínská národnost. Rusínská orientace naproti 

tomu tvrdí, že Karpatští Rusíni jsou samostatný národ, který má svůj vlastní jazyk 

i kulturu.
34
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Obrázek 1 - Rusínské obyvateslvo na Slovensku podle posledního sčítání obyvatel
35

 

1.5.1 Počátky Rusínů a jejich příchod do oblasti Karpat 

Za předky rusínského národa se často označují slovanské kmeny, které přišly 

na území Karpat, tedy přesně do údolí Karpat někdy kolem 5.–6. století. Původ Rusínů 

je ovšem velice složitý a těžko lze určit původní rusínský kmen. Jejich pojmenování 

vzniklo kvůli oblasti, kterou obývali. Avšak do této oblasti kočovalo a následně se zde 

usazovalo mnoho kmenů. Odhaduje se tedy, že předci Rusínů byli především rané 

slovanské národy, Bílí Chorvaté, Rusíni z Haliče a Podolí, ale také porusínštění Valaši. 

Vývoj karpatských Rusínů byl ovlivněn hlavně v 9. století, kdy se objevují výbojné kmeny, 

dnes známé pod jménem Maďaři. Z této doby existuje legenda o knížeti, který žil 

na Užhorodském hradě, tento hrad se také nazýval pevnost Bílých Chorvatů, a byl zabit 

maďarskými kočovníky právě v 9. století. Kníže se jmenoval Laborec a stal se prvním 

národním hrdinou Rusínů. Tato legenda totiž inspirovala mnoho patriotických rusínských 

spisovatelů. Maďaři tedy obsadili oblast Karpat, Podkarpatskou Rus, ale jelikož zatím 

nedokázali kontrolovat celé území, kočovaly sem další kmeny a usidlovaly se zde. Těmto 

lidem se od 11. století začalo říkat Rusíni, tj. obyvatelé Rusi. Termíny Ruskyj a Rusyn se 

také používaly k označování křesťana vyznávajícího byzantský obřad. Oblast, ve které žili 

původní Rusíni, se ve středověku označovala jako Ruská Marka a patřila pod správu 

uherských králů.
36
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Situaci rusínské společnosti ovlivnila také bitva u Moháče v roce 1526 a vpád 

Turků do střední Evropy. Území Rusínů se totiž stalo oblastí, kde probíhaly boje mezi 

Tureckem a Rakouskem a také protihabsburské války.
37

 

V roce 1777 vyhlásila Marie Terezie zvláštní školský statut pro Uhry, 

Ratio educationis. Tímto se od základů změnil celý školský systém v Uhrách. Školství se 

oddělilo od církve a podřízeno bylo komisi pro vzdělání. Základní vzdělání bylo povinné. 

Jednalo se o děti od 6 do 12 let. Tento statut také zavedl čtyři nové typy škol. Byla to škola 

vesnická, dvoutřídní škola triviální v městečkách, ve městech poté byly školy trojtřídní 

hlavní pro děti obchodníků a řemeslníků, v centrech školských okruhů čtyřtřídní školy 

normální, které připravovaly učitele. Také střední školy měly svou hierarchii. Jednalo se o 

tři typy škol. Byla to nižší střední škola (gramatická), gymnázium a akademie, která byla 

předstupněm k univerzitě. Touto školskou reformou byl na Podkarpatsku pověřen biskup 

Andrej Bačinský. Díky němu byla ve školách vedena výuka v rusínštině a rusínština se v té 

době stala také jazykem biskupské kanceláře. Sám biskup Bačinský je velice důležitou 

postavou Rusínů. Vydal mnoho prací, které se staly historickými památkami Rusínů, také 

vytvořil kruh vzdělanců, kteří se zabývali rusínskou historií a vydáváním učebnic.
38

 

Následné snahy Josefa II. zavést po celém území němčinu jako spisovný a jediný 

jazyk probudila vlnu národních obrození. Tato vlna se nevyhnula ani Rusínům. Jelikož ale 

mnoho rusínských vzdělanců odešlo do zahraniční, především do Ruska, museli se úkolů 

spjatých s národním obrozením ujmout faráři z rusínských vesnic.
39
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1.5.2 Rok 1919; Rusíni v rámci ČSR 

Snahy o vytvoření rusínského státu v oblasti Podkarpatské Rusi v roce 1919 byly 

od počátku velice složité a nedopadly úplně podle očekávání. Tyto snahy provázelo mnoho 

jednání, usnesení a slibů, které často nebyly dodrženy. Naráželo se také na problematiku 

rozdělení území a následně i na tzv. rusofily, kteří často nastolovali otázku „spojení všech 

Karpatorusů“. Udělala se také spousta chyb, například v jazykové otázce, kdy byla 

rusínština označena za dialekt maloruštiny, tedy ukrajinštiny a následně se podle tohoto 

určení začalo vyučovat ve školách.
40

 

Dne 1. ledna roku 1919 jednala delegace z Užhorodu, jejíž členové byli A. Valošin, 

P. Legeza a I. Kontratovič, o připojení Podkarpatské Rusi k Československu. Toto jednání 

probíhalo v Budapešti a představitelé rusínské delegace jednali se spoluzmocněncem vlády 

M. Hodžou. Angažovala se také delegace amerických Rusínů, ve které působili 

G. Žatkovič, T. Žatkovič, J. Gardoš, I. Drimak, M. Gančun. G. Žatkovič se také v Praze 

setkal s prezidentem Československa T. G. Masarykem a předal mu memorandum 

ve formě Čtrnácti bodů. Tyto body byly podmínky, které měly být splněny, aby se 

Podkarpatská Rus mohla připojit k Československu. Toto setkání proběhlo 10. března 1919 

a dá se říci, že se tím započala dlouhá cesta vyjednávání a řešení problematiky vztahu 

Podkarpatské Rusi a Československa.
41

 

V březnu roku 1919 se v Paříži konala mírová konference, kde vystoupili předseda 

čs. vlády K. Kramář a ministr zahraniční E. Beneš a představili zde řadu memorand, neboli 

Memoire, kde Memoire č. 6 obsahovalo otázky týkající se uherských Rusínů a možnosti 

jejich připojení k Československu. V květnu téhož roku předložil E. Beneš návrh čs. vlády 

ve věci rusínské autonomie, kde bylo slíbeno, že rusínské území, tedy území Podkarpatské 

Rusi, bude mít autonomii, vlastní parlament se zákonodárnou mocí v otázkách jazykových, 

školských a náboženských. V čele tohoto území měl stát guvernér jmenovaný prezidentem 

Československa. Ministerstva měla mít zvláštní rusínský referát a zástupcem ve vládě ČSR 

měl být ministr bez portfeje. Žatkovič nesouhlasil s nedodržením dohody v otázce hranice 

Podkarpatské Rusi a Slovenska. Provizorně byla domluvena dočasná hranice, kterou mohla 

československá vláda v budoucnu upravit. Státy Dohody a Rakousko podepsaly 
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10. září 1919 mírovou smlouvu v Saint-Germain-en-Laye. Součástí této smlouvy byla 

tzv. malá minoritní smlouva, ve které bylo mimo jiné deklarováno, že Podkarpatská Rus je 

součástí Československa. Toto území mělo rozlohu 12 617 km
2
, žilo zde 585 500 obyvatel, 

z toho 372 500 obyvatel rusínské národnosti. Československo se tehdy zavazovalo, 

že zorganizuje rusínské území jižně od Karpat, které bude fungovat jako autonomní 

jednotka v československém státě a získá nejvyšší míru samosprávy. Mírová smlouva 

ovšem neurčila lhůtu, ve které se měla uskutečnit autonomie, nebyly ani určeny žádné 

sankce pro Československo za nesplnění sjednaných bodů.
42

 

V září roku 1919 nastala oficiálně schválená vojenská diktatura na Podkarpatské 

Rusi čs. armádou. Následně byl poté 7. listopadu téhož roku vydán Generální statut 

pro organizaci a administraci Podkarpatské Rusi. Tento statut stanovil název území, 

Podkarpatská Rus a dále možnost použití názvu Rusínsko. Ve školách se měl vyučovat 

jazyk lidový (rusínština) a tento jazyk bude i oficiálním jazykem území. Statut ovšem 

nebyl vydán formou zákona nebo nařízení, nebyl ani publikován ve Sbírce zákonů 

a nařízení. Zmatky vyvolalo později špatné zařazení jazyka, kdy experti došli k závěru, 

že se jedná o dialekt ukrajinštiny.
43

 

Ve 20. a 30. letech se stává Podkarpatská Rus velice oblíbenou destinací 

pro československé umělce a je jim zdrojem inspirace. Nejvýrazněji se toto období 

projevuje především v české próze. Změnu situace na Podkarpatské Rusi přináší rok 1938, 

kdy 12. listopadu proběhla tzv. vídeňská arbitráž. Podle výsledků této arbitráže muselo 

Československo odstoupit Maďarsku značnou část území. Jednalo se o jižní část Slovenska 

a Podkarpatské Rusi. O tato území přichází ČSR hned v roce 1939, kdy sílil tlak 

na odevzdání území Podkarpatské Rusi Maďarsku. 6. března byl prezidentem Háchou 

nominován poslední autonomní kabinet. Situace se více zkomplikovala po vyhlášení 

samostatného Slovenského státu, 14. března 1939, a Podkarpatská Rus se dostala 

do politického vakua. A. Vološin tehdejší představitel Podkarpatské Rusi se rozhodl 

15. března 1939 vyhlásit nezávislost země. Byla tedy vyhlášena nezávislost a schválen 

název Karpatská Ukrajina. Vološin následně požádal Německo o vyhlášení protektorátu 

nad Karpatskou Ukrajinou, to ale bylo odmítnuto. Večer tentýž den byla rozpuštěna vláda 

Karpatské Ukrajiny. 18. Března 1939 poté Maďarsko dokončilo obsazování 
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Podkarpatské Rusi a tím skončil vliv Československa na tomto území a konec autonomie 

Podkarpatské Rusi a Rusínů.
44

 

V období trvání Československa došlo také k poklesu rusínskeho obyvatelstva. 

Přispěly k tomu výše zmiňované události. S vysvětlením poklesu obyvatel s rusínskou 

národností přišel Pavel Maču. Podle jeho názoru byl výrazný pokles počtu Rusínů v oblasti 

Podkarpatské Rusi a Slovenska způsoben faktory jako například kolektivizace, zákaz 

řeckokatolické církve a zavedení pravoslaví, proces ukrajinizace, během něhož se museli 

Rusíni hromadně hlásit k ukrajinské národnosti a používat ukrajinštinu (té často 

ani nerozuměli), sovětská intervence v roce 1968.
45

 

1.5.3 Situace Rusínů za II. světová války a po válce 

Za 2. světové války bojovali Rusíni na obou stranách fronty. V roce 1940 byl 

maďarské vládě předložen projekt autonomie Kárpatálja. Tento projekt byl ale následně 

prohlášen za neuskutečnitelný. Jako důvod se uvedl fakt, že rusínská společnost nemá 

střední vrstvu, která by zvládla autonomii uskutečnit. V této době byl hlavním 

představitelem oblasti Miklós Kozma, který slíbil podpořit kulturní rozvoj, vydavatelskou 

činnost i rusínské školství. V roce 1941 byla založena Podkarpatská vědecká společnost, 

která byla koncipována jako vědecká instituce a sídlila v Užhorodu. Tato společnost 

vyvinula velkou vydavatelskou činnost a v rámci této společnosti byla také vydána 

Gramatika rusínského jazyka. Po napadení SSSR Hitlerem byli Rusíni mobilizováni 

do maďarské armády, jelikož bylo Maďarsko spojencem Německa. V roce 1942 umírá 

M. Kozma a oblast Kárpatálja se znovu dostává pod vojenský režim. 29. června 1945 byla 

uzavřena smlouva mezi ČSR a SSSR o postoupení Podkarpatské Rusi Sovětskému svazu. 

Tato dohoda se také označuje jako „rusínský Mnichov“. Po válce byli Rusíni 

na Zakarpatské Ukrajině podrobeni ukrajinizaci. Stejnou situaci prožívali i Rusíni 

na východním Slovensku. Polští Lemkové byli zase vysidlování z jejich rodné oblasti 

Lemkoviny a roztroušeni po celém území Polska. Tím byli odsouzeni k polonizaci. 

V tomto období je velice častá emigrace Rusínů do zahraničí. 
46
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1.5.4 Postoj Slovenska k národnostním menšinám 

Na Slovensku žije a je oficiálně schváleno 13 národnostních menšin. Mezi nimiž 

nalezneme také rusínskou národnostní menšinu. Každá z 13 národnostních menšin 

má svého zástupce ve Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády pre 

ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. V roce 2012 zřídila vláda funkci 

splnomocněnce vlády pro národnostní menšiny Slovenské republiky, který působí jako 

poradní orgán v otázkách týkajících se národnostních menšin. Konzultačním 

mechanismem ve věcech národnostních menšin na řešení věcí, které se jich týkají je poté 

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny.
47

 

 

Ochranu práv národnostních menšin na Slovensku zajišťuje Úřad vlády Slovenské 

republiky, veřejný ochránce práv, Slovenské národní středisko pro lidská práva, všeobecné 

soudy Slovenské republiky a Ústavní soud Slovenské republiky.
48
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Tabulka 1- Rozdělení finančních prostředků pro program "Kultúra národnostných 

menšín"
49

 

 

Menšiny 2012 2013 2014 2015

bulharská 32 000 € 34 000 € 32 000 € 34 215 €

česká 166 000 € 176 000 € 160 000 € 206 024 €

chorvatská 60 000 € 64 000 € 60 000 € 49 375 €

maďarská 2 320 000 € 2 470 000 € 2 600 000 € 1 983 057 €

moravská 24 000 € 24 000 € 20 000 € 27 908 €

německá 136 000 € 144 000 € 80 000 € 96 604 €

polská 76 000 € 80 000 € 40 000 € 62 060 €

romská 540 000 € 576 000 € 588 000 € 634 109 €

rusínská 212 000 € 230 000 € 200 000 € 263 482 €

ruská 48 000 € 52 000 € 40 000 € 51 270 €

srbská 18 000 € 20 000 € 20 000 € 27 703 €

ukrajinská 148 000 € 155 000 € 100 000 € 108 142 €

židovská 72 000 € 75 000 € 60 000 € 55 547 €

Celkem 3 852 000 € 4 100 000 € 4 000 000 € 3 599 495 €
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Tabulka 2 - Počet obyvatel Slovenské republiky podle národnosti 
50

 

Národnost 2011 2001 1991

slovenská 4 352 775 4 614 854 4 519 328

maďarská 458 467 520 528 567 296

romská 105 738 89 920 75 802

česká 30 367 44 620 52 884

rusínská 33 482 24 201 17 197

ukrajinská 7 430 10 814 13 281

německá 4 690 5 405 5 414

polská 3 084 2 602 2 659

chorvatská 1 022 890 x

sbrská 698 434 x

ruská 1 997 1 590 1 389

židovská 631 218 134

moravská 3 286 2 348 6 037

bulharská 1 051 1 179 1 400

ostatní 9 825 5 350 2 732

nezjištěné 382 493 54 502 8 782
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1.5.5 Současná situace Rusínů (především na Slovensku) 

I v současné době obývají Rusíni především oblast Podkarpatské Rusi. Nejvíce 

Rusínů na Slovensku žije v Prešovském kraji, zde se nachází i samotné centrum Rusínů. 

Na Slovensku jsou Rusíni uznáni jako jedna z 13 národnostních menšin, z toho jim plynou 

určité výhody a možnosti s tím spojené. Podle slovenského statistického úřadu žilo 

na Slovensku v roce 2011 přibližně 33 482 obyvatel s rusínskou národností, což je skoro 

dvojnásobek oproti roku 1991, kdy se k rusínské národnosti na Slovensku přihlásilo něco 

málo okolo 17 tis. lidí.
51

  

V dnešní době jsou Rusíni rozprostřeni po celém světě a to hlavně kvůli složité 

situaci v minulosti, kdy často museli opouštět své domovy a odejít do zahraniční, 

nebo se přihlásit k jiné než rusínské národnosti. Nejčastěji k ukrajinské nebo slovenské. 

Mnoho Rusínů dnes žije také v Americe. U nás v České republice žije podle sčítání 

obyvatel z roku 2001 přibližně 1 109 osob, které se hlásí k rusínské národnosti. Počet může 

být ale mnohem vyšší a může dosahovat čísla kolem 10 tis. osob. 
52

 

Nelze ovšem určit naprosto přesný počet lidí s rusínskou národností, protože mnoho 

lidí se stále ještě bojí nebo nějakým způsobem stydí přihlásit se k tomu, že jsou Rusíni. 

Nejen z tohoto důvodu jsou počty této národnosti velice zkreslené. Můžeme se také setkat 

s rodinami, ve kterých jsou jednotliví příslušníci jiné národnosti (ukrajinské, slovenské 

i ruské). Může za to především zapeklitá a složitá situace v minulosti. Tito lidé z větší části 

ovšem nikdy nezapomněli na to, že jsou Rusíni a stále v nich přetrvává vnitřní uvědomění 

o rusínském původu. Dále je spousta lidí, kteří se hlásí k majoritě, protože jednoduše žijí 

například na Slovensku a při sčítání si napíší národnost slovenskou, i když se za Rusíny 

považují a ani se nestydí za svůj původ. 

 

Žena (31-55): „Postavení Rusínů na Slovensku poslední dobou trochu upadá, i když 

zviditelnit Rusíny se snaží i rusínské celebrity např. M. Čekovský nebo M. Hudák, kteří se 

nestydí za svůj rusínský původ.“ 
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1.6 Rusíni a jejich kultura 

Podle Paula Magocsiho má literární činnost karpatských Rusínů svou tradici 

již od 17. století. Jiné zdroje ovšem uvádějí spíše 18. až 19. století jako počátek opravdové 

rusínské literární tvorby. V úplných počátcích se nehledí na to, jaký spisovný jazyk 

se k tvorbě používal, jelikož kodifikace spisovného rusínského jazyka přichází 

až ve 20. století. Literární tvorba má velice osobitý charakter, často se v dílech líčí podstata 

rusínského života a mentalita lidí. Mezi nejrozšířenější témata patřila například krása 

Karpat a láska k tomu, co autor považoval za krásu území, které osidloval rusínský národ. 

Častým tématem byl také život obyčejného rusínského obyvatelstva, které je ovládáno 

přírodními živly a často utlačováno cizí nadvládou. Každá karpatorusínská oblast má svého 

literárního otce. Pro prešovskou oblast a Podkarpatskou Rus to byli Alexandr Duchnovič 

a Alexandr Pavlovič. Dnes skoro ve všech oblastech obývaných Rusíny funguje 

vydavatelská činnost, vznikají různé kulturní spolky apod. Do lidové kultury poté můžeme 

zařadit tradiční výšivky, malování kraslic či lidovou hudbu a tance, které se předávají 

a předvádějí v rámci folklórních souborů, nebo uměleckých kroužků. V architektuře 

se nejvýrazněji projevují dřevěné kostelíky. Ty jsou neodlučitelně spjaty s náboženstvím 

a kulturou Karpatských Rusínů. V rámci rusínské kultury se také můžeme setkat s pojmem 

„podkarpatský Barbizón“. Jedná se o malířskou školu, kterou vytvořili karpatští Rusíni 

v první polovině 20. století. V dílech malířů stejně jako v literární tvorbě převažuje 

zejména téma tradičního karpatorusínského života. Po celém Slovensku nalezneme mnoho 

výstav zaměřujících se na karpatorusínské lidové umění, ikony a malby. V Medzilaborcích 

poté nalezneme muzeum, které je věnováno asi jednomu z nejznámějších Rusínů moderní 

doby, kterým byl představitel pop-artu Andy Warhol (Andrij Warhola).
53
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Obrázek 2 - Andy Warhol v muzeu Andyho Warhola v Medzilaborcích
54

 

 

Důležitou roli v oblasti rusínské kultury hraje také Muzeum rusínské kultury 

v Prešově. O vznik tohoto muzea se také zasloužila Rusínská obroda, která při svém 

vzniku vytvořila seznam deseti bodů, které se týkaly zlepšení postavení Rusínů. Vytvoření 

muzea bylo jedním z bodů. Muzeum se snaží shromažďovat a ochraňovat důkazy o hmotné 

a duchovní kultuře Rusínů. Provádí vědecké výzkumy a získaná data zpracovává 

a zpřístupňuje veřejnosti. Přináší také důkazy o aktivitách Rusínů doma i v zahraničí. 

Snaží se tím podpořit národní uvědomění Rusínů a přiblížit tím Rusíny široké veřejnosti. 

Muzeum se také připravuje na realizaci koncepce, která je zaměřená na získávání výpovědí 

pamětníků z různých oblastí rusínského života. Funguje zde také spolupráce s rusínskými 

muzei v zahraničí a tedy propojování rusínské komunity skrze další organizace. Samotné 

muzeum vzniklo 1. ledna v roce 2007 a jeho posláním je chránit a předávat kulturní 

dědictví Rusínů.
55
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1.6.1 Kultura v 19. století 

Do roku 1800 se nesetkáme s mnoha doklady o Rusínech. Nalezneme spíše věci 

administrativního typu. Historické a etnografické údaje se začínají objevovat na počátku 

19. století. V tomto období se také začíná větší nacionalizace národů habsburské 

monarchie. Rusínské národní uvědomění začíná růst, vliv na to má také silná maďarizace, 

která panovala. Dá se tedy říci, že rusínská kulturní historie začíná až někdy ve druhé 

polovině 19. století. Lze ale dohledat mnoho starých církevních rukopisů, ve kterých 

se mohou objevovat rusínské rysy. Dochází zde ovšem ke sporům, zda se nejedná 

o ukrajinštinu. Tzv. uherskou rusínštinu používal rusínský básník Petro Kuzmjak. Byl také 

prvním autorem, který v rusínštině publikoval. Jeho prvním rusínským dílem byl sborník 

Russkij Solovej z roku 1890. Důležité je ovšem to, že tento sborník byl velikou inspirací 

a impulsem o zájem o Rusíny a jejich kulturu pro ukrajinského etnografa Volodimira 

Hnaťukova. Hnaťukov se následně začal zajímat o Rusíny z Báčky. Sám se do Báčky 

v roce 1897 i vypravil a posbíral tam mnoho lidových písní, pověstí, pohádek i církevních 

rukopisů. Tyto nálezy následně publikoval a jeho publikace představují důležité sbírky 

folklóru Rusínů. První rusínskou knihu, psanou v rusínštině, napsal Gabor (Harvrijil) 

Kosteľnik. Kniha Z mojoho valala (Z mojí dědiny) vyšla v roce 1904. Tuto knihu můžeme 

označit za počátek používání rusínštiny jako literárního jazyka. Po dlouhou dobu se Rusíni 

snažili vytvořit určité normy, aby zakotvili a kodifikovali rusínštinu. To ovšem kvůli 

sporům a mnoha používaným dialektům nebylo skoro možné. V roce 1919 se konal první 

rusínský kongres. V Novém Sadu se sešli zástupci rusínských vesnic a řešili rusínskou 

kulturu  jazyk. Na kongresu byly dokonce návrhy, aby se literárním jazykem stala 

ukrajinština nebo ruština. Hlavní slovo ovšem měla rusínská linie a bylo rozhodnuto, 

že jazyk se bude rozvíjet na základě jazyka Rusínů z Báčky a Sriemu. Jako základ spisovné 

normy se měla stát jazyková varianta, která byla používána v ruském Keresturu. Můžeme 

ovšem najít velké rozdíly mezi ustanovenou formou spisovné rusínštiny a různými dialekty 

určitých vesnic. Na kongresu se také vytvořila první rusínská organizace Ruske narodne 

prosvitne družstvo (RNPD).
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1.6.2 Kultura v meziválečném období 

V meziválečném období se začínají zakládat různé soubory, divadelní spolky, 

vydávají se časopisy a jiné. Divadelní činnost existovala od 20. let a na konci let 30. mělo 

divadlo profesionální úroveň. V této době také vzniká druhá organizace Rusínů 

a to Kulturno-prosvitni sojuz južnoslavjanskich Rusinoch. Za druhé světové války ovšem 

rusínská činnost v kulturní oblasti téměř zanikla. Obě organizace se přesunuly 

do Užhorodu pod správu Organizacje grekokatolickej mladeži. Během maďarské okupace 

byla rusínská situace relativně příznivá a Maďaři na Rusíny nahlíželi celkem pozitivně. 

Vyučujícím jazykem ve školách se ovšem stala maďarština a na počtech Rusínů 

se maďarizace také podepsala. Za období vzniku rusínské kultury, tedy tanečních 

a pěveckých souborů a dalších kulturních prvků, se dá označit meziválečné období. 

Toto období také určitým způsobem přináší pocit etnické sounáležitosti a národního 

uvědomění Rusínů. V současné době jsou Rusíni podporováni a jejich práva jsou 

ve většině států, kde tvoří národnostní menšinu, zakotvena v ústavě. Rusíni mezi sebou 

také velice spolupracují a to i na mezinárodní úrovni.
57

 

1.7 Asimilace Rusínů 

Jedním z podstatných vlivů na výraznou asimilaci Rusínů je především neexistence 

vlastního státu či nějaká forma samosprávného území, která by Rusínům poskytla důležitý 

impuls k vnímání nějakého kolektivního zázemí a vlastní příslušnosti a identity. Je jisté, 

že v dnešní době již funguje mnoho institucí a organizací, které se zabývají problematikou 

rusínského jazyka a udržení rusínské identity v rámci majoritní společnosti. Ty ale ovšem 

nemohou postihnout všechny stránky rusínského života. Je tedy jasné, že Rusíni jakožto 

národnostní menšina, více či méně početná, musí náležitě podléhat určité míře asimilace. 

 

Martin Veličko: „Nechtěl bych ve vztahu k deasimilaci stavět Rusíny do role 

separatistů a podkopávat vnímaní suverenity jednotlivých států. Jednoznačně bych se však 

přiklonil k podpoře existenci menšinových a suverenitu neohrožujících samospráv 

co nejširšího spektra.“ 
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Asimilace Rusínů probíhá ve všech společenských vrstvách. Markantně se ovšem 

projevuje u osob, které okolnosti donutily opustit domov, respektive rodný rusínský region. 

Nejčastěji se tak děje kvůli nedostatku pracovních příležitostí a následné migraci za prací. 

Hlavním důvodem pro opuštění rodného regionu je také vzdělání a tedy odchod mladých 

lidí do větších měst nebo třeba i do zahraničí. 

 

Martin Veličko: „Samozřejmě já jako slovenský Rusín nemohu plnohodnotně 

popsat stav u Rusínů na Podkarpatské Rusi, avšak úroveň asimilace tam je z mého 

subjektivního pohledu dramatičtější než na Slovensku. Hlavním faktorem je, že rusínská 

menšina na Podkarpatské Rusi plně nevyužívá garantovaná a ústavou zakotvená 

národnostně-menšinová práva.” 

 

Dalším asimilačním faktorem je určitě také postupné vytrácení a používání 

rusínského jazyka hlavně v rodinách, tedy předávání jazyka z rodičů na děti, nebo také 

využití jazyka ve veřejné sféře života. Ještě výrazněji, než jazyk se ztrácí potřeba ctít 

menšinové tradice a tedy i postupné zvolňování zájmu o materiální a duchovní kulturu jako 

takovou. 

 

Postavení Rusínů na Slovensku je určitě markantně lepší než postavení Rusínů 

na Ukrajině. Nezúčastněnému pozorovateli by se mohlo zdát až idylické, ovšem někteří 

Rusíni, se v dotazníku vyjádřili spíše skepticky k otázce týkající se právě postavení 

rusínské národnostní menšiny na Slovensku. Z odpovědí je vidět jisté rozčarování 

z působící asimilace a poslovenšťování Rusínů.  

 

Muž (56): „Postavenie Rusínov na Slovensku je veľmi marginálne. Po dedinách 

zaniká školstvo ako celok, nehovoriac o národnostnom školstve, ktoré začalo zanikať už od 

roku 1996. A marginálnosť Rusínov ako národnostnej (národnej) identity je zrejmá 

aj z toho, že zástupcovia tohto národa či národnosti nemajú žiadne významné postavenie 

vo vláde, parlamente, nemajú vlastný rozpočet (len príspevky z Ministerstva kultúry 

na jednotlivé akcie) národnostné politické strany vznikajú a zanikajú ako huby po daždi, 

kšeftuje sa s nimi. „ 
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Muž (15-20): „Je smutné, že ja, Rusín, vám teraz píšem odpovede do tohto 

dotazníka po slovensky, keďže slovenčinu ovládam omnoho lepšie ako rusínčinu, a nebyť 

mojej iniciatívy, tak by som o svojich koreňoch, domove, jazyku a kultúre nevedel takmer 

nič. Absentuje školstvo, absentuje národné sebauvedomenie a politická reprezentácia.” 

 

Žena (31-50): „V jazykovej oblasti. Poznám veľmi veľa rusínskych rodín, ktoré 

svoje deti nenaučili rodnej reči. Veď aj prečo. Ako keby sa za to hanbili a hlavne zabudli 

na to kto bol ich otec, mama, dedo a baba. Kde sa narodili a kto bol ich brat a sestra.“ 

 

Muž (56<): „Asimilácia pôsobí najviac v štátnych úradoch - súdy, prokuratúra, 

sústava štátnej správy, zdravotníctvo a školstvo. Je predsa paradox, keď detí na hodine 

rusinčiny rozprávajú po rusinsky, a na prestávke medzi sebou hovoria po slovensky.” 

1.8 Protiasimilační snahy 

Martin Veličko vidí podstatné řešení ve zmírňování asimilace v krocích, které 

podněcují individuální a také kolektivní rovinu sebeuvědomění, národnostního sebevědomí 

a vnímaní vlastní národnostní identity ve všech generačních skupinách. S tím souvisí 

i změna postoje respektive impuls směrem k rodičům a mezigenerační tradici směrem 

k jejich dětem a všem těm, kteří jsou a měli by být zdrojem přežití rusínské menšiny 

do budoucna. Dalším bodem je podle Martina Velička podpora vzdělávání a školství jako 

takového, které by bylo vedeno v rusínštině, podpora kulturních aktivit všeho druhu 

a neméně důležitý je podle něho i „motivační marketing“ prostřednictvím masmédií. 

Součástí protiasimilačních snah by také měla být podpora a využívání zákonů 

umožňujících využívat rusínský jazyk například u soudu, styk s úřady či dvojjazyčné 

názvy obcí s vysokým počtem Rusínů. 

 

Je nutné ovšem dodat, že existuje mnoho zákonů o ochraně národnostích menšin 

a s nimi také možnosti udržení národnostní identity a vlastních menšinových tradic 

či jazyka. Otázkou poté zůstáva, zda národnostní menšiny tyto zákony opravdu ve svůj 

prospěch využívají. 
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Folklórní soubory jsou z pohledu Martina Velička důležitým článkem zachování 

rusínské kulturní kontinuity a to formou, která je v rusínských oblastech stále populární. 

Dá se říci, že jejich folklór Rusíny podstatně vymezuje vůči globálnímu mainstreamu, 

který výrazně ovlivňuje asimilaci Rusínů. O nynější formě folklóru se ovšem nedá hovořit 

jako o čisté formě, ale jde spíše o formu stylizovanou. 

 

Martin Veličko: „Nemůžeme však ve většině případů hovořit o čisté formě folklóru. 

Jedná se spíše o stylizovaný folklór, který ovšem významně čerpá z autentického folklóru.“ 

 

Co se týká asimilace, jsou folklórní soubory jistě velice důležitým článkem, jelikož 

mají v životě Rusínů pevné místo a hrají také důležitou roli ve vnímání vlastní národnosti 

a také mohou často podporovat pocit hrdosti. Pozitivním faktem je to, že jsou stále velice 

oblíbené i u mladších Rusínů. 

 

Na konci minulého století se objevila myšlenka vzniku meziránordní organizace 

Rusínů, která by mohla zlepšovat informovanost samotných Rusnínů, ale také osob, které 

se o tuto minoritu zajímají a tím případně i snížit vliv asimilace a zlepšit podmínky Rusínů 

po celém světě. V návaznosti na to se konal první světový kongres Rusínů, který proběhl 

v březnu roku 1991 na Slovensku ve městě Medzilaborce a řešil především otázku uznání 

rusínské národnosti a možnost legitimě se k ní hlásit. Od roku 1991 se každé 2 roky koná 

mezinárodní kongres Rusínů a řeší se zde aktutální problémy a témata týkající se rusínské 

minority. Kongresy se tedy zabývají především body, jako je společný jazyk Rusínů 

a dalšími závažnými tématy, jako například větší informovanost veřejnosti o existenci 

rusínské národnostní menšiny. Témata se týkají zlepšení mezinárodní komunikace 

a spolupráce Rusínů, ale také jejich kultury a dalších témat důležitých pro zvyšování 

národního uvědomění Rusínů. Od roku 2003, kdy se tento kongres konal v Prešově 

na Slovensku, funguje také Svetové fórum rusínskej mládeže (SFRM), jehož cílem 

je sdružovat mladé Rusíny z celého světa. Toto fórum se stejně jako kongres schází každé 

dva roky. 
58
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Druhý světový kongres Rusínů se konal v roce 1993 v Polsku ve městě Krynice. 

Zde také vystoupil Paul Robert Magocsi, odborník na rusínksou problematiku a vyložil 

zde několik bodů, které se týkají kultury a mohly by podněcovat větší zájem samotných 

Rusínů o jejich kulturu a také pomáhat v boji proti asimilaci. Většina bodů by se dala 

dobře využít i dnes a mohly by být cenným přínosem při šíření rusínské kultury. Bylo 

zmíněno, že důležitým článkem v šíření kulturního dědictví a vůbec dalšího vývoje 

rusínské kultury je divadlo Alexandra Duchoviče v Prešově, které by mohlo část svých 

představení hrát v zemích, kde žije rusínská minorita, například na Ukrajině, v Polsku, 

Maďarsku či v České republice. Dále by také bylo vhodné, aby v repertoáru divadla byly 

zahrnuty hry psané rusínskými autory ze všech zemí. Dalším bodem, který by mohl 

výrazně prospět rusínské menšině by měly být turistické materiály pro každý region, které 

zachycují rusínské historické a kulturní památky. Velice důležité jsou také ilustrované 

dějiny každého z rusínských regionů, které mají svůj význam jak pro Rusíny samotné, 

tak pro ostatní obyvatelstvo. Tisk by bylo vhodné umisťovat na místa, kde je jistý pohyb 

většího počtu Rusínů, aby bylo jednoduché se k němu dostat a to například do kaváren 

či kostelů. V současné době by bylo mimo tyto body určitě vhodné zařadit i rádiové 

či televizní vysílání jako určitý prostředek pro zvýšení informovanosti, ale přínosné mohou 

být určitě také filmy s rusínskou tématikou či výstavy fotografií.
59

 

 

Například také tradice jsou jednou ze stránek každé lidské pospolitosti. 

Skrze tradice a historii se zvýrazňuje vztah mezi příslušníky určitého společenství. 

Tyto prvky demonstrují jakousi provázanost všech členů. Tyto prvky minulosti jsou 

důležité při formování národní ideologie a koncepce různých národních hnutí. U Rusínů 

nebyl národotvorný proces přímočarý, potýkal se s různými problémy a procházel etapami. 

Je důležité v otázce Rusínů dbát také na popularizaci rusínských dějin u mladší generace. 

I tímto způsobem se dá zmírňovat asimilace.
60
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V protiasimilačních snahách hrají velkou roli také jazyk minority a její náboženské 

vyznání. U Rusínů tomu není jinak. Díky jazyku a náboženství může docházet k větší 

provázanosti členů minoritního společenství. Pro Rusíny, stejně jako pro další etnické 

minority, je tedy důležité udržet si tyto dva aspekty kultury. 

1.8.1 Rusínština 

Pokusy o vytvoření podkarpatského lidového jazyka byly již v 19. a 20. století, 

kdy měl vzniknout jazyk nazývající se uherská rusínština. Tento jazyk byl tvořen 

na základě církevní slovanštiny, místních dialektů a dokonce i ruštiny. Platná forma tohoto 

jazyka ovšem nikdy nevznikla a to z důvodů četných jazykových i politických neshod mezi 

Rusíny. 
61

 

Problém v podobě rusínského spisovného jazyka se tedy řešil velice dlouhou dobu. 

Už v dávné minulosti se Rusíni snažili vytvořit jednotný spisovný jazyk, naráželo se ovšem 

na různé bariéry. Mezi hlavní problémy zabraňující k vytvoření jednotného rusínského 

jazyka patřila zejména velká četnost rusínských nářečí, dále také náboženské či  sociálně-

politické faktory. Jedním z hlavních impulzů, které vedly k vytvoření spisovné rusínštiny, 

byl také vznik mnoha rusínských organizací v rámci třetího karpatsko-rusínského 

národního obrození ve 20. století. Velký vliv také měly změny politických režimů 

ve východní Evropě a možnost svobodně se hlásit k rusínské národnosti. V roce 1992 

začaly první vážnější pokusy o vytvoření spisovné rusínštiny. V tuto chvíli to ovšem 

nebylo efektivní, jelikož zde figurovalo mnoho autorů, kteří byli nejednotní. V témže roce 

ve dnech 6.7. 11. proběhl tzv. Pracovný seminár, tento seminář se uskutečnil 

v Bardejovských kúpelých. Začalo se zde jednat o sestavení a kodifikaci spisovné 

rusínštiny. Tohoto setkání se účastnili rusínští spisovatelé, vědci a kněží ze Slovenska, 

Polska, USA, Maďarska, Jugoslávie atd. Výsledkem bylo, že každý region měl vytvořit 

vlastní variantu spisovného jazyka na základě nejpoužívanějšího nářečí. Pro psanou formu 

byla ustanovena azbuka. Na Slovensku se pro spisovnou formu rusínštiny vybralo 

západozemplínské a východozemplínské nářečí. V lednu 1993 byl vytvořen 

Inštitút rusínskeho jazyka a kultúry v Prešově. V rámci tohoto ústavu byly vytvořeny 

odborné publikace, učebnice pro základní školy, publikace z rusínské historie, ukázky 
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z církevní literatury apod. Ke kodifikaci spisovné formy jazyka došlo 27. ledna 1995 

v Bratislavě.
62

 

Je jasné, že pro udržení určité národnostní identity a národního uvědomění Rusínů 

je rusínština velice důležitá. Problémem je ovšem nedostatek škol, které by 

se na Slovensku věnovaly výuce rusínštiny. Někteří rodiče se také snaží vyhnout tomu, 

aby jejich potomci byli vyučováni v rusínštině s obavou, že by následně měli problémy 

dostat se na čistě slovenské školy. Rusínské školy proto nemají dostatek žáků a tudíž ani 

dostatek finančních prostředků pro chod instituce. V mnoha rodinách se rusínština používá, 

převládá ovšem spíše mluvená forma. Ta písemná je více v pozadí. I nadále se používají 

nářečí, která jsou spjata s danou oblastí. Rusíni na Slovensku nemají problém s používáním 

slovenštiny, starší generace nemá většinou problém ani s ukrajinštinou. Slovenština 

převládá především u mladé generace. V dnešní době se ovšem mladí Rusíni opět učí jazyk 

svých předků a často rusínštinu volí jako další jazyk ke slovenštině. Nejčastěji je k tomu 

vede používání jazyka v rodině a snaha přiblížit se ke svým kořenům. 

1.8.2 Náboženství 

Jedním z hlavních důvodů toho, jak si mohli karpatští Rusíni udržet svou 

samostatnost a národní uvědomění je právě náboženství a víra, kterou vyznávají. Víra 

a náboženství také velice souvisí s rusínskými tradicemi a tudíž i jejich folklórem. Většina 

Rusínů vyznává řeckokatolickou víru. Není ovšem žádnou výjimkou, že se někteří Rusíni 

hlásí k pravoslaví. Hlavním rozdílem mezi těmito náboženstvími je, že řeckokatolická 

církev je velice podobná církvi římskokatolické. Stejně jako římskokatolická církev uznává 

i církev řeckokatolická papeže jako hlavního představitele a hlavu církve. Základem 

řeckokatolické církve je byzantský obřad. Většina pravoslavných církví označuje 

řeckokatolíky za odpadlíky od pravoslaví.
63
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Pravoslavná církev má původ v prvotní křesťanské obci v Jeruzalémě. Je složena 

z více územních celků, ale často se o ní mluví jako o jedné a jednotné církvi. To ovšem 

není úplně přesné. Jde o společenství samosprávných místních církví, které spojuje víra 

v jednoho Boha, který je trojjediný. Spojují je také společné obřady, ty se ovšem mohou 

částečně lišit. Pojítkem všech těchto pravoslavných církví je všeobecný sněm. Nepovažují 

tedy papeže za hlavního představitele církve.
64

 

 

V Prešovském kraji, tedy v kraji, který se považuje za centrum Rusínů, se podle 

sčítání obyvatel v roce 2011 hlásilo 16 985 osob k řeckokatolické církvi a 9 717 osob k 

církvi pravoslavné.
65

 

1.9 Rusínský folklór 

Muž (31-50): Folklór nám připomíná, kdo jsme. 

 

Dle slov Ing. Martina Karaše, vedoucího folklórního souboru Barvinok z obce 

Kamienka a podpředsedy Rusínské obrody na Slovensku, se dá rusínský folklór všeobecně 

charakterizovat jako temperamentní a energický. Vychází z původních lidových tradic 

a zvyklostí. Váže se ke konkrétním událostem. Na jedné straně podrobně popisuje sváteční 

události jako je svatba, křtiny, církevní i světské svátky. Na druhé straně se váže 

k jednotlivým ročním obdobím a k pracím, které byly zrovna realizovány v tom či onom 

čase. Šlo například o setí obilí, kosení a hrabání sena, sběr lnu a jeho zpracování a mnoho 

dalších. Významnou inspirací pro tvorbu folklórních programů rusínských seskupení 

je také trávení volného času Rusínů. Často se Rusíni při tvorbě folklórních či jiných 

programů inspirují právě svými předky. Inspirují se večírky, zábavami. To vše může být 

materiálem ke zpracování a následného představení v rámci folklórního vystoupení. 

Všechny náměty vychází z událostí, které se konaly v reálném životě a Rusíni tak dříve žili 

a tímto způsobem se bavili a sdružovali. 
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Martin Veličko: „Rusínský folklor je silně pevný, temperamentní a vizuálně 

pestrý.“ 

 

Žena (36-55): „Rusínsky folklór obsahuje prvky západnej aj východnej kultúry.“ 

 

Žena (21-35): „Rusínsky folklór je typický tým, že sú to melodické /viac rezké ako 

ťahavé/ pesničky, dynamické párové tance a sólo tance charakteristické rôznným 

čapašovaním. Nie na vysoko prepracovanej choreografii. Musí prevažovať ľudovosť 

nad prešperkovanou umeleckosťou.“ 

 

Žena (51): „Folklór je velmi důležitá součást života mého i mé rodiny. Setkávám se 

s Rusíny, kteří žijí v České republice a tato setkání nám umožňují rozvíjet dál naši 

rusínskou identitu.“ 

1.10 Současná situace – postavení rusínského folklóru ve společnosti a 

jeho vliv na udržení národní identity 

Pan Ing. Martin Karaš zdůrazňuje, že stále ještě existují rusínské obce, ve kterých 

se některé zvyky a tradice uchovávají v reálném životě ještě dodnes. Jedná se například 

o určité části svatebního obřadu nebo křtin, církevní obřady, vánoční a velikonoční svátky 

atd. Další tradice se poté zachovávají v programech folklórních souborů a skupin, které 

mnohdy pracují nepřetržitě od svého vzniku. Tím je také zabezpečeno předávání těchto 

národních tradic Rusínů z generace na generaci a zamezení zmizení informací o minulosti 

Rusínů, jejich tradic a života. Samozřejmě, ale také existují soubory, které v určitém 

období zanikly a v současnosti opět vznikají. 

Poslední dobou se však objevují skupiny a kapely, které přebírají rusínské lidové 

písně, ale neověří si předem melodii, nebo slova. Tím následně dochází k degradaci písní. 

To vidí Ing. Martin Karaš jako velice negativní věc. Jde o to, že tyto písně jsou následně 

zaznamenávány písemně, nebo i na CD a DVD. Nosiče se dostávají mezi lidi, tím se šíří 

často nesmysly a stává se, že i samotní Rusíni, kteří znají slova i melodie rusínských písní 

přebírají tzv. degradované písně a zpívají je v upravené podobě a ne ve znění původním. 

To může mít za následek vymizení pravých rusínských písní a melodií. Podobná situace se 

objevuje i u tanců a tanečních kroků. 
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Otázkou je také to, jestli je folklór nějak nápomocný při udržování rusínské identity 

a zda podporuje a přispívá k jejímu udržení. Pan Ing. Karaš je člověk, který rozumí 

problematice rusínského folklóru, jelikož se mu velice věnuje, ale neangažuje se pouze 

v otázkách tohoto tématu. Věnuje se totiž také rusínské menšinové politice. Neměl proto 

problém s odpovědí na tuto otázku. Může prý potvrdit, že zejména folklor a samotní jeho 

představitelé pomáhají udržovat v obcích i městech rusínskou identitu. Jsou to totiž právě 

členové různých souborů, sóloví zpěváci, muzikanti, choreografové, kteří v rámci vesnic 

a měst fungují jako rusínští lídři a stojí v popředí všech rusínských aktivit v daných 

oblastech. V minulosti to ovšem mimo těchto lidí byli také osoby z jiných sfér společnosti. 

V otázce udržování rusínské identity se angažovali také učitelé či kněží. Dnes se 

to ale konstatovat nedá. Je to asi také dáno historií a tím, v jaké situaci se v minulosti 

rusínský národ ocitl. 

 

Ing. Martin Karaš: „Sú to práve členovia rôznych súborov, sólisti speváci, 

muzikanti, choreografi, ktorí sú v rámci dedín a miest poprednými rusínskymi lídrami. 

Možno je to niekedy aj na škodu, pretože v minulosti okrem nich boli takýmito lídrami 

aj učitelia a kňazi, čo dnes však nemožno konštatovať. Ešte raz potvrdím, že bohužiaľ.“ 

 

Dá se říci, že v dnešní době asimilace svým způsobem pomalu, ale jistě pohlcuje 

národností menšiny. Ty se poté přizpůsobují majoritní společnosti a ztrácí svou identitu, 

své uvědomění, tradice a tím i své kořeny. Folklór tedy svým způsobem může pomáhat 

udržovat rusínskou identitu. Je to v dnešní době asi právě pouze folklór a v určité míře také 

vydavatelská činnost a různá rusínská sdružení, která se snaží o udržení rusínské národní 

identity. 

Názor Martina Karaše na folklór jako určité „zbraně“ proti asimilaci je kladný. 

Podle něho nejen, že folklór může zmírňovat proces přizpůsobování se, respektive 

asimilaci, ale už téměř pouze folklór a jeho působení tento proces zmírňuje. Jde především 

o to, že už se v mnoha městech a obcích nevyučuje rusínský mateřský jazyk ani ve školách 

a často se v rusínštině ani neslouží mše v kostelech. Otázkou tak prý zůstává, kde se mají 

děti mateřský jazyk a vůbec všechny tradice a s tím spojené dědictví předků naučit, když 

instituce, jako je škola a kostel, v tomto selhávají. Asimilaci tak zmírňuje právě folklór 

a jeho působení. 
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Ing. Martin Karaš: „Už len folklór a uvedomelé rodiny zmierňujú proces 

prispôsobovania sa.“ 

 

Žena (31-50): „Áno, folklór je veľmi dôležitý. Pripomíname si piesne našej 

mladosti a týmto predávame piesne mladšej generácií. V neposlednom rade je to reč, ktorá 

by sa mala dediť z generácie na generáciu. Vlastne mala, ale nededí sa. Asi sme na pokraji 

vyhynutia.“ 

 

Martin Karaš se také vyjádřil k tomu, co je pro něho osobně typické pro rusínský 

folklór. Je to prý to, že je současně dynamický a zároveň kultivovaný. 

 

Ing. Martin Karaš: „Neviem či ma každý správne pochopí, ale pre mňa je jedinečný 

aj tým, že je súčasne dynamický a zároveň kultivovaný. Že je silno autentický a na druhej 

strane roky obohacovaný o prvky iných národov. Že je jedinečný a je náš.“ 

 

Žena (31-50): „Folklór je součástí mojí osobnosti, protože se snažím zachovávat 

zvyky našich předků, naučila jsem se vařit naše tradiční jídla a miluju rusínsky zpěv a 

tanec.“ 

1.10.1 Folklórní soubory 

Folklórní soubory jsou velice důležitými nositeli lidových tradic Rusínů. Skrze jejich 

vystoupení a činnost, je možné nahlédnout do minulosti a podívat se na způsob života 

rusínské národnostní menšiny.  

Můžeme tedy říci, že v oblasti popularizace folklóru a vůbec popularizace rusínské 

kultury, hrají folklórní soubory důležitou roli. V rusínském prostředí existuje několik 

souborů, které často vystupují i za hranicemi Slovenska a šíří tak rusínskou kulturu. 

Neméně důležitá je ovšem jejich role při předávání tradic a informací o starých tradicích 

mladší generaci Rusínů. 
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Obec Kamienka je obcí, kde žije vetší množství rusínského obyvatelstva a stále 

se zde místní obyvatelé snaží udržet staré rusínské tradice a zvyky. To se děje 

prostřednictvím různých kulturních akcí. Jako příklad lze uvést každoroční konání 

folklorního festivalu Rusínů. Mimo jiné zde funguje výše zmiňovaný folklórní soubor 

Barvinok. 

Tuto obec nalezneme v okrese Stará Ľubovňa v Prešovském kraji. Jedná se o jednu 

z nejstarších obcí z okresu Stará Ľubovňa. Už více jak 40 let se zde každoročně koná 

folklorní festival. Podle statistik by mělo v obci žít kolem 38 % rusínského obyvatelstva. 

Podle sčítaní obyvatel z roku 2001, žije v obci kolem 17 % Rusínů. Jsou tedy v pořadí 

druzí za prvními Slováky. Jde ale také o to, jestli se přihlásili opravdu všichni Rusíni 

ke své národnosti. Počty ze sčítání mohou být často zkreslené. Převládající náboženství 

je řeckokatolické, vyznává ho skoro 90 % obyvatel obce. Je nutné dodat, že Rusíni jsou 

především řeckokatolického vyznání, v menší míře pravoslavní.
66

 

Obec Kamienka se také objevila ve folklórním cyklu Nehaňte ľud môj. Lidé 

zde mezi sebou hovoří rusínsky, v kostele a na úřadech také. Ale často se k Rusínům hlásí 

jen částečně. V obci je silná folklórní tradice a funguje zde systém výuky folklóru 

již od dětství. Zpěv byl vždy minimálně dvojhlasný, což vychází také z východního 

obřadu. Rusíni mají v různých oblastech různé dialekty, mezi sebou si však rozumí.
67

 

 

Folklórní soubor Barvinok a jeho činnost 

Folklorní soubor BARVINOK se zaměřuje na zachování a prezentaci rusínských 

zvyků a tradic zejména z obce Kamienka. Soubor vznikl v roce 1952 a v současnosti v něm 

působí více jak 50 členů v pěvecké, taneční a hudební složce. Jde o vícegenerační kolektiv. 

Působí zde lidé od 16 do 75 let. V obci mimo tento hlavní soubor fungují také dětské 

folklorní soubory Barvinočok, který funguje v rámci mateřské školy a folklorní soubor 

Radosť, který je veden v rámci základní školy. Je velice důležité a významné vést děti 

již od útlého věku, protože tyto děti poté přichází do souboru Barvinok připravené a znají 

vše ohledně rusínského souboru, říká vedoucí folklórního souboru Barvninok 
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Ing. Martin Karaš. Zapojování se do folklorních akcí a být součástí folklorního sdružení 

není uzpůsobeno pouze pro děti, ale i v pokročilejším věku je možné v rámci 

skupiny Barvinok-senior. Toto uskupení dává možnost lidem ve zralejším věku, kteří chtějí 

ještě částečně působit ve folklórním souboru, ale nechtějí už tolik cestovat. Sdružují se zde 

především senioři, kteří dlouhou dobu působili v hlavním souboru Barvinok. Soubor 

Barvinok v současnosti prezentuje zejména komplexní taneční, hudební i pěvecké 

choreografie a vystoupení na téma zpracování lnu, obilí a „ohravaňa vjinca“ známe také 

jako pierkoviny
68

. 

Soubor ale také vystupuje se samotnými čísly ženské a mužské pěvecké skupiny. 

Vystupují zde také sólisté a mandolínový orchestr. Mandolínový orchestr poté tvoří 

mandolíny, akordeon, kytara a kontrabas. Jedná se tedy o velice aktivní soubor s mnoha 

zaměřeními. V posledních letech se folklorní soubor Barvinok prezentoval na všech 

významných rusínských akcích, od festivalů v Medzilaborcích, Svidníku a v Kamience, 

přes různé regionální a mezinárodní akce. Soubor se tedy prezentuje nejen v různých 

slovenských regionech, ale účastní se také zahraničních festivalů a vystoupení, například 

v Bělorusku, Bulharsku, České republice, Chorvatsku, Polsku, Srbsku a na Ukrajině. 

Soubor také vydal své premiérové CD pod názvem ZAŠPIVAT BARVINOK. Byl také 

natočen dokumentární film při příležitosti 60. výročí založení souboru, který se jmenuje 

60 ROKOV FS BARVINOK. V současnosti pracuje pěvecká složka souboru na vydání CD 

rusínských koled. Jak je vidět soubor je velice aktivní a snaží se medializovat a dostat 

do podvědomí rusínský folklór, především prostřednictvím hudby a tance. Je zde také 

snaha představovat tvorbu souboru v masmédiích. 

Finanční stránka a získávání finančních prostředků na vedení a fungování souboru 

není vůbec jednoduché. Finanční zdroje získává soubor zejména z vlastních příjmů 

za vystoupení. Aktivně se ovšem také zapojují do různých grantových projektů. Jedná 

se o projekty mezinárodní, státní i samosprávné. Dále se snaží shánět sponzory mezi 

soukromými podnikateli i fyzickými osobami. Všechny získané finanční zdroje jsou 

použity především na obnovu krojů členů folklórního souboru, na zabezpečení nových 

hudebních nástrojů, a samozřejmě také na režijní náklady, které jsou spojené s fungováním 
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samotného souboru. Pan Ing. Karaš také dodává, že obrovskou oporou pro soubor je místní 

samospráva, které významně podporuje folklórní soubor Barvinok a všechny jeho aktivity. 

 

Divadlo Alexandra Duchnoviča 

Dá se říci, že divadlo Alexandra Duchnoviča hrálo významnou roli při rusínské 

obrodě a je jedním z hlavních šiřitelů rusínské kultury. Divadlo hraje výhradně v rusínštině 

a hry pojímá a bere je jako prostředek k řešení současných problémů a snaží se skrze starší 

hry promlouvat k současné generaci a dnešním problémům.
69

 

Divadlo vzniklo 24. 11. 1945 a ve svých počátcích hrálo rusky, čemuž také 

odpovídal repertoár, kdy se hrály především ruské klasiky. V 50. letech následovalo 

období ukrajinštiny a až od 80. let se postupně začínalo hrát v rusínštině. O této změně 

částečně rozhodlo i rusínské obyvatelstvo, jelikož pro ně je rusínština přirozenější a 

srozumitelnější. Na svém kontě má již přes 340 odehraných premiér a je určitě důležitým 

článkem pro Rusíny a jejich kulturu.
70

  

 

Folklórní soubor PUĽS 

V roce 1955 vznikl v rámci tehdejšího Ukrajinského národného divadla, dnes 

divadlo Alexandra Duchnoviča, Poddukelský ukrajinský ľudový súbor, jehož název 

se mění v roce 1991 na Poddukleský umelecký ľudový súbor. Soubor se v lednu 2008 

organizačně osamostatnil a jeho zřizovatelem je Prešovský samosprávný kraj. Cílem 

souboru je ztvárnit především hudebně a tanečně kulturní bohatství Rusínů. Soubor je 

složen ze tří složek a to pěvecké, hudební a taneční. V první řadě se zaměřuje na tradice 

Rusínů z Východního Slovenska, ale nechybí ani prvky z jiných částí země či ze zahraničí. 

Folklórní soubor má velice dlouhou tradici. Mnoho bývalých zpěváků a tanečníků dnes 

zakládají menší amatérské soubory. PUĽS také velice často vystupuje v zahraničí a šíří 

tak rusínský folklór a rusínskou kulturu za hranice Slovenska.
71
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1.10.2 Staré legendy, pohádky, povídky 

Rusínské povídky, legendy a také pohádky mohou být zdrojem informací o dávné 

historii rusínského etnika, ale také především zdrojem tradic a zvyků. Ve starších textech 

se dá často zjistit mnoho o starých časech, ve kterých Rusíni žili a také to, jak se bavili, 

jaký byl jejich každodenní život, starosti, práce a zvyky, které se k těmto činnostem pojily. 

Rusíni mají tři termíny na označení různých typů vyprávění, příběhů. Pripovatki, 

neboli pohádky, esterija či istorija nebo také historija, což je méně fantastická pohádka 

s méně pohádkovými prvky, kdy je děj více přiblížen skutečnosti a nakonec termín 

hištorija, tedy báseň, která vtipně vyjadřuje skutečný děj.
72

 

 

Muž (70): „I keď som vekovo starší /70/ , vyrastal som v rýdzo rusínskom prostredí 

nestretol som sa s rozprávkami, kde by bol kladný alebo záporný hrdina Rusín. Vždy 

to boli hrdinovia z neurčitého prostredia, ale rozprávky sa rozprávali po rusinsky.“ 

 

Žena (36-55): „Je množstvo literatúry o Rusínoch. Žiaľ, neexistujú učebnice 

dejepisu, kde by bola história Rusínov zakomponovaná, ani v slovenských učebniciach 

geografie sa o Rusínoch, ako minorite, kompaktne osídľujúcej severovýchod Slovenska 

sa veľa nedozvieme.“ 

 

Staré pohádky a další vyprávění mohou stát na mytickém základu. Většina mýtů 

a pověr nestojí ani na náboženském, ani na světském principu. Lidé často věřili, že zákony 

přírody jsou nemilosrdné, není možné je porušit, jelikož příroda je tvrdá. Věřili také, 

že duchové přírody jsou zlí a pomstychtiví a proto byly zákony přírody přísně 

respektovány. V souvislosti s přírodními jevy se tedy tradovalo mnoho mýtů a pověr. 

Dodnes se můžeme setkat s výrokem „Bodaj ťa Perun zabil“. To se pojí s bohem hromu 

a blesku, deště a později také vojny Perunem. Skoro každá vesnice také měla lidi, kterým 

byly připisovány nadpřirozené schopnosti. Nejčastěji se jednalo o lidi, kteří měli profese 

jako například pastýři, porodní báby, nebo šlo o osoby s tělesnými anomáliemi.
73
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Bytosti, které dokázaly rozkázat dešti a bouřce se nazývaly chmarnyky. Za jejich 

vládce byl považován již zmiňovaný bůh Perun. Bouřky se obyčejně odháněly zvony. 

Na chmarnykách poté záleželo, jestli se nad pole přiženou černé mraky a krupobití zničí 

úrodu, nebo ne. Věřilo se také, že pokud se chmarnyka na někoho rozhněvala, přikázala 

mrakům, aby přinesly bouři nad pole dotyčného a zničily mu úrodu. Podle vesničanů žily 

chmarnyky v mracích a na zem scházeli v podobě žebráků. Od lidí poté žádaly mléko 

od černé krávy nebo černé kozy. Kdo mléko nedal, byl potrestán. Také se věřilo, že naopak 

ochrání pole toho sedláka, který si své pole označí věncem.
74

 

1.10.3 Rusínské písně 

Písně a zpěv jsou určitě pro Rusíny velice typické. Rusíni zpívají snad při každé 

příležitosti a zpěv tradičních rusínských písní také doprovází každé větší či menší setkání. 

Ať už se jedná o menší rodinné setkání, nebo o větší ples či folklórní festival. Zpěv 

jednoduše patří do života Rusínů. Jelikož Rusíni původně patřili k chudším vrstvám 

společnosti a po dlouhou dobu žili především na malých vesnicích, kde mezi sebou tvořili 

pevnou komunitu, týkají se náměty písní, stejně jako náměty vyprávění každodenních 

témat spojených s prací, církevními obřady, křtinami, námluvami, svatbou a dalšími 

tématy z obyčejného života. Ke všem každodenním problémům a typickým činnostem tedy 

často neodmyslitelně patřila píseň. Například vánoční písně se ještě rozdělovaly na písně 

světské a písně duchovní, především kvůli silné víře rusínského obyvatelstva.  velikonoční 

svátky doprovázely specifické písně, stejně tak jako křtiny, na kterých mohla zaznívat 

například píseň Ej, u našeho kmotra (Ej, u našoho kuma), kde se opěvuje narození dítěte a 

koná se oslava u kmotra. Dítěti se přeje, aby pěkně rostlo, a zmiňuje se, že dítě nebude 

šťastné, pokud mu jeho kmotra nebude zpívat. Z uvedeného tedy vyplývá, že kmotr a 

kmotra měli v životě dítěte velmi důležitou roli. V některých z písní se objevuje pojem 

„čopnar“, to byla tradičně osoba, která měla za úkol dolévat pálenku hostům. V repertoáru 

Rusínů nechybí ani balady, milostné písně či písně o práci.
75
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Žena (31-55): „Rada počúvam ľudové piesne, aj v modernom podaní. Sú prekrásne 

a hlavne sú naše. To nám nikto nezoberie.“ 

1.11 Tradice Rusínů 

Žena (31-50): “Dodržujeme vánoční zvyky, že se nejdřív jdou všichni umýt 

a Hospodyně je u stolu. Pak ji všichni pozdraví: Pomahaj Bože na šesťa, zdorovja i na tot 

Novyj ročok, teprve pak se jde umýt i hospodyně. Pak se pomodlíme, zapálíme svíci a jíme 

všechny chody z jednoho talíře. Zachováváme i jídla. Od stolu nikdo nesmí odcházet, 

jenom hospodyně. Pak Velikonoční zvyky i svatební i u úmrtí. První noc se nesmí spát 

a další dny a noci musí neustále někdo bdít v domě, než se nebožtík pohřbí.“ 

 

Muž (21-35): „Dodržujem tradície spojené s náboženstvom, ale aj spoločenskými 

udalosťami - sviatky, krstiny, svadby, pytačky, oslavy, výročia.“ 

1.11.1 Rodinná obřadnost 

Mezi tradice spojené s rodinnou obřadností lze zařadit především tradice spojené 

se svatbou, pohřbem či křtem. Tyto rodinné obřadnosti se mohou u rozlišných kultur 

různit. Každá kultura má svá specifika vztahující se právě ke zmiňovaným rituálům. 

Často jsou i tyto tradice spojené s vírou a náboženstvím, nebo také způsobem života 

daného společenství. Jinak tomu není ani u Rusínů. Mnoho původních činností spojených 

například se svatbou, již zanikla. Někdy se ovšem můžeme setkat s Rusíny, kteří si přejí 

prožít tradiční rusínskou svatbu. Některé prvky se ovšem v menší míře dochovaly i dodnes. 

Je nutné dodat, že tradice spojené s rodinnou obřadností se nedodržují v takové 

míře jako tradice týkající se slavení svátků během roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 53 

Tradiční rusínská svatba 

Jak již bylo zmíněno výše, vyprávění pamětníků může přinést cenné informace 

o určitých tradicích a životě Rusínů. Při tradiční rusínské svatbě rozdávala nevěsta 

při obřadu vlastnoručně vyšité a utkané ručníky ženichově družině.
76

 

O těchto ručníkách se také dozvídáme ze starších vyprávění zaznamenaných 

v knize Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska.
77

 Zde se lze také seznámit s tím, 

jak probíhala svatba a námluvy. Jedno z vyprávění se zmiňuje právě o vyšívaných 

ručníkách, o kytičce, kterou nevěsta připnula ženichovi a o tom, že ohlášky trvaly tři týdny 

a po ohláškách se šlo do kostela. Ženich s nevěstou museli ke zpovědi a pak už se vše 

chystalo na svatbu. Ještě před svatbou šly družičky k nevěstě a družbové k ženichovi, tam 

dostali pohoštění a poté chodili po vesnici a zvali hosty. Družičky se původně oblékaly 

jako nevěsta, také měly věnce na hlavě, ale nevěsta měla voskový a družičky papírové. 

Svatební věnec se původně vil těsně před svatbou z barvínku. Věnec se vil nevěstě 

i ženichovi. Oba věnce se poté daly dohromady, jako symbol svazku. Věnce se také 

pokládaly na hlavu během svatebního obřadu. Svatby často trvaly třeba i dva dny, 

podávalo se mnoho jídel, zpívalo se, tančilo a pilo. Dodnes můžeme na tradiční rusínské 

svatbě vidět nevěstu, jak má na hlavě posazený věnec, většinou květinový, nebo se 

květinové vzory objevují na jiných částech oděvu, například na šatech nevěsty v podobě 

stužky kolem pasu, ale také u ženicha například vzor na motýlku. Často se také ještě dnes 

na rusínské svatbě zpívají tradiční lidové písně a jako vždy nesmí chybět pálenka. Svatba 

se většinou konala v úterý nebo ve čtvrtek, dnes se svatby konají převážně v sobotu.
78

 

 

Žena (21-35): „Na svadbách robíme tzv. riadový tanec. Je to o pol noci. Nevesta sa 

oblečie do kroju a odtancuje si so svadobnými hostami tanec. Ty za to že s nevestou 

tancujú vkladajú do košíka s chlebom peniaze.“ 
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Pierkoviny se konaly den nebo i pár dní před svatbou, většinou to ale bylo pouze 

den před samotnou veselkou. Je to starý zvyk, který se dříve dodržoval a byl nedílnou 

součástí dění kolem svatby. Mládež se sešla a společně všichni vyráběli pierka (pírka) 

pro družbu, mladíky a někdy také pro všechny muže svatebčany. Na výrobu se většinou 

používala myrta s bílou stužkou. Dnes už je ale na výběr více barev a kombinací. 

Do tohoto času před svatbou můžeme také zařadit výslužky. Výslužky byly většinou 

v podobě zákusků a lahví pálenky. Tyto výslužky znamenaly něco jako pozvánku 

na svatbu a proto se také dávaly pár dní před svatbou.
79

 

1.11.2 Tradice dodržované během roku 

Tradice Rusínů jsou stejně jako další části jejich života spojeny především 

s vírou. Proto se i dnes můžeme setkat s tradičním slavením Vánoc a Velikonoc. 

Tyto svátky se, jak již bylo zmíněno výše, dodržují častěji, než tradice spojené s rodinnou 

obřadností. Respondenti také často uváděli, že stále dodržují půst. 

 

Muž (Svidník, 26): „Dodržujem pôsty (aspoň sa snažím) - celoročne nejem mäso 

stredu a piatok. Počas väčších pôstov i celých 40 dní apod.“ 

 

Jednou z tradic, která se dodržovala v rusínských vesnicích, byla spojena 

se svatou Lucií. Mladí Rusíni si na oslavu tohoto svátku nasazovali masky a obcházeli 

domy. Zde se snažili vykoledovat jídlo na společné pohoštění. Pokud v nějakém domě 

nic nedostali, natírali dům a často i obyvatele domu sazemi. Podle Juliánského kalendáře 

se tento svátek slaví 23. prosince. 12 dní, které jsou mezi svátkem sv. Lucie a Vánoci, 

mělo podle lidové tradice, značit 12 měsíců budoucího roku. I počasí, které bylo v daný 

den, mělo předpovědět počasí i v příslušném měsíci. Pastýři si tyto předpovědi 

zaznamenávali pomocí zářezů na pastýřských holích. Děvčata si zase každý den ukously 

jablka, poslední den si zbytek jablka schovali pod polštář. O kterém chlapci se jim tu noc 

zdálo, se měl stát jejich ženichem.
80
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Rusínské Vánoce 

Vánoce jsou, jako většina tradic a svátků, ovlivněny především náboženstvím. Ve způsobu 

jejich slavení se ještě v mnoha rusínských rodinách mohou objevovat staroslověnské 

prvky. Až do 20. století byli Rusíni jako řečtíkatolíci zvyklí oslavovat Vánoce podle 

starého, Juliánského kalendáře o 13 dní později, tedy 6. ledna. Na Slovensku byl tento 

trend dodržován až do 70. let minulého století. I když ale přibližně za posledních 40 let 

většina řeckých katolíků přešla na Gregoriánský kalendář, ať už kvůli dětem a školním 

prázdninám nebo z jiných praktických důvodů, drtivá většina pravoslavných Rusínů stále 

ještě dodržuje tradice podle starého Juliánského kalendáře. V Prešovském kraji existují tři 

řeckokatolické obce, kde ještě stále slaví Vánoce 6. ledna. Jsou to obce: Jalová, Strihovce 

a Šmigovec. Osoby řeckokatolického vyznání se tedy z větší části ve slavení Vánoc 

přizpůsobili Gregoriánskému kalendáři, zatímco pravoslavní si stále drží starý Juliánský 

kalendář.
81

  

 

Žena (21-35): „Na Vianoce varíme stedrovecrnu večeru tak ako to robili moji starí 

rodičia. 5chodov jedal - med s oplátkami, ryba, kapustnica, pyrohy a hubová omáčka. 

Mäso sa na štedrí večer ne je.“ 

 

Žena (36-55): „Na Vianoce opasem nôžky stola reťazou, aby rodina držala pokope, 

medom dávam krížik na celo, aby sa mali radi a boli sladkí ako med, tradičné jedla, 

na druhy deň jeme iba to čo sa uvarí na štedrý večer, nemá sa variť, upratovať, umývať.“ 

 

Samotným Vánocům vždy předcházel přísný půst a na Štědrý den se po setmění 

začaly konat první obřady. Před večeří ještě hospodář obešel všechna zvířata a přinesl 

domů snop slámy. Mezitím hospodyně položila v předsíni řetěz, který byl ve tvaru kruhu 

a měl symbolizovat spojení rodiny a dobrého hospodaření. Na svátečním stole bylo vedle 

připravených jídel položeno zrno, to mělo značit a zajišťovat bohatou úrodu. Úvod večeře 

ještě provázelo umytí v potoku jako rituál očištění a zdraví rodiny. Dodnes se ještě 

můžeme setkat s lehce upraveným rituálem, kdy se lidé před večeří opláchnou studenou 
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vodou. Při zahájení večeře zapálil pán domu svíčku a následovala společná motlitba. 

Po motlitbě udělala hospodyně každému u stolu na čelo křížek z medu, tento akt 

doprovázela slovy „Christos roždajetsja“, odpovědí jí na to bylo „Slavime joho“. 

Na štědrovečerní tabuli by se podle rusínské tradice mělo objevit 9 jídel. Podával 

se například česnek s chlebem, solí a medem, nebo typická rusínská jídla jako například 

pôstna kapustnica, studená švestková polévka, hříbková „mačanka“, pirohy, pečená ryba, 

na stole nechyběly ani koláče a pálenka pro dospělé. Po večeři rozložil hospodář v pokoji 

snop slámy, jako symbol toho, že se Ježíš narodil v Betlémě a děti si na něho sedaly, hrály 

si a dělaly, že spí. V rusínských vesnicích je dodnes zvykem, že po večeři chodí od domu 

k domu koledníci a následuje půlnoční mše. Rusíni neslaví první a druhý svátek vánoční. 

Den po Štědrém večeru nazývají „Ristvo“ – Narození. V tento den jdou na ranní 

bohoslužbu, které se říká „utreňa“ a večer následuje ještě večerní bohoslužba „večerňa“. 

Pravoslavní Rusíni slaví Vánoce slavnostním způsobem tři dny.
82

 

Respondenti v dotazníku často uváděli, že právě tradice spojené s vánočními svátky 

dodržují nejvíce. Ještě stále se dodržuje také řetěz daný do kruhu a tradiční jídla, jako již 

zmiňovaná mačanka neboli houbová polévka. 

 

Fašiangy – Masopust 

Jde o přechodné období mezi zimou a jarem, které trvá od Třech králů až do začátku 

půstu. Zajímavostí je, že toto období se u Rusínů severovýchodního Slovenska 

a Podkarpatské Rusi skoro vůbec neslavilo karnevalovým způsobem. Výjimku tvořily 

rusínské vesnice v oblasti Spiše. Nejbouřlivější poté byla poslední neděle masopustního 

období, tzv. Puščaňa. Dodnes se tato tradice udržela v obci Kamienka. Zde se každoročně 

k této příležitosti koná kulturní program.
83
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Velikonoce (Veľka noc) 

Velikonoce Rusíni z větší částí stále slaví, alespoň to vyplynulo z provedeného 

výzkumu. Pokud byli Rusíni dotazování na to, jaké tradice dodržují, skoro ve všech 

případech se v odpovědi objevil právě tento svátek. Pro Rusíny je v tomto období typické 

zdobení kraslic speciální technikou, tyto kraslice se poté nazývají pisanky. Původně 

se kraslice malovaly voskem a měly symbolizovat štěstí a blahobyt.
84

 

 

Muž (Belejovce, 71): “Před Velikonoci je půst, 40 dní. Potom si připravíme 

velikonočního beránka, koš a do toho koše dáme taková velikonoční jídla, klobásu, slaninu, 

šunku, vajíčka, sýr, máslo, sůl a další. Toto všechno dáme do koše, který se poté posvětí na 

velikonoční neděli. Tam kde jsou farnosti se světí o půlnoci, no a na těch ostatních obcích 

potom ráno, tak okolo páté. Potom už si dáme trochu toho masa, zapijeme, u nás Rusňáků 

tím tvrdým. A na velikonoční pondělí, chodíme polévat.“ 

 

 

Obrázek 3 - Svěcení velikonočních košů
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Již zmiňované rusínské velikonoční kraslice jsou tradičním projevem lidové kultury 

Rusínů. Říká se jim pysanky, farbanky, nebo také jaječka. Zdobí se nejčastěji slepičí vejce, 

občas se můžeme setkat i se zdobením vajec kachních či husích. Zdobit se začíná na Velký 

pátek. Činnost zdobení vajec (pišut pysanky) patří ženám. O původu toho zvyku existují 

i legendy. Například mezi polskými Rusíny – Lemky – se traduje, že když šel Ježíš Kristus 

na Golgotu, Židé na něho házeli kameny. Ty kameny, které ho trefily, se proměnily 

na pysanky (kraslice) a na památku této události se dodnes dodržuje tradice malování 

pysanek. Vajíčkům se v minulosti přikládala také magická síla a jejich zdobení a barvení 

mělo tento magický účinek posilnit. Původně se tedy vejce zdobily symboly, které 

vyjadřovaly prosby, zaklínání či přání. Tyto prosby byly adresovány nadpřirozeným silám. 

Dnes ovšem u vajec převládá dekorativnost a tradiční symboly tomuto trendu postupem 

času ustoupily. Jeden ze starých zvyků spojený s kraslicemi byl zaznamenán i v případech 

Rusínů na východním Slovensku. Jednalo se o ukládání kraslic do hrobu. Dodnes 

se udržuje tradice darování vajíček na velikonoční pondělí, jako projev dívčiny lásky. 

Nejčastější a typickou technikou zdobení kraslic je batikování, kdy se na povrch vajíčka 

nanáší roztopený vosk. Takto nanesený vosk se po obarvení vajíčka odstraní a vznikne 

vzor. V oblasti v okolí Svidníku a Medzilaborců se setkáváme s technikou takzvaného 

voskování, kdy se nabarvený vosk nanáší na vajíčko a vytváří se reliéfní vzory. Nejstaršími 

ornamenty byly slunce, měsíc či hvězdy. Ve větší míře poté převládají přírodní motivy. 

Hlavně ty, které souvisí s příchodem jara. Vzor hada a pavouka poté slouží jako ochrana 

příbytku. Objevit se mohly také motivy spojené s prací rusínského obyvatelstva a jejich 

dalších aktivit. Tradiční rusínské pysanky jsou velice oblíbené v muzeích a jsou často 

předmětem výstav.
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Obrázek 4 - Tradiční velikonoční kraslice - Muzeum rusínské kultury v Prešově
87

 

 

 
Obrázek 5 - Vzory používané při barvení vajíček
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Diskuse a závěr 

Cílem této práce bylo především zjistit, zda má rusínský folklór pozitivní vliv 

na zmírňování asimilace zejména slovenských Rusínů. Veškeré informace a data týkající 

se této problematiky byla nasbírána během dvou cest, které byly provedeny v rámci 

projektu Pestrá Evropa, následně také z pozdější elektronické komunikace se získanými 

informátory a vytvořeného dotazníku. Sekundární data byla získána z dostupné literatury 

a internetových zdrojů. 

 

Většina Rusínů považuje folklór za pozitivní a dle jejich názoru je folklór 

důležitým prvkem v otázce udržení si rusínské národnostní identity a tudíž i zmírňování 

asimilace. Folklórní soubory se pak dají označit za hlavní nositele rusínského folklóru 

a lidových tradic Rusínů. Rusíni si velice dobře uvědomují, že folklór je široký pojem, 

který v sobě nezahrnuje pouze tradice či písně, ale všechny projevy lidové kultury. 

Folklórní soubory jsou následně důležité proto, aby co nejvíce tradičních prvků udržovaly 

naživu a předávaly je dalším generacím. Dříve šířili povědomí o existenci Rusínů také 

učitelé a další silné osobnosti, dnes tato činnost připadá především folklórním souborům, 

které o sobě dávají znát i v zahraničí. Mimo jiné ovšem také fungují rusínská rádia a tisk. 

V rádiích se také hraje z větší části tradiční rusínská hudba a tradiční rusínské písně, i když 

už také vznikají nové moderní hudební útvary. V tisku se většinou dočteme o různých 

tradicích, které se pojí s nějakými svátky či aktuality z rusínského prostředí. Ve školství 

dnes převažuje obliba slovenských škol a pouze rusínské školy se takové oblibě netěší. 

Důvodem je často také fakt, že se rodiče bojí, aby jejich potomci nebyli případně 

po absolvování čistě rusínské školy nějak znevýhodněni. Je tedy jasné, že pokud nemá 

škola dostatek žáků, nemá ani dostatek peněz a tak se často stává, že rusínské školy 

zanikají, kvůli nedostatku finančních prostředků. Rusínský jazyk se tedy následně může 

šířit především v rodinách, kde ale musí být ochota mladší generace rusínsky komunikovat 

a z druhé strany nesmí chybět ochota starší generace předávat jazyk dál. Předávání 

rusínského jazyka ovšem také zajišťují právě folklórní soubory, ve kterých mají Rusíni 
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ve zvyku komunikovat mezi sebou svým národním jazykem, tedy rusínštinou 

a samozřejmě jejich pěvecká nebo i hraná vystoupení probíhají v rusínštině. Můžeme tedy 

říci, že rusínské folklórní soubory, jsou důležité nejen při předávání tradiční lidové kultury, 

ale také jazyka a mimo jiné slouží jako místo pro setkávání Rusínů a napomáhají 

tak k jejich pospolitosti. Tím si také Rusíni lépe udržují svou určitou hrdost na svůj původ 

a zvyšuje to jejich národní sebeuvědomění. Právě skrze uvědomění si příslušnosti 

k rusínskému národu přichází i vůle držet si své tradice a snaha předávat je dál a motivovat 

mladší generace k tomu, aby se stali hrdými příslušníky rusínské národnostní menšiny 

a tím se zpomalily asimilační procesy. Problémem folklorních souborů je poté následně 

jejich financování. Většinu finančních prostředků získávají ze své činnosti, tedy ze svých 

vystoupení. Dále se ucházejí o různé granty, nebo jsou odkázáni na příspěvky členů. Právě 

na ochotě členů a okolí přispívat na chod souborů se opět projevuje obliba a důležitost 

rusínských folklórních souborů v rámci rusínského společenství. 

 

Ohledně otázky zmírňování asimilačních procesů lze říci, že se Rusíni aktivně snaží 

podpořit své školství, vznikají různé organizace, které například, jak již bylo zmíněno, 

zakládají rádia, nebo se zabývají vydavatelskou činností. Na internetových stránkách a také 

na Facebooku se vytváří různé skupiny. Zde se nachází spousta informací, ať už se jedná 

o historická data či nedávné novinky, nebo informace o chystaných akcích. Pořádá se také 

spousta folklórních festivalů, jako příklad se dá uvést festival, který se od roku 2013 každý 

rok koná ve Svidníku na Slovensku. Většina respondentů v dotazníku také uvedla, že 

pravidelně poslouchá internetové rusínské rádio rusyn.fm, nebo jsou sami členy nějaké 

rusínské organizace. 

 

Postavení Rusínů na Slovensku se dá hodnotit kladně. Jsou jednou ze 13 

uznávaných národnostních menšin, mají tedy práva spojená s tímto statutem. Zlepšení 

jejich situace je také znát na počtu osob, které při sčítání obyvatelstva uvádí jako svou 

národnost rusínskou. Tyto počty se při každém dalším sčítání zvyšují. Jako každá menšina, 

ovšem podléhají asimilaci. Určitě je rozdílná situace ve městech a na vesnicích. 

Na vesnicích a v menších obcích je přeci jen obyvatelstvo ve větším kontaktu a není 

zde taková anonymita. Nejvíce se asimilace projevuje nejspíše v používání rusínštiny, 

jelikož mnoho mladých lidí dává přednost slovenštině. V dotazníku se také objevovaly 
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i názory, že situace není úplně nejlepší. Týkalo se to především jazykové stránky 

a problematiky rusínského školství. Dále respondenti viděli jako problém, že není 

zastoupení Rusínů ve vyšší politice a také fakt, že Slovensku chybí zákon o národnostních 

menšinách. Co se týká dalších prvků kultury a jejich podléhání asimilaci, tak jde spíše 

o individuální záležitost. V otázce tradic je nutné brát v potaz to, že mnoho respondentů 

nevidí velké rozdíly v kultuře slovenské a kultuře rusínské. Jde tedy hlavně o rozdíly 

plynoucí z náboženství. Pokud tedy rusínská rodina vyznává pravoslavnou či 

řeckokatolickou vírou, udržují si z větší části i své tradice, které se právě s jejich vírou 

pojí. 

 

Pro Rusíny je folklór velice důležitý. Většinou dodržují tradice spojené s vánočními 

svátky a Velikonoci. Asi nejdůležitějším folklórním prvkem je pro ně zpěv a v zápětí 

po něm následuje tanec. I v odpovědi na otázku, co vlastně dělá Rusína Rusínem, se velice 

často setkáme s odpovědí, která v sobě zahrnuje mimo jiné i tradice, kulturu a jazyk. 
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