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Podle atlasu světových dějin zveřejněného UNESCEM (2010) patří 

rusínština nejen do kategorie tzv. zranitelných jazyků v Evropě a kultura 

národnostní rusínské menšiny k ohroženým, ale toto starobylé a svébytné  

etnikum se již možná nachází před svým zánikem. V daném kontextu je tedy 

předkládaná rigorózní práce I. Malinové co do zvoleného tématu a způsobu jeho 

zpracování vysoce aktuální a dle našeho názoru je erudovanou dílčí studií zcela 

oproštěnou od zbytečné politizace či záměrně podsouvaného etnického vědomí 

rusínství/rusínského fenoménu v rámci rusínského folklorního souboru 

Skejušan, který se stal předmětem jejího vědeckého zájmu a bádání. 

Jde o to, že v situaci současné Ukrajiny neustále vystupuje do popředí jako

vážný problém nezavršenost procesu formování ukrajinského národa a jeho

směřování k demokratické společnosti. V této souvislosti je pak rusínská otázka  

jen jedním z komplikovaných příkladů tohoto obecně existujícího záporného 

jevu. Historická zkušenost ukazuje, že každý člověk má právo se individuálně 

rozhodnout, k jakému etnosu přináleží, takže jakékoli pokusy vnutit člověku 

násilím jiné etnonárodní vědomí oproti tomu, které si již sám zformoval, nutně 

vyvolává otevřený či skrytý odpor (viz Krym, jihovýchodní Ukrajina, Podněstří, 

částečně Zakarpatí apod.).

Ve své rigorózní práci si autorka vytýčila zejména dva cíle: na základě 

bohaté teoretické literatury pokusit se vymezit složitou národnostní identitu 

Rusínů v rámci multikulturního prostředí, v němž Rusíni v České republice žijí 

od doby vzniku Československa v r. 1918; zdokumentovat historii migrace tzv. 

„skejušských“ Rusínů během jejich přesunu ze Slovenska do Rumunska a 

následně jejich zpětné reemigrace, tentokrát již do českých Sudet 

(Chomutovsko), a analyzovat vlivy multikulturního a multilingválního prostředí 



na rusínskou kulturu. Objektem jejího konkrétního popisu se stalo folklorní 

těleso Skejušan, resp. jeho písňový repertoár a scénická vystoupení, jež vykazují 

celou řadu archaických rysů v rovině verbální (skejušská varieta rusínštiny 

s mnohými svébytnými prvky v rámci fonetiky, morfologie a syntaxe) i 

nonverbální performance.

Vně zájmu I. Malinové nezůstala i otázka vztahů, kolektivních a 

osobních postojů k dalšímu směřování souboru Skejušan i s ohledem na 

společensko-politické a dobové nálady majoritní, tj. české společnosti, v níž 

soubor žije a působí. Na základě bohatého přílohového materiálu, který autorka 

velmi pečlivě shromáždila a popsala (kroje, kroniky, fotogalerie z různých 

vystoupení, ocenění aj.) a zejména „živých“ svědectví jednotlivých členů 

souboru (nutno poznamenat, že sama autorka je bývalou členkou souboru 

Skejušan), se jí podařilo velmi dobře postihnout i strategii dalšího možného 

vývoje analyzovaného souboru, kdy, jak sama uvádí, není možné vyloučit jeho 

zánik. Právě proto, a s uvážením takovéhoto scénáře, pak posuzovanou práci I. 

Malinové hodnotíme jako jednoznačně přínosnou, neboť je bezesporu 

hodnotným vkladem do kulturního dědictví Rusínů (Rusínů-Ukrajinců) a ve své 

komplexnosti je rovněž cenným příspěvkem do teoretické diskuse o rusínské menšině, 

nejednoznačně vymezované národnostní identitě Rusínů a jejich kulturních projevech 

v rámci jiných jazykově-kulturních společenství. Je taktéž ještě přínosnou i proto, že

část Rusínů Zakarpatí stále aspiruje na uznání svého jazykového subkódu jako 

mikrojazyka, tudíž takovéto pečlivě zpracované dílčí studie jsou tím potřebným 

cenným materiálem, který pomáhá studovat rusínskou otázku a fenomén 

rusínství komplexně, tj. s ohledem na jeho zdroje a projevy ve všech zemích a na 

všech územích, kde Rusíni žijí v diaspoře, a vyvozovat objektivní závěry až po 

vyhodnocení všech dosažených výsledků v této oblasti bádání.

Práce má široký interdisciplinární charakter, neboť zasahuje v první řadě

oblast historie a etnologie (bez nichž by vlastně takováto studie nebyla možná),

ale také sociologie, sociolingvistiky apod.  Zde nelze autorce upřít tvůrčí 

invenci. Vyznačuje se logickou posloupností a velmi dobrou úrovní odborného 

stylu. Vykazuje jen nepatrné množství prohřešků technického rázu (chybějící 

mezery mezi jednotlivými slovy, interpunkce). Autorka bezpochyby prokázala 



schopnost velmi dobře se orientovat v teoretické literatuře, kdy velmi kompaktně 

mapuje celou řadu nejednoznačně nahlížených termínů či sporných otázek a

snaží se o jejich kritické zhodnocení. Zvláštní hodnotu pak představuje bohatý

ilustrační materiál pojednaný formou příloh (133 stran + 2 DVD).

Rigorózní práci I. Malinové jakožto náležitý odborný text pro získání titulu 

PhDr. doporučuji k obhajobě.
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