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Anotace

Diplomová práce s názvem „Jazyková otázka v kontextu vzniku a rozvoje nezávislé Ukrajiny 

v letech 1989 - 2001“ analyzuje prvních deset let nezávislé Ukrajiny z hlediska jazykové 

politiky a státoprávního uspořádání. Ještě před pádem Sovětského svazu byl v Ukrajinské 

SSR vydán jazykový zákon, který stanovoval ukrajinštinu jako jediný státní jazyk na území 

Ukrajiny. Početná skupina příslušníků ruské národnosti, jež na Ukrajině má své hluboké 

kořeny, se dostala do postavení národnostní menšiny. Jednou ze základních hypotéz práce je 

tvrzení, že politická nezávislost měla v následujících deseti letech určitý dopad na národnostní 

a jazykovou situaci. Cílem jazykové politiky státu bylo ukrajinizovat pokud možno všechny 

složky společnosti tak, aby používání ukrajinského a ruského jazyka odpovídalo 

národnostnímu složení země nehledě na to, že i řada příslušníků ukrajinské národnosti je de 

facto ruskojazyčných. Práce poukazuje na to, že vlivem nerealistických cílů, odtažitosti státní 

politiky od reality a nedůslednosti v plnění závazků k výrazným posunům na poli ukrajinizace 

ve skutečnosti nedošlo. Určité výsledky přinesla tato politika pouze ve sférách, kde má stát 

větší pravomoci, jako například ve školství nebo ve státní správě. V ostatních oblastech, jež

podléhají principu tržního hospodářství, jako jsou například média či obchodní sféra celkově, 

ukrajinský jazyk trvale podléhá více rozšířené ruštině. Podobně jako neodpovídá reálná 

jazyková situace tomu, jak je věc popsána v oficiálních dokumentech, ani centralistický 

unitární model státního uspořádání se neshoduje s faktickou rozdílností jednotlivých regionů, 

která pramení z odlišné historické zkušenosti. Avšak vzhledem k permanentním obavám 

vedení Ukrajiny z rozpadu mladé republiky tak v nejbližších letech k povýšení statusu 

ruského jazyka ani k realizaci federativního uspořádání státu pravděpodobně nedojde.
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Annotation

This master’s thesis, named “The language issue during the formation and development of 

independent Ukraine between 1989 and 2001”, examines the first decade of independent 

Ukraine in terms of language policy and political organization. Already before the collapse of 

the Soviet Union, a language law was passed by the Ukrainian SSR proclaiming the Ukrainian 

language as the only official language on Ukrainian territory. This law rendered a large group 

of Russians, long-term and deep-rooted residents in Ukraine, a national minority. This thesis 

purports to show the impact that Ukraine’s political independence had on the national and 

language situation in the first ten years of its existence. The aim of the official language 

policy was to achieve the broadest possible Ukrainization of all the elements of the Ukrainian 

society, neglecting the fact the first language of many Ukrainian citizens is Russian. The 

thesis points out that the inadequate success of this policy was caused by the government’s 

unrealistic goals, a general detachment of its policy from reality, and inconsistency in the 

implementation of its commitments. Some achievements can be found in the areas where the 

government can exert more power, such as in education or in government administration. 

However, Russian still dominates over Ukrainian in other areas influenced by the market 

economy, for example, in the media or business. Just like the official documents fail to reflect 

the actual language situation, the centralist unitary model fails to match the actual regional 

disparity resulting from the different historical experience of these regions. However, due to 

the permanent fear of the Ukrainian leadership of a potential collapse of the young republic, 

neither the improvement in status of the Russian language nor the implementation of the 

federal structure can be expected in the years to come. 
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1. Úvod

1.1. Základní teze a cíle práce
24. srpna 1991 vznikla odtržením od Sovětského svazu samostatná republika Ukrajina, 

jejíž vnitřní uspořádání bylo založeno na unitárním principu. Ještě před jejím vznikem, v roce 

1989, bylo jazykovým zákonem rozhodnuto o tom, že na území tehdejší Ukrajinské sovětské 

socialistické republiky se bude používat jediný státní i oficiální jazyk, a to jazyk ukrajinský.1

Po celá devadesátá léta pak probíhala centralizační a ukrajinizační kampaň, jejímž hlavním 

cílem bylo vybudování jednotného a soudržného státu na ukrajinských národních základech, 

které do té doby neměly příliš mnoho příležitostí k rozvoji. 

Po téměř dvaceti letech od vzniku republiky Ukrajina je zcela na místě položit 

si otázku, zda zvolený model státního a jazykového uspořádání byl pro ukrajinskou realitu ten 

nejvhodnější, a zhodnotit tak úspěšnost ukrajinské cesty. 

Na počátku devadesátých let stála Ukrajina před velmi těžkým úkolem – bylo potřeba 

de facto vybudovat nový demokratický stát téměř od základů. Ukrajina v podstatě 

nedisponovala žádnou dlouhodobou samostatnou existencí a z toho důvodu jsou pro ni 

z hlediska legitimity vlastní existence velmi důležitá tři krátká přechodná období, na která 

se dnes odvolává jako na symboly své historické státnosti.2 Jedním z hlavních motivů 

při formování nového státního uspořádání byla snaha radikálně se oddělit od všeho 

sovětského, jinými slovy i od všeho ruského, jelikož pro stoupence ukrajinské národní 

myšlenky oba pojmy znamenaly jedno a totéž. Tento postoj rozhodně není specifický jen pro 

Ukrajinu, podobné scénáře se odehrávaly i v dalších státech bývalého sovětského bloku. 

Ve většině případů se jednalo o přirozenou a v podstatě i pochopitelnou reakci na dlouhé 

období rusifikace a sovětské centralizace, které členové sovětského bloku zažívali. Snahy 

osamostatněné Ukrajiny o okamžitou separaci pak měly v dlouhodobém horizontu 

za následek zesílení protiruského charakteru ukrajinské oficiální politiky. 

Jazyk byl při obnovování nezávislé Ukrajiny považován za jednu z nejvýznamnějších 

komponent. Při státotvorném procesu lze definovat dvě hlavní funkce, které v sobě zahrnuje 

                                                
1 Vyjma území Krymu, kde je možné oficiálně používat i ruský jazyk v důsledku existence jeho autonomního 
statusu. Pozn.aut.
2 Prvním důležitým obdobím pro Ukrajinu byla etapa Centrální rady, která v roce 1917 vyhlásila na Ukrajině 
autonomii, dále hetmanát Pavla Skoropadského od dubna do prosince 1918 a nakonec období direktoria 
Ukrajinské národní republiky na konci roku 1918. Кучма, Леонид. Украина – не Россия. Москва, Время 
2003. Str. 269.
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jazyk obyvatelstva. Jednak je to funkce spojující a integrující směrem dovnitř státu a jednak 

také funkce oddělující, kterou se stát vymezí vůči druhým, a vytvoří tak další pomyslnou 

hranici.3 Tuto funkci měla nadále splňovat ukrajinština. Mělo se za to, že se stane základním 

stavebním kamenem moderního, prosperujícího a demokratického státu, základem jeho 

integrity a soudržnosti a že dokáže postupně eliminovat všechny rozdíly vycházející 

především z odlišné historické zkušenosti jednotlivých regionů. Společný jazyk byl 

považován za jeden „z hlavních faktorů, jaké zabezpečují vzájemnou solidaritu obyvatel 

a současně i stabilitu státu.“4

V tomto duchu byla po následujících téměř dvacet let schvalována řada zákonů, norem 

a jiných opatření, které měly k dosažení ukrajinské národní jednoty přispět. S odstupem dvou 

dekád je možné i zcela logické položit si otázku, zda byla konstrukce moderního, 

demokratického a především jednotného ukrajinského státu úspěšná. Je tento model, založený 

na absolutní teritoriální i jazykové celistvosti, tím nejvhodnějším pro ukrajinskou realitu? 

S jakými problémy etnického, sociálního či politického charakteru se Ukrajina potýkala 

na počátku devadesátých let? Objevily se v průběhu posledních dvaceti let nějaké jiné návrhy 

na podobu ukrajinské státnosti, jež by eventuelně mohly být základem efektivnějšího 

fungování mladé republiky? Jakým způsobem se politická, ekonomická či demografická 

situace změnila od momentu získání nezávislosti a jak se to odrazilo na fungování 

ukrajinského státu? Z logiky těchto otázek vychází i struktura práce. Na prvních stránkách 

se budu zabývat demografickou a sociální situací dvou největších národnostních skupin 

žijících na Ukrajině, Ukrajinců a Rusů. Následovat bude přehled a analýza nejdůležitějších 

právních dokumentů, jež měly v následujícím období ovlivnit vývoj jazykového uspořádání. 

Po prozkoumání právní báze přikročím k samotnému vývoji v jednotlivých sférách v pořadí 

školství, média, bilingvismus, administrativně-teritoriální uspořádání a demografické změny, 

abych mohla na závěr zhodnotit, jakým způsobem se liší rovina oficiálních dokumentů 

od reality na jedné straně, a k jakým změnám došlo na poli jazykového a teritoriálního 

uspořádání Ukrajiny za prvních deset let nezávislosti státu na straně druhé.

Z časového hlediska se práce bude zabývat převážně obdobím mezi lety 1989 a 2001. 

Hlavními zvolenými mezníky jsou sčítání lidu, která v těchto dvou letech proběhla a která 

poskytují hodnotné statistické údaje pro srovnání změn. Navíc po první dekádě od vyhlášení 

nezávislosti se již mnoho analytiků a historiků začalo ohlížet zpět a hodnotit události a změny, 

                                                
3 Масенко, Лариса. (У)мовна (У)країна. Київ: Темпора, 2008. Str. 7.
4 „Спільна мова є одним з головних факторів, які забезпечують солідарність населення і, відповідно, 
сиабільність держави.“ Ibid: 7.
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které na Ukrajině proběhly, a pro toto období tedy existuje dostatečné množství sekundární 

literatury. Kromě toho však není vyloučena občasná exkurze do hlubší minulosti, pokud to 

bude v daném kontextu relevantní a potřebné. Stejně tak je možné, že některé z otázek, 

týkajících se především debaty o federalizaci či prognóz budoucího vývoje, nás zavedou 

do období až po roce 2001. Mezníky 1989 až 2001 jsou tedy z jedné strany odůvodněny 

praktičností a z druhé strany potřebou zúžit problematiku do kratšího časového úseku kvůli 

omezenému rozsahu práce. 

Z hlediska teritoriality stojí v centru pozornosti území Ukrajiny ve svých současných 

hranicích. Rozhodla jsem se však z práce vyjmout otázku Krymu, jelikož tamní etnicko-

politická situace, vycházející z odlišné historické zkušenosti, je natolik specifická, že by 

vydala na samostatnou práci.

Mezi použité metody práce patří jednak deskriptivní analýza, která se věnuje popisu 

dvou etnických skupin, jejich sociálního postavení a podmínek existence na počátku 

devadesátých let a dále v jejich průběhu, a také částečně komparace. Komparativní metoda je 

použita ve dvou rovinách, za prvé při srovnání právní situace s reálným vývojem v zemi, ke 

kterému dochází průběžně v celé práci, a za druhé při závěrečném zhodnocení změn, 

ke kterým došlo mezi lety 1989 a 2001, tedy jakýmsi srovnáním „před“ a „po“.

Jazyková, etnická a politická situace na Ukrajině je v podstatě jednou velkou sbírkou 

paradoxů. Jak již bylo výše řečeno, snaha co nejrychleji po vyhlášení samostatnosti v roce 

1991 ukrajinizovat všechny oblasti společenského života byla z velké části reakcí 

na dlouhotrvající rusifikaci spojenou s výkonem sovětské moci na ukrajinském území. 

Formálně přitom nebyl úřední jazyk Sovětského svazu zákonem stanoven až do roku 1990.5

Zdá se, že klíčový problém se nachází především v rovině teorie a praxe, které se velmi často 

radikálně odlišují. Situace zůstává paradoxní i dnes, přestože vnější parametry se změnily. 

Formálně je republika Ukrajina unitárním státem s jediným státním jazykem, reálně však 

zhruba polovina populace běžně používá jiný než státní jazyk a na mnoha místech poměrně 

úspěšně vzkvétá fenomén bilingvismu. Vezměme si tedy téma „paradoxu“ ukrajinské reality 

jako leitmotiv, který nás bude provázet celou prací. 

Základní cíle práce jsou tedy dva. Prvním z nich je zjistit, jakým způsobem se odlišuje 

ukrajinská realita od toho, co je napsáno v oficiálních dokumentech. Hypotézou je tvrzení, 

že na Ukrajině existuje značná propast mezi de iure a de facto. Druhým cílem je zhodnotit 

změny, ke kterým došlo mezi lety 1989 a 2001 na poli jazykového uspořádání a odpovědět 

                                                
5 Dvorzhak, Kateryna. Исследование специфики русского языка в Украине на современном этапе.
Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita (Filosofická fakulta, ústav slavistiky), 2008. Str. 15.
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na otázku, zda je možné ukrajinský přechod k nezávislosti zhodnotit jako úspěšný 

a odpovídající původním předsevzetím vedení státu. Kromě toho se budu snažit navrhnout 

i možná řešení, která by lépe vyhovovala situaci v této zemi, popřípadě popsat a zhodnotit 

ta řešení, která již byla v minulosti navrhována. 

1.2. Terminologie
Aby bylo možné situaci postsovětské Ukrajiny kvalitním způsobem analyzovat, je 

třeba upřesnit význam a použití základních pojmů, se kterými budu v rámci práce nejvíce

operovat. Považuji za důležité alespoň ve stručnosti vysvětlit obsah následujících termínů: 

státní a oficiální jazyk; rodný a dorozumívací jazyk; národní stát; občanská a etnická identita 

a bilingvismus. 

Státní neboli úřední jazyk je „jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, 

včetně školství.[…] V laickém pojetí je úřední jazyk ten, kterým se na území daného státu 

převážně komunikuje.“6 Koncept státního jazyka vychází z myšlenky, že mezi etnikem 

a státem není rozdíl a ve své době se vztahoval především k nově vznikajícím národním 

státům v západní Evropě. V případě Ukrajiny je jediným státním jazykem ukrajinština, a to 

od roku 1989, kdy byl vydán Zákon o jazycích Ukrajinské SSR. K upřesnění významu 

státního jazyka v rámci Ukrajiny se vyjádřil i ukrajinský ústavní soud v roce 1999 při jednání 

o článku 10 ukrajinské ústavy. Státním jazykem se rozumí jazyk, kterému stát přidělil právní 

status povinného komunikačního prostředku ve veřejné sféře společenského života. 

Ukrajinská ústava přiděluje status státního jazyka ukrajinštině.7

Naproti tomu oficiální jazyk je definován encyklopediemi jako jazyk, kterému byl 

udělen zvláštní legální status v rámci státu či jeho části a který je zpravidla používán pro 

komunikaci na poli státních orgánů a administrativy.8 I když v literatuře někdy dochází 

k překrývání těchto termínů, oficiální jazyk a státní jazyk je třeba rozlišovat. Oficiální jazyk 

zpravidla existuje paralelně vedle státního jazyka nebo také dalších oficiálních jazyků.

Státní jazyk vždy byl a je považován za základní atribut moderního národního státu, 

jeho existencí se tradičně podmiňuje samotná možnost formování národní identity.9 Jednotný 

                                                
6 Definice pojmu státní jazyk viz http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_jazyk.
7 „[…]под государственным (официальным) языком понимается язык, которому государством 
предоставлен правовой статус обязательного средства общения в публичных сферах общественной 
жизни. Конституцией Украины статус государственного языка предоставляет украинскому языку.
Колесниченко, B., Общественный отчет по выполнению Европейской хартии о региональных языках или 
языках меншинст. Kyjev 28.4.2007. http://www.from-ua.com/politics/e62743796b72a.html.
8 Definice pojmu oficiální jazyk viz http://www.wordiq.com/definition/Official_language, 
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5590, http://en.wikipedia.org/wiki/Official_language.
9 HROCH, Miroslav. V národním zájmu, Praha 1999, Str. 14-16.
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jazyk představuje základní kámen při budování nového státního celku a poté funguje jako 

záruka jeho další soudržnosti a rozvoje. O.E. Tvaronovič charakterizuje jazyk jako něco víc 

než jen způsob, který nám umožňuje vyjádřit naše myšlenky. Znalost jazyka „předpokládá 

osvojení prvků etymologické historie slov a výrazů, pochopení jejich vnitřní formy, osvojení 

uměleckých textů jako konkrétních znaků kultury a všeobecně – uvědomění si své vlastní 

národní mentality, kterou jazyk ztělesňuje.“10 Jazyk je chápán jako nositel kultury – tyto dva 

elementy jsou vzájemně a neoddělitelně propojené. Bez jazyka není kultury a bez kultury není 

jazyka. Pokud vezmeme lidem jazyk, vezmeme jim i jistotu a orientaci v jejich okolí 

a ve světě vůbec. V souvislosti s důležitostí jazyka ve státotvorném procesu ukrajinští autoři 

často odkazují na případ vzniku Československa a bývá citován Milan Kundera, který psal 

o tom, že ke zrození českého národa nedošlo zásluhou nějakého zázračného politického 

talentu nebo třeba tvrdé vojenské síly, ale právě dlouholetou prací při zdokonalování českého 

literárního jazyka.11

Na druhou stranu, v současné době existuje celá řada států, kde jazyk není nutně tím 

nejdůležitějším faktorem, podle kterého je posuzována národní příslušnost obyvatel. Na tomto 

místě nelze nezmínit například jazykové uspořádání Belgie či Švýcarska, kde vedle sebe 

paralelně existuje hned několik jazyků zároveň, nebo třeba případ Finska, které má jako 

úřední jazyk také švédštinu, a to i přesto, že zde žije pouze 7 % Švédů.12 Kromě toho 

i vzrůstající role angličtiny jako světového jazyka, který představuje dorozumívací základ již 

téměř kdekoli v zahraničí, nás přivádí k myšlence, zda v globalizační éře jednadvacátého 

století není snaha vytvořit unitární národní stát již trochu přežitkem dob dávno minulých.13

V tomto kontextu se Ukrajina, se svou téměř pětinovou ruskou národní menšinou a ještě 

mnohem vyšším podílem rusky hovořících lidí, zdá být více než vhodným adeptem vytvoření 

multikulturního vícejazyčného společenství. 

V rámci terminologie týkající se jazyka je třeba pozastavit se také nad pojmy rodný 

a dorozumívací jazyk, které jsou využívány převážně v rámci sociologických průzkumů. 

                                                
10 „...предполагает усвоение элементов этимологической истории слов и выражений, понимание их 
внутренней формы, освоение художественных текстов как определенных знаков културы и в целом –
осознание своей национальной ментальности, формой выражения которой является национальный язык.“ 
Творонович, О. Е. Прагматическая компетенция русской языковой личности и проблемы русского 
образования в Украине. In: Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины 
(конец ХХ. Столетия): Материалы международной научно-проктической конференции (22.-23. 10. 1993) 
Киев 1993. Str. 123.
11 Масенко, 2008: 7.
12 Городяненко, В. Г. Особенности языковой ситуaции в Украине. In: Диалог украинской и русской 
культур в Украине: Материалы IV-й Международной научно-практической конференции / Киев, 9.-10. 
12. 1999. Киев, 2000. Str. 183.
13 Удовик, С. Л. Госудврсевенность Украины: Истоки и перспективы. Киев, Баклер, 1999. Str. 176.
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Rodný jazyk je encyklopediemi všeobecně považován za ten jazyk, jež se člověk naučí 

v dětství jako první a který pak většinou také během svého života používá a následně ho 

předává další generaci.14 Dorozumívací jazyk je naopak ten, který jedinec používá 

v každodenním životě, při komunikaci v práci, na ulici, v obchodech atd. U řady lidí se tyto 

dva typy spojují v jeden a rodný a dorozumívací jazyk pro ně znamená po celý život totéž. 

Ukrajina je však typickým příkladem země, kde tyto dva pojmy velmi často znamenají dvě 

různé věci.15 Nejčastější kombinace vypadá tak, že etničtí Ukrajinci považují za svůj rodný 

jazyk ukrajinštinu, přesto však v běžném životě mnohem častěji mluví rusky. V rámci 

sociologických průzkumů tak kategorie „rodný jazyk“ nevypovídá příliš mnoho o tom, jakým 

jazykem mluví většina populace, ale spíše o tom, k jaké etnické identitě se hlásí a jaké mají 

kořeny. Při práci s výsledky průzkumů je třeba dbát maximální opatrnosti, abychom 

interpretovali správné kategorie. 

Při studiu jazykové politiky bude zcela jistě nutné dotknout se i pojmů etnická 

a občanská identita. Etnická identita jedince vzniká na základě takových pojících prvků, jako 

je náboženství, jednotný jazyk, sdílené kulturní hodnoty a tradice, společní předkové či rasa.16

Díky těmto atributům jedinec cítí vnitřní příslušnost ke skupině lidí, kteří jsou mu v podstatě 

podobní. Naopak občanská identita definuje situaci, kdy mají lidé pocit sounáležitosti díky 

tomu, že obývají společné teritorium, mají stejné státní občanství, vyznávají podobné 

společenské principy a hodnoty a sdílí společné politické instituce. Zároveň existuje poměrně 

rozšířené povědomí o tom, že občanský nacionalismus je typický spíše pro západoevropské 

státy neboli tzv. „staré demokracie“, zatímco s etnickým nacionalismem se setkáme spíše 

na východě Evropy.17

Definicí a různých dělení bilingvismu existuje celá řada, nicméně základem zůstává 

schopnost člověka používat dva různé jazyky na více méně stejné úrovni. Zpravidla 

se vyčleňuje bilingvismus simultánní, což znamená, že člověk se učil oba dva jazyky 

současně od narození, a bilingvismus sekvenční, kdy k osvojení jazyků došlo postupně.18 Jiné 

encyklopedie uvádějí jako nejčastější dělení na bilingvismus společenský, týkající se celé 

                                                
14 Definice pojmu „mother tongue“, Google [online].
http://www.google.cz/search?hl=cs&defl=en&q=define:mother+tongue&sa=X&ei=8av4TKaSFtGR4gaGzOCrB
w&ved=0CBcQkAE.
15 Аза, Л. O. Особливості етномовної ситуації в Україні (українско-російска двомовність). In: Украінське 
суспільство: моніторінг соціальних змін (1994-1999). Інформаційно-аналігічні матеріали. НАН України. 
Київ 1999.
16 Shulman, Stephen. The Contours of Civic and Ethnic National Identification in Ukraine. Europe-Asia Studies 
[online]. 2004, Vol. 56, No. 1. Str. 35.
17 Ibid: 35.
18 „What is bilingualism?“ http://home.comcast.net/~bilingualslp/bilingualism1.htm.
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skupiny obyvatel žijící v konkrétním regionu, a individuální, reprezentovaný pouze 

jedincem.19 Ukrajinská encyklopedie definuje bilingvismus jako praxi individuálního či 

kolektivního používání dvou řečí v rámci jedné státní či společenské jednotky ve sféře 

komunikace.20 Mnoho autorů je také toho názoru, že žádný člověk nikdy nemůže být plně 

bilingvní, jelikož vždy zůstane pouze jeden jazyk tím hlavním, který formuje osobnost a 

ve kterém člověk vnímá sebe sama.21 Zpravidla odborníci vnímají přítomnost bilingvismu 

v zemi velmi pozitivně, považují jej za velmi potřebný a plodný pro společnost, protože 

snižuje napětí a konfliktní potenciál u každého člověka.

1.3. Prameny a literatura
V rámci analýzy tématu jazykové situace na Ukrajině jsem pracovala jak s primárními 

tak sekundárními prameny. Mezi primární prameny patřily především ukrajinské zákony 

a jiné normativní dokumenty, jež poskytly základ pro kapitolu věnující se právnímu rámci 

jazykové politiky. Na tomto místě musím zmínit jejich velmi dobrou dostupnost 

na internetových stránkách Nejvyšší rady Ukrajiny převážně v ukrajinském, ale někdy 

i ruském nebo anglickém jazyce.

Co se ostatní literatury týče, byla téměř veskrze cizojazyčná, jelikož v českém 

prostředí monografie věnující se podobné problematice prakticky nenajdeme. Ráda bych 

zmínila pouze bakalářskou práci Kateryny Dvorzhak, jež byla obhájena na Masarykově 

univerzitě v Brně v roce 2008. Kateryna Dvorzhak píše v podstatě o stejné problematice 

v podobném časovém úseku, nicméně její práce se věnuje převážně lingvistickému aspektu 

jazykové otázky a jen v menším rozsahu se zabývá politickými dopady, jež jsou pro moji 

práci naopak zásadní. Dovoluji si tedy tvrdit, že svou prací mohu alespoň částečně vyplnit 

určitou mezeru, která v českém akademickém prostředí existuje. 

Základní náhled do jazykové problematiky na Ukrajině mi poskytl sborník „Dialog 

ukrajinskoj i russkoj kultur v Ukraine“22, kde velký počet přispívajících autorů nabídl široké 

spektrum názorů na dané téma a pomohl mi se v něm na počátku zorientovat. Všeobecný 

vstup do tématu předkládá také publikace J. Chinna a R. Kaisera „Russians as the new 

minority“, který se však věnuje, jak je z názvu patrné, pouze ruské menšině. Dále bych mezi 

                                                
19 „Bilingvismus“ Czech Kid [online]. http://www.czechkid.cz/si1000.html.
20 Кусь, О. М. Мовна політика в державотварчих процесах України: навчальний посібник. Харків: ХНУ 
імені В. Н. Каразіна, 2004. Str. 40.
21 Звиняковский, В. Я. Об одной модели образования и воспитания для русской школы Украины In: 
Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины, 1993: 105.
22 Veškeré tituly zmíněné v této podkapitole jsou uvedeny v seznamu literatury na konci práce.
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stručnými přehledy zmínila ještě příručku Larysy Masenko „Umovna Ukraina“, jež se však 

vyznačuje více proukrajinským postojem a dále monografii bývalého prezidenta Leonida 

Kučmy, která má zase více osobní charakter plynoucí z jeho dřívější politické funkce.

Z hlediska statistik a dalších číselných údajů mi byly cenným pomocníkem 

monitoringy ukrajinského sociologického institutu NAN, v nichž jsem našla řadu zajímavých 

průzkumů mezi ukrajinským obyvatelstvem. Kromě toho mi posloužily i údaje z obou sčítání 

lidu v letech 1989 a 2001. Další informace, které se týkaly demografické situace, identity 

příslušníků ukrajinské a ruské národnosti a jejich jazykových zvyklostí, jsem čerpala převážně 

z internetových článků rusky píšícího ukrajinského autora V. G. Gorodjanenka, třebaže je 

nutné zmínit jeho určitou zaujatost ve smyslu proruského diskursu, nebo také z velmi dobře 

zpracované publikace S. S. Savoskula „Russkije novovo zarubeža“, která se vykazuje o něco 

větší neutralitou. Jiný pohled poskytl článek britského ekonoma Petera Rodgerse 

„Understanding Regionalism and the Politics of Identity in Ukraine’s Eastern Borderland“, 

ve kterém prezentoval a interpretoval výsledky průzkumů, jež byly koncipovány na základě 

osobních rozhovorů. V neposlední řadě musím zmínit články Tarase Kuzia, které se zabývaly 

zhodnocením demografických změn prvního desetiletí ukrajinské nezávislosti.

Pro kapitolu věnující se sféře vzdělání mi byla nejvíce nápomocna publikace rusky 

píšícího autora I. E. Tarapova „Intelektual‘nyj trud, nauka i obrazovanije: krizis v Ukraine“

a také již zmíněná publikace Savoskula.

V kapitole o médiích jsem se ponejvíce opírala o obsáhlou monografii ukrajinsky 

píšícího autora V. Kulyka, „Dyskurz ukrajins’kych medij“, která se velmi podrobně věnuje 

transformaci mediálního sektoru po pádu Sovětského svazu a nevynechává ani jazykové 

aspekty této proměny.

Pro téma bilingvismu a čistě jazykové otázky hodnotím jako nejvíce přínosný 

společný článek „A Tense and Shifting Balance: Bilingualism and Education in Ukraine“, 

jehož autorkami jsou L. Bilaniuk a S. Melnyk. Obě působí ve Spojených státech a již dlouhou 

dobu zabývají jazykovou politikou na Ukrajině i v dalších postsovětských státech. Aktuální 

informace o specifické jazykové formě „suržyk“ jsem čerpala z nedávno vydaného sborníku 

„Movna polityka ta movna sytuacija v Ukrajini“, konkrétně z příspěvku autorů Gaudia 

a Tarasenka, kteří v rámci své analýzy také pracovali s řadou průzkumů provedených různými 

dotazovacími metodami.

Vývoj administrativně-teritoriálního uspořádání Ukrajiny byl z mého pohledu nejlépe 

vyložen v publikaci amerického historika a analytika Romana Solchanyka „Ukraine and 

Russia: The Post-Soviet Transition“, který se v rámci jedné kapitoly věnuje zcela 
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konkrétnímu vývoji po roce 1991 a také v monografii krymského odborníka zabývajícího se

problémy regionalismu a federalismu A. Malgina „Ukrajina: sobornosť i regionalism“, která 

upozorňuje na odtažitost ukrajinské reality od teorie. Přehled řady spíše teoretických diskusí 

na téma federalizace nabídl sborník Sergeje Andrejeva, jehož přispěvateli byli převážně 

ukrajinští autoři. Opět ji hodnotím jako užitečnou z toho důvodu, že nabízí širokou škálu 

pohledů, jež jsou na Ukrajině v rámci diskuse na toto téma přítomny.

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně kontroverzní téma, je třeba počítat s menší či 

větší zaujatostí zejména u ruských a ukrajinských autorů. V žádném případě nechci předesílat, 

že rusky psaná kniha automaticky znamená proruský postoj, jako tomu skutečně je například 

v případě publikace A.I. Fomina „Jazykovoj vopros v Ukraine“, nicméně je nutné s výskytem 

ne zcela objektivních tvrzení počítat. Z toho důvodu jsem se velmi snažila vyvážit množství 

použité literatury jak v ukrajinském, tak ruském i anglickém jazyce. Zaujatost některých 

publikací přitom pokládám za součást analyzované problematiky, jež sama o sobě také 

o mnohém vypovídá.

2. De facto

Abychom správně pochopili strukturu a model fungování ukrajinské společnosti, je 

třeba věnovat se jejím jednotlivým složkám zvlášť a podrobně je analyzovat. Díváme-li se 

na ukrajinskou společnost z hlediska etnického a jazykového klíče, je třeba zdůraznit, že zde 

neexistují pouze dvě základní skupiny, jak bývá někdy zjednodušeně uváděno. Někteří autoři 

a především pak některá média dělí ukrajinskou populaci na Rusy a Ukrajince, jiní zase pouze 

na ruskou a ukrajinskou jazykovou skupinu. Nicméně skupiny, které je třeba posuzovat 

odděleně, zde existují minimálně tři. Tou první jsou etničtí Ukrajinci, hovořící ukrajinským 

jazykem, druhou skupinu tvoří etničtí Rusové, používající výhradně ruštinu a třetí skupinu 

představují tzv. „rusifikovaní“ Ukrajinci, tedy etničtí Ukrajinci, kteří ale hovoří jak 

v soukromém, tak v pracovním životě převážně rusky. Pokud je kritériem pouze jazyk a nikoli 

národnost, pak do ruskojazyčné skupiny tak spadají etničtí Rusové, část etnických Ukrajinců 

a dále všechny ostatní národnosti Ukrajiny, které v naprosté většině používají ke komunikaci 

také ruský jazyk.

Sčítání lidu v roce 1989, ze kterého budeme vycházet, je samozřejmě potřeba brát 

s určitou rezervou, především jako produkt své doby. Bývalý prezident Leonid Kučma 

dokonce tvrdil, že uvedené údaje byly zfalšovány, čemuž do jisté míry nahrává i fakt, že 
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ke zveřejnění výsledků sčítání došlo až na konci roku 1990, tedy asi rok po sběru dat. Podle 

Kučmy však nešlo ani tak o záměrné falšování jako spíše o to, že lidé žijící v Sovětském 

svazu byli zvyklí uvádět údaje nikoli pravdivé, ale politicky korektní, aby zabránili řadě 

problémů ve svém profesním i osobním životě.23 Také je potřeba počítat s tím, že termíny 

„národnost“ či „národní identita“ neměly za Sovětského svazu rozhodně takový význam jako 

mají dnes a lidé je nechápali stejným způsobem. V prvé řadě byli všichni sovětskými občany, 

teprve poté příslušníky národností. Nicméně přes to všechno téměř všichni odborníci z údajů 

ze sčítání z roku 1989 běžně vycházejí, jelikož žádná jiná dostupná data neexistují. S tímto 

vědomím ne zcela stoprocentní spolehlivosti je tedy třeba brát tato data jako výchozí 

orientační bod, který pro představu o etnicko-jazykové kompozici Ukrajiny jistě postačí.

Základní údaje ze zmiňovaného sčítání říkají, že z celkového počtu obyvatel tehdejší 

Ukrajiny bylo 22,1 % ruské národnosti, 72,7 % ukrajinské národnosti a 5,2 % národností 

jiných.24 Ovšem jazyková kompozice vypadala zcela jinak než národnostní složení. Celých 

12,3 %, tedy asi 4,5 milionu etnických Ukrajinců uvedlo, že za svůj rodný jazyk považují 

ruštinu.25 Výsledkem úvah nad těmito čísly je jedno velice zásadní zjištění – národnostní

a jazykové skupiny se na Ukrajině výrazně neshodují.26 Jinými slovy fakt, že v běžném životě 

řada obyvatel Ukrajiny používá ruštinu, jim v žádném případě nebrání v tom, aby se cítili být 

Ukrajinci a bez problémů se identifikovali se státem, ve kterém žijí. 

Zarážející skutečností zůstává však to, že ve stejném roce, kdy byl přijat jazykový 

zákon stanovující ukrajinštinu jako jediný státní jazyk, sčítání lidu ukázalo, že celkem 23 % 

obyvatel Ukrajiny, tedy necelých 12 milionů lidí, vůbec ukrajinský jazyk nezná.27 Tento fakt 

byl přímým dědictvím bývalého režimu, ve kterém ukrajinský jazyk nebyl pro život 

na Ukrajině vlastně potřebný. Takto vypadala Ukrajina na prahu své nezávislosti, na samém 

počátku budování ukrajinského národního státu, který se rozhodli vytvořit lidé stojící 

v té době v jejím čele. Toto předsevzetí nelze nazvat jinak než velmi ambiciózním.

Pojďme si představit jednotlivé složky ukrajinské společnosti zvlášť.

                                                
23 Кучма, 2003: 268.
24 Всеукраїнський перепис населення. Державний комітет статистики України [online]. 2001.
25 Кучма, 2003: 267.
26 Городяненко, В. Г. Особенности языковой ситуaции в Украине. In: Диалог украинской и русской 
культур в Украине, 2000:182.
27 Ibid: 268.
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2.1. Ukrajinci
Po rozpadu Sovětského svazu se na Ukrajinu začala vracet řada Ukrajinců, kteří do té 

doby žili v jiných zemích SSSR, kategorie národnost se znovu objevila v ukrajinských pasech 

a byla započata diskuse o různých variantách obnovení ukrajinské státnosti. Téměř 

symbolickým je paradox, že prakticky ve stejné době, v roce 1990 byla ve třetím největším 

městě Ukrajiny Doněcku uzavřena poslední škola s ukrajinským vyučovacím jazykem.28

Všeobecně přijatý stereotyp říká, že Západ Ukrajiny – pokud lze použít zjednodušující 

západovýchodní paradigma – považuje sám sebe za kolébku ukrajinského národního vědomí, 

která byla schopna udržovat národní tradice a především jazyk i v těch nejtemnějších 

obdobích. Snem ukrajinských nacionalistů bylo, aby se západní oblast stala ukrajinským 

Piemontem, tedy výchozím bodem pro sjednocení všech regionů na ukrajinském národním 

základě. 

Nicméně na počátku devadesátých let pouze 87,7 % Ukrajinců mluvilo ukrajinsky 

jako svou mateřskou řečí a naopak skoro 5 milionů lidí ukrajinské národnosti prohlásilo 

za svůj rodný jazyk ruský.

Část ukrajinské veřejnosti, především tedy ta ukrajinskojazyčná, se k nově vzniklé 

situaci postavila víceméně tak, jak to svými slovy vyjádřil bývalý prezident Leonid Kučma: 

„Ukrajinizace, to je nastolení spravedlnosti. Zdůrazňuji, spravedlnosti.“29 Asi se nelze divit, 

že někteří považovali za samozřejmé a přirozené, že s koncem totalitního režimu současně 

přijde i konec ruské nadvlády a konečně dojde ke spravedlivé realizaci ukrajinského 

národního státu, jehož veškeré atributy byly až doposud potlačovány. Jak již bylo zmíněno 

dříve, rozdíl mezi „sovětským“ a „ruským“ nebyl touto částí populace vůbec vnímán. Diskuse 

o případném udělení rovnoprávného statusu ruského jazyka nepřicházela z hlediska 

představitelů nového státu vůbec v úvahu. Kučma se ve své knize „Ukrajina není Rusko“

vyjádřil, že ustanovení oficiální dvojjazyčnosti pro něj není absolutním tabu, nicméně není 

možné to udělat hned, jelikož by to ohrozilo samotnou existenci ukrajinského jazyka. Pokud 

bychom dvojjazyčnost uzákonili okamžitě, spousta úředníků a dalších veřejných činitelů by 

ve styku s veřejností automaticky přešla na ruštinu a výsledkem by byla politika uzákoněné 

rusifikace.30 Na vytvoření dvojjazyčného státu lze přistoupit až v tom okamžiku, kdy se 

ukrajinský jazyk bezpečně dostane ze svého podřadného postavení a upevní své pozice 

                                                
28 Кучма, 2003: 269.
29 „Украинизация, это восстановление справедливости. Подчеркиваю: справедливости.“ Кучма, 2003: 
287.
30 Ibid: 295.
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v rámci ukrajinské společnosti. Nejprve je potřeba poskytnout maximální podporu rozvoji 

ukrajinštiny, a to ve všech sférách společnosti.

Přání ukrajinských nacionalistů jednoznačně uspokojil proukrajinský jazykový zákon 

z roku 1989, který stanovoval ukrajinštinu jako jediný státní jazyk. 

Identita ukrajinsky hovořících obyvatel bývá často spojována se západním regionem 

země, kde na konci osmdesátých a počátku devadesátých let vznikaly či byly obnovovány 

organizace na podporu ukrajinského jazyka, národnosti a kultury, jako například Ruch31, 

Společnost ukrajinského jazyka Tarase Ševčenka nebo Svaz spisovatelů, které měly za cíl 

znovu probudit po letech tzv. denacionalizace ukrajinský národ k životu.32 Podle Rostyslava 

Bratuna byla právě západní Ukrajina – zachránce národního vědomí, touhy po nezávislosti 

a po ukrajinských tradicích – spouštěcím mechanismem přeměny Ukrajiny. Pochybnosti se 

však objevují především v otázce, jakým způsobem je možné rozšířit toto národní vědomí 

do dalších regionů Ukrajiny a zda vůbec je možné vytvořit politický program, který by byl 

schopen tento cíl zajistit.33

Jak již bylo předesláno, kategorii příslušníků ukrajinské národnosti je třeba ještě 

nadále dělit, a to na ruskojazyčnou a ukrajinskojazyčnou část, popřípadě také na část 

bilingvní. Číselné údaje, které by tyto skupiny charakterizovaly, se však liší zdroj od zdroje, 

a to hlavně proto, že každý průzkum používá jiné terminologie při formulaci otázek, což 

následně ovlivňuje odpovědi respondentů. Například kategorie „rodný“ jazyk bude 

pravděpodobně vypadat jinak než kategorie pro jazyk „upřednostňovaný“ či „dorozumívací“. 

Je nesporné, že ruská kultura díky své mnohaleté přítomnosti má své pevné místo 

v ukrajinském prostoru a není se co divit, že se velká část občanů Ukrajiny orientuje právě 

spíše na ni. Výzkumy uvádějí, že v roce 1989 bylo 68 % obyvatel neruské národnosti schopno 

se rusky dorozumět.34 V rámci celkové populace Ukrajiny bychom měli počítat asi s 33-34% 

skupinou ruskojazyčných Ukrajinců.35 Jsou to lidé, kteří se na Ukrajině narodili 

a za Ukrajince se bezpochyby považují, prožili však v obklopení ruského elementu natolik 

dlouhou dobu, že se především jazyk a mnohdy i ruská kultura staly součástí jejich existence 

jak ve společenském tak v soukromém životě. Z tohoto je zřetelně patrné, že jazykový atribut 

                                                
31 Народний Рух України [online]. http://www.nru.org.ua.
32 Solchanyk, Roman. The Democratization Process in Ukraine: An Interview with Anatolij Pohribnyi. In: 
Solchanyk Roman (ed.). Ukraine: From Chernobyl‘ to Sovereignty. A Collection of Interviews. London: 
Macmillan and RFE/RL Research Institute, 1992. Str. 67.
33 Solchanyk, Roman. Ferment in Western Ukraine: An Interwiev with Rostislav Bratun‘. March 1990. In: 
Solchanyk Roman (ed.),1992: 95.
34 Савоскул, С. С. Русские нового зарубежья: выбор судьбы. Москва: Наука 2001. Str. 64.
35 Городяненко, В. Г. Особенности языковой ситуaции в Украине. In: Диалог украинской и русской 
культур в Украине: 2000.
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nestačí k tomu, abychom mohli posoudit identitu konkrétního člověka a zařadit ho do nějaké 

skupiny. Problém má více úrovní a je mnohem komplexnější, než se může na první pohled 

zdát.

Řada Ukrajinců již dlouhou dobu žila v oblastech, kde se mluvilo rusky a jejich 

rusifikace byla přímým důsledkem historického vývoje. Za Sovětského svazu byl výběr 

ruštiny nezřídka otázkou praktičnosti a potřebnosti zejména v profesním životě, a to nejen 

na plně ruskojazyčném východě země. Řada rodin například odmítala, aby se jejich děti učily 

ukrajinštinu, jelikož to bylo považováno za zbytečné a neperspektivní.36 Proto mluvili dobře 

rusky především mladí lidé – největším a nejefektivnějším šiřitelem ruštiny byla bezpochyby 

škola. Dobrá znalost ruského jazyka slibovala v tehdejších podmínkách mnohem lepší šance 

uplatnění v zaměstnání a možnost sociálního růstu i kariérního postupu a zejména v politické 

sféře třeba i za hranicemi Ukrajiny. V té době nikdo netušil, že se systém za poměrně krátkou 

dobu rozpadne. Kromě toho byl přístup k ukrajinštině, ať už v literatuře, médiích či školách, 

po dlouhou dobu značně omezený. Razantní pokles možností kulturního vyžití v ukrajinském 

jazyce je možné zaznamenat především v druhé polovině dvacátého století. V roce 1989 

už pouze 4 ze 49 akademických časopisů byly vydávány v ukrajinštině, naopak podíl 

naučných periodik v ruštině vzrostl mezi lety 1969 až 1980 z 19 na 76 %.37 Jiný údaj uvádí, 

že v červenci 1990 byl podíl vydaných knih v ukrajinském jazyce menší než 20 %, stejně tak 

zůstalo ukrajinských méně než 30 % divadel.38

Rusifikovaným Ukrajincům zcela jistě není možné zazlívat, že neumí ukrajinsky 

a nebojují za národní Ukrajinu, jedná se o důsledek politiky minulé doby, které se mnoho lidí

muselo přizpůsobit z existenčních důvodů. V mnoha případech tito Ukrajinci ani neměli pocit, 

že nějaká rusifikace vůbec probíhala. Stejně jako etničtí Rusové vnímají ukrajinskou identitu 

jinak než na základě jazyka. Na druhou stranu bylo by chybou předstírat, že tato skupina 

neexistuje nebo ji směšovat například s etnicky ruským obyvatelstvem. Třetina ukrajinské 

populace představuje obrovskou skupinu lidí, kteří do ukrajinského národa patří, a s jejichž 

specifickými požadavky je tudíž nutné počítat. 

                                                
36 Савоскул, 2001: 64.
37 Морозов, Ю. Г. Русские Украины как носители двух культур. In: Русская культура в контексте 
социально-исторических реалий Украины, 1993: 119.
38 Кучма, 2003: 269.
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2. 2 Rusové na Ukrajině
Skupina etnických Rusů, kteří žijí na Ukrajině, byla i je bezkonkurenčně největší 

menšinou Ukrajiny. Přestože se zde nebudeme zabývat historií příchodu Rusů na Ukrajinu, je 

třeba zmínit fakt, že převážně východní a také jižní části Ukrajiny osidlovali jak Rusové tak 

Ukrajinci v podstatě současně a z toho důvodu opravdu nelze dějiny obou národů od sebe 

oddělit, jak by si to možná mnozí přáli. Za největším nárůstem podílu ruské populace

a celkové rusifikace Ukrajiny však stojí jednoznačně až dvacáté století, především pak jeho 

druhá polovina.39 V předvečer druhé světové války, v roce 1939, čítala ruská část 

obyvatelstva necelých 11 %, v roce 1970 už to bylo téměř 20 % a v roce 1989 zmíněných 

22,1 % lidí.40 Ani tento přírůstek Rusů na Ukrajinu však není možné brát jako klasickou 

emigraci do zahraničí, oni sami to vnímali spíše jako přesun v rámci jedné země, který pro ně 

neznamenal radikální změnu způsobu života a nutnost přizpůsobit se zcela novým 

podmínkám.

Na konci osmdesátých let tvořili Rusové více než pětinu obyvatel země, všechny 

ostatní menšiny čítaly méně než 1 %. Podle sčítání z roku 1989 žilo 45 % Rusů, kteří byli 

mimo hranice Ruska, právě na Ukrajině. V absolutních číslech to znamená asi 11 milionů lidí, 

tedy 7,9 % všech Rusů Sovětského svazu.41

Je tedy zřejmé, že vzhledem k tak obrovskému počtu příslušníků ruské národnosti 

závisela do jisté míry právě na nich samotná existence právě vznikajícího ukrajinského státu.

Jinými slovy, bylo třeba s nimi počítat. V roce 1989 se jednalo o skupinu obyvatel Ukrajiny, 

která obývala poměrně kompaktní část ukrajinského území, především na východě země. 

Jejich rodný jazyk, ruština, ovlivněná samozřejmě permanentním kontaktem s ukrajinštinou, 

se nacházel v poměrně zachovalém stavu, a to bez ohledu na to, že 57 % z ukrajinských Rusů 

se na Ukrajině již narodilo42. Dalším podružným kulturním faktorem byla jejich v podstatě 

bezvýjimečná příslušnost k pravoslavné církvi moskevského patriarchátu. Pozoruhodné 

na těchto charakteristikách je, že se za dvě dekády, které následovaly po pádu komunistického 

režimu, téměř nezměnily. Jedná se o národnostní menšinu, která si mimořádně úspěšně 

udržuje vlastní kulturu a tradice.

Sociální a ekonomické ukazatele nám ještě více zpřesňují obraz o téměř pětinové 

ruské národnostní menšině na Ukrajině. Po roce 1991 se – alespoň formálně - změnilo 

                                                
39 Srovnej jazykové složení obyvatelstva Ukrajiny v letech 1897/1910 a 2001, viz příloha 3, 4 a 5.
40 Русские на Украине [online]. http://www.rus.in.ua/page/289.html.
41 Савоскул, 2001: 41.
42 Údaj z roku 1999. Городяненко, В. Г. Особенности языковой ситуaции в Украине. In: Диалог украинской 
и русской культур в Украине, 2000: 182.
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postavení Rusů převážně v politicko-právní rovině, tedy v tom smyslu, že se jim - coby 

národnostní menšině –snížily možnosti aktivně se účastnit politického života. Některé 

demografické ukazatele však ve srovnání s dřívější situací zůstaly neměnné, jako například 

míra vzdělanosti či počet lidí žijících ve městech. Podle údajů z roku 1993 byli Rusové 

i nadále vzdělanější než Ukrajinci - na tisíc Rusů tehdy připadal 201 absolvent vysoké školy, 

na tisíc Ukrajinců to bylo pouze 117.43 Srovnání s dalšími zeměmi bývalého Sovětského 

svazu nám umožní konstatovat, že toto je a byl charakteristický rys většiny svazových 

republik – autochtonní národ byl zpravidla většinově venkovský. Urbanizace byla také silnější 

u ruské části populace než u ukrajinské – ve městech v roce 1993 žilo 87,56 % Rusů, tedy 

drtivá většina, avšak pouze 60,32 % Ukrajinců.44 Rusové se do značné míry podíleli 

na samotném urbanizačním procesu. Ruskou část populace tvořili v naprosté většině 

imigranti, ať už noví či dřívější, kteří vesměs přišli z ruského venkova do ukrajinských měst.45

Kromě toho tři čtvrtiny Rusů se soustřeďovaly v pěti nejrozvinutějších a nejbohatších 

oblastech Ukrajiny – Doněcké, Dněpropetrovské, Zaporožské, Luhanské a Charkovské. 

Ve jmenovaných oblastech se vyprodukovala více než polovina celkového HDP Ukrajiny. 

Národní příjem na hlavu byl na východě asi dvaapůlkrát vyšší než na západě země. 46

Po rozpadu Sovětského svazu se příslušníci ruské národnosti najednou ocitli mimo 

hranice své původní vlasti. Stáli před rozhodnutím, zda zůstat žít na místě, kde doposud žili 

s tím, že se podmínky jejich existence nějakým způsobem změní a že budou nuceni 

se přizpůsobit, nebo zda se pokusit o návrat do Ruska.47 Na Ukrajině, tak jako v dalších 

státech postsovětského prostoru, se ruské etnikum dostalo takřka ze dne na den do postavení 

národnostní menšiny, v případě Ukrajiny mimořádně početné. V první řadě to znamenalo 

změnu jejich sociálního postavení, mimo jiné částečný odsun ze státních politických funkcí 

a celkově omezení jejich vlivu na život republiky. Proklamovaným cílem bylo, aby mladou 

republiku nadále spravovali především představitelé titulního národa. Dalším z důsledků bylo 

například i zúžení možností využití ruštiny ve veřejné sféře, což naznačoval i samotný 

jazykový zákon. K tomu, nakolik se tyto plány a ambice skutečně staly realitou, se ještě 

dostanu v dalších kapitolách.

                                                
43 Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины, 1993: 6. 
44 Ibid: 6.
45 Савоскул, 2001: 43.
46 Городяненко, В. Г. Особенности языковой ситуaции в Украине. In: Диалог украинской и русской 
культур в Украинe, 2000: 180.
47 Городяненко, В. Г. Положение русских в Украине и проблемы их идентичности. In: Социологические 
исследования. 2009 [online]. № 1. Str. 89.
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Na druhou stranu je třeba připomenout fakt, že příslušníci ruské národnosti nebyli 

v žádném případě ze společnosti vyčleněni podobně radikálním způsobem, jako třeba 

v Estonsku nebo Lotyšsku. V roce 1991 schválila Ukrajina zákon o občanství, který 

automaticky dával právo na ukrajinské občanství všem obyvatelům, kteří měli v době jeho 

přijetí na Ukrajině trvalý pobyt.48 Nebyl požadován žádný naturalizační proces, žádná 

zkouška ze znalosti ukrajinského jazyka či historie. Ukrajina zvolila cestu tzv. nulové 

varianty, podobně jako třeba Moldávie nebo Kazachstán, a zdůraznila tak prioritu občanské 

identity nad prioritou národní.49

Otázky spojené s menšinovou problematikou a tedy i ruskou kulturou však vyvstaly 

až po vyhlášení nezávislé Ukrajiny. Do konce osmdesátých let nebyla ruská kultura vnímána 

jako etnicky ruská, nýbrž sovětská. Tyto hodnotové souřadnice bylo nutné po pádu 

sovětského režimu přehodnotit a najít nové opěrné body. Mnoho lidí si tehdy muselo položit 

otázku, ke které etnické, kulturní či jazykové skupině patří a začal tak proces obnovy 

sebeidentifikace osobnosti.50

Radikální oponenti zavedení ruského jazyka jako oficiálního často píší o obyvatelích 

východní Ukrajiny jako o „páté koloně“ Ruska, kterou ruská vláda může kdykoli využít, 

a ze dne na den tak Ukrajinu pohltit.51 Je určitě pravda, že obyvatelé východní Ukrajiny 

mnohem méně vnímají předěl mezi Rusy a Ukrajinci, což pramení zejména ze skutečnosti, 

že v minulosti žádná přesně narýsovaná hranice mezi Ruskem a Ukrajinou neexistovala. 

Ukrajina ve svých současných hranicích existuje teprve relativně krátkou dobu – pokud 

nepočítáme připojení Krymu v roce 1954, současné hranice ukrajinského státu platí od let

1939-1945, kdy byly připojeny západní oblasti do té doby patřící k polskému, rumunskému 

a československému meziválečnému státu. Rusko-ukrajinská hranice coby hranice 

jednotlivých sovětských republik sice existovala už od počátku dvacátých let, nicméně 

v rámci Sovětského svazu se nijak zvlášť nezdůrazňovala, nebylo to nutné ani žádoucí. 

Výzkum Petera Rodgerse z roku 2003 mezi žáky a učiteli či řediteli středních škol poukázal 

na to, že se tato otázka láme i z generačního pohledu. Mladší generace východních Ukrajinců 

                                                
48 „Громадянами України є: усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності 
України (24. 8. 1991) постійно проживали на території України.“ Про громадянство України. Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2001 [online], N 13, Str. 65. 
49 Chinn, Jeff; Kaiser, Robert. Russians as the new minority: Ethnicity and Nationalism in the Soviet Successor 
States. Westview Press: Boulder, Oxford, 1996. Str. 146.
50 „процесс пересамоидентификации личности“ Шульга, Н. А. Русская культура в Украине: кризисы 
идентичности. In: Диалог украинской и русской культурь в Украине: 2000: 5.
51 Лановенко, Олег. Украина: перспективы ассимиляции, федерализации или интеграции языков и 
культур. Концептуальные абрисы решения проблемы культурной бтполярности в Украине. In: Андреев 
Сергей (ed.). Федерализация Украины: Единство нации или распад государства. Москва, Европа 2006.
Str. 7.
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či Rusů se s Ukrajinou v jejích nynějších hranicích ztotožňuje daleko více než generace starší, 

mnohem více si uvědomuje potřebu hranice a potřebu vymezení se vůči okolním státům pro

zachování integrity ukrajinského státu.52 Starší generace, která většinu svého života prožila 

ještě v Sovětském svazu, naopak necítí potřebu vytvářet ani fyzickou ani symbolickou hranici 

na místě, kde podle nich reálně žádná přirozená hranice neexistuje. 

Pokud se podíváme na otázku jazyka v souvislosti s ukrajinským národním vědomím 

či patriotismem, z Rodgersova výzkumu je také patrné, že na východě Ukrajiny není jazyk 

tím nejdůležitějším atributem pro to, aby se člověk cítil Ukrajincem. Obyvatelé východních 

oblastí, přestože náleží k ruské národnosti, jsou mnohem více spjati s lokální či regionální 

identitou. Příslušnost k té či oné jazykové skupině pro ně není z hlediska národní ukrajinské 

identity příliš podstatná. To, že nemluví ukrajinským státním jazykem neznamená, že se 

nechtějí účastnit procesu vytváření ukrajinského státu a národa, právě naopak. Referendum 

o nezávislosti v roce 1991 zcela jasně ukázalo, že ukrajinští Rusové téměř jednoznačně 

podpořili myšlenku nezávislosti Ukrajiny a chtěli se na ní podílet. Vložili do ní své síly, 

energii i intelektuální potenciál. Současně ale odmítají popřít svoji specifickou historii 

a nechtějí se zcela vzdát svazků s Ruskem, které vnímají jako přirozené.53 Bez jakýchkoli 

úmyslů separatismu či dokonce připojení se k Ruské federaci si udržují svůj jazyk a kulturní 

tradice.54 Předpokládají, že jako právoplatní občané Ukrajiny mají právo na satisfakci 

v oblasti kultury, jazyka i vzdělání.55

Srovnání se situací na západní Ukrajině, o které bude ještě řeč později, nám umožňuje 

konstatovat, že ukrajinští Rusové, žijící převážně na východě země, se mnohem více 

ztotožňují s identitou občanskou na celostátní a s identitou regionální na místní úrovni. 

Etnická ani jazyková identita pro ně nemá takový význam. Tato ukrajinská občanská identita 

je v současné době určitě silnější než identita ruské diaspory, která by je pevněji vázala 

k Ruské federaci.56 I výsledky průzkumu S. S. Savoskula potvrdily, že národnost je pro 

Ukrajince důležitější než pro Rusy. Celá třetina dotázaných Rusů odpověděla, že sebe 

považují ve stejné míře za Ukrajince jako za Rusa, tedy v podstatě mezi nimi nevnímají žádný 

podstatný rozdíl. Co se týče ruské menšiny a pohledu na sovětskou minulost, tak zde 

pochopitelně mnohem častěji nalezneme obhajobu a zdůrazňování pozitivního vlivu na rozvoj 

                                                
52 Rodgers, Peter. Understanding Regionalism and the Politics of Identity in Ukraine’s Eastern Borderland. 
Nationalities Papers [online]. 2006,  Vol. 34, No. 2. Str. 162.
53 Rodgers, 2006 [online]: 171.
54 Co se týče separatismu na Ukrajině, tak zde je možné hovořit pouze o dvou oblastech, kde podobné návrhy 
padly – jedná se o Krym a o Zakarpatskou oblast. V případě východní Ukrajiny se téma separatismu nezmiňuje. 
55 Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины, 1993: 197.
56 Кучма, 2003: 295.
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Ukrajiny v rámci Sovětského svazu. Nejvíce se hovoří o sféře vzdělání (zejména zavedení 

všeobecného středního vzdělání) a o modernizaci průmyslu.57

Zajímavý je také fakt, že velmi záleží na tom, jakým způsobem se otázky pokládají 

a s jakými pojmy se pracuje. „Často lidé označí za svůj rodný jazyk ten, který odpovídá jejich 

etnickému dědictví, přestože ho znají velmi špatně, ve víře, že by to tak zkrátka mělo být.“58

V momentě, kdy jde o národní identitu, státní soudržnost a symboliku, je výběr vhodné 

formulace naprosto zásadní a velmi ovlivní charakter odpovědi. Odpovědi na otázky položené 

v rámci průzkumu Savoskula poukázaly na to, že příslušníci ruské menšiny většinou

souhlasili s tím, že občan Ukrajiny by měl znát ukrajinský jazyk (87 % respondentů), ale už 

jen 47 % schvalovalo povinnost všech Rusů, žijících na Ukrajině, naučit se ukrajinsky. Stejně 

tak se Rusové i Ukrajinci shodli na tom, že je potřeba v ruskojazyčných školách vyučovat 

ukrajinský jazyk, dějiny a kulturu Ukrajiny, Rusové však radikálně nesouhlasili s výukou, 

která by byla vedena výhradně v ukrajinském jazyce.59 Jinými slovy, výzkumy, které 

zkoumají a hodnotí postoje lidí, poskytují pouze kvalitativní data, nikoliv data tzv. tvrdá. 

Výpovědní hodnota výsledků není stoprocentní, dají se interpretovat různým způsobem a je 

proto potřeba je brát s rezervou. 

3. De iure

Existuje celá řada dokumentů vztahujících se k regulaci jazykového uspořádání 

na Ukrajině, které do této části spadají, nicméně zabývat se budeme pouze několika 

nejdůležitějšími, mezi které patří Jazykový zákon z roku 1989, dále Deklarace práv 

národností z roku 1991, Zákon o národnostních menšinách Ukrajiny z roku 1992, dosud 

platná ústava Ukrajiny z roku 1996 a konečně Zákon o ratifikaci Evropské charty regionálních 

jazyků a jazyků menšin, který byl sice podepsán již v roce 1996, nicméně k jehož ratifikaci 

došlo až v roce 2003. Jelikož některé dokumenty na sebe navzájem navazují či odkazují, bude 

nejvhodnější řídit se chronologickým pořadím. 

                                                
57 Савоскул, 2001: 47.
58 „Often people will designate as native the language that corresponds to their ethnic heritage, even if they know 
it poorly, in the belief that this is how things should be.“ Bilaniuk, Laada; Melnyk, Svitlana. A Tense and 
Shifting Balance: Bilingualism and Education in Ukraine. International Journal od Bilingual Education and 
Bilingualism [online]. 2008, Vol.11., Nos. 3&4. Str. 346.
59 Ibid: 73.
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3.1. Jazykový zákon 198960

28. října 1989 byl Nejvyšším sovětem Ukrajinské sovětské socialistické republiky 

přijat nový jazykový zákon s oficiálním názvem „О jazycích v Ukrajinské SSR“. Zákon byl 

následně dvakrát novelizován, a to v roce 1995 a 2003. S těmito změnami platí formálně 

dodnes, i když o jeho reálném vlivu na jazykovou situaci na Ukrajině bychom mohli 

s úspěchem polemizovat. 

Ústředním bodem zákona je prohlášení, že ukrajinský jazyk je jednou 

z nejdůležitějších součástí národní svébytnosti ukrajinského národa a od nynějška bude 

jediným státním jazykem na Ukrajině.61 Stát se v zákoně zavázal zabezpečit jeho rozvoj 

ve všech sférách ukrajinské společnosti. Ukrajinský jazyk byl stanoven hlavním jazykem pro 

školství, média, státní aparát, komunikaci s úřady i další oblasti, které se týkají veřejného 

života. 

Zákon současně garantuje národnostně-kulturní práva ostatních jazykových skupin. 

V místech kompaktního osídlení menšinové (myšleno hlavně ruské) populace umožňuje 

používat i jiné jazyky souběžně se státním, a to i ve veřejné sféře. Výběr jazyka pro 

komunikaci v soukromém životě je pochopitelně základním lidským právem, tedy i právem 

každého občana Ukrajiny. Rodiče mají právo vybrat jazyk výuky ve škole pro své dítě, a to až 

do jeho 16 let, kdy o výběru jazyka rozhodne již dítě samo.62 Pokud děti studují 

v ruskojazyčných školách, mají povinnost učit se ukrajinštinu minimálně jako druhý jazyk. 

Ve sféře vysokoškolského vzdělání se počítá s bezvýjimečným přechodem na výuku 

v ukrajinštině. Nejdůležitějším jazykem pro vzdělávání je tedy samozřejmě ukrajinština 

a pouze v místech, kde žije většina lidí jiné národnosti, může dojít ke změně v závislosti 

na místních podmínkách. Toto pravidlo platí nejen pro oblast školství, ale i pro všechny 

ostatní oblasti. Dokumenty vyšších orgánů státních institucí se přijímají v ukrajinštině, 

nicméně mají být publikovány jak v ukrajinštině tak i v ruštině. Místní orgány musejí povinně

publikovat své dokumenty v ukrajinštině a v případě potřeby i v některém z dalších jazyků.

Tento zákon lze považovat za jakýsi první a nedokonalý krok na cestě odpoutání se 

Ukrajiny od Sovětského svazu a v konečném důsledku na cestě za vlastní nezávislostí. Je 

nutné mít na paměti, že je poplatný své době. Byl vydán v momentě oslabení závislosti 

Ukrajiny na Moskvě, kdy ukrajinské národní síly poprvé získaly větší moc a chtěly ji nějakým 

                                                
60 Про мови в Українській РСР. Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989 [online].
61 „Украинский язык есть одним и решающих факторов национальной самобытности украинского 
народа.“ Ibid. 
62 Звиняковский, В. Я. Об одной модели образования и воспитания для русской школы Украины In: 
Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины, 1993:105.
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způsobem ukotvit.63 Jeho charakter byl především deklarativní – chyběly nástroje, kterými 

by bylo možné nový kurs rychle a účinně prosadit. Kromě toho praxe bezpochyby 

neodpovídala a ani nemohla odpovídat tomu, co stálo na papíře. Nezapomínejme, že Ukrajina 

v té době byla ještě součástí Sovětského svazu, a i když už samozřejmě probíhaly určité 

změny, centrum si stále drželo v důležitých otázkách hlavní slovo. Vytvoření zbrusu nového 

státu na základě národní myšlenky a jazyka, kterým mluví jen něco málo přes polovinu 

pětačtyřicetimilionové populace, není úkolem, který by byl proveditelný ze dne na den. Zákon 

je tedy třeba považovat spíše za symbolický krok určitým směrem než konkrétní plán vývoje 

Ukrajiny na další desetiletí.

Co se ruského jazyka týče, z formálního hlediska mu byly dány všechny garance 

normálního fungování a rozvoje, navíc byl ruský jazyk stanoven jako komunikační jazyk pro 

mezinárodní záležitosti, tehdy ještě v rámci Sovětského svazu.64 Přesto se zákon setkal 

s vlnou kritiky, především ze strany ruskojazyčného obyvatelstva a také Moskvy. Ukrajinští 

Rusové především odmítali být vtlačeni do kategorie „národnostní menšina“, za kterou se 

nepovažovali. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, ruská menšina žijící na Ukrajině 

není klasickou skupinu imigrantů, kteří teprve nedávno přijeli do země, například za prací či 

jiným podobným účelem. Tito příslušníci ruského národa mají na Ukrajině své kořeny, 

většinou se zde narodili a považují se za součást tohoto prostoru.65

Další z problematických bodů zákona byl fakt, že reflexe zájmů menšinových skupin 

v případě jejich kompaktního osídlení se týkala skutečně pouze příslušníků konkrétní etnické 

skupiny a nikoli příslušníků skupiny jazykové. Jinými slovy, zákon zohlednil pouze práva 

etnických Rusů a nikoli všech ruskojazyčných obyvatel, kterých bylo v zemi mnohem víc.

Zákon o jazycích byl podrobněji rozpracován a konkretizován ve „Státním programu 

rozvoje ukrajinského jazyka i dalších národních jazyků v Ukrajinské SSR na dobu do roku 

2000“, který byl schválen usnesením Kabinetu ministrů USSR 12. února 1991.66

U požadovaných změn zde byly uvedeny například i konkrétní termíny, dokdy mají být 

provedeny. Většina závazků však přesto nebyla nikdy naplněna.

                                                
63 Языковое законодательство Украины и защита прав русскоязычных гражда. Киевский центр 
политических исследований и конфликтологии. In: Стратегия России [online]. 2010, №4.
64 Ibid. 
65 Малинкович. О статусе русского языка в Украине. In: Русская культура в контексте социально-
исторических реалий Украины, 1993: 37.
66 Вахтин, Николай; Жиронкина, Оксана; Лисковец, Ирина; Романова, Екатерина.
Новые языки новых государств: явления на стыке близкородственных языков на постсоветском 
пространстве. Исследование. Европейский университет в Санкт Петербурге 2003 [online]. 
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3.2 Deklarace práv národností Ukrajiny 199167 a Zákon o 
národnostních menšinách Ukrajiny 1992

Deklarace práv národností Ukrajiny z roku 1991 jazyková práva menšinového 

obyvatelstva dále rozšířila. Stát v ní garantoval svobodné používání dalších jazyků kromě 

státního, a také již explicitně ruštiny, ve všech oblastech společenského života ukrajinských 

občanů. V místech kompaktního osídlení jiné než ukrajinské národnosti se povolovalo 

používat i druhý jazyk na stejné úrovni se státním. Ne zcela náhodně byla tato deklarace 

vydána v předvečer celonárodního referenda o nezávislosti Ukrajiny a následně i volby 

nového prezidenta. Mnozí autoři se domnívají, že hlavním cílem bylo zcela účelně získat 

podporu ruskojazyčné menšiny, která byla zcela přirozeně nespokojená s vývojem v zemi po 

vydání jazykového zákona.68 Ukrajina se na počátku své samostatnosti potřebovala opřít 

o většinu svých obyvatel, aby tak posílila legitimitu své vlastní existence. Deklaraci lze 

považovat za ústupek těm, kteří se s novou tváří Ukrajiny zcela neztotožnili. Každopádně 

splnila svůj účel a v prosincovém referendu i většina ruskojazyčných obyvatel myšlenku 

nezávislosti podpořila. Volba nového prezidenta státu, ve které zvítězil Leonid Kravčuk, byla 

také poměrně jednotná v rámci celého ukrajinského území.69

Kritika deklarace se týkala především určité vágnosti a nejasnosti, kterou se ostatně 

vyznačují téměř všechny dokumenty podobného rázu. V deklaraci například nebylo uvedeno, 

co přesně znamená „většina“ obyvatel v daném regionu či „kompaktní osídlení“, ani jakým 

způsobem by se toto dvojjazyčné fungování mělo v praxi realizovat. Popov uvádí zcela 

konkrétní případ, kdy se realita odlišuje od tvrzení na papíře. V roce 1994 mělo dojít 

v Doněcké a Luhanské oblasti k pokusu uvést do praxe ono dvojjazyčné fungování poté, 

co 90 % obyvatel vyslovilo souhlas v lokálním referendu. Místní oblastní sovět chtěl vše 

uvést do chodu, nicméně jeho rozhodnutí bylo zrušeno prokuraturou s odůvodněním, 

že v zákoně není uvedeno, který orgán má danou problematiku řešit.70

V roce 1992 proběhla změna 73 článků tehdy ještě platné ústavy ze sovětského období 

a závěry deklarace sem byly také zahrnuty. V podstatě velmi podobný obsah měl i následující 

zákon „O národnostních menšinách Ukrajiny“ z roku 1992.71

                                                
67 Декларація прав національностей України. Відомості Верховної Ради України (ВВР) [online]. 1991, N 
53, ст. 799. 
68 Попов, Г. Д. Проблемы законодательного обеспечения конституционного права на использование 
русского языка в Украине. In: Диалог украинской и русской культурь в Украине, 2000.
69 Srovnej mapy v příloze č. 8 a 9.
70 Попов, Г. Д. Проблемы законодательного обеспечения конституционного права на использование 
русского языка в Украине. In: Диалог украинской и русской культурь в Украине, 2000.
71 Декларація прав національностей України, 1991 [online].
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3.3 Ukrajinská ústava 1996, články 10 a 5372

Výměna prezidentů v roce 1994, kdy Leonida Kravčuka nahradil Leonid Kučma, 

v podstatě na směru státní jazykové politiky nic zásadního nezměnila. V roce 1996 byla 

přijata ústava, která více méně potvrdila všechny předchozí dokumenty týkající se jazykového 

uspořádání. „Státním jazykem Ukrajiny je ukrajinský jazyk. Stát zabezpečuje všestranný 

rozvoj a fungování ukrajinského jazyka ve všech sférách společenského života na celém 

území Ukrajiny. Ukrajina garantuje svobodný rozvoj, používání i ochranu ruského jazyka 

a dalších jazyků národních menšin. Stát podporuje výuku jazyků mezinárodní komunikace.“73

Kromě toho článek 53 opět garantoval práva národnostních menšin na výuku v jejich rodném 

jazyce ve státních školních zařízeních. 

Opět zde došlo k tomu, že i ústava postavila používaný jazyk do závislosti 

na národnosti občana. Jinými slovy, garantovala právo etnických Rusů na výuku v ruském 

jazyce, nicméně nezohledňovala fakt, že rusky hovoří i velké množství obyvatel ukrajinské 

národnosti. Tím se ukrajinská ústava odlišovala od norem evropských států, kde je výběr 

jazyka úplně svobodný, tedy bez závislosti na etnickém původu či národnosti.74

3.4 Mezinárodní dohody
Ukrajina také ratifikovala několik mezinárodních dohod, mezi něž patří Rámcová 

úmluva Rady Evropy o ochraně národnostních menšin75, která byla schválena v roce 1997, 

a Evropská charta regionálních jazyků a jazyků menšin76.

Ukrajina vstoupila do Rady Evropy v roce 1995 a její povinností bylo, aby v horizontu 

jednoho roku od vstupu do organizace schválila řadu dokumentů, mimo jiné právě 

i Evropskou chartu regionálních jazyků a jazyků menšin (dále jen charta). Složitosti spojené 

s přijetím charty a vůbec její interpretace ukrajinskými politiky dokazují, že snaha 

o minimalizaci jejích dopadů na ukrajinskou vnitropolitickou scénu byla klíčová. Nejvyšší 

rada nejprve v roce 1996 dokument schválila, nicméně prezident Leonid Kučma ho odmítl 

podepsat, a proto byl zveřejněn pouze s podpisem předsedy Nejvyšší rady. Následně byla 

procedura napadena ústavním soudem, který 12. června 2000 přijetí dokumentu opět zrušil. 

                                                
72 Конституція України. Відомості Верховної Ради України [online]. 1996, N 30, ст. 141
73 „Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і 
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні 
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин 
України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.“ Ibid, Čl.10.
74 Языковое законодательство Украины, 2010 [online].
75 Рамочная конвенция о защите национальних меньшинств. Council of Europe, Strasbourg: [online]. 1996.
76 Европейская хартия региональных языков или зыков меншинств [online].
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Po určitých změnách byl dokument úspěšně ratifikován a podepsán prezidentem Kučmou 

v roce 2003. Další dva roky však trvalo, než byl ratifikovaný dokument předán na generální 

sekretariát Rady Evropy a z toho důvodu vstoupil v platnost až 1. ledna 2006.77 Podle 

současné legislativy je zákon součástí souboru mezinárodních dohod, které mají mít v případě 

konfliktu norem přednost před národní legislativou.

V rámci procesu přijetí charty si každá země může zvolit, jaké jazyky získají na jejím 

území status jazyků regionálních, a zároveň také volí stupeň ochrany, který bude tomu 

kterému jazyku individuálně přiřazen. Povinností je vybrat ze seznamu minimálně 35 bodů, 

které se stát zaváže plnit, a v souvislosti s jejich plněním následně podle potřeby upraví 

vnitřní legislativu. Zástupci Ukrajiny si skutečně vybrali jen povinné minimum, které 

se skládalo z více méně deklarativních prohlášení s nejnižším stupněm ochrany regionálních 

jazyků. Kromě toho zvolená intenzita ochrany se týkala plošně všech jazyků, tedy celkem 

třinácti, které si Ukrajina zvolila. Ruský jazyk se nedočkal žádné zvláštní pozornosti, což 

se považuje za nelogické už proto, jak obrovská skupina lidí tímto jazykem hovoří. Charta 

předpokládala závislost stupně ochrany toho kterého jazyka na počtu obyvatel, kteří ho 

aktivně používají. 

Na Ukrajině také nebyl doposud vytvořen žádný specifický orgán, který by měl 

za úkol dohlížet na plnění závazků charty. Jejich realizace se dělí mezi více než deset různých 

orgánů, přičemž každý má trochu jiné postavení a odlišné kompetence, tudíž dobrat se 

uspokojivého výsledku je přinejmenším obtížné. V takovéto situaci jakákoli další práce není, 

ani nemůže být systematická. Kromě toho ani obyvatelé, ani státní úředníci nejsou příliš dobře 

informováni o tom, jaké možnosti, práva a povinnosti přijetí charty představuje, jelikož 

na informační kampaň nebyly vyčleněny takřka žádné finanční prostředky.78

Výše zmíněné naznačuje, že Ukrajina neplní povinnosti spojené s ratifikací charty tak, 

jak bylo původně tvůrci charty zamýšleno. Mimo to se někteří autoři domnívají, že přijetí 

charty vlastně žádným způsobem nerozšířilo práva na používání a rozvoj regionálních jazyků, 

jelikož body, které si Ukrajina vybrala ke schválení, jsou v podstatě vůči regionálním 

jazykům striktnější než veškerá doposud vydaná legislativa k této problematice.79

Podle oficiálních dokumentů je jazyková situace na Ukrajině vyřešena demokraticky 

a v souladu s evropskými normami. Kritici ukrajinské legislativy vztahující se k jazykové 

                                                
77 Колесниченко, B., Общественный отчет по выполнению Европейской хартии о региональных языках 
или языках меншинств. Kyjev 28.4.2007 [online].
78 Ibid.
79 Ibid.
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problematice však uvádějí několik zásadních nedostatků, kterými legislativa trpí. Jednak je to 

nedůslednost, což znamená, že přijaté závazky ve většině případů není jak vymáhat, jelikož 

neexistují potřebné sankce a často nejsou ani vyhrazeny dostatečné finanční prostředky 

na uvedení zákonů do praxe. Přijaté dokumenty mají velmi často pouze deklarativní ráz a 

po jejich vydání se v praxi nic neděje. V neposlední řadě lze zmínit určitou vágnost 

a nejednoznačnost většiny dokumentů, které zřídkakdy uvádějí konkrétní postupy a metody, 

jejichž použití by mělo po přijetí zákona následovat.80

„Na Ukrajině neexistuje žádná všeobecná strategie národního rozvoje (žádná skutečná 

odpověď na otázku: «Kam jdeme?»); a v této situaci naprosté absence životaschopné národní 

myšlenky, jsou rozhodnutí týkající se «reforem» konstruována na základě «všeobecných 

úvah».“81

A pokud je konkretizující postup vypracován, jako například již zmíněný „Státní 

program rozvoje ukrajinského jazyka i dalších národnostních jazyků v Ukrajinské SSR 

na dobu do roku 2000“, často k jeho plnění zkrátka nedochází.

4. Vývoj 1989-2001

Shodnout se na podobě a znění určitého zákona je jedna věc, a dokázat ho prakticky 

realizovat, skutečně se jím řídit a vymoci, aby byl respektován, je věc druhá. Pro ukrajinskou 

legislativu týkající se jazykového uspořádání země to platí více než pro cokoli jiného. 

Pojďme se tedy podívat, jak se situace vyvíjela v průběhu devadesátých let v jednotlivých 

oblastech. Jaké konkrétní kroky byly učiněny například ve školství či v oblasti médií? 

Změnilo se nějakým způsobem demografické složení obyvatel Ukrajiny a jejich jazykové 

zvyklosti? Vrátili se po pádu Sovětského svazu nějací Rusové zpět do původní vlasti, či 

nikoli? Uvažovalo se v devadesátých letech také o jiných variantách teritoriálního uspořádání 

a pokud ano, jak daleko tyto úvahy dospěly? Jak probíhala politická či veřejná diskuse 

o všech těchto otázkách?

                                                
80 Вахтин, Жиронкина, Лисковец, Романова, 2003 [online].
81 Yakushik, Valentin. Current Attempts to Reform the Machinery of the State in Ukraine. Політологія, 
соціологія [online]. 1999, Наукові записки. Том 7.
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4.1 Školství
Pokud se zamyslíme nad plánem, který si Ukrajina vytyčila na konci osmdesátých let, 

tedy vybudovat jednotný nezávislý stát na ukrajinských národních základech, zcela jistě 

bychom souhlasili, že jedním z nejlepších prostředků, jak toho docílit, je vzdělání. Školy, 

především mateřské a základní, jsou de facto doplňkem výchovy. Vedle rodičů učí dítě řadě 

základních společenských návyků, vztahu k místu, kde žije a k jeho dějinám. Ve věku, kdy je 

ještě velmi ovlivnitelné, si dítě vytváří první obrázky o světě, který je obklopuje. Kromě toho 

jsou děti základem dalších generací a způsob, jakým formujeme jejich myšlení může ovlivnit 

to, jak budou chtít v budoucnu svět kolem sebe uspořádat. Právě proto v minulosti často 

docházelo v průběhu válečných konfliktů k tomu, že se agresor na okupovaném území snažil 

místnímu obyvatelstvu vnutit vlastní jazyk a vlastní pohled na dějiny, aby si tak do budoucna 

zajistil jeho loajalitu. Mimo to školství je jednou z oblastí, kde stát hraje velkou roli, a má 

tedy možnost mnoho věcí přímo ovlivnit.

Ukrajina samozřejmě v řadě dokumentů, které již byly zmíněny, potvrdila princip 

tolerance vůči národnostním menšinám a jejich právo na výuku v rodném jazyce. Hlavní 

problém, který jsme v těchto oficiálních dokumentech identifikovali, tkví ve snaze provázat 

jazyk s etnickou příslušností. Všechny vydané normativní dokumenty počítají s tím, že rusky 

hovořících žije (nebo by alespoň mělo žít) na Ukrajině právě tolik, kolik je příslušníků ruské 

národnosti, což ale sčítání lidu jak z roku 1989 tak z roku 2001 ani v nejmenším nepotvrzují. 

Tento stav byl spíše zbožným přáním nacionálnější části ukrajinského vedení.

Cílem plánovaných změn ve školství bylo, aby se zastoupení škol s ruským 

a ukrajinským vyučovacím jazykem shodovalo s národnostním složením Ukrajiny.82 Pokud 

se podíváme na některé statistické údaje, musíme uznat, že za prvních deset let od pádu 

komunismu ukrajinizace školství určitým způsobem pokročila, a to především v případě 

předškolních a základních školních zařízení. V roce 1991 se asi v polovině mateřských škol 

mluvilo ukrajinsky, v roce 1998 už to bylo ve třech čtvrtinách. Na základních a středních 

školách byl tento proces poněkud pomalejší. V období mezi lety 1989 a 1998 vzrostl podíl 

studentů a žáků majících jako vyučovací jazyk ukrajinštinu ze 45 na 65 %. V roce 1998 

statistiky uvádějí 12,1 % ruskojazyčných škol, 75,5 % ukrajinskojazyčných škol a 11,6 % škol 

smíšených.83

Vysoké školy tvoří kapitolu samu pro sebe. Stát měl a má na jejich ukrajinizaci 

eminentní zájem, jelikož ve zdech vysokoškolských ústavů se formuje další generace národní 

                                                
82 Освіта, 25. června 1993.
83 Савоскул, 2001: 77.
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elity. V rámci Sovětského svazu vyšší vzdělání v ukrajinském jazyce ze stejných důvodů 

většinou neexistovalo a na počátku devadesátých let bylo jasné, že okamžitý přechod na nový 

státní jazyk je technicky nemožný. Bylo třeba rekvalifikovat učitele, de facto teprve vyškolit 

nové, vybavit sektor příslušným studijním materiálem a tak dále. Přesto se v zákoně 

o jazycích sebevědomě uvádělo, že u všech neukrajinských skupin bude zabezpečena alespoň 

výuka ukrajinštiny.84 V roce 1993 bylo vydáno rozhodnutí ministerstva školství o povinné 

výuce ukrajinského jazyka na všech vysokých školách.85 V rámci bilance mezi lety 1992 

a 1998 mluví statistiky také o pozitivních číslech. Údajně mělo dojít ke zvýšení počtu 

vysokoškolských studentů studujících v ukrajinštině z 37 na 66 %.86 Někteří autoři však tyto 

výsledky zpochybňují s tím, že statistiky tohoto typu jsou značně zkreslené, jelikož si je státní 

aparát přizpůsobuje podle potřeby. Podle Dijaka se školy, kde byť jeden profesor přednáší 

v ukrajinštině, okamžitě charakterizují jako ukrajinskojazyčné, aby vývoj celého sektoru 

vypadal více optimisticky. Přesto je však situace, co se vysokých škol týče, velmi tristní, 

a to především na východě a jihu Ukrajiny.87

I když to z uvedených statistik, které se zabývají celonárodním průměrem, nevyplývá, 

regionální rozdělení Ukrajiny se samozřejmě výrazně projevuje i v oblasti školství. 

Na východě a jihu země byla přeměna škol na ukrajinskojazyčné či pouhé zavádění povinné 

výuky ukrajinštiny mnohem pomalejší, někde k němu takřka nedocházelo. I po osmi letech 

od vyhlášení nezávislosti existovaly na Ukrajině regiony, kde některé školy ukrajinštinu stále 

nevyučovaly.88 Například v Doněcku byla první čistě ukrajinská škola otevřena až v roce 

1999.89 K razantnímu posílení regionálních rozdílů došlo v roce 1999, kdy tehdejší prezident 

Kučma uložil ministru školství Hajdukovi vytvořit pro studenty možnost složení přijímacích 

zkoušek do státních vyšších vzdělávacích zařízení i v ruštině.90 Tato nová skutečnost, která 

zapadá do scénáře předvolební kampaně, ve které se Kučma snažil získat kredit u rusky 

mluvící části obyvatelstva, velmi omezila možnosti prosazování ukrajinštiny na vysokých 

školách na východě a jihu země, kde k tomu sama o sobě byla velmi malá vůle již předtím.91

                                                
84 Діяк, І. В. Українське відрождення чи нова русифікація? Київ: Гранослов, 2000. Str. 202.
85 Тарапов, И. Е. Интелектуальный труд, наука и образование: кризис в Украине. Харков, Тимченко 
2008. Str. 121.
86 Савоскул, 2001: 77.
87 „Навіть за таких умов є 26 вищих навчальних закладів на сході та півдні України, де українська мова 
на повному нулі.“ Діяк, 2000: 203.
88 Podíl ukrajinskojazyčných a ruskojazyčných škol – viz příloha č. 7.
89 Діяк, 2000: 200.
90 Ibid. Str. 203.
91 Solchanyk, Roman. Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 
Lanham 2001. Str. 152.
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Většina autorů i veřejnosti souhlasí s tím, že občané Ukrajiny by asi měli znát státní 

jazyk a že by bylo dobré ho na neukrajinských školách vyučovat, nicméně někteří se obávají 

toho, že příliš direktivní metody nemohou přinést dobrý výsledek. Pokud budou občané 

Ukrajiny ke znalosti ukrajinského jazyka nuceni, je zde velké riziko, že si k němu vytvoří 

stejně negativní postoj, jako měli v minulosti občané zemí sovětského bloku vůči ruštině. 

K této obavě přispívá i fakt, že je čím dál více kladen důraz na to, aby vzdělání mělo národní 

charakter, tedy aby studenti byli vedeni k obdivu a úctě vůči ukrajinskému státu a jeho 

tradicím. Velká část obyvatel má však jiný pohled na minulost než ukrajinská historiografie 

a jiné představy o tom, co znamená ukrajinská národní identita.92

Další problém, se kterým se vzdělávací sektor potýká, jsou finance. Je třeba zdůraznit, 

že plán zavést ve školských zařízeních ukrajinštinu jako vyučovací jazyk, je pochopitelně 

třeba zajistit i po finanční stránce. Vydávání nových učebnic, nákup materiálů či případná 

rekvalifikace vyučujících jsou velmi nákladné záležitosti, na které Ukrajina na počátku 

devadesátých let neměla potřebné prostředky.93 Zákon o vzdělání, který byl vydán v roce 

1991 a dále mnohokrát doplněn, uvádí, že stát se zavazuje poskytnout vzdělávací sféře dotace 

ve výši ne méně než 10 % národního důchodu ročně a také valutové dotace na základní 

činnost.94 Stát však nebyl schopen tyto roční závazky plnit a kvalita celého sektoru tím 

samozřejmě značně trpěla. I z tohoto důvodu si řada odborníků myslí, že ambice ukrajinizovat 

školství na Ukrajině v takovéto míře byla nerealistickým plánem nejen z principielních 

důvodů, ale právě i z uvedených ryze praktických důvodů. 

V souvislosti s finančními potížemi vzdělávacího sektoru bývá zmiňována i klesající 

kvalita výuky. Vzhledem k nedostatku vyučujících uskutečňují výuku neuspokojivě 

kvalifikovaní pracovníci. Řada učitelů byla nucena začít přednášet v jazyce, který neznali dost 

dobře. „Mnozí sevastopolští učitelé ukrajinštiny vyučují svůj předmět se slovníkem. Neochota 

rodičů svěřovat děti takovým pedagogům je pochopitelná.“95 Ministerstvo školství v dopise 

z roku 1999, který byl adresován ředitelům a rektorům vysokých škol, konstatovalo, 

že vysoké školy jsou vybaveny potřebnými učebnicemi, slovníky a dalším materiálem 

                                                
92 Тарапов, 2008: 124.
93 Озерова, Н. Г.: Русское образование в Украине. In: Русская культура в контексте социально-
исторических реалий Украины, 1993: 103.
94 „Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому десяти відсотків 
національного доходу, а також валютні асигнування на основну діяльність.“ Закон України про освіту. 
Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР) [online]. 1991, N 34, Str. 451. Část 6, článek 61.
95 „Многие севастопольские украинисты преподают свой предмет со словарем. Понятно нежелание 
родителей отдавать своих детей таким учителям.“ Фомин А. И. Языковой вопрос ы Украине: идеология, 
право, политика. Луганськ: Министерство образования и науки Украины, восточноукраинский 
нацмональный университет им. Владимира Даля, 2003. Str. 114. Citováno: Севастопольска газета, 4. 
května 2004.
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ve státním jazyce pouze z devíti až dvaceti procent. Kromě toho ministerstvo přiznalo, 

že mimo výukový proces stejně většina studentů mezi sebou komunikuje v ruštině.96

V neposlední řadě bývá kritizována nekonzistentnost kampaně za posílení státního 

jazyka, která přichází jen nárazově. Většinou souvisí se změnou na postu ministra školství či 

s jinými změnami ve vládě. Nově příchozí zpravidla nastupují do funkce s velkolepými plány 

na zlepšení situace, které však obvykle nemají dlouhého trvání nebo nedospějí ke kýženému 

výsledku.97

Jedním z mnoha závěrů, které z analýzy změn ve školství vyplývají, je opět 

skutečnost, že mezi oficiálními dokumenty či statistikami na jedné straně a realitou na straně 

druhé, existuje veliký rozdíl. Ten začal vznikat v momentě, kdy si stát vytyčil příliš 

ambiciózní cíle, které nelze, alespoň ne v krátkodobém horizontu, splnit. Nesplnitelnost 

deklarovaných záměrů je nebezpečná především proto, že opatření a rozhodnutí státu se tak 

stávají pouhou formalitou, kterou není třeba dodržovat.98

„Není pochyb o tom, že s nezávislostí se sféry používání ukrajinského jazyka rozšířily 

především ve vzdělávacím systému, který je teoreticky upravován centrálními orgány, 

přičemž velmi záleží na místních autoritách, které buď plní či ignorují nařízení z Kyjeva. 

Je však již méně jasné, zda se situace ukrajinského jazyka a kultury skutečně od sovětských 

dob zlepšila.“99

I. E. Tarapov je toho názoru, že příliš násilná ukrajinizace vzdělání je ztrátou času 

i peněz a může přinést asi tolik výsledků, jako výchova ke komunismu, která podle něj měla 

celkově pramalý úspěch.100 Postupu nového ukrajinského státu na počátku devadesátých let, 

jejímž výsledkem ukrajinizace byla, lze porozumět a pochopit ho. Tyto snahy byly hnány 

permanentním strachem o úplnou ztrátu jazyka, který se vlastně nikdy nepoužíval na celém 

území Ukrajiny a který se politici přesto rozhodli považovat za základ nového státu. Přesto 

však tento postup nelze pokládat za zcela logický a správný, pokud si uvědomíme reálné 

demografické i další poměry, které v té době na Ukrajině panovaly.

                                                
96 Фомин, 2003: 115.
97 Ibid: 116.
98 Діяк, 2000: 204.
99 „There is no question that with the independence the sphere of the Ukrainian language has been broadened in 
the educational system, which is theoretically regulated by central authorities, although it is the local 
administrations that either implement of ignore directives from Kyiv. It is less clear wheter the role and status of 
the Ukrainian language and culture have actually improved very much since Soviet times.“ Solchanyk, 2001: 
152-153.
100 Тарапов, 2008: 122.
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V devatenáctém i dvacátém století si tehdejší státy – Německo, Uhersko (Maďarsko)

nebo Rusko – velmi přály dosáhnout ve svém státě jazykové uniformity, jelikož se domnívaly, 

že jedině ona dokáže zabezpečit vnitřní jednotu a bezkonfliktnost. Mnoho států tak přikročilo 

k represím vůči jazykům minoritních skupin. Dosáhnout kýžené jednoty se však nepodařilo, 

právě naopak - začala se rozrůstat národní hnutí, která stavěla jazykovou svobodu jako jeden 

ze svých hlavních požadavků.101

Přestože lze jen velmi těžko srovnávat Ukrajinu na přelomu tisíciletí s Uherskem či 

Ruskem devatenáctého století, v určitém smyslu, za pomocí jiných metod a v naprosto jiných 

podmínkách, se Ukrajina snaží podobné jednoty dosáhnout. Národně ortodoxní Ukrajinci mají 

ve zvyku situaci neustále srovnávat s jinými zeměmi jako například s Francií, Anglií nebo 

Německem, kde se v jiném než státním jazyce zkrátka nevyučuje. Naopak Rusové poukazují

na příklady takových zemí jako Švýcarsko, Švédsko nebo Kanada, kde je mnohojazyčnost 

samozřejmostí a nijak fungování státu z vnějšího pohledu nenarušuje. Je však třeba dívat se 

na Ukrajinu jako na jedinečný případ se zcela specifickými podmínkami. Nelze vzít zvenčí 

nějaký model, který považujeme za ideální, a dosadit ho do ukrajinských podmínek. 

Je potřeba vytvořit zcela nový systém školství, který bude uzpůsoben právě ukrajinským 

podmínkám.102

4.2 Média
Jestliže ukrajinizační kampaň ve školství lze považovat za relativně úspěšnou

na základě zvyšujícího se počtu škol s ukrajinským vyučovacím jazykem, jiné statistické 

údaje poukazují na to, že v oblastech, kde pravomoci státu nejsou tak silné, ruský jazyk trvale 

převládá – zejména se jedná o trh s tiskem, komerčními televizními kanály či rozhlasovými 

stanicemi. Až paradoxní se zdá být fakt, že orientace na tržní hospodářství, svoboda tisku 

a všeobecná revoluce v informačních technologiích způsobily pokles vydávání knih 

v ukrajinštině. Ještě v roce 1991 byly dvě třetiny publikovaných knih vydány v ukrajinštině, 

ke konci devadesátých let už to bylo jen 15 % veškeré knižní produkce. 103 K jakým změnám 

v této oblasti došlo?

Hned na počátku je třeba upozornit na to, že kromě všeobecného trendu posilování 

ruštiny v celém sektoru, se velmi odlišuje vývoj produkce tištěných médií na jedné straně 

                                                
101 Weinstein, Herold R. Language and Education in Soviet Ukraine. Slavonic Year-Book. American Series, 
Vol. 1, 1941 [online]. Str. 124.
102 Кравченко, В. В. Русская школа во Лвове. In: Русская культура в контексте социально-исторических 
реалий Украины, 1993: 120.
103 Савоскул, 2001: 78.
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a rozhlasových a televizních stanic na straně druhé. Je to dáno jednak jejich odlišnou povahou 

a jednak i rozdílnou ekonomickou situací obou odvětví. Na počátku devadesátých let došlo 

k značnému zdražení všech tiskovin v důsledku ekonomických reforem a přechodu na tržní 

hospodářství. Jelikož v době nouze byla kultura logicky první položkou, na které se začalo 

šetřit, lidé přestali noviny i knihy kupovat v dřívějším rozsahu. Současně s tím je možné 

zaznamenat rychlý růst sledovanosti televizního vysílání, které bylo stále ještě zdarma 

na rozdíl od prudce se zdražujícího tisku. Sledování televizní obrazovky se tak pomalu stávalo 

způsobem, jak trávit volný čas.104

Tištěná média pochopitelně nevymizela, jen došlo k proměně celého sektoru 

v důsledku vnějších politických a ekonomických změn. Většina bývalých stranických 

a komsomolských novin přešla buď pod správu vlády nebo různých podnikatelských skupin 

a stala se tak tlumočníky jejich zájmů. Na druhou stranu došlo k velkému rozmachu 

privátního sektoru, kromě jiného ve velké míře i na regionální úrovni. Podíl státem 

vlastněných médií klesl z 11 % v roce 1992 na pouhých 3,8 % v roce 1994, naopak podíl 

soukromých médií velmi rostl.105 Mezi těmito dvěma částmi sektoru tištěných médií pak 

můžeme najít celou řadu rozdílů co se zaměření, jazyka i způsobu financování týče. Státní 

tiskoviny, povětšinou v ukrajinském jazyce, byly vydávány spíše za účelem propagandy nové 

národní politiky a zpočátku musely být značně dotovány.106 Naopak soukromá periodika 

si mohla dovolit řídit se poptávkou spotřebitelů. Jejich téměř výhradní orientace na ruský 

jazyk se ukázala být jednoznačně chytrým obchodním tahem. Mezi argumenty, proč je lepší 

vydávat tištěnou produkci v ruštině, patří všeobecně vyšší kupní síla ruskojazyčného 

obyvatelstva, ale rovněž schopnost ukrajinskojazyčného obyvatelstva konzumovat produkty 

v ruštině. Řada lidí, přestože je jejich rodným jazykem ukrajinština, přivykli četbě v ruštině, 

většinou z toho důvodu, že jejich oblíbené noviny nebo časopis zkrátka nebyly v ukrajinštině 

dostupné.107 Proto lze ruskojazyčná periodika bez problémů prodávat celostátně, kdežto 

ukrajinskojazyčná jsou více omezena na určité regiony. Ve východních a jižních oblastech lze 

počet ukrajinskojazyčných novin a časopisů spočítat na prstech jedné ruky. Patří mezi ně 

například doněcká „Doneččyna“ nebo „Krymska svitlycja“.108 „Jelikož stát nevytvořil žádné 

ekonomické stimuly pro to, aby lidé upřednostňovali používání ukrajinštiny, došlo pět let 
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po rozpadu SSSR a po ukončení direktivního nařizování o používání jazyka k propadu podílu 

celkového nákladu ukrajinskojazyčných novin z 68 na 39 %, ...“, píše Volodymyr Kulyk.109

Vládě záleželo více na loajálnosti médií vůči autoritám, než na jejich kulturně-jazykové 

orientaci. Během Kučmova prezidentství byla podpora vzniku soukromých médií skutečně 

veliká, což v konečném důsledku vedlo k posílení ruštiny v tomto sektoru, jež se však vláda 

příliš nenamáhala kompenzovat podporou či vytvářením médií v ukrajinském jazyce. Souvisí 

to i s Kučmovým přesvědčením, že vše se odvíjí od fungující ekonomiky státu. Pokud stát 

bude prosperovat, lidé budou spokojeni a to ostatní již přijde samo.110 Tato neviditelná ruka 

trhu způsobila, že produkce ukrajinskojazyčných tiskovin v devadesátých letech dosáhla 

dokonce nižší úrovně, než jakou měla během rusifikačního období komunistického režimu.111

Kromě tiskovin vydávaných výhradně v jednom z jazyků existují i dvojjazyčná 

periodika, která používají oba dva jazyky v jednom vydání, a také periodika, která vycházejí 

dvojmo – s identickým obsahem, nicméně ve dvou jazykových verzích. Sem patří například 

původně ruskojazyčné „Kijevskije vedomosti“, které začaly být vydávány hned v prvním roce 

ukrajinské nezávislosti. Poměrně rychle se staly lídrem na trhu, především v hlavním městě, 

jako každodenní noviny pro ty, kteří čtou rusky. Následně vedení novin začalo vydávat také 

týdenní magazín v ukrajinštině, především proto, aby se zbavily nálepky propagování 

rusifikace na Ukrajině.112 Většina deníků však svoji ukrajinskojazyčnou paralelu z čistě 

pragmatických a ekonomických důvodů nemá. Vydavatelé si jsou vědomi toho, že valná 

většina Ukrajinců je schopna číst v ruštině, a v zásadě to neodmítá. Vytváření 

ukrajinskojazyčné verze tak pro ně neznamená zvýšení počtu čtenářů, pouze jejich 

přeskupení, a logicky to považují za zbytečnou námahu spojenou s velkými náklady.113

Kromě toho celá řada specializovaných odvětví, jako jsou např. časopisy o automobilech nebo 

počítačích, podnikatelské magazíny či bulvární tisk, ukrajinskojazyčná vydání prakticky 

postrádá, vyjma regionů západní Ukrajiny.

Za zmínku stojí ještě jeden trend, a to průnik tiskovin, včetně deníků, z Ruské 

federace. Tyto noviny jsou zpravidla zcela identické s jejich verzí vydávanou v RF, a jejich 

název je pouze opatřen dodatkem „v Ukrajině“. Začala se tak prodávat „Izvestija 
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v Ukrajině“114 či „Moskovskyj komsomolec v Ukrajině“ a tak dále.115 S tím souvisí i ožehavé 

téma průniku ruské státní ideologie do ukrajinské společnosti, o kterém bude ještě řeč později, 

především v rámci televizních médií. Kromě novin ukrajinský trh zaplavují i ruské knihy. 

Skutečnost, že v roce 1999 bylo na Ukrajině vydáno 18 milionů knižních exemplářů, ale 

z Ruska bylo přivezeno dalších 25 milionů, o mnohém vypovídá.116 „Podle Ivana Drače, 

bývalého lídra Ruchu a současného předsedy Státní ukrajinské komise pro informační 

politiku, televizi a rozhlas, jsou třetí největší komoditou, která se dováží z Ruska na Ukrajinu, 

po plynu a ropě knihy.“117 V tomto případě se samozřejmě nejedná o cílenou podporu Ruské 

federace svým krajanům, i když také ona bezpochyby hraje určitou roli, ale především 

o samotný chod tržního hospodářství. Trh logicky odpovídá na poptávku, která na Ukrajině

v daném okamžiku existuje.

Hlavní rozdíl mezi tištěnými médii a televizí nebo rozhlasem tkví v tom, že prvně 

jmenovaná si ve většině případů vybírají pouze jeden jazyk a v tom jsou vydávána, kdežto 

televizní nebo i rozhlasové vysílání může používat oba dva, střídat je podle potřeby nebo je 

dokonce používat současně. Podle všeho jsou podobné modely na Ukrajině běžnou praxí 

a není to až tolik otázka vůle, jako spíše plnění státního nařízení. V licenci každého 

televizního kanálu či rozhlasové stanice je uvedena povinná část, která musí být odvysílána 

ve státním jazyce. Toto opatření pochází z prvních let ukrajinské nezávislosti, kdy byl velký 

nedostatek ukrajinskojazyčných pořadů a zároveň nedostatek finančních zdrojů na jejich 

rychlou výrobu.118 Cílem bylo pomoci státnímu jazyku k jeho rychlejšímu prosazení, nicméně 

podobně jako v oblasti školství, i zde byl velký sklon nařízení porušovat či nedodržovat je 

v plné míře, čemuž nedostatek donucovacích prostředků nemohl nijak zabránit. Nechuť 

soukromých médií k vysílání v ukrajinštině stimulovalo především vědomí, že na trhu 

všeobecně převládá ruština a ruské produkty se budou lépe prodávat. Pokud se podíváme 

na dělení podle jednotlivých pořadů u celostátního vysílání, je možné situaci zobecnit tak, 

že v ukrajinštině byly většinou vysílány zprávy, politické debaty, sportovní pořady či

předpovědi počasí. Naopak ruský jazyk se více uplatňoval v zábavných či hudebních 

pořadech, různých talk-show a podobně.119 Regionální média se zpravidla řídila odezvou 
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svého publika v dané lokalitě. V Oděse tak v roce 1999 vysílalo 20 kanálů v ruském jazyce 

a pouze jeden státní v jazyce ukrajinském.120

Ukrajinština a ruština se střetávají nejen v rámci jednoho vysílacího programu, 

ale nezřídka i v rámci jednoho pořadu. V některých talk-show se setkáme se dvěma 

moderátory, přičemž každý z nich mluví jiným jazykem, a to nikoli náhodou, ale záměrně. 

Volodymyr Kulyk je toho názoru, že tím chtěli majitelé těchto vysílacích stanic poukázat 

na legitimitu obou jazyků a především na rovnost jejich nositelů, což je poměrně nová věc 

oproti dříve společensky níže postaveným ukrajinsky mluvícím občanům. Chtěli tím naznačit, 

že tyto dva jazyky se v žádném případě nevylučují, ale doplňují. Proto zaznamenáme i takové 

reklamy, kde zvuk je v ukrajinštině a psaný text v ruštině.121 Nakolik je taková praxe běžná, je 

samozřejmě otázkou, nicméně jisté je, že střetávání obou jazyků na poli médií velmi 

podporuje rozvoj bilingvismu, o kterém bude řeč v další kapitole.

Zcela jiný problém představuje otázka dovozu ruskojazyčných televizních produktů 

ze zahraničí, především z Ruské federace. Opět to souvisí s rozvojem tržního prostředí, které 

se formuje podle poptávky a hledá si cestu nejnižších nákladů. Pro majitele ukrajinských 

televizních kanálů je mnohem jednodušší a levnější hotový produkt koupit a dovézt z Ruské 

federace, než ho složitě a nákladně vyrábět, popřípadě zajišťovat jazykový překlad, pokud by 

se jednalo o nákup z jiné cizí země. Další variantou je vytváření programu v rusko-ukrajinské 

spolupráci, kdy ruská strana zpravidla hradí většinu nákladů. Programy dovezené z Ruska 

obvykle nejsou nijak adaptovány pro ukrajinské prostředí a pochopitelně s sebou nesou určitý 

ideologický obsah, který se odlišuje a vnáší zcela jiný pohled na řadu věcí. Problém tak 

nastává například v případě historických seriálů, které přinášejí ruský výklad minulosti nebo 

i v případě současných ruských filmů, které se týkají určité zahraničněpolitické problematiky, 

například situace na Kavkaze a podobně.122 Stejným způsobem se do rozhlasových pořadů 

dostávají postavy ruského showbyznysu, pro který je rozhlas vhodným prostředkem, jak 

propagovat své produkty.

Všudypřítomný paradox lze nalézt i v této rovině. Na jedné straně nás statistiky 

informují o tom, že v roce 1999 již v Ternopilské, Rovenské a Kyjevské oblasti nezůstala 

jediná škola s ruským vyučovacím jazykem nebo že v Doněcku, Charkově, Oděse 

a Dněpropetrovsku již nebylo možné obhájit dizertaci v ruštině. Na druhé straně jsme svědky 
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rapidního nárůstu soukromých ruskojazyčných médií, které zaznamenávají stále větší úspěch 

nejen mezi rusky mluvícím, ale i mezi ukrajinsky mluvícím publikem. Výsledky monitoringu 

Institutu sociologie NAN v roce 1999 hovoří o 33,3 % obyvatel, kteří v domácím prostředí 

upřednostňují ruštinu a 29,6 % obyvatel, kteří doma hovoří buď ukrajinsky nebo rusky podle 

potřeby v konkrétní situaci.123

Podobné paradoxní výsledky vyvolaly mezi ukrajinskou politickou elitou a inteligencí 

značnou paniku. Ke konci devadesátých let kabinet ministrů vydal několik dokumentů, jejichž 

cílem byla intenzivnější podpora rozvoje státního jazyka v řadě oblastí. V roce 1997 to byl 

dokument „O komplexních opatřeních pro všeobecný rozvoj a používání státního jazyka“, 

v roce 2000 následoval další s názvem „O doplňujících opatřeních týkajících se rozšíření 

působnosti ukrajinského jazyka coby jazyka státního.“124 Oba dokumenty zahrnovaly aktivity, 

jejichž cílem bylo provést jakousi kontrolu používání ukrajinského jazyka u zaměstnanců 

státní správy, v armádě a dalších ozbrojených složkách. Počítaly také s přípravou programů 

derusifikace v takových odvětvích, jako je sport nebo turismus. Záměrem těchto opatření bylo 

zjistit, jak úspěšná je státní jazyková politika jak na úrovni regionů tak na úrovni celostátní.125

Projekty se zabývaly i dalšími opatřeními v oblasti tisku a televizního vysílání a opět 

se objevil požadavek na vytvoření takového poměru studijních zařízení, který by odpovídal 

etnickému složení v jednotlivých regionech.126 Bylo navrženo, že by se do konce roku 2002 

měla zorganizovat výuka ukrajinského jazyka pro ty pracovníky státní správy, kteří by jej 

neznali v dostatečné míře.127 Nicméně některé regiony nařízení jednoduše odmítly plnit 

s poukazem na to, že jazyková struktura se neshoduje s národnostním složením, což je potřeba 

respektovat, a že celkově je takto postavená politika chybná a neodpovídá realitě. Projekty 

způsobily značný rozruch nejen v rámci ukrajinského státu, ale i v sousední Ruské federaci. 

Na konci roku 2000 ruské ministerstvo zahraničí zaslalo ukrajinské vládě nótu plnou stížností 

na nedávný vývoj a poukazů na rozpory příslušných nařízení s ukrajinskou ústavou. 

Ukrajinská vláda si následně s ruským ministerstvem vyměnila několik zpráv, vše bylo bohatě
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komentováno jak v ruských tak ukrajinských sdělovacích prostředcích a celá kauza 

si vysloužila označení „lingvistická válka“. 128

Konflikt znovu potvrdil dvě věci. Za prvé Rusko dalo najevo, že má stále intenzivní 

zájem o to, aby byly zachovány silné pozice ruského jazyka na Ukrajině. Tato reakce se však 

nesetkala s přílišným pochopením dokonce ani ze strany těch ukrajinských politických stran, 

které za povýšení statusu ruského jazyka obvykle bojovaly. Jediná komunistická strana v čele 

s Petrem Symonenkem shledala ruskou reakci oprávněnou a odůvodněnou. Za druhé, 

ukrajinský stát opět potvrdil svůj záměr přizpůsobit systém školství na Ukrajině etnické 

struktuře národa nehledě na to, jaký jazyk žáci a studenti ve skutečnosti upřednostňují.129

Velký kritik ukrajinské jazykové politiky A. I. Fomin poukazuje na to, že podobné 

dokumenty překračují meze Ústavy i Zákona o jazycích. Místo toho, aby byly zákony 

koncipovány v souladu s duchem již vydaných zákonů, začaly se přizpůsobovat novým 

doplňujícím dokumentům.130 Výklad oficiálních dokumentů je samozřejmě otázkou 

interpretace a tento postoj dokazuje, že obě strany sporu interpretaci pochopitelně 

přizpůsobují svým vlastním potřebám. Kromě toho je třeba znovu připomenout, že reálný 

dopad vydaných nařízení je na Ukrajině poněkud omezený.

V podstatě současně s těmito dvěma projekty se objevila další, už méně 

medializovaná, Koncepce státní národnostní politiky Ukrajiny, kterou připravila Státní komise 

pro záležitosti národností a migrací. Jedním z proklamovaných cílů bylo i odstranění následků 

rusifikace. Jinými slovy, jednalo se o opětovnou ukrajinizaci Ukrajinců, kteří byli v minulosti 

přeorientováni na ruský jazyk a kulturu. Na tomto místě si lze však položit otázku, zda 

na takový postup má stát právo? Lze tyto snahy nějakým způsobem ospravedlnit?

Srovnání kapitol o školství a médiích nás přivádí k závěru, že určitý úspěch 

ukrajinizace – pokud vůbec lze slova úspěch použít – zaznamenáváme pouze v těch oblastech, 

které stát může přímo ovlivnit. Sem patří právě sektor školství nebo veřejná správa. Ani zde 

však nedošlo k příliš výrazným posunům. Původní záměr, že do tří až pěti let budou všichni 

úředníci a další státní činitelé mluvit ukrajinsky, nelze považovat za splněný.131 Na jednu 

stranu je to pochopitelné vzhledem k tomu, že dříve musel úřednický aparát používat ruštinu 

a takovou zásadní změnu nelze provést ze dne na den. Na druhou stranu ani v dlouhodobějším 

horizontu k výraznějším posunům nedošlo, jelikož nebyly stanoveny žádné sankce 

                                                
128 Заявление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 
проводимой на Украине дискриминацией русского языка. Министерство инностранных дел Российской 
федерации, Департамент информации о печати [online]. 20. 7. 2000.
129 Савоскул, 2001: 80.
130 Фомин, 2003: 108.
131 „Про порядок введення в дію Закону Укрвїнскої РСР“, Діяк, 2000: 195.
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za neplnění vydaných nařízení. Nejde však o to, že by státní úředníci či poslanci ukrajinský 

jazyk neznali, pouze zde existuje značná neochota k jeho používání nebo možná zvyk 

a pohodlí, které plynou z používání ruštiny. 

„Vicepremiér Žulynskyj celkem pravdivě podotkl, že absolutní většina zaměstnanců 

nemá problém neznalosti ukrajinského jazyka, nýbrž problém s jeho používáním. Na tomto 

místě nepomohou žádné dekrety či zákony, ale jedině posílení autority veřejného sektoru 

a dobrý příklad lidí na nejvyšších pozicích.“132 O. Reznik mluví o tzv. „mluvní korozi“. Když 

některé funkce státního jazyka nejsou naplňovány v plné míře nebo nejsou dostatečně 

rozvinuty, tyto mezery logicky vyplní jazyk jiný.133 Přestože to neplatí zcela stoprocentně, 

ruština a ukrajinština mají do značné míry rozděleny své společenské funkce. Ukrajinština je 

úředním jazykem, který působí především ve sférách, kde stát může uplatňovat svůj vliv, 

ruština je naopak používanějším jazykem v těch oblastech, které ovlivňuje přirozená tržní síla, 

tedy na půdě médií, obchodu či každodenní komunikace. 

Naopak v těch oblastech, kde jsou možnosti státu značně omezené a kde vývoj řídí 

pouze „neviditelná ruka trhu“, ruština nejenže své pozice neztrácí, ale dokonce je i posiluje. 

„Z pohledu jazykové situace je nejdůležitějším výsledkem půldruhého desetiletí existence 

postsovětské Ukrajiny upevnění postavení ruského jazyka.“134 Ruština získala řadu nových 

společenských funkcí, mimo jiné i uspokojování informačních potřeb obyvatel Ukrajiny. 

Přestala být přežitkem imperiální doby, který jen přetrval do současnosti, ale stala se 

důležitou i platnou pro budoucí časy.135 A jestliže se za dobu Kučmova prezidentství náklad 

ukrajinsko-jazyčných periodik snížil tak, že jejich podíl byl nižší než podíl ukrajinsko-

jazyčného obyvatelstva, pak musíme pochybovat o tom, zda původní ambice vedení Ukrajiny, 

podle které by se etnická struktura měla shodovat s počtem ukrajinskojazyčných 

a ruskojazyčných škol, je vůbec proveditelná.

                                                
132 „Отже, цілком правий віце-премєр-міністр М.Жулинський, коли говорить, що у абсолютної більшості 
службовців зовсім немає проблеми незнання українскої мови, а є проблема її невикористання. Тут не 
допоможуть ніякі декрети і закони, ф а лише підвищення авторитету державної служби й добрий 
приклад начальників.“ Діяк, 2000: 197.
133 Резнік О. Мовні практики в українскому суспільстві. In: Уkраїна – 2002: Моніторінг соціальних змін. 
НАН України – Інститут соціології: Киів, 2002. Str. 517.
134 „З погляду мововжитку найважливішим результатом півтора десятиліть пострадянського існування 
українских медій стало майже повне збереження й подекуди навіть посилення позицій російської мови.“ 
Кулик, 2010: 460.
135 Ibid: 461.
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4.3 Bilingvismus, suržyk
Vzniká tedy paradoxní situace, kdy se na jedné straně školy vehementně převádějí 

na ukrajinský jazyk a na straně druhé se nezdá, že by byl ruský jazyk jakkoliv na ústupu.

Naopak, fakta spíše budí dojem, že se díky tržnímu prostředí rozvíjí možná více, než státem 

podporovaná ukrajinština. Toto zjištění nás přivádí k domněnce, že na Ukrajině velmi úspěšně 

vzkvétá fenomén bilingvismu.

Analýza dvojjazyčnosti na Ukrajině je poměrně složitá už proto, že mnoho lidí 

používání obou jazyků střídá podle potřeby, popřípadě mluví kombinací obou, které se 

na Ukrajině říká suržyk. Při studiu sociologických průzkumů narazíme na tři různé kategorie 

používání jazyků. První kategorii tvoří rodný či mateřský jazyk, tedy ten, ve kterém byl 

dotyčný vychován a ke kterému zpravidla přiřazuje svoji národní příslušnost. Druhou 

kategorii tvoří jazyk dorozumívací, který dotyčný ovládá stejně nebo třeba i lépe než jazyk 

rodný a používá ho v různých společenských situacích, v práci, na ulici, s přáteli atd. Velmi 

důležitá pro studium bilingvismu je i kategorie třetí, kterou bychom mohli označit jako jazyk 

pasivní. Je to jazyk, který dotyčný neupřednostňuje, pokud má na výběr, vybere si jiný, 

nicméně jestliže to situace vyžaduje, je schopen se s ním domluvit nebo mu alespoň pasivně 

porozumět. 

Konkrétní a přesné údaje o jednotlivých kategoriích jsou pochopitelně velmi těžko 

dostupné. Kromě toho samotný pojem „bilingvismus“ má na Ukrajině značně kontroverzní 

konotaci pramenící z minulosti sovětského režimu, „jelikož mnoho Ukrajinců cítí, že sovětská 

propagace bilingvismu byla pouhým eufemismem pro přechod ne-Rusů na ruský jazyk, 

zatímco Rusové mohli mluvit vlastním jazykem, aniž by se museli obtěžovat s učením 

druhých.“136 Dvojjazyčný stav byl vlastně jen přechodným stádiem pro absolutní asimilaci, 

která byla podle řady autorů v plánu a ke které by možná došlo, pokud by Sovětský svaz 

vydržel dalších sto let.137 Z těchto důvodů se mnoho Ukrajinců staví vůči konceptu 

bilingvního národa, který je jinak současnou Evropou hodnocen velmi pozitivně, 

přinejmenším zdrženlivě.

Odborníci ani politici se zatím neshodli na tom, zda stav, který na Ukrajině 

od devadesátých let panuje, lze či nelze bilingvismem nazvat. Bývalý prezident Kučma 

například existenci dvojjazyčnosti na Ukrajině zcela odmítal. Podle něj existují pouze určité 

zóny styku dvou jazyků, ale kromě nich se jazyky nijak významně nepřekrývají. Nicméně 

z dalších odstavců je zřejmé, že existenci dvojjazyčnosti de facto uznává a považuje ji 

                                                
136 Bilaniuk, Melnyk, 2008 [online]: 347.
137 Kусь, 2004: 122 nebo Масенко, 2008: 12.
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za historický důsledek, který pramení z dlouhodobé nerovnosti v právech ruského 

a ukrajinského jazyka. Pokud by tato nerovnost v minulosti neexistovala, neexistoval by ani 

současný smíšený jazykový stav.138

V každém případě, pokud mluvíme o bilingvismu, je nutné zdůraznit jeho regionální 

specifika. Jestliže přistoupíme na zjednodušené západovýchodní paradigma, pak východní 

a jižní oblasti včetně Krymu jsou většinově ruskojazyčné, naopak západ země většinově 

ukrajinskojazyčný. Střed Ukrajiny představuje jakousi zónu styku a přechodu mezi oběma 

extrémy. Kromě této západovýchodní linie existuje ještě značný rozdíl mezi městy 

a venkovem. 

Průzkum z roku 2006 provedený organizacemi Ukrajinske demokratyčne kolo 

a Ukrainian Sociology Service přinesl následující údaje: 38 % obyvatel Ukrajiny mluví podle 

průzkumu jen ukrajinsky, 30 % mluví pouze rusky a 31 % údajně používá ve větší nebo menší 

míře oba jazyky.139 Tato poměrně vyrovnaná čísla naznačují rovnováhu v používání mezi 

ruštinou a ukrajinštinou. Avšak pokud se podíváme na etnickou příslušnost a spojíme si ji

s těmito údaji, dojdeme k výsledku, že v používání ruského a ukrajinského jazyka existují 

značné nerovnosti. Etničtí Ukrajinci praktikují bilingvismus v mnohem vyšší míře 

než Rusové, naopak rusofonní obyvatelstvo (čímž se myslí všichni, kteří uvedli jako rodný 

jazyk ruský) je většinou spíše monolingvní.140 Toto zjištění podivuhodně koresponduje 

s tvrzením, které jsem zaznamenala během přednášky N.Y. Markušiny na Petrohradské státní 

univerzitě. Přednášející hovořila o stereotypním chování, které nastupuje v situaci, kdy se 

na ulici potkají Rus a Ukrajinec. Oba žijí na Ukrajině, Ukrajinec mluví plynně rusky a Rus 

naopak ukrajinsky, nicméně i přes oboustrannou schopnost domluvit se jazykem toho 

druhého, instinktivně povedou konverzaci v ruštině.

Evidentně tu velkou roli hraje zvyk pramenící z jazykového uspořádání v bývalém 

režimu, kdy byl podobný postup automatický. Jedná se o přirozenou reakci, o které už asi 

nikdo ani nepřemýšlí. Kromě toho zde velmi dobře funguje ještě jeden reflex, který 

se objevuje především ve městech, kde je průnik obou jazyků výraznější než na venkově. 

Pokud se někdo obrací na ulici na kolemjdoucí cizí osobu, zpravidla použije opět ruský jazyk. 

V případě, že dotyčná osoba odpoví ukrajinsky, dotazující se většinou přizpůsobí, nicméně 

jde o to, že ruština se stále ještě automaticky používá pro komunikaci na veřejných místech 

s neznámými lidmi, opět jako důsledek toho, že byla kdysi ukotvena coby komunikační jazyk. 

                                                
138 Кучма, 2003: 288.
139 Bilaniuk, Melnyk, 2008 [online]: 346.
140 Ibid: 346.
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Tuto roli si i v dnešní době do velké míry zachovala. Obojí potvrzuje i průzkum z roku 2005, 

který zjišťoval, proč mezi sebou kyjevští studenti raději hovoří rusky. 3 % respondentů 

považovala ruštinu za prestižnější, další 3 % uvedla jako důvod negativní vztah k ukrajinštině, 

12 % odpovědělo, že ukrajinsky mluví velmi špatně, a naprostá většina, tedy 82 % uvedla, 

že jsou prostě na komunikaci v ruštině zvyklí.141

Z výše popsaného můžeme vyvodit, že ukrajinský jazyk má jiné sociální funkce než 

jazyk ruský, i když se tyto funkce zčásti samozřejmě překrývají. Ruština se stále více 

prosazuje coby dorozumívací jazyk, který lidé používají při kontaktu se známými, sousedy či 

na veřejných místech. Ruština se k nim také více dostává prostřednictvím televizní 

obrazovky, rozhlasu a tisku. Dále platí, že čím je vyšší vzdělání respondenta, tím vyšší je také 

míra aktivního používání ruštiny a jejího prosazování coby druhého státního jazyka. 

Na druhou stranu lidé s vyšším vzděláním, ač třeba ve skutečnosti používají ruštinu více, 

uvádí častěji jako rodný jazyk ukrajinštinu. Identifikace s ukrajinským jazykem roste mimo 

jiné i s věkem respondenta. K dokreslení obrázku o funkčních vlastnostech obou jazyků ještě 

uveďme, že s většími městy roste i počet lidí mluvících rusky, naopak na venkově – kromě 

některých oblastí – všeobecně převládá ukrajinština.142

Na vysoký stupeň bilingvismu ukrajinského národa ukazuje průzkum organizace 

Research and Branding Group, provedený také v roce 2006, který se ptal lidí nejen 

na upřednostňovaný jazyk, ale především na úroveň, s jakou jeden či druhý jazyk ovládají. 

Byly uvedeny možnosti: plynně, dobře, špatně nebo vůbec ne. Pokud sečteme všechny kladné 

odpovědi respondentů, tedy těch, kteří alespoň trochu rusky či ukrajinsky hovoří, dojdeme 

k zarážejícímu výsledku: 97 % respondentů hovoří nebo se alespoň dorozumí v ukrajinštině, 

celých 99 % pak v ruštině. Tato čísla vypovídají o téměř absolutním bilingvismu ukrajinského 

obyvatelstva.143 Je pochopitelné, že závěry těchto průzkumů nelze zobecňovat na veškerou 

populaci Ukrajiny, nicméně na jejich základě lze usuzovat, že hranice dvou jazykových 

skupin, vykreslené především politiky, médii či různými odborníky, nejsou v podstatě až tak 

ostré, jak se na první pohled zdá. Každá z národností má sice své pevné jádro, nicméně mezi 

nimi existuje poměrně široká přechodná zóna.144 Přitom se nejedná o jediný výzkum, který 

došel k podobným závěrům.145

                                                
141 Bilaniuk, Melnyk, 2008 [online]: 360.
142 Аза, Л. O. Білінгвізм у контексті демосоціалноі діференціації. In: Українське суспільство: моніторінг 
соціальних змін (1994-1999), 1999: 374-375.
143 Bilaniuk, Melnyk, 2008 [online]: 347.
144 Савоскул, 2001: 90.
145 Аза, Л. O. Білінгвізм у контексті демосоціалноі діференціації. In: Українське суспільство: моніторінг 
соціальних змін (1994-1999), 1999: 377.
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V otázce, zda roste či klesá množství lidí, kteří používají v běžném životě oba dva 

jazyky, se autoři značně rozcházejí. Někteří tvrdí, že počet bilingvních lidí roste,146 naopak 

jiné průzkumy přicházejí s výsledky, že jejich počet spíše klesá ve prospěch jednoho nebo 

druhého jazyka.147

S tématem bilingvismu ukrajinského národa velmi úzce souvisí i fenomén s názvem 

„suržyk“. Výskyt tohoto specifického jazykového jevu totiž přímo úměrně roste či klesá 

s intenzitou dvojjazyčnosti. Suržyk je smíšená forma rusko-ukrajinského jazyka, která vznikla 

vzájemným vlivem obou jazyků. Přesněji jde o směs převážně ukrajinské gramatiky a ruské 

slovní zásoby.148 Nejedná se o nový fenomén, suržyk je určitou částí populace Ukrajiny 

používán již dlouhou dobu a jeho vznik souvisí se smíšeným rusko-ukrajinským osídlením 

určitých oblastí a s jejich potřebou dorozumět se. Vznik suržyku tedy spadá do doby, 

kdy ještě ukrajinský literární jazyk nebyl kodifikován. Jak v době carského režimu, tak 

později v období Sovětského svazu, bylo pro řadu obyvatel z politických i praktických 

důvodů výhodnější používat ruský jazyk, který ovšem ne vždy dokonale ovládali a částečně 

ho přizpůsobili ukrajinským pravopisným pravidlům. Suržyk bychom neměli chápat jako 

jednotnou jazykovou formu, která by byla nějakým způsobem univerzálně kodifikovaná, 

ale spíše jako dialekt, jehož podoba se liší region od regionu, někdy i člověk od člověka. 

Etymologie slova nám říká, že jeho původní význam byl mouka či pečivo zhotovené 

z různých druhů obilí, což metaforicky vyjadřuje i povahu směsi jazyků.149 Nebudeme se však 

na tomto místě zabývat lingvistickou stránkou této jazykové formy a zaměříme se spíše na její 

politický a sociální význam v rámci Ukrajiny jako celku.

Rozšíření suržyku do určité míry koreluje s počtem bilingvních lidí v daném regionu. 

V této souvislosti je však potřeba uvědomit si zásadní terminologický rozdíl. Bilingvní člověk 

je ten, který je schopen mluvit oběma jazyky, avšak odděleně, naopak ten, kdo mluví 

suržykem, mluví pouze jedním nekodifikovaným jazykem, který používá prvky z obou jazyků 

kodifikovaných.

Pokud bychom chtěli dojít k přesným číslům udávajícím počet lidí, kteří suržyk 

aktivně používají, opět se setkáme se značnými rozdíly, které v tomto případě pramení 

především ze skutečnosti, že není přesně vyznačeno, jaké jazykové formy lze již považovat za 

suržyk a jaké ještě ne. Mimo to sčítání lidu na Ukrajině neidentifikuje suržyk jako 

                                                
146 Ibid: 374.
147 Рудницька, Т. М. Проблем етнокульткрної маргінальності в Україні. In: Українське суспільство: 
моніторинг – 2000р. Інформаційно-аналігічні матеріали. НАН України. Київ 2000. 
148 Городяненко, В. Г. Языковая ситуация на Украине. Социологические исследования [online]. 1996, № 9. 
Str. 94.
149 Etymologie slova suržyk viz http://ukrajina.orbion.cz/jazyk/.
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dorozumívací jazyk. Obyvatelstvo používající suržyk je v rámci sčítání zapsáno jako 

ukrajinsky mluvící.150 Výsledky projektu INTAS uvádí, že suržykem mluví zhruba desetina 

ukrajinské populace a průzkumy KMІС hovoří o číslech mnohem vyšších, mezi 14 a 18 

procenty. Souvisí to také s metodou zjišťovaných údajů. Projekt INTAS pokládal lidem dvě 

jednoznačné otázky s odpovědí ano / ne, naopak průzkum KMIC postupoval metodou širších 

osobních rozhovorů.151 I když dobrat se přesných čísel je poměrně problematické, výzkum 

projektu INTAS poukázal na velmi zajímavé charakteristiky tohoto fenoménu. Především to 

byla značně negativní konotace, která se se suržykem pojí. Při odpovědi na otázku „Myslíte 

si, že v místě, kde žijete, mluví většina lidí suržykem?“ asi 9,7 % respondentů odpovědělo 

kladně, naopak při odpovědi na otázku „Používáte vy sami suržyk při každodenní 

komunikaci?“ už to byla pouhá 3 %.152 Suržyk má pověst mluvy lidí s nižší kulturní úrovní, 

s nižším stupněm vzdělání, a proto lidé fakt, že nemluví čistým jazykem, spíše intuitivně 

skrývají. Má se za to, že ten, kdo mluví suržykem, vlastně nezná ani jeden jazyk pořádně.153

Proto se od něj snaží Ukrajinci distancovat a zdůrazňují čistotu ukrajinštiny, aby se separovali 

od spojení s představou Ukrajince coby zaostalého negramotného venkovana.154

Sféra používání této specifické jazykové formy je relativně úzká, vymezuje se 

především na oblast soukromé osobní komunikace mezi přáteli, v rodině či v obchodě. 

K vytváření forem suržyku však dochází i proto, že ukrajinštině chybí technické výrazy nové

doby, a lidé si tak pomáhají ruštinou. Ukrajinština neměla možnost konstantně se vyvíjet a 

modernizovat tak, jako většina jazyků, a proto v některých specifických oblastech nemá 

dostatek slovní zásoby. Týká se to terminologie různých technických odvětví, elektroniky, 

počítačů, ale třeba i medicíny nebo dokonce fotbalových zápasů.155 Ministerstvo školství se 

snaží pracovat na reformě ukrajinského jazyka. Jednak jsou zaváděny změny v pravopise a 

kromě toho dochází k pokusům o rozšiřování slovní zásoby. Nová slova by měla začít 

používat nejprve média, čímž se budou postupně vnášet mezi veřejnost, která si na ně časem 

zvykne. Mezi nové tvary patří například геликоптер (helikoptéra), шпальти (stránky) či 

амбасада (ambasáda). Zdrojem těchto nových slov jsou německý, polský a další jazyky, 

                                                
150 Dvorzhak, 2008 [online]: 40.
151 Тарасенко, Бордана; Сальваторе дель Гаудіо. Суржик – актуальні нитання та аналіз конкретного 
прікладу. In: Гусяча Р. І. (ed). Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Київ: 
Киево-Могилянська академія, 2010. Str. 320.
152 Тарасенко, Сальваторе дель Гаудіо. Суржик – актуальні нитання та аналіз конкретного прікладу. In: 
Гусяча, 2010: 318.
153 Ibid: 322.
154 Bilaniuk, Melnyk, 2008 [online]: 345.
155 V roce 2000 vydalo ministerstvo zdravotnictví nařízení o povinném zápisu do karty pacienta v ukrajinském 
jazyce. Lékaři se tak ocitli před velkým problémem, protože v řadě případů ukrajinská terminologie na popsání 
diagnózy nestačí. Фомин, 2003: 115.
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kromě jiného také dialekty ukrajinské diaspory.156 Není však zcela jasné, zda se tato slova 

podaří prosadit do té míry, aby je lidé skutečně začali používat. Mimo to někteří odborníci 

jsou toho názoru, že se tím literární jazyk spíše kazí.

Názory na současný jazykový stav a jeho hodnocení se opět liší. Taras Kuzio 

například tvrdí, že „čistě ukrajinsky mluvící a čistě rusky mluvící lidé jsou menšinou 

a vyskytují se pouze na západní Ukrajině (kde byla ruština odstraněna z vzdělávacího 

systému) a na Donbase a Krymu (kde ukrajinizace vzdělání učinila nejmenší pokrok).“157

Mychajlo Kirsenko, profesor na Kyjevsko-mohyljanské akademii, má podobný názor, když 

říká, že dobře ukrajinsky mluví pouhá čtvrtina Ukrajinců, dobře rusky jen 10 % Rusů. Zbytek 

lidí, ač si to pravděpodobně neuvědomuje a možná by s tím nesouhlasil, používá nějakou 

formu suržyku. Profesor Kirsenko je také velmi pesimistický ohledně budoucího vývoje 

ukrajinštiny. Ruština je oficiálním či dorozumívacím jazykem i v řadě dalších zemí a kromě 

toho má svoje pevné jádro v podobě Ruské federace, která se o budoucnost a podporu svého 

jazyka stará a bezpochyby bude starat i nadále.158 Ukrajinština však může doufat pouze 

v podporu ukrajinského státu, jejíž intenzita závisí na tom, kdo je momentálně u moci. 

Ať už současný stav nazveme či nenazveme bilingvismem, jisté je, že v určitém 

smyslu ospravedlňuje a podněcuje volání po povýšení statusu ruského jazyka určité části 

obyvatelstva.159 L. V. Voznjuk podotýká, že by se na důležitost jazyka nemělo zapomínat 

nejen z historických důvodů nebo proto, že jím mluví značná část obyvatel Ukrajiny, ale také 

z toho důvodu, že ruština skutečně stále plní roli komunikačního jazyka v prostoru východní 

Evropy a Asie a pro Ukrajinu je užitečné i z ekonomických důvodů ruský jazyk zachovat. 

Návrh Voznjuka neznamená postavit oba jazyky na stejnou úroveň, nicméně vymezit pro 

ruský jazyk přesné sféry jeho používání a ty legislativně potvrdit. Tento poměr označuje 

pojmem „ukrajinská dominantní dvojjazyčnost“, který by ukrajinštině stále zachoval určitá 

privilegia jediného státního jazyka.160 Řada dalších autorů je pro legislativní ukotvení 

rovnoprávného bilingvismu na Ukrajině, čímž by se dle jejich názoru pouze legalizoval stav, 

který již reálně dávno existuje.161

                                                
156 Фомин, 2003: 132.
157 Kuzio, Taras. Census: Ukraine, more Ukrainian. Russia and Eurasia Review [online]. Tuesday, 4. 2. 2003, 
Volume 2, Isme 3. 
158 Mapa znázorňující země, kde je ruština oficiálním nebo dorozumívacím jazykem – viz příloha č. 2.
159 Podpora oficiálního statusu ruského jazyka podle regionů – viz příloha č. 6.
160 Вознюк, Л. В. Cохранение и развитие курса русского языка в школах Украины: реальность и 
перспективы. In: Русская культура в контексте социально-исторических реалий Украины, 1993: 114.
161 Городяненко, 2000.
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Na druhou stranu dosavadní analýza naznačuje, že ruský jazyk, ať už oficiální status 

na Ukrajině má nebo nikoli, ho ke své reálné existenci v této zemi vlastně ani nepotřebuje. 

Nic nenasvědčuje tomu, že by ruský jazyk byl na Ukrajině na ústupu, spíše naopak. Problém 

uznání či neuznání se vede pouze v politické rovině a mezi odborníky, v mezilidských 

vztazích každodenního života však zdaleka nemá tak vyostřenou podobu. Dalo by se říci, 

že jazyková problematika je všeobecně velmi zpolitizovaným tématem. „Myslím si, 

že problém vztahů mezi Rusy a Ukrajinci je vytvořený politiky jen za cílem získat větší 

osobní moc.(…). Neodpovídá to realitě.“, uvedla Taťána Leonidovna Butilkina, učitelka 

z Charkova, v interview pro průzkum Petera Rodgerse.162

Důkazem nekonfliktnosti stávající situace může být to, jakým způsobem jsou spolu 

lidé zvyklí komunikovat například v ulicích hlavního města. Lidé zde spolu většinou mluví 

tím jazykem, který jim pro konverzaci nejvíce vyhovuje, nehledě na to, že druhý odpovídá 

v jazyce jiném. Předpokladem je samozřejmě alespoň pasivní znalost druhého jazyka. Laada 

Bilaniuk tuto praxi, která se v posledních letech značně rozšířila, nazvala „non-accomodating 

bilingualism“.163 Kromě běžné komunikace na ulici či v obchodě se s tímto jevem můžeme 

setkat třeba i v několika televizních pořadech nebo diskusních fórech na internetu.

4.4 Administrativně-teritoriální uspořádání Ukrajiny a federalizační 
projekty

Ukrajina byla od počátku své nezávislé existence vyhlášené v roce 1991 koncipována 

jako unitární stát s jedinou výjimkou, kterou představovala autonomní oblast Krym. Diskuze 

o regionální rozrůzněnosti a o možnostech federativního uspořádání země se však vedly již 

od konce osmdesátých let. Jisté je, že jakákoli forma decentralizace a posílení pravomocí 

jednotlivých regionů by zcela jistě měly vliv na vývoj jazykového uspořádání na Ukrajině 

vzhledem k tomu, že by regiony získaly možnost samy rozhodovat o věcech týkajících se 

používání jazyka. Proto je i v rámci této práce užitečné se politické a společenské debatě 

o možné federalizaci Ukrajiny alespoň na několika stránkách věnovat.

Z administrativního hlediska se Ukrajina dělí na 24 oblastí a autonomní republiku 

Krym. Toto uspořádání však nebylo vytvořeno najednou, oblasti vznikaly postupně v průběhu 

dvacátého století. V roce 1932 vzniklo prvních 6 oblastí, před druhou světovou válkou už jich 

                                                
162 „I think that the problem of relations between Russians and Ukrainians is made up by politicians, only so as 
to gain more personal power. To show that only now they can do things for the people, for previously they were 
under the control of Russia. This does not correspond to reality.“ Rodgers, 2006 [online]: 167.
163 Bilaniuk, Melnyk, 2008 [online]: 358.
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bylo 15 a po spojení se západním regionem v roce 1939 přibylo dalších 8.164 Posledními 

připojenými oblastmi byla jednak Zakarpatská oblast, již Ukrajina získala v rámci nového 

uspořádání Československa po druhé světové válce a dále zmiňovaný Krym, připojený v roce 

1954. Jinými slovy, toto administrativně-teritoriální uspořádání pochází ještě z doby 

komunistického režimu a odpovídá jeho tehdejším potřebám.

Z hlediska kulturních měřítek Ukrajinu tvoří několik poměrně odlišných celků. Mají 

za sebou rozdílnou historickou zkušenost, jiné kulturní a náboženské tradice, nezřídka i jiný 

jazyk, jelikož v minulosti byly po dlouhou dobu součástí jiných státních útvarů.165 Je sice 

pravda, že Ukrajina ve své současné geografické podobě existuje již od roku 1954 a dalo by 

se namítnout, že měla již dost dlouhou dobu na to, aby politicky a kulturně ukotvila svoji 

existenci. Nicméně i jako tento celek byla po téměř celou druhou polovinu dvacátého století 

v podřadném postavení vůči Moskvě a až do nezávislosti v roce 1991 nemohla být o budování 

ukrajinského národního vědomí a koncepci jednotného státu řeč. 

Nová politická garnitura byla přesvědčena o tom, že jedině pevná ruka centrální moci 

vyřeší problémy, se kterými se Ukrajina potýkala, a od počátku devadesátých let prosazovala

model přísného centralismu.166 Symbolika ukrajinské jednoty byla vyjádřena stanovením 

státního svátku, který se slaví 22. ledna pod názvem „Den jednotnosti Ukrajiny“.167 Datum 

odkazuje k roku 1919, kdy došlo ke sjednocení Ukrajinské lidové republiky 

a Západoukrajinské lidové republiky do jednoho státu. Termín celistvost či jednota, 

ukrajinsky „sobornisť“ však v průběhu dvacátého století ve vztahu k ukrajinské státnosti 

změnil svůj význam. Na jeho počátku tento koncept znázorňoval jednotu především na úrovni 

etnicity a teritoriality. „Soborností“ se myslelo sebrání ukrajinských zemí, jinými slovy 

geografické sloučení jednotlivých částí. Na počátku devadesátých let však Ukrajina měla 

za sebou již zhruba 40 let formální existence na daném teritoriu a nepotřebovala fyzicky 

sjednocovat území. Myšlenka jednoty na konci století symbolizuje především duchovní 

rovinu, a nejen politickou a územní nezávislost.

                                                
164 Элобина, Елена. Как чиновники собираются делить Укаину? In: Андреев (ed.), 2006: 69.
165 Historické regiony Ukrajiny – viz příloha č. 10.
166 Андреев (ed.), 2006: 10.
167 „ Ден соборности України“. Мальгин, Андрей. Украина: соборность и регионализм. Симферополь: 
Сонат 2005. Str. 8.
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„Dnes se již nejedná o myšlenku „sebrání“ geografického materiálu na stavbu budovy 

ukrajinského státu, ale o myšlenku architektury této budovy a jejího vnitřního uspořádání.“168

Jinými slovy bylo třeba najít základní ideu, na které by se dalo stavět a která by byla 

společná pro všechny obyvatele žijící na Ukrajině. Na tomto místě je třeba se ptát, zda vůbec 

další centralizace mohla pomoci, pokud ani 50 let komunistického centralizovaného režimu 

nevytvořilo z Ukrajiny jednotnou zemi?169 Rozpad Sovětského svazu a okolnosti, které ho 

provázely, ukázaly, že požadavky některých regionů, jako například Krymu, Podkarpatské 

Rusi nebo rumunské menšiny ze Severní Bukoviny, jsou stále velmi živé, ne-li silnější než 

dřív.

Podobně jako v předchozích kapitolách, i zde narážíme na nesoulad mezi teorií 

a praxí, mezi stavem de iure a de facto. Řada autorů se domnívá, že právě unitární status 

Ukrajiny, který je sice ukotven ústavou, avšak neodpovídá skutečným reáliím, je 

katalyzátorem jejích problémů.170 Odlišnost jednotlivých oblastí zpravidla ostře vystupuje při 

volbách, ať už parlamentních či prezidentských, nebo různých celonárodních průzkumech. 

Potvrzuje se, že politický souboj v této zemi neprobíhá ani tolik mezi stranami či různými 

ideologiemi jako spíše mezi regiony.171 K charakteristikám, jež obvykle staví určité oblasti 

na opačné póly pomyslné přímky ukrajinského národa, patří například ruský vs. ukrajinský, 

agrární vs. industriální, západní vs. východní, nový vs. starý, vtahy s Evropou vs. vztahy 

s Ruskem.

Stoupenci federativního uspořádání země poukazují na to, že lokální problémy budou 

lépe a kvalitněji vyřešeny za místní peníze, jinými slovy za takových podmínek, kdy možnost 

nalézt nejvhodnější řešení poskytneme těm nejvíce zainteresovaným, tedy místním. Shodují 

se na tom, že současné administrativní dělení Ukrajiny na 24 oblastí a AR Krym již není 

aktuální a bylo by třeba jej revidovat vytvořením větších územních celků s vyšší 

samosprávou. Příliš vysoký počet oblastí a rajónů s sebou nese příliš velké množství instancí

a úředníků na počet obyvatel, což v konečném důsledku podporuje růst byrokracie.172 Jinými 

slovy země je rozdrobena na malé části, které však nemají téměř žádné pravomoci. 

                                                
168 „…сегодня это не проьлема «собирания» географического материала для строительства здания 
украинского государства, а проблема архитектуры этого здания, проблема внутренного обустроиства.“ 
Мальгин, 2005: 25.
169 Ibid: 25.
170 Коптив, Даниил. Федеративная республика Украиня. In: Андреев (ed.), 2006: 89.
171 Ibid: 89.
172 Элобина, Елена. Как чиновники собираются делить Укаину? In: Андреев (ed.), 2006: 69.
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Kromě toho i vývoj západních evropských států konce dvacátého století probíhá 

ve znamení decentralizace, federalizace a regionalismu, jež jsou považovány za důležité 

prvky pro rozvoj a další integraci Evropy.173 Praxe jasně dokazuje, že nejbohatší země světa 

mají ve většině případů velmi rozvinutou místní samosprávu.174 Naopak ty státy, které 

vytrvale odmítají věnovat pozornost specifickým požadavkům svých vlastních regionů, jako 

je například Podněstří v Moldávii, Jižní Osetie a Abcházie v Gruzii nebo Kosovo v Srbsku, 

se nyní potýkají se značnými problémy projevujícími se silným separatismem. 

Na Ukrajině však prakticky žádná zkušenost s delegováním moci na nižší substance 

neexistovala, většina historických změn na Ukrajině probíhala svrchu. Diskusi o možnostech 

federativního uspořádání v dějinách Ukrajiny zcela jistě najdeme, ať již zmíníme stoupence 

federalizace Mychajla Drahomanova či zakladatele ukrajinské historiografie Mychajla 

Hruševského, který navrhoval federální uspořádání podle německého vzoru. Podobné plány 

však nikdy nedostaly příležitost k realizaci. Například spojení Západoukrajinské a Ukrajinské 

lidové republiky v roce 1919 bylo původně koncipováno na federativním základě.175 Veškeré 

možnosti samosprávy však byly pohřbeny v momentě příchodu sovětské moci.

Mnozí politici, a to jak prozápadní tak proruští, se obávají, že jakákoli forma 

federalizace by pouze stimulovala postupný proces odcizování a v konečném důsledku vedla 

k rozpadu státu. Jediný návrh, o kterém se v prvních deseti letech od vyhlášení nezávislosti 

skutečně diskutovalo, byla administrativně-teritoriální reforma projednávaná v letech 1997-

1998.176 I tento dokument však trpěl značnou vágností, všeobecností a absencí konkrétních 

analýz toho, co by se mělo změnit. Jakušik přirovnal formu dokumentu k „soupisu přání“ či 

k popisu jakéhosi ideálního stavu, který byl za tehdejších podmínek nereálný.177 Prezident 

návrh dvakrát vrátil parlamentu s připomínkami a celý pokus skončil v podstatě neúspěchem. 

Kromě toho podle V. Zolotovera není paradoxně regionalizaci příliš nakloněno ani 

místní obyvatelstvo, které posílení pravomocí regionů vnímá jako příležitost pro místní 

byrokraty. Lidé podle něj mají pocit, že místní „vůdci“ jsou ještě horší, než ti kyjevští.178

Diskuse o možnostech federálního uspořádání tak vychází především ze strany 

odborníků, velmi často pocházejících ze zahraničí, nebo různých aktivistických či politických 

                                                
173 Мальгин, 2005: 25.
174 Золоторев, Владимир. Плюс регионализация всей страны: после выборов все-таки придется что-то 
делать с польномочями мастных властей. In: Андреев (ed.), 2006: 19.
175 Kuzio, Taras. Support for Independence returns to 1991 levels. RFE/RL Poland, Belarus, and Ukraine Report 
[online]. 21. 1. 2003, Vol. 5, No. 2. 
176 Про адмімістративно-територіальний устрій України. Народні депутати України — члени Комітету 
з питань державного будівництва, діяльності рад і самоврядування 1999 [online].
177 Yakushik, 1999 [online]: 8.
178 Ibid. Str. 21.
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skupin. Všeobecně platí to, že před vyhlášením samostatnosti Ukrajiny přicházely autonomní 

požadavky zejména ze západních oblastí, jež však své původní cíle po vytvoření nezávislé 

Ukrajiny opustily a chtěly se stát spíše základem nového jednotného národního státu. 

Například organizace „Haličské shromáždění“ pod vedením Vjačeslava Čornovila, tehdejšího 

předsedy Ruchu, se rozhodla koordinovat politickou, ekonomickou, kulturní a humanitární 

činnost Lvovské, Ivano-Frankivské a Ternopilské oblasti a požadovala proměnu Ukrajiny 

na federativním základě.179 Po vyhlášení samostatnosti však Ruch ideje federalizace opustil 

a Haličské shromáždění zaniklo.

Na počátku devadesátých let se diskuse o federalizaci přesunula spíše na východ 

země. I když výsledek referenda z roku 1991 ukázal nezvykle velkou podporu nezávislosti 

i na východě a jihu země, a to včetně Krymu, již v roce 1992 žádala řada politických stran 

a skupin doněckého regionu o ustanovení ruštiny jako druhého státního jazyka v této oblasti. 

Protesty dělníků v Kyjevě z let 1992 a 1993, které měly původně hlavně ekonomické důvody, 

přerostly v podstatě v politické hnutí s požadavky regionální ekonomické autonomie 

a povýšení statusu ruštiny, jež následně podpořila i doněcká oblastní rada. Tato situace 

nakonec vyústila ve vyhlášení předčasných voleb. Po nich došlo v Luhanské a Doněcké 

oblasti k referendům, ve kterých se většina místních obyvatel vyjádřila pro změnu statusu 

ruského jazyka, pro federalizaci a pro členství Ukrajiny ve Společenství nezávislých států 

(SNS).180 Následný politický vývoj však mimo členství Ukrajiny v SNS žádné další 

požadavky nereflektoval. Kromě toho vznikla v Donbasu diskuse o obnovení Doněcko-

Krivorožské republiky, která byla zřízena bolševiky v roce 1918, nebo také o autonomii 

Doněcko-dněperské oblasti či o speciálním statusu jihozápadní Ukrajiny v hranicích bývalé

Novoruské gubernie.181 Západ Ukrajiny v této debatě zpravidla obviňoval východní oblasti ze 

separatistických úmyslů a z pokusů o rozvrácení státu. Pouze na Krymu však došlo k tomu, 

že požadavky autonomie přerostly ve snahy o úplnou separaci, které byly nejsilnější v roce 

1994 za prezidenta Jurije Meškova. V roce 1995 však nový ukrajinský prezident Leonid 

Kučma úřad krymského prezidenta zrušil a situace se uklidnila.182

Také Kučma a okruh jeho spolupracovníků se po určitou dobu, ještě před jeho 

nástupem do prezidentského úřadu, profilovali jako stoupenci federativního uspořádání. 

Jedním z největších stoupenců této myšlenky byl například Vladimir Griněv, který patřil mezi 

                                                
179 Solchanyk, 2001: 137.
180 Ibid: 139.
181 Ibid: 137.
182 Kuzio, Support for Independence, 2003 [online].
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Kučmovy nejbližší poradce. Po nástupu do funkce prezidenta však volání po federalizaci 

utichlo v zájmu zachování teritoriální integrity státu. 

Poté, co byl Kučma podruhé zvolen prezidentem, došlo k částečnému oživení 

haličského autonomního hnutí. Oblasti západní Ukrajiny měly pocit, že se ekonomická situace 

nezlepšuje a že jsou z účasti na řízení země, které vdechly duši, v podstatě vyloučeny. Mnoho 

západních autorů se k tématu začalo vyjadřovat na stránkách řady časopisů.

Nutno podotknout, že většinou byly požadavky federalizace velmi neurčité

a všeobecné, zřídkakdy se setkáme s pečlivě rozpracovanou koncepcí, jakou ve své studii 

předkládá například D. Koptiv.183 Ve svém návrhu zdůrazňuje, že ukrajinská federace musí 

být postavena odspodu, tedy sebeurčením jednotlivých částí země, jelikož jedině tak bude 

zajištěna její funkčnost a stabilita. Současné rozdělení země považuje za velmi neefektivní 

a navrhuje vytvořit větší územní celky sloučením vždy dvou až čtyř oblastí, a to především 

na základě jejich geografické, kulturní a historické příslušnosti. Tím by vzniklo celkem 

jedenáct „federálních zemí“ s hlavními centry: Volyňská (Rovno), Haličská (Lvov), Doněcká 

(Doněck), Zakarpatská (Užhorod), Kyjevská (Černihov), Krymská (Simferopol), Podolská 

(Vinnycja), Podněsterská (Tiraspol), Slobodská (Charkov) a Černomořská (Nikolajev). 

Ukrajina by měla dvě federální města, Kyjev, který by byl zároveň hlavním městem federace, 

a Oděsu. Všechny části federace by měly být podle Koptiva rovnoprávné. Mezi federální 

záležitosti by patřila oblast zahraniční politiky, obrany, bezpečnosti a dále kontrola finanční 

politiky. Autor návrhu počítá také s dvoukomorovým parlamentem. Prezident by měl být 

volen Centrální radou a jeho funkce by byla spíše reprezentativní. Hlavní postavu ukrajinské 

politiky by měl ztělesňovat premiér. Zemské rady by pak měly představovat hlavní 

reprezentativní orgány jednotlivých federálních zemí, přičemž daňová politika by měla být 

postavena na principu rozpočtového federalismu, jinými slovy 50 % vybraných prostředků by 

mělo zůstat ve správě federálních zemí. Důsledkem navrhovaných změn by na poli 

jazykového uspořádání byla možnost jednotlivých zemí federace udělit oficiální status 

i dalším jazykům, konkrétně ruskému, polskému, maďarskému nebo krymsko-tatarskému.

Takto daleko však žádný politický návrh nedošel, podobné úvahy zůstaly vždy jen 

na úrovni teorie. Debata o federalizaci se zdála být nejreálnější v roce 2004, v době 

prezidentských voleb a následné politické krize, kdy se v Severodoněcku sešli zástupci 

šestnácti oblastí a Krymu, aby společně podepsali prohlášení, ve kterém vyjádřili podporu 

Viktoru Janukovyčovi a prohlásili, že v případě neuspokojení svých požadavků jsou 

                                                
183 Коптив, Даниил. Федеративная республика Украиня. In: Андреев (ed.), 2006: 95-97.
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připraveni iniciovat referendum o možnostech změn v administrativně-teritoriálním 

uspořádání Ukrajiny, jež by zcela jistě ovlivnilo jazykovou otázku.184 Naproti tomu 

Juščenkova strana podobné návrhy smetla ze stolu s tím, že východní oblasti Ukrajiny si 

po prohraných volbách pouze chtějí zajistit status quo, aby nebyla narušena jejich 

privilegia.185 Ani po těchto událostech však k žádným teritoriálním změnám nedošlo. 

Většina odborníků se shoduje na tom, že Ukrajině chybí ona idea, která by spojovala 

všechny části země dohromady. Tato idea nemůže být založena ani na etnicitě ani na jazyku, 

jelikož tyto dva atributy nejsou potřebným tmelem ukrajinské národní jednoty, ač by si to 

mnozí přáli. Optimističtější část inteligence soudí, že obě největší etnika žijí vedle sebe 

na společném území již dostatečně dlouhou dobu a měla by být schopna najít nějaké společné 

„nad-etnické“ črty, které by napomohly národnostní, sociální a kulturní integraci, již Ukrajina 

dle jejich mínění tolik potřebuje.186

Z mého pohledu ukazují neúspěchy při pokusech o posílení regionální samosprávy 

na stále existující vývojový posun mezi západní a východní Evropou. Zatímco v Evropě se 

tíhne k větší a větší decentralizaci, Ukrajina jakoby si teprve potřebovala potvrdit teritoriální 

jednotu a soudržnost, aby teprve potom mohla přejít k postupnému uvolňování pravomocí 

místní samosprávě. Zdá se, jakoby tuto etapu zkrátka nešlo přeskočit. Vývoj naznačuje, 

že k žádným velkým změnám nejspíš v nejbližší době nedojde. Ukrajině momentálně nehrozí 

ani rozpad státu, na druhou stranu z výše zmíněného vyplývá, že regionální odlišnosti hrají a 

i nadále budou hrát svoji roli. Pokud k decentralizaci a posílení pravomocí regionů, jež by 

ovlivnily vývoj používání jazyků, dojde, rozhodně to nebude hned.

4.5. Demografické změny 1989 - 2001
Srovnání výsledků sčítání lidu v roce 1989 a 2001 ukazuje, že celkový počet obyvatel 

Ukrajiny se snížil o více než 3 miliony lidí.187 Důvodů tohoto poměrně zásadního úbytku 

obyvatel je celá řada – z největší části jde však o důsledek špatné socioekonomické situace, 

která Ukrajinu provázela po celá devadesátá léta. Jako průvodní jevy lze uvést pracovní 

emigraci do zahraničí, klesající porodnost především ve velkých městských centrech či 

zhoršující se zdraví populace. Taras Kuzio upozorňuje na výjimečnost tohoto relativně 

                                                
184 Андреев (ed.), 2006: 4.
185 Донецкий, Сергей. Проект «федерализация Украины»: лицемерие и паранойя вечно «оранжевых» In: 
Андреев (ed.), 2006: 55.
186 Андреев (ed), 2006: 14.
187 Всеукраїнський перепис населення. Державний комітет статистики України, 2001 [online].
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drastického demografického propadu s tím, že „k podobně dramatickému snížení ukrajinské 

populace došlo během sovětské éry pouze dvakrát: během uměle vyvolaného hladomoru 

v roce 1933 a během Druhé světové války.“188

Nás však kromě všeobecných demografických ukazatelů zajímají především změny 

etnického složení obyvatelstva.189 Cílem této kapitoly je zjistit, zda politické změny 

na Ukrajině měly vliv na změnu národnostního složení státu. Výsledky sčítání ukazují, že 

podíl příslušníků ukrajinské národnosti vzrostl mezi lety 1989 a 2001 ze 72,7 % na 77,8 %, 

podíl etnických Rusů ve stejném období naopak klesl z původních 22,1 % na 17,3 % 

obyvatel.190 Jinými slovy 5 % obyvatel Ukrajiny se nějakým způsobem přesunulo od jedné 

národnosti ke druhé. Otázkou však zůstává, co přesně tato čísla znamenají, zda došlo 

k nějakým významným přesunům obyvatel mezi Ukrajinou, Ruskem a dalšími zeměmi či zda 

je prezentovaný rozdíl výsledkem etnické re-identifikace.

Kniha N. A. Šulgy, jež se věnuje procesům migrace a jejím příčinám během první 

dekády nezávislého ukrajinského státu, potvrzuje, že skutečně došlo k nemalým přesunům 

obyvatelstva, a to především v první polovině devadesátých let.191 Po otevření hranic dostala 

řada lidí vůbec poprvé příležitost vycestovat tam, kam dříve nemohli, popřípadě vrátit se

do svých rodných míst. Nicméně pokud se podíváme na úbytek a přírůstek obyvatel 

za prvních devět let nezávislosti, zjistíme, že čísla jsou vyrovnaná, jinými slovy kolik lidí 

odjelo z Ukrajiny, přibližně tolik do ní přijelo.192 Zajímavý je také fakt, že největší objem 

výměny proběhl mezi Ukrajinou a Ruskem. Kromě toho ke konci sledované dekády emigrace 

začala jasně převyšovat imigraci, což velmi pravděpodobně souvisí se stagnující ekonomikou 

a zhoršující se politickou situací z konce tisíciletí.193

Z geopolitického hlediska lze emigraci rozdělit na dva základní proudy. První směřuje 

do Ruské federace, tedy na východ, druhý míří do Evropy a dále do vzdálenějšího zahraničí. 

Fakt, že každoročně 60 – 70 % všech emigrantů odjíždělo právě do Ruska, zcela jistě o něčem 

vypovídá. K tomu se přidružuje ještě skutečnost, že nejvyšší koeficient emigrace mají právě 

východní a jižní oblasti Ukrajiny, jmenovitě Oděská, Luhanská, Doněcká, Charkovská 

a Dněpropetrovská.194 Nejvíce Rusů opustilo Ukrajinu v prvních letech nezávislosti, stejně 

                                                
188 Kuzio. Census, 2003 [online].   
189 Viz Příloha č. 1.
190 Всеукраїнський перепис населення, 2001 [online].
191 Шульга, Н. А. Великое переселение народов: репатрианти, беженцы, трудовые мигранты. Киев: 
Институт социологии НАН Украины, 2002. Str. 227.
192 1991 – 2000: z Ukrajiny vycestovalo za účelem trvalého pobytu 2 153 840 lidí, naopak přicestovalo 
2 202 395. Шульга, 2002: 231.
193 Ibid: 231.
194 Ibid: 237.
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jako nejvíce Ukrajinců se na Ukrajinu vrátilo mezi lety 1991 a 1994. Tyto údaje přispívají 

k potvrzení hypotézy, že určitá forma etnické emigrace zcela jistě existovala.

Část příslušníků ruské národnosti měla určité obavy z nadcházejících změn, které 

s sebou neslo ustanovení nového národního ukrajinského státu a důvodem jejich emigrace 

mohla být touha vrátit se do své původní vlasti a naopak nechuť přizpůsobovat se novým 

podmínkám, jež přicházely spolu s politickými změnami. „Není žádným tajemstvím, že v řadě 

postsovětských zemí byli v důsledku měnící se politiky vládnoucích režimů v první řadě 

vytěsňováni právě představitelé netitulních národů.“195 Absolutní čísla hovořící o tom, 

že v období let 1991 až 1999 opustil Ukrajinu prakticky stejný počet Rusů (968 215) jako 

Ukrajinců (715 735), však do jisté míry zastírají rozdíl, který vystupuje v momentě, kdy se 

podíváme na čísla relativní: z Ukrajiny v daném období odjelo 8,5 % Rusů a pouze 1,9 % 

Ukrajinců. V poměru vůči všem emigrantům bylo Rusů 47 % a Ukrajinců 35 %.196

I přesto si troufám tvrdit, a analýza N. A. Šulgy to také potvrzuje, že emigrační vlnu 

probíhající v devadesátých letech vyvolaly především sociálně-ekonomické podmínky 

na Ukrajině a nikoliv národnostní otázka. Nejčastěji emigrovali z Ukrajiny mladí a vzdělaní 

lidé, kteří oproti starší generaci měli větší šanci uchytit se někde jinde. A pokud výběrem 

jejich cílové destinace byla Ruská federace, jednalo se spíše o pragmatické než o národnostně 

motivované rozhodnutí. Je samozřejmě jednodušší najít práci v zemi, jejímž jazykem člověk 

hovoří nebo se alespoň dorozumí.

Ať už byla emigrace motivovaná ekonomicky, etnicky či jinak, je určitě jedním 

z faktorů, které se podílely na úbytku obyvatel ruské národnosti, i když nikoli faktorem

jediným. Mezi ty další patří například zvýšení porodnosti na venkově a naopak její snížení 

ve městech. Tento fakt nabývá významu v okamžiku, kdy si uvědomíme, že většina ruského 

obyvatelstva žije právě v urbanizovaných oblastech a proto bylo sníženou natalitou 

pravděpodobně postiženi nejvíce.197

V neposlední řadě je nutné zmínit fenomén tzv. etnické re-identifikace, se kterým 

pracuje například Stephen Rapaway.198 Tento koncept předpokládá, že změna politických 

poměrů po rozpadu Sovětského svazu měla za následek i to, že lidé začali jinak uvažovat 

o své národnosti. Jinými slovy, v roce 1989 se lidé častěji identifikovali jako příslušníci 

                                                
195 „Ведь не секрет, что в ряде постсоветских стран в результате особенностей политики правящих 
режимов в первую очередь вытеснялись с работы, теряли общественный статус представители 
нетитульных этносов.“ Шульга, 2002: 263.
196 Ibid: 265.
197 Kuzio, Census, 2003 [online].
198 Rapaway Stephen. Ethnic Reidentification in Ukraine. U.S. Bureau of the Census [online]. 1997, IPC Staff 
Paper No. 90, International Programs Center, Washington, D.C. 
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sovětského, tedy ruského národa. Mohlo se to dít z pragmatických důvodů, protože 

příslušnost k ruskému národu znamenala vyšší příčku na pomyslném žebříčku sociální 

mobility, lepší podmínky pro studium a budování kariéry. Ale v úvahu přicházely důvody 

jiné, například to, že mnoho lidí pocházelo ze smíšených manželství nebo žilo uprostřed 

ruského živlu a tudíž jim příslušnost k ruské národnosti připadala přirozená.199 Na konci 

devadesátých let pominuly i politické překážky, které by lidem bránily prohlásit se 

za Ukrajince. Politická situace se změnila natolik, že se nejen více obyvatel Ukrajiny začalo 

považovat za Ukrajince, ale zároveň začalo větší množství matek registrovat své nově

narozené děti jako příslušníky ukrajinského národa.200

„Jsou zde jakési neidentifikovatelné spodní proudy, jež způsobují, že ukrajinská 

národnost je vnímána jako výhodnější. Spolu s vyšší intenzitou používání ukrajinského jazyka 

při vyučování by tyto trendy měly postupně vytvořit populaci, která bude mít vůči Ukrajině 

silnější pouto.“201

Tato predikce se potvrdila jednak v rozdílu mezi sčítáními obyvatelstva v letech 1989 

a 2001, který může být změnami sebeidentifikace lidí částečně vysvětlen, ale i v různých 

průzkumech, jež se zabývaly zpětným pohledem na výsledky existence nezávislé Ukrajiny. 

Podle průzkumu KMIS z roku 2003 se již Ukrajina vzpamatovala z jakési postsovětské 

deprese, což dokládá fakt, že 77 % obyvatel Ukrajiny pozitivně zhodnotilo výsledky 

ukrajinského přechodu k nezávislosti.202

Řada odborníků ale i někteří zástupci Ruské federace však proběhnuvší demografické 

změny interpretují mnohem radikálnějším způsobem. Například A. I. Fomin, tvrdí, 

že třímilionový úbytek příslušníků ruské národnosti může mít jen tři příčiny, buďto masový 

odchod těchto lidí do zahraničí, jejich vymírání v důsledku genocidní politiky státu nebo 

zfalšování výsledků sčítání z roku 2001, které bylo provedeno na zakázku a je odrazem 

jazykové politiky ukrajinského státu.203 Stejně tak ruský tisk bil na poplach v reakci 

na výsledky sčítání a upozorňoval na vyhánění ruského jazyka a ruské kultury z Ukrajiny. 

Tehdejší prezident Kučma však tvrdil, že se nesnížil počet Rusů, nýbrž pouze počet 
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202 Kuzio, Taras. Support for Independence returns, 2003 [online].
203 Фомин, 2003: 144.
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Ukrajinců, kteří se hlásili k ruské národnosti z politických důvodů.204 Řada ruskojazyčných 

obyvatel Ukrajiny si podle něj uvědomila, že žijí v nezávislé Ukrajině a přesto, že doma mluví 

rusky, rozhodli se považovat za její obyvatele. 

„Typický příklad: Prezident Leonid Kučma. Kučma se narodil v Černihivské oblasti, 

ale strávil většinu dospělého pracovního života v Dněpropetrovsku, na východě, a když 

vstupoval do parlamentu v roce 1990, registroval se jako ‚Ukrajinec‘. První ukrajinský ministr 

obrany, Konstantin Morozov, se narodil na Donbasu a byl svými rodiči ještě v sovětské éře 

registrován jako ‚Rus‘. Teprve později se rozhodl, že jak on tak jeho rodiče byli vlastně 

‚Ukrajinci‘.205

Jak již však bylo mnohokrát zdůrazněno, národnostní příslušnost a jazykové 

uspořádání nepatří na Ukrajině ani zdaleka do stejné kategorie. Jinými slovy, predikce Tarase 

Kuzia, že Ukrajina bude stále více etnicky ukrajinská a ruský faktor bude na ústupu, nemusí 

vůbec znamenat, že na ústupu bude i ruský jazyk. Řada lidí sice prohlašuje ukrajinský jazyk 

za svůj rodný, nicméně v mnoha případech toto prohlášení má především symbolickou 

hodnotu, podobně jako příslušnost k určité národnosti. Ruský jazyk nepovažují za cizí 

a v běžném životě ho používají, dokonce mnohdy častěji než ukrajinský, jak jsme již ukázali 

v kapitole o bilingvismu.

Do této kapitoly patří ještě otázka, zda se Ruská federace pokusila demografickou 

situaci nějakým způsobem aktivně ovlivnit. Po pádu Sovětského svazu se miliony příslušníků 

ruské národnosti ocitly za hranicemi samotného Ruska a ochrana krajanů i podpora ruského 

jazyka v zahraničí se staly součástí agendy ruského ministerstva zahraničí. V roce 1999 byl 

vydán federální zákon, jež definoval politiku Ruské federace ve vztahu k jejím krajanům.206

Nicméně skutečně aktivní program, jež nabízel Rusům žijícím v okolních postsovětských 

státech možnost přesídlení do původní vlasti za podpory vlády, se rozjel až v roce 2006.207

                                                
204 Кучма, 2003: 299.
205 „A typical example: President Leonid Kuchma. Kuchma was born in Chernihiv but spent most of his adult 
working life in Dnipropetrovsk, in the east, and registered himself as ‚Ukrainian‘ when he entered parliament in 
1990. Ukraine’s first defence minister, Konstantin Morozov, was born in the Donbas and registered as a 
‚Russian‘ in the Soviet era by his parents. He decided later that both he and his parents were in fact ‚Ukrainian‘.“ 
Kuzio, Census, 2003 [online].
206 Федеральный закон о государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом. Гарант, Информационно-правовой портал. [online] 1999.
207 О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. Российская газета [online]. 28 юля 2006.
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Ani v případě Ukrajiny ani pobaltských zemí nebyl však ze strany Rusů žijících v těchto 

zemích zaznamenán žádný větší zájem.

5. Závěr: 10 let ukrajinské nezávislosti

Jednou z hypotéz předeslaných v úvodu práce bylo tvrzení, že na Ukrajině existuje 

značná propast mezi stavem de iure a de facto, tedy mezi tím, co je napsáno v zákonech 

a dalších oficiálních dokumentech, a tím, jak vypadá skutečná realita a do jaké míry přijaté 

dokumenty opravdu regulují následný vývoj. Analýza vybraných zákonů a normativních aktů 

a jejich následné srovnání s vývojem v zemi potvrdily, že určitá odtažitost ukrajinské reality 

od oficiálních prohlášení skutečně existuje. V dokumentech bývají často uvedeny příliš 

ambiciózní a nerealistické cíle nebo naopak velmi vágní a neurčité formulace, kterým chybí 

dostatečně konkrétní a praktické návrhy na řešení dané problematiky. Kromě toho mnoha 

nařízením chybí sankce, kterými by bylo možno vymáhat jejich plnění, takže jsou často 

jednoduše ignorována. Tato praxe činí z mnoha vážných vládních rozhodnutí pouze slova 

na papíře, jejichž obsah není nutné dodržovat.

Pokud se ptáme, zdali byla konstrukce moderního, demokratického a především 

jednotného ukrajinského národního státu úspěšná, a máme-li na mysli právě naplnění cílů, 

jež si předsevzalo nové vedení státu na počátku devadesátých let, musíme odpovědět 

negativně. Ukrajinizace vzdělávacího sektoru sice určité výsledky přinesla, nicméně původní 

cíl přivést do souladu počty ukrajinskojazyčných a ruskojazyčných škol s národnostním 

složením obyvatelstva naplněn nebyl. Zaměstnanci státního sektoru stále ve velké míře 

používají ruštinu jako pracovní jazyk. Na poli médií pozice ruského jazyka dokonce ještě 

posílily a mechanizmus na podporu ukrajinského jazyka v podmínkách tržní konkurence 

zkrátka chybí. Řada ukazatelů mluví o faktické dvojjazyčnosti země, což podporuje 

požadavek řady politiků, odborníků i běžných občanů tuto dvojjazyčnost legitimizovat 

zákonem. Všeobecně je možné konstatovat, že státní jazyková politika má za deset let 

nezávislosti Ukrajiny velmi nedostačující výsledky.208

                                                
208 Лопушинский Иван. Формування та реалізація державної мовної політики в газулі освіти України: 
досвід, проблеми та перспективи. Київ-Херсон: Олді-плюс, 2006. Str. 414.
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„Kdokoli, kdo navštívil kyjevské vládní úřady, zúčastnil se zasedání národního 

parlamentu nebo se jednoduše procházel po ulicích větších ukrajinských měst, asi nebyl 

ohromen dopady nacionalizující politiky státu.“209

Na druhou stranu je nutné podotknout, že Ukrajině se podařilo vyhnout se závažným 

etnickým konfliktům, jež po rozpadu Sovětského svazu vypukly v řadě východoevropských 

zemí.210 Na počátku nového milénia již nikdo nezpochybňoval legitimitu ukrajinské státnosti 

ani její teritoriální integritu, což není možné říci o devadesátých letech, kdy ještě témata 

týkající se ukrajinské státnosti dominovala volbám v letech 1991, 1994 i 1999. Ukrajina 

se také dokázala vypořádat s rozsáhlou sociální a ekonomickou krizí, která se jí pevně držela 

po valnou většinu devadesátých let, a v roce 2001 vykázala ekonomický růst, ke kterému 

došlo poprvé od roku 1989.211 Kromě toho je třeba si uvědomit, že národnostně-kulturní 

změny probíhají obvykle daleko pomaleji než změny politické. Ukrajina se stala oficiálně 

nezávislým státem takřka ze dne na den, nicméně k identifikaci sebe sama v nových

politických podmínkách lidé musí dospět.212 Důležité je nezvykle pozitivní zpětné hodnocení 

přechodu k nezávislosti obyvateli Ukrajiny, doložené v průzkumu z roku 2003 (po zklamání 

z prvních let postsovětského vývoje se postoje vrátily zhruba na stejnou úroveň jako v roce 

1991). Tento výsledek dokazuje, že některé změny skutečně potřebují čas.213

Zcela jiná otázka je, zda ony cíle státní jazykové politiky, jež byly stanoveny 

na počátku nezávislosti, byly legitimní a správné a zda neexistovaly jiné způsoby řešení, 

jež by více odpovídaly situaci, v níž se Ukrajina na počátku devadesátých let nacházela. 

Máme právo chtít po lidech, kteří se vlivem historického vývoje přeorientovali na ruský jazyk 

a ruskou kulturu, jelikož často neměli jinou možnost, aby se znovu přizpůsobili novým 

podmínkám, naučili se ukrajinský jazyk a projevovali nadšení při konstrukci unitárního 

národního ukrajinského státu? Nebylo by logičtější a produktivnější legislativně ukotvit 

rovnoprávný bilingvismus, který na Ukrajině de facto existuje, nebo dát více pravomocí 

jednotlivým regionům, aby si jazykové uspořádání vyřešily způsobem, který by lépe 

odpovídal regionálním specifikám plynoucím z rozdílné historické zkušenosti? 

                                                
209 „Anyone who has visited government offices in Kyiv, attended sessions in the national parliament, or simply 
walked the streets of Ukraine’s major cities is not likely to be impressed by the impact of the ‚nationalizing 
state‘.“ Solchanyk, 2001: 153.
210 Рудницька, Т. М. Проблем етнокульткрної маргінальності в Україні. In: Українське суспільство: 
моніторинг – 2000р. 2000: 291.
211 Kuzio, Support of Independence, 2003 [online].
212 Савоскул, 2001: 88.
213 Kuzio, Support of Independence, 2003 [online].
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Je třeba ještě podotknout, že etnicko-jazykové otázky či otázky státoprávního 

uspořádání, jež byly a stále jsou předmětem rozsáhlých debat v médiích, akademické sféře 

i v politice, nebyly pro vedení Ukrajiny ani pro její obyvatele v devadesátých letech prioritou. 

V prvních letech po vyhlášení nezávislosti převládaly problémy sociálního a ekonomického 

charakteru, které byly logicky považovány za důležitější a naléhavější.214 Etnicko-jazyková 

a regionální problematika zůstávala jaksi latentně pod povrchem a periodicky se vynořovala 

pouze u příležitosti významných politických událostí, zejména voleb. Jinak tato debata 

probíhala převážně mezi odborníky či politiky, kteří ji mnohdy využívali jako nástroj pro 

dosažení vlastních politických cílů. Nabízí se tvrzení, že celá problematika je do značné míry 

uměle nafouknutá. Jako příklad přehnaného zveličování můžeme uvést situaci, kdy bývají 

Rusové při cestě do západních oblastí Ukrajiny varováni před diskriminací plynoucí 

z používání ruského jazyka.215 Na úrovni běžných mezilidských vztahů se lidé otázkou jazyka 

v podstatě příliš nezabývají a symbióza ruštiny a ukrajinštiny je především ve větších městech 

přirozenou záležitostí. Rozdíl mezi tím, jak se k problematice staví běžné obyvatelstvo na 

jedné straně a odborníci na straně druhé, jasně vyplývá z průzkumů Savoskula. Při klasifikaci 

nejpalčivějších problémů Ukrajiny v roce 1996 a 1999 vnímaly pouze 3 % Rusů a 1 % 

Ukrajinců jako problém skutečnost, že státním jazykem je jen ukrajinština. Naproti tomu mezi 

odborníky to bylo 52 % Rusů a 7 % Ukrajinců. U běžných lidí byly na prvních příčkách 

především problémy sociálně-ekonomického charakteru, pomalý chod reforem, růst 

kriminality apod.216 Stejně tak naprostá většina obyvatel (více než 80 % lidí ve všech 

oblastech) byla v roce 1996 toho názoru, že národnost člověka nemá vliv na jeho pracovní 

kariéru.

„Obecně lze mezietnické vztahy v současné Ukrajině považovat za víceméně stabilní 

a předvídatelné v důsledku relativně vysoké etnické tolerance mezi obyvateli země.“217

Naděje vzrůstá i v souvislosti s novou generací, která na Ukrajině vzniká a která, 

nehledě na národnost nebo jazyk, je všeobecně tolerantnější a otevřenější vůči tématům 

                                                
214 Na to poukazují mimo jiné i výsledky průzkumu S.S. Savoskula – viz tabulky str. 38-39. Савоскул, 2001.
215 Rodgers, 2006 [online]: 163.
216 Савоскул, 2001: 41.
217 В цілому стан міжетнічних стосунків на сьогодні в Укаїні можна вважати більш-менш стабілним і 
передбачуваним саме внаслідок відносно високого рівня етнічної толерантності населення країни.
Чернова К. О. Проблема толерантності і сфері міжетнічних стосунків в Україні. In: Украінське 
суспільство, 1999: 158.
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jazykové politiky a státního uspořádání.218 Mladí lidé, kteří se narodili již v nezávislé 

Ukrajině nebo v ní alespoň prožili značnou část svého dosavadního života, se daleko více 

ztotožňují se současným stavem věcí než jejich rodiče.

Pokud nějaký problém existuje, rozhodně ho nenajdeme ve vzájemných vztazích mezi 

obyvateli Ukrajiny, ale spíše na úrovni vztahu občané versus stát. Zde je možné hovořit 

o určité nedůvěře ve státní instituce, jež pramení z nízké efektivity a nedůslednosti, jimiž se 

státní rozhodnutí v řadě případů projevují. Podle jednoho z průzkumů z roku 2000 

si například 22 % Ukrajinců myslelo, že se změny v jazykové politice vůbec nedotýkají těch, 

kteří mají jiný rodný jazyk než ukrajinštinu. Podobně 37 % respondentů bylo toho názoru, 

že na poli jazykové politiky prakticky k žádným změnám nedochází.219 Opět to souvisí s tím, 

že se praxe velmi odlišuje od teorie.

Kromě toho skutečnost, že proti sobě stojící strany, reprezentované politiky, 

odborníky a novináři, jsou neustále s něčím nespokojené, naznačuje, že určitého kompromisu 

bylo pravděpodobně dosaženo. Obě strany například velmi kritizovaly politiku jak prvního 

prezidenta Leonida Kravčuka tak jeho následníka Leonida Kučmy. To, že se oba státníci 

snažili vyhovět oběma stranám a nalézt pro Ukrajinu co nejméně trnitou střední cestu, jim 

vyneslo nespokojenost obou radikálních táborů. Ruský tábor pohlíží na Ukrajinu jako 

na „nacionalizující stát“, kde má titulní národ, jenž se dostal na počátku devadesátých let 

k moci, tendenci potlačovat národnostní menšiny, jejich jazyk a kulturu. Mezi jejich 

argumenty patří ustanovení ukrajinštiny coby jediného státního jazyka, povinnost učit se 

ukrajinštinu ve školách, klesající počet příslušníků ruské národnosti atd.220 Na druhé straně 

stojí skupina nacionalistických Ukrajinců, jež vidí pouze povrchní používání ukrajinského 

jazyka, který však nepronikl do hloubky společnosti, kde stále pevně vládne ruština. Vidí 

Ukrajinu jako stát, kterému vládne ruská imperialistická menšina, jež korumpuje ukrajinské 

politické a obchodní špičky, aby pak zevnitř mohla ovlivňovat vývoj v zemi. Ruská masová 

kultura podle nich ovlivňuje většinu společnosti a ukrajinský jazyk má přes veškeré snahy 

o jeho propagaci stále nízký sociální status.221

Na tomto místě bych se ráda ztotožnila s názorem Mykoly Rjabčuka, který tvrdí, 

že „pomalé tempo ukrajinizace je za současných podmínek tím nejoptimálnějším řešením –

                                                
218 Chinn, Kaiser, 1996: 156.
219 Аза, Л. О., Євмух, В. Б. Про стан державної мови в Україні. In: Українське суспільство: моніторинг –
2000р. 2000: 261.
220 Ryabchuk, Mykola. A Future Ukraine:one nation, two languages, three cultures? The Ukrainian Weekly 
[online]. June 6, 1999, No. 23: Str. 8.
221 Ryabchuk, 1999 [online]: 9.
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a to přesto, že to není po chuti ani ruským ani ukrajinským nacionalistům.“222 Současně by 

však Ukrajinofilové měli opustit snahu „re-ukrajinizovat“ své rusifikované spoluobčany, kteří 

asi těžko touží po další změně své kulturní a jazykové identity. 

Politika státu by měla celkově být otevřenější, jasnější a především efektivnější, 

aby občané Ukrajiny získali větší důvěru ve státní instituce. Kromě toho by bylo žádoucí 

soustředit se na hledání základní idey, jež by byla společná všem obyvatelům této země. Tato 

idea, jak jsem již několikrát předeslala, by neměla být postavena na jazykovém či etnickém 

základě, jelikož ten není všem obyvatelům Ukrajiny společný. Jinými slovy, upevňování 

ukrajinské státnosti by se mělo dít na základě občanského, a nikoli národnostního principu, 

jenž logicky určitou část populace vyčleňuje.

Co se administrativně-teritoriálního uspořádání týče, zde by bylo záhodno delegovat 

určitou část pravomocí na samotné regiony. Ukrajina je obrovská země a řídit takový kolos 

z jednoho centra je určitě méně efektivní, než dát tuto možnost těm, kteří na tom mají největší 

zájem. Současně je však pravděpodobné, že se podobných změn dočkáme spíše až 

ve vzdálenější budoucnosti. Debata o federalizaci byla oživena v průběhu událostí Oranžové 

revoluce v roce 2004. K žádným změnám však nedošlo a nyní, po zvolení Viktora 

Janukovyče do funkce prezidenta v únoru 2010, se o těchto tématech zatím nehovoří. 

                                                
222„The Ukrainophones should probably abandon the controversial idea to ‚re-Ukrainianize“ their Russified 
fellow-citizens (…) who, so far, have little if any wish to change their cultural and linguistic identity once 
again.“ Ibid: 9.
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Příloha č. 2: Země, kde je ruština oficiálním a dorozumívacím jazykem

Zdroj: Regional Multikultural Magnet School [online] [cit. 2010-12-27]. 
http://www.rmms.k12.ct.us/curriculum/worldlang/russian/index.htm

http://www.rmms.k12.ct.us/curriculum/worldlang/russian/index.htm
http://www.rmms.k12.ct.us/curriculum/worldlang/russian/index.htm
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Příloha č. 3: Jazykové složení obyvatelstva Ukrajiny v rámci různých mocností podle 
sčítání z let 1897 a 1910 

Zdroj: Wikipedia [online] [cit. 2010-12-27]. 
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PEREPUS_1897.jpg

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:PEREPUS_1897.jpg
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Příloha č. 4: Rodný jazyk podle sčítání 2001

Zdroj: Wikimedia [online] [cit. 2011-01-04].
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_in_Ukraine2.png

Příloha č. 5: Dorozumívací jazyk podle sčítání 2001

Zdroj: Wikipedia [online] [cit. 2011-01-04].
http://os.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%C
3%A6

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_in_Ukraine2.png
http://os.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%C3%A6
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Příloha č. 6: Podpora oficiálního statusu ruského jazyka v ukrajinských regionech

Zdroj: Wikimedia [online] [cit. 2011-01-04].
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_Russian_language_support_in_Ukraine.PN
G

Příloha č. 7: Poměr ukrajinštiny a ruštiny jako vyučovacích jazyků, 2001

Zdroj: Weekly.ua [online] [cit. 2011-01-04]. http://os1.i.ua/3/1/5498151_e61d329f.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Official_Russian_language_support_in_Ukraine.PNG
http://os1.i.ua/3/1/5498151_e61d329f.jpg
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Příloha č. 8: Poměr hlasů dvou nejúspěšnějších prezidentských kandidátů ve volbách 
1991

Zdroj: Electoral Geography [online] [cit. 2011-01-05].
http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-
1991.html

http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-1991.html
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Příloha č. 9: Poměr hlasů dvou nejúspěšnějších prezidentských kandidátů ve volbách 
1994 

Zdroj: Electoral Geography [online] [cit. 2011-01-05].
http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-
1994.html

http://www.electoralgeography.com/new/en/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-1994.html
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Příloha č. 10: Historické regiony Ukrajiny

Zdroj: Ukraine Heritage Club [online] [cit. 2011-01-05]. http://www.uhc-of-nc.org/Ukraine-
RegionsEngl.jpg
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