
Abstrakt: 

Podkarpatská Rus v rámci Československa v rokoch 1933-1939.

Autonomně a státotvorné snahy 

Podkarpatská Rus bola v medzivojnovom období integrálnou súčasťou Českoslo

venska. Na základe mierovej zmluvy uzavretej v Saint-Germain-en-Laye (10.9.1919) a 

Ústavy Československej republiky (29.2.1920) mala mať Podkarpatská Rus autonomně 

postavenie v politicko-právnom systéme Československa, svoj autonómny snem a jemu 

zodpovednú autonómnu vládu. Ustredná vláda v Prahe sa však po celé trvanie prvej 

Československej republiky zdráhala zaviesť skutočnú autonómiu Podkarpatskej Rusi 

v rámci republiky, pretože poukazovala na neutešené politické, národnostně, nábožen

ské a hospodářské poměry a neustálu hrozbu iredentizmu zo strany mnohých podkar- 

patskoruských elementov a revizionizmu zo strany susedných štátov -  hlavně Maďar

ska. Urobila tak až po Mníchovskej dohodě, ktorá značné mocensky oslabila Českoslo

vensko. Vláda sa usilovala skonsolidovať Československo udelením autonomie Sloven

sku a Podkarpatskej Rusi. Stalo sa tak až vo chvíli, kedy Československo spělo k svoj- 

mu zániku. Tieto autonomistické tendencie mali svoje miesto v zložitej hre susedných 

krajin (Nemecka, PoPska a Maďarska), ktorých hlavným ciel’om bolo rozbiť Českoslo

vensko. Celé medzivojnové obdobie bolo pre obyvatefstvo Podkarpatskej Rusi zložitou 

etapou. Vtedy sa napriek mnohým ťažkostiam hFadala přijatéPná formulácia národnej 

identity. Niektorí predstavitelia totiž vyhlašovali svoju národnostnú skupinu za Rusov,
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iní za Ukrajincov a ďalší za podkarpatských Rusínov. Ústredná československá vláda 

povolila fungovanie všetkých troch orientácií, spočiatku podporovala proruské hnutie 

(pod vplyvom K. Kramářa a T. G. Masaryka), neskór proukrajinské hnutie (počas dru- 

hej Československej republiky). Zatial’ čo ekonomicko-sociálny stav obyvateFstva bol 

veťmi ťažký a zlepšoval sa len pomaly, na straně druhej bolo v československo-rusín- 

skych vzťahoch niekoFko požitívnych aspektov. Veď pražská ústredná vláda po prvý 

raz zaviedla principy a prax demokratickej vlády a umožnila pozoruhodný pokrok vo 

vzdělávaní a kultúmom živote podkarpatskoruského l’udu. Moja diplomová práca sa 

zaoberá autonómnymi a státotvornými snahami podkarpatských Rusínov vrokoch 

1933-1939.
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