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Abstrakt 

Práce se věnuje problematice maďarské menšiny na Ukrajině a její roli ve vzájemných 

vztazích Ukrajiny a Maďarska po roce 1991. Je rozdělena do tří částí: teoretické, regionální a 

mezinárodní. V teoretické části je nastíněná geografická a socioekonomická charakteristika 

maďarskou menšinou osídlené Zakarpatské oblasti. Tato část také obsahuje analýzu právních 

aspektů národnostních menšin v ukrajinské legislativě. V následujícím oddílu je popsán 

historický vývoj maďarského osídlení v zakarpatském teritoriu, který je převážně zaměřen na 

období po roce 1918, kdy se místní Maďaři ocitli za hranicemi Maďarska. Není opomenut ani 

vývoj politických a kulturních organizací maďarské menšiny na Ukrajině od vyhlášení 

ukrajinské nezávislosti do současnosti a hlavní problémy politické reprezentace Maďarů na 

území Ukrajiny. Poslední část se zaměřuje na maďarský postoj vůči svým krajanům za 

hranicemi. Nakonec je analyzován vývoj vzájemných ukrajinsko-maďarských vztahů a vlivu 

maďarské menšiny na něj. Důkladnou analýzou všech zmíněných oddílů bylo zjištěno, že 

maďarská menšina žijící na Ukrajině je jedním z nejdůležitějších faktorů, který určuje 

dynamiku vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi. Protože však nedochází k omezování 

práv maďarské menšiny, zůstávají tyto vztahy na dobré úrovni. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with Hungarian minority in Ukraine and its role in mutual relations 

between Ukraine and Hungary since 1991. It is divided into three parts: theoretical, regional 

and international. In theoretical part geographical and socioeconomic characteristics of 

Hungarian minority-settled Zakarpattia Oblast is outlined. This section also includes analysis 



 
 

of legal aspects of national minorities in Ukrainian legislation. In the next part historical 

evolution of Hungarian settlement in Transcarpathia is described, which is mainly focused on 

period after 1918, when local Hungarians ended up beyond Hungarian borders. Political and 

cultural organizations‘ development of Ukrainian-Hungarian minority from Ukraine’s 

declaration of independence up to the present and their main issues are not overlooked. The 

last section focuses on Hungarian attitude towards its compatriots beyond borders. Evolution 

of mutual Ukraine-Hungarian relations and Hungarian minority’s influence is analyzed in the 

end. Deep analysis of above mentioned parts discovered that Hungarian minority in Ukraine 

is one of the most important factor which determines dynamics of mutual relations between 

both countries. However, there is no supression of Hungarian minority rights, so the relations 

remain favourable. 
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Úvod 

V minulých letech došlo na Ukrajině k přelomovým událostem, a to poté, co v listopadu 2013 

tehdejší prezident Viktor Janukovyč odmítl pokračovat ve sbližování s Evropskou unií. Jeho 

rozhodnutí následně vyvolalo velké demonstrace po celé Ukrajině, které pak po krvavé snaze 

o potlačení ze strany vládních bezpečnostních sil v únoru 2014 vyústily v pád prezidenta 

Janukovyče. Nastalého zmatku pak využila Ruská federace, která na přelomu února a března 

téhož roku vojensky obsadila a poté anektovala Krymský poloostrov. Změna politického 

vedení státu a opětovné sbližování s Evropskou unií vyvolala protivládní demonstrace na 

východě a jihu Ukrajiny, které jsou obydleny převážně rusky mluvícím obyvatelstvem. Na 

některých místech se postupně demonstrace změnily v ozbrojený konflikt. Stranu 

protivládních sil již od začátku demonstrací podporovalo Rusko. To už od začátku vypuknutí 

demonstrací vyjádřilo svou obavu o osud ruské menšiny na Ukrajině, čímž později 

zdůvodnilo svůj zásah na Krymu a podporu proruských separatistů na jihu a východě 

Ukrajiny. Rusko však nebylo jedinou zemí, která projevila pochybnosti o osud místních 

národnostních menšin. Obavy z možného ohrožení svých krajanů projevilo Maďarsko, 

Rumunsko, Polsko a Bulharsko. Zástupci těchto států se nechávali slyšet, že udělají vše pro 

to, aby etnické menšiny byly ochráněny. Rumunští a maďarští zástupci pak 

v nejvyhrocenějších chvílích ukrajinské krize několikrát prohlásili, že v krajním případě 

nevylučují zásah všemi prostředky na ochranu zde žijících menšin. Pokud by k tomu došlo, 

byl by to první podobný konflikt ve střední Evropě od konce druhé světové války. Ačkoliv k 

tomu do dnešního dne naštěstí nemuselo dojít, s nestabilitou mocenských struktur a špatnou 

ekonomickou situací na Ukrajině není nic vyloučené. Prohlášení o ochraně krajanů nás 

přivádí k otázce, zda je i mezi etnickými menšinami na Ukrajině živé separatistické hnutí, 

nebo zda se alespoň etnické menšiny snaží o autonomii. 

Této problematice se věnuji na případu ukrajinských Maďarů, kteří nejsou úplně známým 

případem národnostní menšiny, vždy byli ve stínu jiných, tj. v rámci menšin žijících na území 

Ukrajiny ve stínu menšiny ruské a v rámci maďarských minorit ve stínu Maďarů žijících v 

Rumunsku a na Slovensku. Maďarská menšina na Ukrajině je jednou z relativně opomíjených 

menšin žijících na ukrajinském území. Je to dáno jednak poměrně malým počtem 

ukrajinských Maďarů v rámci maďarských diaspor v ostatních zemích sousedících s 

Maďarskem, jednak jejím malým podílem na celkové populaci Ukrajiny. Zvláště však v 

Zakarpatské oblasti její význam zanedbatelný není, jelikož tvoří více než deset procent 
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obyvatel oblasti.1 Práce tak bude zaměřena na tuto oblast, jelikož počty Maďarů v jiných 

regionech Ukrajiny jsou zanedbatelné. Zde žijící maďarská menšina je jedním z určujících 

faktorů vzájemných ukrajinsko-maďarských vztahů.  

Toto téma může být nejen pro českou vědeckou obec zajímavé ze dvou důvodů. Tím prvním 

je určité historické spojení Česka se Zakarpatskou oblastí, jelikož jsme společně byli dvacet 

let součástí jednoho státu. Tím druhým je aktuálnost kvůli nestabilní situaci na Ukrajině. 

Téma Maďarů v Zakarpatí bylo v českém prostředí zpracováno pouze v době první republiky, 

je tedy neaktuální, až historické. Čeští a slovenští autoři se v dnešní době drtivou většinou 

zabývají prvorepublikovou historií oblasti nebo rusínskou otázkou. V zahraničí se tomuto 

tématu pochopitelně věnují maďarští a ukrajinští akademici píšící maďarsky nebo ukrajinsky. 

Ti, kteří píší anglicky, se většinou věnují maďarským menšinám nebo menšinám žijícím na 

území Ukrajiny v celku a nezaměřují se na ukrajinské Maďary. 

Má práce je rozdělena na tři hlavní části. Tím prvním je část týkající se teorie. Tou je myšlena 

stručná charakteristika geografických a sociálně-ekonomických podmínek v Zakarpatské 

oblasti jako celku. Dále je součástí teoretické části rozbor těch částí ukrajinského právního 

systému, které se dotýkají chodu politických a kulturních organizací. Rozeberu tedy hlavní 

právní aspekty ukrajinské legislativy, které upravují život všech národnostních menšin na 

Ukrajině. V druhé části se věnuji historii maďarského osídlení současné Zakarpatské oblasti. 

Za nejdůležitější považuji úsek týkající se vývoje hlavních politických organizací maďarské 

menšiny působících na území ukrajinského státu. Poslední část věnuji mezinárodnímu přesahu 

problematiky maďarské menšiny na Ukrajině. Činnost maďarských organizací je úzce 

navázaná na samotné Maďarsko, proto dávám prostor i politice Maďarska vůči všem 

maďarským menšinám v zahraničí jako jednomu z největších faktorů ovlivňujících život 

Maďarů v Zakarpatí. V posledním úseku práce se pak zaměřuji na vývoj vzájemných 

politických i obchodních ukrajinsko-maďarských vztahů od vyhlášení nezávislosti Ukrajiny 

roku 1991 do současnosti a hlavně odpovídám na otázku, nakolik jsou ovlivněny existencí 

menšiny v Zakarpatské oblasti. Všechny tyto části jsou nutné, aby byl obrázek maďarské 

menšiny úplný.  

                                                      
1 „About number and composition population of Ukraine by data All-Ukrainian population census 2001 data,“  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/ (navštíveno 29. 4. 2016). 
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V této práci si kladu za cíl zodpovědět několik základních otázek. Za prvé jak se vyvíjela 

maďarská menšina v Zakarpatské oblasti, jak vznikly a fungují její kulturní a politické 

organizace v rámci nezávislé Ukrajiny po roce 1991. Za druhé zda mezi Maďary v Zakarpatí 

existují snahy o větší kulturní nebo teritoriální autonomii, nebo zda se dokonce Maďaři snaží 

o odtržení od Ukrajiny. V návaznosti na to pak odpovím na otázku, jak velkou váhu má 

existence maďarské menšiny na bilaterální vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou 

Metodologie 

Práce je historickou studií zkoumající problematiku maďarské menšiny na ukrajinském 

území. Z časového hlediska sleduje situaci od roku 1991, kdy rozpadem Sovětského svazu 

vznikl nezávislý ukrajinský stát. Zkoumané období končí rokem 2016, tedy rokem odevzdání 

práce. Teoretická část práce vychází převážně z primárních zdrojů, kterými jsou jednotlivé 

ukrajinské či Ukrajinou uznávané právní normy, které se týkají problematiky národnostních 

menšin. Dalšími použitými primárními zdroji jsou údaje Státní statistické služby Ukrajiny z 

posledního sčítání lidu v roce 2001, a oficiální zprávy a prohlášení představitelů maďarské 

menšiny a obou států. Regionální a mezinárodní část práce je zpracována metodou kompilace, 

vychází z velké části ze sekundárních zdrojů. Ty se v drtivé většině zaměřují na problematiku 

menšin a občanství ve střední a východní Evropě, problematiku maďarských menšin v 

zahraničí, vztah Maďarska ke svým krajanům žijícím v okolních zemích, na ukrajinskou 

národnostní politiku. Z velké části to jsou odborné články, z menší části pak publikace 

maďarských, britských a ukrajinských výzkumníků publikovaných v anglickém jazyce. 

Publikace se spíše věnují širší problematice menšin v regionu střední a východní Evropy, 

problému vztahů minority a mateřské země, kdežto odborné články se již více zaměřují na 

maďarskou menšinu na Ukrajině a její problémy. Jedním z nejvýraznějších odborných článků 

v tomto směru představuje „Hegemonic, regional, minority and language policy in 

Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation“ od rodáků ze Zakarpatské 

oblasti doktora Istvána Csernicska aViktórie Ferenc. Ti se ve svém výzkumu věnují hlavně 

jazykové politice a vzdělávání maďarské menšiny na Ukrajině, těmto věcem se věnují i ve 

svém článku. Dalším významným zdrojem byla publikace „Ethnic Geography of the 

Hungarian Minorities in the Carpathian Basin“ od člena maďarské akademie věd Károlyho 

Kocsise a jeho spolupracovnice Eszter Kocsis-Hodosi. Ti se ve svém výzkumu zaměřují na 

etnický vývoj v Panonské pánvi. Tato publikace detailně představuje historický vývoj všech 

maďarských menšin, které žijí v sousedních zemích Maďarska. Velmi přínosné jsou také 
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statistické údaje a mapy osídlení obsažené v knize. Velmi významnou knihou je „Divided 

Nations and European Integration“ od kolektivu autorů. Autoři se věnují problémům 

rozdělených národů, separatismu a národnímu uvědomění. Pro práci důležitá část se týká 

chování států, které mají početné krajany za svými hranicemi. Neméně důležitým pramenem 

je článek od maďarské političky ze Zakarpatí Andrey Bocskor, ve kterém se věnuje vývoji 

politických organizací maďarské menšiny v Zakarpatské oblasti. Nelze opomenout ani článek 

významného zakarpatského politika Mihálye Tótha „Hungarian National Minority of Ukraine: 

Legal and Practical Aspects of Realisation of Minority Rights“, kde z pohledu místního 

politika a člena národnostní menšiny shrnuje život maďarské menšiny v rámci Ukrajiny a 

nastiňuje možné budoucí problémy. Maďarské menšině v Zakarpatské oblasti jako celku se 

nevěnoval příliš velký počet autorů, autoři se většinou věnují jen dílčím problémům, jako je 

místní maďarské školství, vývoj politické organizace, nebo historie osídlení. Pokud se již 

nějaký autor věnoval maďarské menšině na Ukrajině jako celku, bylo to v drtivé většině 

pouze v širším kontextu všech maďarských menšin. 
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1. Teoretická část 

1.1. Charakteristika Zakarpatské oblasti 

Název současné Zakarpatské oblasti se měnil v souvislosti s tím, komu oblast patřila. V době, 

kdy byla oblast součástí Uherského království, se nacházela z maďarského pohledu pod 

hlavním karpatským hřebenem, proto byl region nazván Podkarpatskem (Kárpátalja). Se 

stejnou logikou byla oblast pojmenována i v období první československé republiky, neboť 

z pohledu z Prahy se nacházel region taktéž pod Karpatami, proto byl nazýván Podkarpatskou 

Rusí. Po roce 1946, kdy byla oblast včleněna do Ukrajinské sovětské socialistické republiky, 

se ale název změnil, protože z pohledu kyjevského centra oblast ležela za karpatským 

hřbetem. Proto byla oblast nazvána Zakarpatskou a tento název vydržel do dnešních dnů. 

V současné době je oficiálním českým názvem Zakarpatská oblast (Закарпатська область), 

občas zkracovaný na Zakarpatí, i když se stále objevuje název Podkarpatská Rus. Z tohoto 

důvodu jsem se rozhodl používat pojmenování Zakarpatská oblast/Zakarpatí. V anglojazyčné 

literatuře je přejímána východoslovanská logika označení, převažuje tedy název Zakarpatí 

(Transcarpathia), i když se řídce objevuje i název Podkarpatsko (Subcarpathia). 

Zakarpatská oblast má v rámci Ukrajiny specifickou polohu, neboť jako jediná oblast sousedí 

se čtyřmi státy. Zároveň je nejzápadnější oblastí Ukrajiny. Tato poloha regionu jej předurčuje 

stát se bránou do Evropy, navíc se tu střetávají vlivy ze všech sousedních států. V rámci 

Ukrajiny sousedí na severu se Lvovskou oblastí (Львівська область), na severovýchodě s 

Ivanofrankivskou oblastí (Івано-Франківська область). Na jihu sousedí s rumunskou 

Maramurešskou (Județul Maramureș) a Satumarskou župou (Județul Satu Mare), na 

jihozápadě s maďarskou Sabolčsko-satmársko-berežskou (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a 

Boršodsko-abovsko-zemplínskou župou (Borsod-Abaúj-Zemplén megye). Na západě sousedí 

se slovenským Košickým a Prešovským krajem a na severozápadě s polským Podkarpatským 

vojvodstvím (Województwo podkarpackie). Zakarpatská oblast se rozkládá na 

ploše 12 777 km2, což činí 2,1 % rozlohy Ukrajiny a je tak čtvrtou nejmenší územní 

jednotkou země. Zakarpatí je výškově nejčlenitější oblastí státu a je rozděleno na dvě, zcela 

odlišné, části. První z nich je Zakarpatská nížina, která je severovýchodním výběžkem 

Panonské pánve. Nížina pokrývá 20 % oblasti a její nadmořská výška se pohybuje mezi 100 

až 200 m n. m. Nachází se zde největší správní centra oblasti, tato část je také nejvíce 

zemědělsky využívanou částí Zakarpatí. Směrem na sever se začínají zvedat vrcholky Karpat, 
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konkrétně Vnějších východních Karpat, které pokrývají 80 % oblasti. Nachází se zde s 

nadmořskou výškou 2 061 m n. m. nejvyšší hora Ukrajiny Hoverla. Tyto hory oddělují 

Zakarpatskou oblast od ostatního ukrajinského území. Celá oblast se nachází v úmoří Černého 

moře. Hlavní hřeben Karpat je hranicí mezi povodími, kdy řeky tekoucí na sever od hřebene 

tečou do Dněstru a řeky tekoucí na jih tečou skrze řeku Tisu do Dunaje. Samotná řeka Tisa je 

největší a nejdelší řekou v Zakarpatské oblasti. Částečně tvoří hranici s Rumunskem a 

Maďarskem, poté teče skrze Maďarsko a Srbsko do Dunaje. Je na ní navázána většina 

zemědělství v oblasti. V horách se nachází několik jezer, z nich největší je Siněvir. Podnebí 

Zakarpatské oblasti je ovlivněno několika faktory. Jedním z nich je relativně velká vzdálenost 

od moře, dalším je převážně horský charakter oblasti. Výsledkem je vlhké kontinentální 

podnebí.2 To znamená zimní sněhové srážky s několikadenním udržením sněhové pokrývky. 

V létě jsou hlavním zdrojem srážek bouřky a vydatné deště. Průměrná letní teplota je 21°C, 

průměrná zimní teplota je -5°C, průměrné teploty jsou tak o něco nižší než v ostatních částech 

Ukrajiny.3  

Z administrativního hlediska není Zakarpatská oblast výjimkou, jako všechny ukrajinské 

oblasti je rozdělena do rajónů (район) a měst oblastního významu (місто обласного 

значення), která jsou na úrovni rajónů. Zakarpatí je rozděleno do 13 rajonů: Berehovského 

(Берегівський район), Iršavského (Іршавський район), Chustského (Хустський район), 

Mižhirského (Міжгірський район), Mukačevského (Мукачівський район), Perečínského 

(Перечинський район), Rachovského (Рахівський район), Svaljavského (Свалявський 

район), Ťačivského (Тячівський район), Užhorodského (Ужгородський район), 

Velkoberezenského (Великоберезнянський район), Voloveckého (Воловецький район) a 

Vynohradivského (Виноградівський район). Dále se zde nachází 5 měst oblastního významu: 

Užhorod (Ужгород), Mukačevo (Мукачеве), Chust (Хуст), Berehovo (Берегове) a Čop 

(Чоп). Dále má svou samosprávnou radu každé z 11 měst (місто) a 19 sídel městského typu 

(селище міського типу). Navíc je zde 307 vesnických rad (cільська рада), které mají 

působnost v 579 vesnicích.4 Samotná oblast je řízena jako všechny ukrajinské oblasti oblastní 

radou (обласна рада) sídlící ve správním centru Zakarpatské oblasti, kterým je Užhorod. V 

čele oblastní rady sedí předseda, kterým je od prosince 2015 Mychajlo Mychaljovyč Rivis 

(Михайло Михайлович Рівіс), který je rodákem z místního Chustu. Prostředníkem mezi 

                                                      
2 „World Map of the Köppen-Geiger Climate Classification Updated,“ http://koeppen-geiger.vu-

wien.ac.at/present.htm (navštíveno 5. 5. 2016). 
3 „Географія,“ http://www.carpathia.gov.ua/ua/29.htm (navštíveno 29. 4. 2016). 
4 Ibid. 
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státem a oblastní radou je hlava oblastní státní správy, kterou vybírá prezident na návrh vlády. 

V červnu 2015 byl do funkce jmenován Hennadyj Hennadyjovyč Moskal (Геннадій 

Геннадійович Москаль).  

Z ekonomického hlediska je Zakarpatí jednou z nejméně rozvinutých částí země. Největší 

význam zde má lesnictví a dřevozpracující průmysl, na který je navázáno nábytkářství. Je to 

způsobeno tím, že většinu plochy oblasti pokrývají husté lesy. Nížina podél Tisy je využívána 

k zemědělství, jsou zde pěstovány brambory, obilí, vinná réva a zelenina, chová se zde 

dobytek. Spolu s dříve jmenovaným dřevozpracujícím průmyslem má potravinářský průmysl 

největší podíl v ekonomice Zakarpatské oblasti. Až na drobné výjimky zde chybí jakékoliv 

nerostné bohatství. Velký význam má obchod přes hranice se státy EU, na něj je bohužel 

navázáno pašeráctví. Zhruba od přelomu tisíciletí roste význam turismu, hlavně z České 

republiky a Slovenska. Skrze oblast prochází několik důležitých dopravních tras. Jejich 

nevýhodou zůstává přetrvávající orientace na Maďarsko a Slovensko, která stále trvá i přes to, 

že Zakarpatí je součástí Ukrajiny více než 60 let. Významným dopravním uzlem je Čop, kde 

zastavují vlaky jedoucí z Maďarska, Slovenska a Rakouska směrem na Ukrajinu a do Ruska. 

Dochází zde totiž ke změně rozchodu kolejí z evropského na ruský. Prochází tudy také páteřní 

evropská silnice E50 vedoucí z francouzského Brestu do ruské Machačkaly. Velký strategický 

význam má zde vedoucí hlavní větev ropovodu Družba, která zásobuje Slovensko, Česko a 

Maďarsko. Malý význam má letecká doprava, jediné mezinárodní letiště v Užhorodu má 

pravidelné každodenní letecké spojení pouze s kyjevským letištěm Žuljany. V předešlých 

letech ale nabízelo spojení i s Prahou.  

Podle údajů Státní statistické služby Ukrajiny žilo k 1. 1. 2014 v oblasti 1 259 260 obyvatel, 

tj. 2,5 % obyvatel Ukrajiny, což činí oblast středně velkou podle počtu obyvatel. Hustota 

zalidnění činí 98 obyvatel/km2, takže je oblast jednou z nejhustěji zalidněných. Jelikož je 

velká část povrchu hornatá, obyvatelstvo se koncentruje v jižní části oblasti v nížině při řece 

Tise. Natalita převyšuje mortalitu o 3,3 osoby, a tak počet obyvatel mírně stoupá. Tento trend 

je však částečně vyvážen ekonomickou migrací z oblasti, převážně do Maďarska a České 

republiky.5 Poté, co se ukrajinsko-maďarská hranice stala také hranicí Schengenského 

prostoru, byl přechod hranic pro ukrajinské občany znesnadněn. Snížila se tak možnost 

námezdních, převážně sezónních zemědělských prací v příhraničních oblastech Maďarska, 

                                                      
5 „Migration of population January-September 2014,“ 

http://ukrstat.org/en/operativ/operativ2014/ds/mr/mr_e/mr0914_e.html (navštíveno 5. 5. 2016). 
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což zvýšilo míru nezaměstnanosti v oblasti. Ta oficiálně dosahuje 8–10 %, neoficiálně až 

50 %, v Ťačivském rajónu až 80 %.6 Se stále se zvětšujícími ekonomickými problémy 

Ukrajiny toto číslo v následujících letech zcela určitě poroste. 

Zakarpatí je díky svému historickému vývoji poměrně etnicky pestré. Majoritu mají 

Ukrajinci, kteří při počtu 1 010 000 osob zaujímají 80,5 % populace. Největší oficiálně 

uznanou minoritou jsou Maďaři s počtem 80 500 osob a podílem 12,1 % populace. Dalšími 

menšinami jsou Rumuni (32 100 osob, 2,6 %), Rusové (31 tisíc osob, 2,5 %), Romové 

(14 tisíc osob, 1,1 %), Slováci (5 600 osob, 0,5 %) a Němci (3 500 osob, 0,3 %).7 K rusínské 

menšině se nebylo možné přihlásit, jelikož rusínská menšina nebyla v době sčítání státem 

uznaná. Jedinou možností bylo přihlášení se k rusínské etnické skupině v rámci ukrajinského 

národa. Učinilo tak 10 201 lidí, což činí podíl 0,8 % obyvatel Zakarpatí.8 Národnostní 

rozdělení je také částečně odraženo v náboženské struktuře. Největší podíl má Rusínská 

řeckokatolická církev, jejímiž členy je většina Ukrajinců a Rusínů. Tato církev podléhá přímo 

Svatému stolci. Dále jsou zastoupeni římští katolíci, jichž většinu tvoří místní Slováci, a 

protestantská Zakarpatská reformovaná církev, jejími členy jsou hlavně Maďaři a část Rusínů. 

Rusové, Rumuni a část Ukrajinců žijících v Zakarpatí podporují Ukrajinskou pravoslavnou 

církev podřízenou Moskevskému patriarchátu. 

1.2. Právní aspekty národnostních menšin v ukrajinské 

legislativě 

1.2.1. Definice pojmu národnostní menšina a menšinový jazyk 

v mezinárodním prostředí 

Pro rozbor právních aspektů menšin v ukrajinském právu je zajímavé definovat jak se 

samotný pojem národnostní menšina a menšinový jazyk definuje v mezinárodních smlouvách 

a organizacích, kterých je Ukrajina součástí. Jedním z nejdůležitějších dokumentů 

v evropském prostředí je Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (European 

Charter for Regional or Minority Languages, dále ECRLM). Charta byla vytvořena pod 

                                                      
6 „Pomoc Podkarpatské Rusi,“ http://www.podkarpatskarus.net/pomoc.htm (navštíveno 29. 11. 2014). 
7 „About number and composition population of Ukraine by data All-Ukrainian population census 2001 data,“ 

(navštíveno 29. 4. 2016). 
8 „Чисельність осіб окремих етнографічних груп украінського етносу та їх рідна мова,“ 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul2/select_5/?data1=1&box=5.5W&r

z=1_1&rz_b=2_1&k_t=21&botton=cens_db  (navštíveno 29. 11. 2014). 
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záštitou Rady Evropy v roce 1992, Ukrajina smlouvu podepsala v roce 1996, ratifikovala 

roku 2005. Podle ECLRM je regionální nebo menšinový jazyk takový jazyk, který je za prvé 

„tradičně užíván na daném území státu občany tohoto státu, kteří tvoří skupinu početně menší 

než ostatní obyvatelstvo státu,“ a za druhé je „odlišný od úředního jazyku (úředních jazyků) 

tohoto státu.“ Podle ECLRM jako regionální nebo menšinový jazyk neoznačujeme „dialekty 

úředního jazyka (úředních jazyků) státu, ani jazyky migrantů.“ 9 Na základě této definice lze 

s jistotou říci, že maďarský jazyk v Zakarpatské oblasti je jasný příklad menšinového jazyka, 

jelikož je tradičně v regionu užíván skupinou obyvatel, kteří tvoří menší část populace 

Zakarpatí. Maďarština jako zástupce ugrofinské jazykové rodiny je také velmi odlišná od 

slovanské ukrajinštiny. Ukrajina je také signatářem Rámcové úmluvy o ochraně 

národnostních menšin (Framework Convention for the Protection of National Minorities, dále 

FCNM) z roku 1998, která definuje základní práva národnostních minorit v členských státech. 

Samotná FCNM však neuvádí přesnou definici národnostní menšiny, k čemuž došlo kvůli 

neshodě členských států Rady Evropy na přesném vymezení termínu.10 Pojem národnostní 

menšina byl nicméně definován Organizací spojených národů již dříve. V prosinci roku 1992 

byla Valným shromážděním OSN přijata rezolucí 47/135 Deklarace OSN práv osob 

náležících k národní nebo etnické, náboženské a jazykové minoritě (UN Declaration on the 

Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities). Tato 

deklarace definuje národnostní menšinu jako „každou skupinu lidí, která se odlišuje 

významnými etnickými znaky od většinové společnosti (jazykem, kulturními tradicemi, 

mentalitou atd.), která nepřijímá národní identitu většinové společnosti, disponuje národním 

vědomím a projevuje kolektivní vůli se deklarovat ve své osobitosti. V kulturních 

souvislostech může národnostní menšina odvozovat svou identitu ze základu etnického, 

jazykového, náboženského nebo kulturního ve smyslu kulturní tradice.“11 Protože jsou 

Maďaři v Zakarpatské oblasti odlišní nejen jazykově, ale například i nábožensky, lze je bez 

problému označit jako národnostní menšinu podle definice OSN. 

 

                                                      
9 „Evropská charta regionálních či menšinových jazyků,“ 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/textcharter/Charter/Charter2_cs.pdf (navštíveno 3. 5. 2016). 
10„Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin,“ 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800c13

00 (navštíveno 3. 5. 2016). 
11 „Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities,“ 

http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm (navštíveno 3. 5. 2016). 



 

10 

 

1.2.2. Ukrajinské právní normy upravující život a organizaci menšin 

Nejdůležitější a nejvyšší právní normou upravující práva menšin je samozřejmě ústava. Ta 

byla na Ukrajině přijata až 28. června 1996, tj. více než pět let od Deklarace nezávislosti 

Ukrajiny. Do té doby stále platila Ústava Ukrajinské SSR z roku 1978, na kterou navázalo 

přechodné období tzv. Ústavní smlouvy, které započalo 8. června 1995 po dohodě prezidenta 

Leonida Kučmy a předsedy parlamentu Oleksandra Moroze. V době, kdy ještě neplatila 

ukrajinská ústava z roku 1996, byla menšinová politika právně upravena jinými zákony, z 

nichž některé budou podrobně popsány dále.  

Prvním z nich byla Deklarace o státní suverenitě Ukrajiny (Декларація про державний 

суверенітет України), která byla přijata 16. července 1990 ukrajinským parlamentem. 

V jejím druhém článku „Moc lidu“ je psáno, že „občané Ukrajinské SSR všech národností 

tvoří ukrajinský lid“. Dále ve čtvrtém článku „Občanství Ukrajinské SSR“ je stanoveno, že 

„všichni občané Ukrajinské SSR mají zaručena práva a svobody v souladu s Ústavou 

Ukrajinské SSR a podle pravidel mezinárodního práva uznávaného Ukrajinskou SSR“. Také 

je stanoveno, že „Ukrajinská SSR zabezpečuje rovnost před zákonem všech občanů republiky 

nehledě na jejich původ, sociální a ekonomický stav, rasovou nebo národnostní příslušnost, 

pohlaví, vzdělání, jazyk, politický názor, náboženské vyznání, typ a charakter povolání, místo 

pobytu a jiné okolnosti“. Z pohledu menšin je nejdůležitějším osmý článek „Kulturní rozvoj“. 

V něm je dáno, že „Ukrajinská SSR je nezávislá v řešení problémů spojených s vědou, 

vzděláváním, kulturním a duchovním rozvojem ukrajinského národa a zaručuje všem 

národnostem žijícím na území republiky právo na svobodný národní a kulturní rozvoj“.12 

Tato deklarace byla odsouhlasena celostátním referendem 17. března 1991. Na základě této 

deklarace lze říci, že sice mluví o jednotném ukrajinském lidu, ten je však na bázi politické, tj. 

založené na občanství, nikoliv etnické. Tento politický národ Ukrajinců je pak tvořen všemi 

národy, které žijí na území Ukrajinské SSR. V reakci na neúspěšný protireformní Srpnový 

puč, vedený konzervativním křídlem Komunistické strany Sovětského svazu, přijal ukrajinský 

parlament 24. srpna 1991 Akt prohlášení nezávislosti Ukrajiny (Акт проголошення 

незалежності України), který mimo jiné realizuje Deklaraci o státní suverenitě Ukrajiny 

                                                      
12 „Декларація про державний суверенітет України,“ 

 http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_4_2010/15.pdf (navštíveno 3. 5. 2016). 
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ve všech důsledcích.13 Tento akt byl schválen v celostátním referendu 1. prosince 1991, a tak 

se Ukrajina téhož dne stala nezávislým státem. Následující den byla uznána ze strany 

jelcinovského Ruska. Dalším důležitým dokumentem upravujícím práva menšin byla 

Deklarace práv národností (Декларація прав національностей України) přijatá ukrajinským 

parlamentem 1. prosince 1991. V této deklaraci byl zdůrazněn fakt, že spolu s Ukrajinci tvoří 

ukrajinský lid více než 100 dalších národností. Dále jsou zde potvrzena rovná politická, 

ekonomická, sociální a kulturní práva pro příslušníky národnostních menšin. Příslušníci 

národnostních minorit mají také právo na zvolení do místních i vyšších orgánů samosprávy a 

na zřízení teritoriálně-administrativních jednotek. V těch administrativních jednotkách, kde 

menšinové obyvatelstvo žije na kompaktním území, může menšinový jazyk získat rovný 

status se státním jazykem.  Diskriminace na základě příslušnosti k menšinové národnosti měla 

být zakázána a trestána podle zákona.14 Tato deklarace byla ve drtivé většině bodů 

dodržována, nicméně v případě zřízení teritoriálně-administrativních jednotek národnostních 

menšin se podařilo uspět pouze v případě Autonomní republiky Krym. Ostatní národnostní 

minority ve svých snahách úspěšné nebyly.  

Největším milníkem se v právech národnostních menšin stal rok 1992, kdy byl 25. června 

přijat ukrajinským parlamentem Zákon o národnostních menšinách (Закон про національні 

меншини в Україні). Podle prohlášení parlamentu byl přijat kvůli nezbytnému zájmu 

ukrajinského národa a národnostních menšin na tvorbě nezávislého a demokratického státu.15 

Samotný zákon navazoval na již dříve zmíněnou Deklaraci práv národností a částečně ji 

obsahoval. Zákon nařizoval každému občanovi státu ctít ústavu, bránit státní suverenitu, 

teritoriální jednotu a respektovat jazyk, kulturu, tradice, zvyky a náboženství ukrajinského 

národa a všech národnostních menšin. Určoval, že příslušníkem národnostní menšiny je ten 

občan Ukrajiny, který není etnický Ukrajinec a projevuje spřízněnost k jinému národnímu 

sebeuvědomění. Dále v parlamentu a lokálních radách zřídil stálé výbory pro národnostní 

menšiny, v nichž měly zasedat i příslušníci daných menšin. Stát garantoval všem 

národnostním menšinám právo na národně-kulturní autonomii, což znamenalo používání a 

výuku rodného jazyka a jeho používání a vyučování v státních školách nebo sdruženích 

                                                      
13 „Акт проголошення незалежності України,“ http://gska2.rada.gov.ua/site/postanova/akt_nz.htm (navštíveno 

5. 5. 2016). 
14„Декларація прав національностей України,“ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1771-12¨(navštíveno 3. 

5. 2016). 

Natalja Belicer, Interethnic relations, minority rights and security concerns: A four country perspective: 

Ukraine-Moldova-Romania-Hungary (Kyjev: Palmira, 2008), 132-133. 
15 „Закон Україні: про національні меншини в Україні,“ http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2494-

12?test=4/UMfPEGznhhCq1.ZimhaL7OHI40ss80msh8Ie6 (navštíveno 3. 5. 2016). 
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menšin, dále zaručoval rozvoj národně-kulturních tradic, používání vlastních národních 

symbolů, oslavy svátků menšin. Uznával také právo menšin na vlastní literaturu, umění, 

média a instituce, které nebudou v konfliktu s ukrajinským právem. Tím státu zůstala možnost 

potírat možné separatistické tendence.  Historické dědictví národnostních minorit bylo dáno 

pod ochranu státu. Součástí zákona také bylo právo na používání menšinového jazyka spolu s 

ukrajinštinou při zaměstnání ve státních institucích v oblastech, kde tvoří daná národnostní 

menšina většinu. Jakékoliv porušení tohoto zákona mělo být trestáno podle zákona.16 

Do menšinových organizací měly také směřovat státní finanční příspěvky, dále bylo zřízeno 

Ministerstvo pro národnosti a migraci. Roku 1996 bylo novou ústavou ministerstvo zrušeno a 

agenda byla převedena pod Státní výbor pro menšiny a migraci. 

Všechny výše uvedené deklarace a zákony byly využity během tvorby nové ústavy a staly se 

její součástí v roce 1996. Tato ústava s mírnými změnami v letech 2004, 2010 a 2014 platí 

dodnes. Fakticky zde došlo pouze k potvrzení tehdejšího statusu menšin a jejich práv uvnitř 

ukrajinského státu. Nejdůležitějšími články ukrajinské ústavy, které se týkají práv 

národnostních menšin, jsou články 10, 11, 24, 53 a 119 Ústavy. Tyto články se zabývají 

přímo právním statusem národnostních menšin. 

Článek 10 Ústavy je součástí první kapitoly „Základní principy“ (Загальні засади). 

Stanovuje, že ukrajinština je oficiálním jazykem státu a že stát garantuje rozvoj, užití a 

ochranu ruštiny a dalších jazyků národnostních menšin Ukrajiny.17 Článek 11 Ústavy je také 

součástí první kapitoly „Základní principy“. Je v něm řečeno, že "stát podporuje upevnění 

ukrajinského národa, jeho historické vědomí, tradice a kulturu, a také rozvoj etnické, kulturní, 

jazykové a náboženské identity všech původních obyvatel a národnostních minorit 

Ukrajiny“.18 Jako původní obyvatelé nebo národnostní menšiny jsou uznáni Bělorusové, 

Gagauzové, Řekové, Bulhaři, Židé, Karaité, Krymští Tataři, Moldavané, Němci, Poláci, 

Slováci, Rusové, Rumuni a Maďaři.  Na základě tohoto článku ukrajinské ústavy lze říci, že 

sice jako státní národ je uznán národ ukrajinský, ale součástí politického národa jsou všechny 

národy, které žijí na území státu. 

                                                      
16 „Закон Україні: про національні меншини в Україні,“ (navštíveno 4. 5. 2016). 
17 „Конституція України,“  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80?test=4/UMfPEGznhh01/.ZiUHmFjDHI4Vws80msh8Ie6 (navštíveno 3. 5. 2016). 
18 Ibid. 
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Podle článku 24 Ústavy, obsaženém v druhé kapitole „Lidská a občanská práva, svobody a 

povinnosti člověka a občana“ (Права, свободи та обов'язки людини і громадянина), mají 

občané rovná ústavní práva a svobody a jsou si rovni před zákonem, dále říká, že „nesmí být 

žádné zvýhodnění nebo omezení na základě rasy, barvy kůže, politických, náboženských nebo 

jiných názorů, pohlaví, etnického nebo sociálního původu, majetku, místa pobytu, jazyku 

nebo jiného znaku odlišnosti“. V praxi to znamená, že žádný člen majoritního národa, tj. 

Ukrajinců nesmí být zvýhodněn na úkor příslušníka minority a naopak žádný člen národnostní 

menšiny nesmí být perzekuován za svůj původ nebo za používání svého jazyka. Tento článek 

také upravuje rovnost mezi pohlavími a ochranu žen.19 Součástí druhé kapitoly je i 

článek 53 Ústavy upravující vzdělávání. Kromě svobodného přístupu všech občanů Ukrajiny 

ke vzdělání upravuje také přístup ke vzdělání národnostních menšin. Je zde výslovně řečeno, 

že „občané náležící k národnostním menšinám mají zabezpečené právo k zisku vzdělání ve 

svém rodném jazyce, nebo učit se svůj rodný jazyk ve státních školách, školách patřících 

místnímu sdružení nebo v národnostně-kulturních sdruženích“.20 To dává povinnost 

ukrajinskému státu zřídit alespoň na úrovni základních škol vyučování v menšinovém jazyce 

nebo výuku daného menšinového jazyka.  

Dalším článkem upravující život národnostních minorit je článek 119 Ústavy, který je 

součástí šesté kapitoly „Prezident Ukrajiny“ (Президент України). Tento článek se zaobírá 

tvorbou místních samospráv. Článek mimo jiné říká, že „místní samosprávy zajišťují realizaci 

národních a regionálních programů pro socioekonomický a kulturní rozvoj, programů pro 

environmentální ochranu a také, v místech souvislého pobytu národnostních menšin, 

programů pro jejich národní a kulturní rozvoj“.21 Článek tedy dává místním samosprávám za 

povinnost aktivně vytvářet podmínky pro kvalitní kulturní život národnostních menšin.  

Změny ukrajinské ústavy z let 2004, 2010, potažmo návrat k ústavě z roku 2004 v roce 2014 

neznamenaly žádnou právní změnu v menšinové politice státu, změny se totiž netýkaly těch 

článků ústavy, které upravovali tuto politiku. Velkou změnu v jazykové politice Ukrajiny 

přinesl Zákon o zásadách státní jazykové politiky (Закон про засади державної мовної 

політики), který byl navržen v únoru 2012 poslanci proruské, tehdy vládní Strany regionů. 

Zákon byl odsouhlasen po velkých politických bojích a nakonec byl podepsán ukrajinským 

prezidentem Viktorem Janukovyčem 8. srpna 2012. Tento zákon garantuje jazykům 

                                                      
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Ibid.  
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národnostních menšin právo na používání ve školách, soudech a dalších státních institucích. V 

praxi znamenal, že vedení autonomní republiky Krym, oblastí, rajónů, měst, sídel městského 

typu a vesnic mohla rozhodnout o speciálním statutu jazyků národnostních menšin za 

podmínky, že poměr mluvčích daného jazyka v dané oblasti dosahuje nebo přesahuje 

10 % obyvatelstva.22 Nový zákon poprvé jasně definoval minimální podíl používání 

menšinového jazyka v daném regionu, jasně daná desetiprocentní hranice do té doby 

v ukrajinské legislativě chyběla. Od přijetí tohoto aktu lze tedy určit, jaká menšina má na 

jednání ve svém jazyce nárok. Tento zákon byl samozřejmě prosazen hlavně kvůli zájmu 

ruskojazyčného obyvatelstva na východě a jihu Ukrajiny, byl však využit i jinými 

národnostními menšinami. V Zakarpatské oblasti bylo toto nově nabyté využito Maďary ve 

městě Berehovo a Rumuny ve vesnici Bila Cerkva v Rachovském rajónu. Poprvé v době 

nezávislé Ukrajiny získala svá jazyková práva karaimština a rusínština.23 Během změny 

politického vedení Ukrajiny na začátku roku 2014 se objevily hlasy o změně tohoto zákona. 

Protože zákon o zásadách státní jazykové politiky byl přijat na základě návrhu předešlého 

politického vedení a protože byl vytvořen hlavně z důvodu rusky mluvícího občanů, bylo 

jasné, že některé hlasy nového vedení země budou jazykový zákon napadat. K tomu došlo 

23. února 2014 během jednání ukrajinského parlamentu, kdy bylo odhlasováno zrušení 

zákona, s cílem posílení role ukrajinštiny po celé zemi. Zrušení zákona bylo následně 

kritizováno politiky zemí, jejichž krajané žijí na Ukrajině. Po této kritice bylo zrušení zákona 

vetováno 28. února tehdejším výkonným prezidentem Oleksandrem Turčynovem.24  

 

 

 

 

 

                                                      
22 „Закон України Про засади державної мовної політики,“ http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5029-

17?test=4/UMfPEGznhh01/.ZiUHmFjDHI4Vws80msh8Ie6 (navštíveno 3. 5. 2016). 
23 „Romanian becomes regional language in Bila Tserkva in Zakarpattia region,“  

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/romanian-becomes-regional-language-in-bila-tserkva-in-zakarpattia-

region-313373.html (navštíveno 2. 12. 2014). 
24 „Турчинов ветує рішення ВР про скасування закону про мови,“  

http://www.pravda.com.ua/news/2014/02/28/7016703/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
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2. Regionální část 

2.1. Historie Maďarů v Zakarpatské oblasti 

2.1.1. Maďaři v dnešním Zakarpatí do 19. století 

Oblast dnešního Zakarpatí byla kvůli těžkým životním podmínkám způsobenými polohou na 

periferii, navíc s tvrdým, horským prostředím, dlouhou dobu velmi řídce osídlena. Slovanské 

kmeny do této oblasti přicházely během 4. století n. l. Tou dobou byl založen dnešní Užhorod 

a Mukačevo. Na přelomu 9. a 10. století překročily maďarské kmeny ve Vereckém průsmyku 

v dnešním Zakarpatí hřebeny Karpat a pronikly do Panonské nížiny, kterou z větší části 

ovládly. Dnešní Zakarpatská oblast ovládnuta prozatím nebyla, zůstala pod vlivem Kyjevské 

Rusi. V průběhu 11. století se oblast dostala pod nadvládu Uherského království, pod kterým 

zůstala až do počátku 20. století.25 V té době to byla fakticky nárazníková zóna, tzv. gyepű, 

nežli integrální součást království. Maďaři se zde usídlovali v nížině, podél řek Tisa a Už a do 

konce 15. století už tvořili drtivou většinu v celé nížině a pronikali do karpatského podhůří. V 

té době byla založena dnešní města Berehovo (Beregszász), Chust (Huszt), Vynohradiv 

(Nagyszőlős) a Ťačiv (Técső). Horské části byly stále obývané předchůdci dnešních Rusínů, 

avšak velmi nízká hustota zalidnění přetrvávala. Maďaři tvořili s odhadovanými 

69 % populace většinu.26 Během 17. století se stali Maďaři menšinou, jejich podíl klesl podle 

sčítání plátců daní z roku 1720 na 38 %. Důvodem byl příliv slovanského obyvatelstva z 

tehdy polské Haliče.27 V 18. století se podíl Maďarů v obyvatelstvu ustálil na 30 %, s 

fluktuací okolo 5 %, a jimi obývané území se zmenšilo na pás kolem řeky Tisy o šířce zhruba 

20 kilometrů. Během 19. století se procento Maďarů mírně snižovalo, avšak podíl maďarsky 

hovořících osob se zvětšoval. Tento paradox byl způsoben dvěma důvody. Prvním z nich byla 

ta skutečnost, že do tohoto prostoru přicházel v 18. a 19. století z Haliče velký počet Židů, 

kteří se později pomaďarštili a udávali jako svojí řeč maďarštinu. Vysoká porodnost Židů, 

žijících hlavně ve východní části Zakarpatí, pak zapříčinila nárůst podílu maďarsky 

hovořících osob. Druhým důvodem byla stále se stupňující maďarizace veřejného života a 

školství, zvláště pak po vydání Apponyiho školních zákonů v roce 1907, kdy bylo zavřeno 

mnoho nemaďarských škol, a tak většina výuky probíhala v maďarských školách. Část osob 

                                                      
25 Jean Forward, Endangered Peoples of Europe: Struggles to Survive and Thrive (Westport: Greenwood Press, 

2001), 132. 
26 Károly Koscis a  Eszter Kocsis-Hodosi. Ethnic geography of the Hungarian minorities in the Carpathian 

Basin (Budapešť: Geographical Research Institute, Research Centre and Earth Sciences, 1998), 79. 
27 Koscis a Koscis-Hodosi, Ethnic geography, 80-3. 
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rusínské národnosti se tak pomaďarštila. Vrcholem bylo uherské sčítání obyvatel v roce 1910, 

kdy se k maďarštině jako svému jazyku přihlásilo 184 tisíc lidí, což znamenalo 

30 % obyvatelstva oblasti.28 

2.1.2. Maďaři v meziválečném, válečném a poválečném Zakarpatí 

Porážka Rakouska-Uherska v první světové válce nakonec vyústila na konci října 1918 ve 

vyhlášení první maďarské republiky. Ta si činila nárok na celé území Uherského království, 

mimo jiné i na oblast dnešního Zakarpatí. Aby si Maďaři udrželi loajalitu Rusínů, souhlasili 

v prosinci roku 1918 se vznikem rusínské autonomní teritoriální jednotky pod názvem Ruska 

Krajina (Ruszka Krajna). Rusínská autonomie však v praxi nezačala fungovat, jelikož 

maďarská vojska byla vytlačena rumunskou a československou armádou.29 Situace 

maďarského obyvatelstva po první světové válce se zcela změnila, Maďaři v Zakarpatí poprvé 

přestali být hlavním státotvorným národem. Dnešní Zakarpatská oblast se stala v roce 1919 

součástí nově vzniklého Československa, ke kterému Maďaři neměli příliš dobrý vztah. 

Většina maďarských úředníků, kteří dříve vedli celou správu oblasti, byla donucena odejít ze 

svých postů. Úřednická složka tak byla největší částí Maďarů migrujících do okleštěného 

Maďarska.30 Maďaři se stali početně největší menšinou, avšak jejich podíl na celkové 

populaci tehdejší Podkarpatské Rusi výrazně klesl. Podle sčítání v roce 1921 se k maďarské 

národnosti přihlásilo 17,2 % obyvatel, v roce 1930 už jen 15,5 %. Velký díl na tom měl fakt, 

že nemalý počet osob, které dříve uváděly jako svůj jazyk maďarštinu, se přihlásil k židovské 

národnosti. Poklesl tak podíl maďarštiny v místech, kde měli velký podíl Židé, tj. ve velkých 

městech – Užhorodu a Mukačevu.31 Celkový počet osob hlásících se k maďarské národnosti 

činil k roku 1930 116 tisíc obyvatel. Další změna nastala po 2. listopadu 1938, kdy byla po 

první vídeňské arbitráži připojena k Maďarskému království kromě jižního Slovenska i jižní 

části tehdejší Podkarpatské Rusi. V odstoupeném území se nacházel Užhorod, Mukačevo a 

Berehovo, byla tak k Maďarsku připojena ta část oblasti, kde převážně žili Maďaři. Správním 

střediskem se po odstoupení největších zakarpatských měst stal Chust. Poté, co nejprve 

14. března 1939 vyhlásilo Slovensko nezávislost a následně byly české země okupovány 

                                                      
28 Branislav Šprocha. Populačný vývoj Podkarpatskej Rusi II.: Štruktúry obyvateľstva (Bratislava: Infostat, 

2009), 108-117. 
29 István Csernicskó a Viktória Ferenc, „Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a 

historical overview and the present-day situation,“ Nationalities Papers 42:3 (2014) 401-2, navštíveno 4. 5. 

2016, DOI: 10.1080/00905992.2013.867933. 
30 Branislav Šprocha. Populačný vývoj Podkarpatskej Rusi I.: Demografická reprodukcia (Bratislava: Infostat, 

2009), 196. 
31 Šprocha, Štruktúry obyvateľstva, 108-17. 
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německou armádou s následným vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava, vyhlásil 

autonomní sněm Karpatské Ukrajiny nezávislou republiku v čele s prezidentem Augustinem 

Vološinem. Nezávislost neměla dlouhého trvání, jelikož byla během několika dnů anektována 

Maďarským královstvím. Na nově anektovaném území byla vytvořena Podkarpatská 

provincie (Kárpátaljai Kormányzóság), která byla řízena přímo z Budapešti. Provincii byla do 

budoucna slíbena autonomie, kterou však do konce války nedostala.32 Procento zastoupení 

maďarsky hovořících osob v populaci opět začalo vzrůstat, jednak díky přílivu maďarských 

úředníků a vojáků, jednak z toho důvodu, že zhruba třetina Židů a desetina Rusínů uvedla 

jako svůj jazyk maďarštinu. Podle sčítání v roce 1941 obývalo Podkarpatsko 233 tisíc 

maďarsky hovořících osob. V březnu roku 1944, po německé okupaci Maďarska, začaly 

deportace Židů do koncentračních táborů, z nichž již zmiňovaná třetina byla maďarsky 

hovořící. Bylo tak sníženo procento maďarsky hovořících osob hlavně ve velkých městech, 

celkově poklesl jejich počet o 16 %.33 Po dobytí regionu Rudou armádou v říjnu téhož roku 

zde působila československá civilní správa, která byla vzápětí vystřídána Sověty. Mezi lety 

1944 a 1946 bylo deportováno několik desítek tisíc maďarských mužů na nucené práce do 

táborů v Sovětském svazu, převážně do oblasti Doněcké uhelné pánve. Více než třetina takto 

deportovaných zemřela. Malá část pak na východě Ukrajiny zůstala a vytvořila zde drobnou 

maďarskou komunitu čítající okolo dvou tisíc osob.34 Zhruba polovina etnických Maďarů ze 

Zakarpatí utekla do Maďarska v jeho dnešních hranicích. Nezanedbatelný počet etnických 

Maďarů se ze strachu o svůj život přihlásil ke slovenské nebo ukrajinské národnosti.35 Sověti 

v oblasti uspořádali zmanipulované volby, které nakonec spolu s dalšími okolnostmi vedly k 

připojení oblasti k Sovětskému svazu v roce 1945. V roce 1946 zde byla vyhlášena 

Zakarpatská oblast, která ve stejných hranicích přetrvala dodnes.  

Podle prvního poválečného sčítání v Sovětském svazu čítalo maďarské obyvatelstvo v 

Zakarpatské oblasti 146 tisíc osob, tj. 15,9 % obyvatel. Byli osmou největší menšinou v 

Ukrajinské SSR, s podílem 0,4 % populace.36 Překvapivý je nárůst počtu osob přihlášených 

k slovenské národnosti. Jak již bylo řečeno, jedná se z velké části o Maďary, kteří se obávali 

                                                      
32 Csernicskó a Ferenc, „Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia,“ 402-3. 
33 Koscis a Koscis-Hodosi, Ethnic geography, 92-93. 
34 Serhij Hordijčuk, „Trudovi deportaciji jak važlyvyj zasib radjanizaciji Zakarpatskoj Ukrajiny (1944-1946),“ 

Istorija rusinov 39 (2015) 204-6, navštíveno 3. 5. 2016, DOI 10.17223/18572685/39/13. 
35 Koscis a Koscis-Hodosi, Ethnic geography, 92-93. 
36 Paul Robert Magocsi. A History of Ukraine (Seattle: University of Washington Press, 1998), 689. 
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poválečné odvety a odsunu.37 Během sovětské éry probíhaly snahy o asimilaci, částečně skrze 

potlačování římskokatolické a reformované církve a nucené sjednocení zakarpatské 

řeckokatolické církve s pravoslavnou církví, tyto snahy ale nebyly příliš úspěšně. Výuka v 

maďarštině na středních školách byla opět povolena v roce 1953, vydávání maďarských knih 

bylo zakázáno až do roku 1967. I přes spojenectví Sovětského svazu s komunistickým 

Maďarskem byly kontakty mezi Maďary na obou stranách hranice zpočátku zakázány. To se 

změnilo v roce 1960, kdy bylo povoleno sloučení několika rodin etnických Maďarů, které se 

pak vystěhovaly do Maďarské lidové republiky. Část Maďarů se přestěhovala do 

rozvinutějších oblastí sovětské Ukrajiny, například do oblasti Donbaské pánve nebo Lvova. 

Počty těchto migrantů ale nepřevýšily jednotky tisíců. Během sovětského období se počet 

Maďarů v Zakarpatí zvýšil o zhruba deset tisíc, avšak jejich podíl na populaci v oblasti klesl o 

2,5 %.38 Podle posledního sovětského sčítání v roce 1989 byl počet Maďarů 155 tisíc, tj. 

13,4 % obyvatel Zakarpatské oblasti. Část z nich však příslušela k jiným etnikům, 8 tisíc 

zakarpatských Romů a 2 tisíc Slováků se totiž přihlásilo k maďarskému etniku.39 S 

probíhajícími změnami v Sovětském svazu za vlády Michaila Gorbačova se mění i situace 

maďarské menšiny. V roce 1988 bylo usnadněno cestování do Maďarska a konečně 

v březnu 1989 byla zrušena vízová povinnost mezi Sovětským svazem a Maďarskem. 

Kontaktu mezi Maďary na obou březích Tisy už nic nebránilo. Otevření hranic vyvolalo 

velkou vlnu vzájemných návštěv, což pomohlo k oživení kulturního a politického života 

maďarské menšiny.40  

2.1.3. Maďaři v nezávislé Ukrajině 

Souběžně s referendem o nezávislosti Ukrajiny probíhalo v prosinci roku 1991 i referendum o 

autonomním statusu Zakarpatské oblasti v rámci ukrajinského státu. To bylo vyhlášeno 

Zakarpatskou oblastní radou. Pro autonomii Zakarpatí hlasovalo 78 % voličů, tedy více než 

dvoutřetinová většina obyvatel. Spolu s oblastním referendem proběhlo v Berehovském 

rajónu referendum o zřízení autonomního maďarského rajónu. Pro zřízení hlasovalo 

81,4 % voličů. Obě dvě lidová hlasování nicméně byla ústřední vládou v Kyjevě označena za 

neústavní a výsledky byly ignorovány. Referenda ale ukázala, že snahy o autonomii oblasti 

                                                      
37 Judy Batt, „Transcarpathia: Peripheral Region at the 'Centre of Europe',“ Regional & Federal Studies 12:2, 

(2002) 155-77, navštíveno 4. 5. 2016, DOI:10.1080/714004744. 
38 Koscis a Koscis-Hodosi, Ethnic geography, 93-94. 
39 Ibid. 
40 Batt, „Transcarpathia,“ 165-7. 
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jsou stále živé.41 První sčítání obyvatel v nově nezávislé Ukrajině proběhlo v roce 2001 a z 

jeho výsledků lze tedy vycházet. Podle něj tvoří Maďaři se 157 tisíci příslušníky 

12,1 % populace oblasti. V rámci Ukrajiny jsou šestou největší menšinou s podílem 0,3 %. 

Dalších 0,5 % obyvatel, kteří se hlásí k rodnému maďarskému jazyku, jsou již dříve zmínění 

Romové. Maďaři tvoří většinu v jednom rajónu, a to v Berehovském, kde z 54 000 obyvatel 

jich je 41 200 maďarské národnosti, tj. 76,1 %. Dále tvoří významnou menšinu v 

Užhorodském rajónu, kde ze 74 400 obyvatel jich je 24 800 maďarské národnosti, tj. 33,4 %; 

ve Vynohradivském rajónu s 30 900 ze 118 tisíc obyvatel, tj. 26,2 %; v Mukačevském rajónu 

s 12 900 z 101 400 obyvatel, tj. 12,7 %. Více než 1 % podíl na obyvatelstvu tvoří v 

Chustském, Rachovském a Ťačivském rajónu. Relativně zanedbatelné jsou maďarské 

populace v Mižhirském, Perečínském, Svaljavském, Voloveckém a Velkoberezenském 

rajónu.  V samosprávných městech je situace lehce odlišná od oblastí, které spravují. Nejvíce 

Maďarů žije v Berehovu, kde jejich podíl činí 48,1 %, což je 12 800 lidí. V Čopu žije 3 500 

Maďarů, tj. 39,2 % obyvatel města, v Mukačevu 7 tisíc, tj. 8,5 %; v Užhorodě 8 tisíc, tj. 6,9 % 

a v Chustu 1 700, tj. 5,4 %.42 Z uvedeného lze vyvodit, že maďarská populace v Zakarpatské 

oblasti žije spíše na venkově než ve městech. Dále, že Maďaři žijí na území těsné přiléhajícím 

na ukrajinsko-maďarskou hranici, takže spolu s Maďary za hranicemi Ukrajiny vytváří 

kompaktní maďarské osídlení. Velkým problémem Maďarů v Zakarpatí po roce 1991 je 

špatná ekonomická situace Ukrajiny, s čímž je spojena velká nezaměstnanost, která se ale 

netýká jen jich. Velká část Maďarů se tak nechává nelegálně zaměstnat na sezónní 

zemědělské práce v Maďarsku.43 Část jich v Maďarsku zůstává a na Ukrajinu se již nevrací. 

Odchází tak hlavně mladí lidé, a tak maďarské osídlení Zakarpatí stárne. Podle některých 

analýz klesne počet osob hlásících se k maďarské menšině v Zakarpatské oblasti pod sto 

tisíc.44 Problémem pro místní Maďary bylo zostření vízového režimu vůči Ukrajině 

v roce 2003 v reakci na chystaný vstup Maďarska do Evropské unie. Změna zasáhla hlavně 

ty, kteří dojížděli za prací do maďarského příhraničí. Pro zakarpatské Maďary se tak až do 

roku 2010 zhoršilo navštěvování příbuzných a možnost práce v Maďarsku. V roce 2010 

maďarský parlament odsouhlasil změnu udělování občanství bez předešlého pobytu na 

                                                      
41 Csernicskó a Ferenc, „Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia,“ 409–10. 
42 „Про кількість та склад населення Закарпатської області за підсумками Всеукраїнського перепису  

населення 2001 року,“  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/general/language/zakarpattya/ (navštíveno 4. 5. 2016). 
43 „Geographical and demographic conditions,“ http://www.hhrf.org/kmksz/index3.html (navštíveno 6. 12. 

2014). 
44 Mihály Tóth, „Hungarian National Minority of Ukraine: Legal and Practical Aspects of Realisation of 

Minority Rights,“ Acta Universitatis Sapientiae 1 (2012): 147. 
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maďarském území. Novela zákona byla již od počátku koncipovaná jako cesta k udělení 

občanství Maďarům v diaspoře v sousedních zemích. Maďaři ze Zakarpatské oblasti tak jsou 

v dnešní době často držiteli maďarského občanství, i když si ponechávají i ukrajinské 

občanství. Podle ukrajinského Zákona o občanství Ukrajiny (Закон про громадянство 

України) z roku 2001 je ale držení dvou občanství nelegální a dobrovolným nabytím jiného 

občanství osoba o ukrajinské občanství přichází.45 Samotný výklad zákona je nejasný, a tak 

většinou nedochází k žádným trestům, ukrajinské úřady považují držitele dvojího občanství 

pouze za ukrajinské občany.  Příkladem může být rodačka z Berehova Andrea Bocskor, která 

byla zvolena ve volbách do Evropského parlamentu za stranu Fidesz v roce 2014. Bocskor je 

zároveň občankou Maďarska i Ukrajiny a je tak prvním občanem Ukrajiny, který se stal 

europoslancem.46 Důležitou změnou, která ovlivní přechod hranic do Maďarska, bude zrušení 

vízové povinnosti ze strany Evropské unie. Maďaři ze Zakarpatí už nebudou muset cestovat 

do Maďarska s maďarským pasem, což bylo z pohledu Ukrajiny nelegální. Protože Ukrajina 

splnila veškerá kritéria daná Evropskou unií pro zrušení víz, je očekáváno jejich zrušení 

v polovině roku 2016.47  

Díky tomu, že maďarská minorita žije na kompaktním území, není problém překročit 

požadovanou desetiprocentní hranici pro vznik škol s vyučováním minoritního jazyka. Proto 

drtivá většina místních Maďarů navštěvuje školy s výukou maďarštiny. V současné době 

funguje 80 maďarských školek a 93 základních a středních škol s celkovým počtem 

16 tisíc dětí. Maďarští dospívající poté mohou pokračovat na čtyřech vysokých školách 

v částečné nebo kompletní výuce v maďarštině. První z nich je Zakarpatský maďarský institut 

Ference II. Rákócziho v Berehovu, který byl založen v roce 1996. Dále lze v maďarštině 

studovat na Užhorodské státní univerzitě, jejíž součástí je fakulta humanitních a přírodních 

věd s výukou v maďarštině. Po jednom oboru v maďarštině je možné studovat na 

Mukačevské státní univerzitě a na zakarpatské pobočce Kyjevské slavistické univerzity 

v Užhorodu. V maďarštině celkem v Zakarpatí studuje okolo 1 800 studentů. Velkým 

problémem pro uchování maďarštiny jako vyučujícího jazyka je nutnost skládat závěrečně 

zkoušky na střední škole a přijímací zkoušky na vysoké školy pouze v ukrajinštině. Pro 

maďarské studenty, pro které není ukrajinština rodný jazyk, je toto obtížné. To negativně 

                                                      
45 „Закон України: Про громадянство України,“ http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (navštíveno 5. 

5. 2016). 
46 „Громадянка України стала депутатом Європарламенту,“ 

 http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/07/3/7023891/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
47 „Важливий крок до скасування візового режиму,“ http://www.karpatalja.ma/novini/vazhlivij-krok-do-

skasuvannya-v%D1%96zovogo-rezhimu/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
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ovlivňuje zájem lidí navštěvovat čistě maďarské základní a střední školy, které nepřipraví 

žáka na ukrajinské testy. Důvodem špatné přípravy je často nedostatek vhodných učebnic pro 

výuku ukrajinštiny jako cizího jazyka, pro mnoho Maďarů je totiž ukrajinština jazyk, se 

kterým se ve svém okolí nesetkají. Maďarské politické strany se snaží tento problém vyřešit 

vytvořením jednotného maďarského školního okrsku, ve kterém by bylo možné skládat 

závěrečné zkoušky v maďarštině. Další překážkou je chronický nedostatek financí, což ale 

není problém jen škol s výukou v maďarštině. Výuka na státní univerzitě v Mukačevu a na 

pobočce Kyjevské slavistické univerzity v Užhorodu je financována ukrajinským státem, na 

státní univerzitě v Užhorodu částečně Ukrajinou a částečně Maďarskem, na maďarském 

institutu v Berehovu pouze Maďarskem a maďarskými nadacemi. Z maďarských peněz jsou 

také financovány nejrůznější kulturní sdružení, instituce a události. Nejvýznamnější 

maďarskou institucí je bezpochyby Maďarské regionální divadlo Gyuly Illyése v Berehovu.48 

2.2. Organizace maďarské menšiny v Zakarpatské oblasti 

Až do roku 1990 měla na politickou moc v Sovětském svazu monopol komunistická 

strana. Ta také řídila národnostní politiku země, výjimkou nebyla ani Zakarpatská oblast. 

Z pochopitelného důvodu tedy neexistovala žádná politická organizace sdružující Maďary v 

Zakarpatské oblasti. Maďaři navíc byli po dobytí Zakarpatí sovětskými vojsky z rozhodnutí 

sjezdu národních výborů Zakarpatské Ukrajiny zatíženi kolektivní vinou. Maďaři si tehdy 

snažili zachránit svůj život, než se jakkoliv organizovat. Během 70. let se skupina 

maďarských intelektuálů rozhodla zaslat žádost o zrušení tohoto rozhodnutí, avšak nebyli 

úspěšní. Situace Maďarů se změnila během období perestrojky, kdy 26. února 1989 bylo v 

Užhorodu založeno Kulturní sdružení zakarpatských Maďarů (Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség, dále KMKSZ), které mělo zastupovat zájmy zakarpatských Maďarů. Sdružení bylo 

odepřeno sovětskými orgány zaregistrovat se jako politická strana. I přesto hnutí vyslalo své 

kandidáty do voleb do parlamentu a místních samospráv. Do parlamentu se nedostalo, v 

lokálních volbách ale bylo poměrně úspěšné, když získalo 11 křesel v oblastní samosprávě a 

několik křesel v samosprávách Berehovského, Užhorodského a Vynohradivského rajónu. 

V roce 1991 KMKSZ jako hlavní politická síla Maďarů spoluiniciovala referendum o 

autonomii Zakarpatské oblasti, pro kterou se vyslovilo 78 % hlasujících.49  

                                                      
48 Tóth, „Hungarian National Minority of Ukraine,“ 

    Viktória Ferenc, „Challenges of Hungarian Higher Education in Ukraine,“ ESUKA-JEFUL 2 (201): 143–6. 
49 Paul Robert Magocsi. A History of Ukraine, 722. 
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Ve snaze o reprezentaci Maďarů na celostátní úrovni se v roce 1991 KMKSZ spojilo se 

místními sdruženími Maďarů ve Lvově a Kyjevě. Vzniklo tak Demokratické sdružení 

Maďarů žijících na Ukrajině (Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséget, dále UMDSZ). Ihned 

však vyvstaly problémy, jelikož zakarpatští Maďaři měli rozdílné představy a problémy než 

malé komunity Maďarů ve Lvově a Kyjevě. Dalším problémem byl rozdílný pohled na 

referendum o autonomii Berehovského rajónu. Ačkoliv KMKSZ fakticky nevystoupilo z 

UMDSZ, spolupráce mezi jednotlivými částmi UMDSZ nefungovala.50 Roku 1994 se konaly 

volby do ukrajinského parlamentu a do místních samospráv. Sdružení tentokrát získalo jedno 

křeslo v parlamentu, dále získalo 9 křesel v šedesátičlenné oblastní radě, tj. 16 %, což zhruba 

odráželo podíl Maďarů v zakarpatském obyvatelstvu. Podobný podíl jim náležel i v místních 

radách. Ve sdružení však probíhaly vnitřní boje, které vyvrcholily 5. srpna 1994, kdy se výbor 

KMKSZ pro Berehovský rajón rozhodl oddělit od mateřského sdružení a vytvořil novou 

organizaci pod názvem Maďarské kulturní sdružení Berežska. Záhy následovalo oddělení 

výborů Svaljavského, Ťačivského a Užhorodského rajónu, které také vytvořily samostatné 

organizace.  Ty se 6. srpna spojily ve Fórum organizací zakarpatských Maďarů. Jeho součástí 

se stalo v roce 1993 založené Zakarpatské společenství maďarských intelektuálů. Fórum 

samotné se do dnešních dnů zaměřuje spíše na kulturní záležitosti a na uchování specifik 

maďarské menšiny v Zakarpatí.51 

 V roce 1996 proběhla první reorganizace UMDSZ, sdružení i tak nezačalo normálně 

fungovat. Do čela byl zvolen Mihály Tóth. V témže roce se stal předsedou KMKSZ Miklós 

Kovács. Další parlamentní a lokální volby na Ukrajině se odehrály roku 1998. Do nich jako 

nezávislý s podporou KMKSZ kandidoval právě Kovács, který nakonec křeslo získal. V 

parlamentu získal místo předsedy podvýboru pro problémy původních obyvatel, 

národnostních menšin a etnických skupin.52 V lokálních volbách ale zakarpatští Maďaři 

získali pouze 4 křesla, kvůli čemuž měli v oblastní radě menší podíl, než měli v populaci. Do 

dalších parlamentních a lokálních voleb v roce 2002 byl opět vybrán jako kandidát předseda 

KMKSZ Kovács. Jeho protikandidátem se s podporou Sjednocené sociálnědemokratické 

strany Ukrajiny stal István Gajdos, který byl téhož roku zvolen předsedou UMDSZ. Podle 

prvních zpráv ihned po ukončení hlasování se stal vítězem voleb Kovács, avšak komise 

                                                      
50 „Hungarian parties in Subcarpathia,“  

http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/0/0000004040/Andrea%20Bocskor%20%E2%80%93%20Karolina%20Darcs

i%20-%20Hungarian%20parties%20in%20Subcarpathia.pdf (navštíveno 5. 5. 2016). 
51 Ibid. 
52 „Микола Миколайович Ковач,“ http://www.kovachnikolay.openua.net/bio.php (navštíveno 7. 12. 2014). 
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dlouho nedala jasný výsledek. Nakonec rozhodl Nejvyšší soud Ukrajiny, který určil vítězem 

Gajdose, který zůstal poslancem na celé volební období do roku 2006. V lokálních volbách 

sice získali Maďaři 7 křesel, ale počet křesel v oblastní radě se zvětšil na 85.53 

Před dalšími volbami v roce 2008 se změnil volební systém ze smíšeného majoritně-

proporčního, kdy měli Maďaři zaručený samostatný volební okrsek, na poměrný systém. Bylo 

tak nutné získat 3 % veškerých hlasů na Ukrajině pro zisk jednoho křesla, což při necelém půl 

procentu Maďarů v populaci Ukrajiny bylo nemožné. Kvůli tomu ve volbách roku 2006 a v 

předčasných volbách roku 2007 Maďaři nezískali žádné místo v parlamentu. Ve volbách nově 

mohly kandidovat jen politické strany, a tak se KMKSZ i UMDSZ přetransformovali z hnutí 

v politické strany. V lokálních volbách v roce 2006 získalo KMKSZ 5 křesel a UMDSZ 

4 křesla, Maďaři tak získali o trochu větší zastoupení v oblastní radě. Během lokálních voleb 

v roce 2010 nastal velký problém prodeje hlasů Maďarů celoukrajinským stranám, a tak obě 

maďarské strany vyšly z voleb velice oslabeny, 3 místa v oblasti získala pouze KMKSZ, 

snížilo se také zastoupení Maďarů v místních radách.54 

Před parlamentními volbami v roce 2012 byl opět změněn volební systém, tentokrát se vrátil 

smíšený majoritně-proporční. Vrátila se tak šance Maďarů na své vlastní poslance, i když se 

přes snahu maďarských sdružení a maďarské vlády nevrátil samostatný volební okrsek.  

Homogenní maďarské osídlení bylo rozděleno mezi tři volební okrsky, v nichž byli Maďaři v 

menšině. KMKSZ nasadila do každého okrsku jednoho kandidáta, kdežto UMDSZ zařadila 

svého předsedu Gajdose na kandidátku Strany regionů. Nakonec se vyplatila Gajdosova 

taktika, protože se na rozdíl od kandidátů KMKSZ do parlamentu dostal.55 Gajdos zůstal 

poslancem až do parlamentních voleb roku 2014, 20. února téhož roku vystoupil v reakci na 

ukrajinskou revoluci z poslaneckého klubu Strany regionů. Během turbulentních událostí 

ukrajinské revoluce se stal novým předsedou KMKSZ László Brenzovics, který v květnu 

téhož roku podepsal s budoucím ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem dohodu o 

podpoře v nastávajících prezidentských volbách výměnou za větší práva maďarské menšiny.56 

To by do budoucna mohlo znamenat možný maďarský autonomní útvar v rámci Ukrajiny 

nebo alespoň maďarský volební okrsek na jihu oblasti. Ten je v dnešní době hlavním cílem 

                                                      
53 „Hungarian parties in Subcarpathia“. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 „Poroshenko backing reinforces legitimacy of Ukrainian power-holders, says official,“ 

 http://www.politics.hu/20140527/poroshenko-backing-reinforces-legitimacy-of-ukrainian-power-holders-says-

official/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
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politických organizací maďarské minority. Skutečnost, že je souvislé maďarské osídlení 

rozděleno do tří volebních okrsků, je často podrobována kritice místních maďarských 

politiků, kteří vždy před volbami do ukrajinského parlamentu vznáší protesty k Centrální 

volební komisi. Jejich protesty zatím zůstaly nevyslyšeny. Maďarští politici mají za to, že 

kyjevská vláda schválně nechce vytvořit jednotný volební okrsek pro místní Maďary, protože 

se obává vyhlášení jejich autonomie. Tyto obavy odmítají jako nepodložené.57 Před místními 

volbami v roce 2015 bylo poprvé v historii dosaženo dohody o volební spolupráci KMKSZ a 

UMDSZ. Voleb se kandidáti obou maďarských menšinových stran účastnili zapsáni na 

jednotné kandidátce, registrované pod KMKSZ.58 K dohodě došlo ze strachu z případného 

nepřekročení pětiprocentní hranice pro vstup do místních zastupitelstev. Nakonec byla 

maďarská strategie úspěšná, spojená kandidátka získala křesla nejen v obecních 

zastupitelstvech, ale i v oblastní radě. V oblastní radě získalo spojené maďarské uskupení jako 

čtvrtá nejsilnější strana 8 křesel. V Berehovském rajónu a samotném městě Berehovo získali 

Maďaři poprvé většinu v místním zastupitelstvu. Strana také vyhrála v Užhorodském rajónu a 

získala místa ve Vynohradivském a Mukačevském rajónu.59 Obě maďarské politické strany se 

během změny politického vedení země na jaře 2014 přidaly na stranu současného vedení a 

v současnosti podporují ukrajinskou cestu integrace do Evropské unie. To je pochopitelné, 

protože sbližování Ukrajiny s Evropskou unií může přinést usnadnění cestování a práci 

v Maďarsku kvůli zrušení vízové povinnosti. Také to umožní přístup k evropským 

rozvojovým fondům. Pokud bude Ukrajina na cestě evropské integrace úspěšná a vstoupí do 

Evropské unie a Schengenského prostoru, budou moci Maďaři za Zakarpatské oblasti bez 

hraničních kontrol cestovat do Maďarska a naopak. To je ale zatím jen dlouhodobá 

perspektiva.  

 

 

 

                                                      
57 „Заява KMKSZ та UMDSZ у зв’язку зі створенням виборчих округів в Берегівському районі,“ 

http://www.karpatalja.ma/novini/zayava-kmksz-ta-umdsz-u-zvyazku-z%D1%96-stvorennyam-viborchix-

okrug%D1%96v-v-bereg%D1%96vskomu-rajon%D1%96/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
58 „KMKSZ та UMDSZ підписали виборчу угоду,“ http://www.karpatalja.ma/novini/kmksz-ta-umdsz-

p%D1%96dpisali-viborchu-ugodu/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
59 „Brenzovics Lászlo: A kárpátaljai magyarság bebizonyította hogy képes kiállni saját érdekei 

mellett,“http://kmksz.com.ua/2015/11/08/brenzovics-laszlo-a-karpataljai-magyarsag-bebizonyitotta-hogy-kepes-

kiallni-sajat-erdekei-mellett/ (navštíveno 5. 5. 2016). 
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3. Mezinárodní část 

3.1. Maďarská politika vůči maďarským menšinám v 

zahraničí 

Po porážce Rakouska-Uherska v první světové válce a následném podpisu Trianonské mírové 

smlouvy v roce 1920 ztratilo Maďarsko velkou část svého území, na kterém zůstalo více než 

tři miliony etnických Maďarů. Celé meziválečné období se Maďarsko snažilo mírovou 

smlouvu revidovat, avšak neúspěšně. Po příklonu na stranu nacistického Německa se díky 

arbitrážím a zapojením do války podařilo znovu připojit velkou část ztracených teritorií. Ta 

ale byla opět navrácena po prohře ve druhé světové válce. Po válce se Maďarsko dostalo do 

sovětské mocenské sféry. Protože oficiálně komunistické Maďarsko deklarovalo svou 

oddanost socialistickému internacionalismu, přestalo otevřeně podporovat maďarské menšiny 

v okolních, taktéž komunistických, státech. Mezi obyvatelstvem však vzpomínky na příbuzné 

za hranicemi Maďarska nezmizely. Do nástupu glasnosti a perestrojky v osmdesátých letech 

nebylo možné, aby Maďarsko zasahovalo do činnosti menšin v sousedních státech. O to více 

se to týkalo maďarské menšiny v Sovětském svazu. To se změnilo na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let, kdy se zhroutily komunistické režimy ve střední a východní Evropě, a 

politická zřízení začala být stavěna na demokratických základech. V Maďarsku k tomu došlo 

v roce 1989 při jednáních mezi vládnoucími komunisty a opozicí. Na podzim téhož roku byla 

přijata nová demokratická verze ústavy a byla vyhlášena tzv. třetí republika. V ústavě nyní 

stálo, že „Maďarsko cítí odpovědnost za osud Maďarů žijících v zahraničí a chce podporovat 

jejich vztah k Maďarsku“. Tím bylo v rámci vztahu s Maďary mimo trianonské hranice 

navázáno na předkomunistické období.60 Následujícího roku se konaly první svobodné volby 

po éře komunismu. V nich vyhrálo Maďarské demokratické fórum (Magyar Demokrata 

Fórum, dále MDF), založené už v době upadajícího komunistického režimu v roce 1987 

demokraticky smýšlejícími intelektuály. Premiérem se tak stal jeho předseda József Antall. 

Během jeho vlády bylo vydáno prohlášení, že „Maďaři v Karpatské kotlině jsou součástí 

národa“. Antall se také v jednom ze svých prvních prohlášení nechal slyšet, že chce být 

premiérem všech patnácti milionů Maďarů. Tím bylo myšleno, že chce být premiér i pro pět 

                                                      
60 Szabolcs Pogonyi, „Transborder Kin-minority as Symbolic Resource in Hungary.“ Journal on Ethnopolitics 

and Minority Issues in Europe 14 (2015): 85 
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milionů Maďarů žijících za hranicemi Maďarska.61 Dále byl během novelizace původní 

komunistické ústavy přidán článek o odpovědnosti Maďarské republiky za Maďary, kteří žijí 

za hranicemi Maďarska. Roku 1996 byl vládním výnosem zřízen Vládní úřad pro maďarské 

menšiny v zahraničí (Határon Túli Magyarok Hivatala). Ten byl vytvořen s cílem uchovat 

kontakt s organizacemi Maďarů po celém světě s důrazem na maďarské menšiny v 

sousedních státech a také s vládami těchto zemí. Tím bylo myšleno hlavně Slovensko a 

Rumunsko, ale i Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko. Dalším důvodem 

zřízení úřadu byla pomoc při vytváření koncepcí politiky vůči maďarským menšinám, 

právních úpravách maďarských zákonů týkajících se těchto menšin a mezinárodních smluv. 

Dalším proklamovaným cílem byla podpora přeshraničního, regionálního a subregionálního 

sociálního, kulturního a ekonomického rozvoje.62   

Míra náklonosti k Maďarům za hranicemi se lišila podle politické orientace vlády. Ač mezi 

všemi politickými stranami vládl konsensus o určité podpoře maďarských menšin v zahraničí, 

pohled na podobu této podpory byl ale mezi jednotlivými stranami odlišný. Zjednodušeně se 

dá říci, že pokud vládla levice, v Maďarsku reprezentována Maďarskou socialistickou strany 

(Magyar Szocialista Párt, dále MSZP), byl postoj vůči krajanům v zahraničí zdrženlivější. 

Pokud se k moci dostaly pravicové strany, zastoupené nejdříve MDF a později Fideszem, byl 

postoj k maďarským menšinám pozitivnější. Jako kontrast k již zmíněnému vyjádření Józsefa 

Antalla o patnácti milionech Maďarů lze uvést prohlášení tehdejšího socialistického premiéra 

z let 1994-98 Gyuly Horna, který prohlásil, že on je premiérem deseti a půl milionu Maďarů. 

Tím myslel, že je premiérem pouze obyvatel samotného Maďarska bez krajanů za 

hranicemi.63 Součástí podpory, i přes rozdílné pohledy pravice a levice, vždy byla finanční 

pomoc politickým, vzdělávacím a kulturním organizacím menšin. Dále byly investovány 

peníze do zlepšení ekonomické situace krajanů za hranicemi. Zlepšení situace maďarských 

menšin nastalo po volbách v roce 1998, kdy zvítězil pravicový Fidesz, v jehož čele stál 

současný maďarský premiér Viktor Orbán. Do jeho zvolení vkládali Maďaři za hranicemi 

velké naděje, a tak v roce 1998 maďarské menšinové organizace zaslaly premiérovi prosbu o 

udělení maďarského občanství. Obávaly se, že s integrací Maďarska do Evropské unie budou 

znesnadněny jejich časté cesty do Maďarska. Okolní státy s výjimkou Rakouska, Slovenska a 

                                                      
61 Tünde Puskás. We Belong to Them: Narratives of Belonging, Homeland and Nationhood in Territorial and 

Non-territorial Minority Settings (Brusel: European Interuniversity Press, 2009), 81 – 2. 
62 „Decree 90/1992 (V. 29) on the Government Office for Hungarian Minorities Abroad,“  

http://www.ciemen.org/mercator/butlletins/49-28.htm (navštíveno 7. 12. 2014). 
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Slovinska nebyly členy ani kandidáty na blízký vstup do Evropské unie.64 Jeho vláda však 

toto odmítla, avšak připravila jakousi alternativu. Tou měl být tzv. Zákon o statusu, který byl 

v roce 2001 maďarským parlamentem drtivou většinou přijat. V tomto zákonu stojí, že 

Maďaři žijící na Ukrajině, Slovensku, Rumunsku a Srbsku jsou členy národa.65 Měly se tak 

zlepšit svazky zahraničních Maďarů se samotným Maďarskem, zlepšit pracovní možnosti pro 

menšinové Maďary v Maďarsku a také umožnit studium na univerzitách pro krajany 

z diaspor, de facto to ale byla pouhá deklarace, jejíž obdoby byly vydány již dříve v 

sousedních státech. Ke konci vlády Fideszu se začaly objevovat první debaty o možném 

udělení občanství Maďarské republiky maďarským menšinám v zahraničí. Většina 

politických elit se ale obávala, že by mohly maďarské menšiny ztratit možnost své částečné 

kulturní autonomie, kdyby nabyly maďarského občanství.66 V dalších parlamentních volbách 

v roce 2002 se vrátili k moci maďarští socialisté v čele s Péterem Medgyessym. Ti ve volební 

kampani odmítali statusový zákon, neboť podle jejich výkladu mohl umožnit všem občanům 

zemí, kde žije maďarská menšina bez problémů pracovat v Maďarsku. Socialisté po vítězství 

ve volbách odstranili za zákona zmínku o spojeném maďarském národu za hranicí 

Maďarska.67 Právě zvolený Medgyessy pronesl v ústředí MSZP projev, ve kterém se označil 

za premiéra všech deseti milionů Maďarů.68 I přes neochotu socialistických politických elit 

začala Světová federace Maďarů (Magyarok Világszövetsége) sbírat podpisy nutné k 

uskutečnění referenda o udělení maďarského občanství maďarským menšinám a do července 

2004 byl nasbírán nutný počet podpisů. Datum referenda bylo určeno na 5. prosinec téhož 

roku. Před jeho uskutečněním probíhaly politické boje, kdy vládnoucí socialisté byli proti 

udělení občanství a nabízeli, aby příslušníci menšin získali speciální pas bez občanství. Fidesz 

ale změnil svůj předchozí odmítavý postoj a udělení občanství začal horlivě podporovat. 

Referendum dopadlo z pohledu menšin zklamáním, i když 65 % hlasujících hlasovalo pro 

udělení občanství. Bylo ale zhaceno nízkou účastí pouhých 35 % možných voličů. Menšiny 

však nepřišly zkrátka, v roce 2005 byl přijat parlamentem zákon ulehčující získání občanství 

etnickým Maďarům z menšin, kteří se přistěhovali do Maďarska. V následujícím roce byla 

uzákoněna obdoba slibovaných speciálních pasů, kdy mohli etničtí Maďaři ze zahraničí bez 

                                                      
64 Pogonyi, „Transborder Kin-minority as Symbolic Resource in Hungary.“ 83 
65 Tristan James Mabry, John McGarry, Margaret Moore a Brendan O'Leary. Divided Nations and European 

Integration (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 106–107. 
66 Mabry, McGarry, Moore a O'Leary. Divided Nations. 108. 
67 Pogonyi, „Transborder Kin-minority as Symbolic Resource in Hungary.“ 83–4 
68 Puskás, „We Belong to Them,“ 82 
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potřeby víz pobývat až pět let v celku na území Maďarska za účelem zlepšování jazyka a 

rodinných a kulturních vztahů.69 

Velká změna nastala v roce 2010, kdy se po parlamentních volbách k moci vrátil pravicový 

Fidesz s Viktorem Orbánem v čele. Ten již během volební kampaně využíval téma 

maďarských menšin. Během prvních dnů vlády strany Fidesz byl Zákon o občanství obohacen 

o nový dodatek, který nepodmiňoval získání maďarského občanství dřívějším pobytem na 

území Maďarska. Deklarovaným cílem bylo sjednotit národa bez ohledu na hranice.70 

Zejména Maďarům žijícím na Ukrajině, Srbsku a před rokem 2014 Chorvatsku se tak otevřela 

cesta k občanství Evropské unie. Po přijetí nového zákona získalo maďarské občanství více 

než 600 tisíc Maďarů. V dubnu roku 2011 byl maďarským parlamentem schválen návrh nové 

ústavy. Ta se věnovala vztahu s Maďary vně trianonských hranic mnohem více. Nyní se 

v ústavě píše, že „Maďarsko je odpovědné za osud Maďarů žijících za maďarskými 

hranicemi“, což znamená „pomoc při zřízení místních samospráv a uplatňování jejich 

individuálních a kolektivních práv“. Ve stejném roce byl přijat dodatek k volebnímu právu, 

který umožnil maďarským krajanům, kteří nově nabyli maďarského občanství, volit ve 

volbách do parlamentu.71 Na konci roku 2011 byla také zřízena Rada maďarské diaspory 

(Magyar Diaszpóra Tanács). Ta slouží jako fórum pro organizace sdružující Maďary po 

celém světě. Jejím prostřednictvím jsou tlumočeny problémy a návrhy maďarských diaspor 

maďarské vládě.72  

3.2. Vývoj ukrajinsko-maďarských vztahů 

Pro Ukrajinu nepatří vztahy s Maďarskem mezi ty nejdůležitější vztahy se svými sousedy. 

Těmi jsou bezesporu kvůli předešlým historickým vazbám vztahy s Ruskem a Polskem. 

Stejný případ se týká i Maďarska, pro které jsou zcela nepochybně významnější vztahy s 

Rumunskem nebo Slovenskem, kde žijí největší maďarské menšiny. I přes tento fakt jsou 

jejich vzájemné bilaterální vztahy důležité pro obě země důležité. Pro Maďarsko je Ukrajina 

největším, nejlidnatějším a potenciálně nejsilnějším sousedem, pro Ukrajinu je Maďarsko 

jednou z možných bran do Evropské unie.  
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70 Ibid. 
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Protože Ukrajina byla až do roku 1991 součástí Sovětského svazu, neměla dlouho svou 

vlastní zahraniční politiku. Ačkoliv byla jedním ze zakládajících členů OSN se samostatným 

zastoupením v této organizaci, fakticky hlasovala podle rozhodnutí z Moskvy, vlastní cíle 

tedy nesledovala. To se začalo měnit s nástupem Gorbačova do funkce generálního tajemníka 

Komunistické strany Sovětského svazu. Historie vzájemných ukrajinsko-maďarských vztahů 

se tedy začala psát při uvolňování v období glasnosti a perestrojky. Jako začátek vztahů lze 

označit návštěvu ministra kultury Ukrajinské SSR Jurije Oleněnka v Budapešti na konci roku 

1989. Během jeho oficiální návštěvy byl podepsán Protokol o spolupráci v kulturní sféře. 

V následujícím roce přijela do již demokratického Maďarska oficiální delegace ministra 

zahraničí Ukrajinské SSR Anatolije Zlenka. Ve stejném roce navštívil Ukrajinu poprvé 

maďarský prezident Árpád Göncz. Během těchto oficiálních návštěv maďarské vedení 

vyjadřovalo podporu ukrajinské snaze o nezávislost. Na konci května roku 1991 navštívil 

Budapešť tehdejší předseda ukrajinského parlamentu a budoucí prezident Leonid Kravčuk. Při 

jeho návštěvě bylo podepsáno devět dokumentů, mezi nimi konzulární dohoda, deklarace o 

navázání vztahů mezi Maďarskem a Ukrajinskou SSR a deklarace o principech spolupráce na 

otázce národnostních menšin. Tyto dokumenty znamenaly faktické uznání Ukrajiny jako 

suverénního státu ze strany Maďarska.73 Důvodem podepsání deklarace o principech 

spolupráce na otázce národnostních menšin byla maďarská snaha o zabezpečení práv 

maďarské menšiny a ukrajinská snaha zabránit možnému separatismu. Deklarace praví, že „se 

obě strany zavazují k respektování vzájemné teritoriální integrity a prohlašují, že nemají vůči 

sobě teritoriální nároky a nevznesou tyto nároky ani v budoucnosti.“ Dále se smluvní strany 

zavazují k „ochraně národnostních menšin před aktivitami, které by ohrozily jejich existenci, 

jako je propagace násilí, snaha o administrativní a ekonomickou asimilaci nebo cílená změna 

národnostní skladby regionu.“ Deklarace také zaručuje právo národnostních menšin na 

používání svého jazyka na veřejnosti, možnost studia v menšinovém jazyce a záruku udržení 

svého kulturního dědictví.74 Schválení deklarace předcházela velká debata v maďarském 

parlamentu, a to i přes to, že maďarské menšině na Ukrajině zachovávala velká práva. 

Odpůrci deklarace se zaměřovali na část týkající se teritoriálních nároků a jejich vyloučení v 

budoucnosti. Podle nich se vzdání nároků rovnalo smíření se s Trianonskou mírovou 

smlouvou. Podle dalších kritiků to byl jen jednostranný ústupek Ukrajině, protože ta vůči 

Maďarsku žádné teritoriální nároky neměla. Oponenti deklarace se také obávali možnosti 
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stejných požadavků na odmítnutí budoucích teritoriálních nároků od ostatních zemí, kde žije 

početná maďarská menšina. Nakonec proti přijetí deklarace hlasovali jen dva poslanci. Podle 

většiny poslanců Maďarsko neopustilo svou menšinu na Ukrajině, ale smlouvou zabezpečilo 

jejich přežití. Zdůvodnili to tak, že je smysluplnější zajištění práv maďarské menšiny než 

nejisté výhledy na připojení maďarských oblastí na Ukrajině v budoucnosti.75 Dá se říci, že 

podepsání smlouvy nakonec opravdu zabezpečilo práva maďarské minority. Až do 

současnosti tak nedošlo k žádné asimilaci či poukrajinštění. Maďaři mluví svým jazykem a 

udrželi si své kulturní odlišnosti a zvyky.   

 K oficiálnímu navázání diplomatických vztahů došlo 3. prosince 1991, tedy dva dny po 

referendu schvalujícím Akt prohlášení nezávislosti Ukrajiny. Za tři dny, 6. prosince, byla při 

návštěvě maďarského premiéra Józsefa Antalla v Kyjevě podepsána bilaterální Smlouva o 

založení dobrých vztahů a spolupráci, kterou ratifikoval ukrajinský parlament v polovině roku 

1992 a maďarský parlament v létě 1995. Vznikla tak společná ukrajinsko-maďarská komise, 

která měla řešit problémy maďarské menšiny na Ukrajině a ukrajinské, potažmo rusínské 

menšiny v Maďarsku. Během návštěvy premiéra Antalla bylo otevřeno maďarské 

velvyslanectví v Kyjevě, Maďarsko se tak stalo první zemí, která na Ukrajině otevřela 

velvyslanectví. To začalo plně fungovat v březnu 1992. Postupně byl otevřen maďarský 

generální konzulát v Užhorodě, konzulát v Berehovu a Lvově. Ukrajina otevřela 

velvyslanectví v Budapešti a generální konzulát v Nyíregyháze. V průběhu devadesátých let 

stoupl obchod mezi zeměmi na více než dvojnásobek a dále rostl. Z Maďarska byly na 

Ukrajinu vyváženy autobusy Ikarus a další strojírenské výrobky, opačně směřovaly 

metalurgické výrobky a další kovové výrobky. Stejné produkty tvoří obchodní výměnu i dnes. 

Tato doba byla ve znamení častých návštěv mezi představiteli obou zemí, byly také vytvořeny 

společné komise z poslanců obou zemí, které měly zlepšit spolupráci v oblasti ekonomiky a 

ochrany národnostních menšin. Tento trend byl ke konci 90. let zpomalen rychlou integrací 

Maďarska do evropských a euroatlantických struktur, do kterých ho Ukrajina nemohla tak 

rychle následovat.76 Po vstupu Maďarska do NATO v roce 1999 a do Evropské unie v roce 

2004 ale neustaly dobré ukrajinsko-maďarské vztahy a pokračovala, již však pomalejším 

krokem, spolupráce ve všech sférách. Kvůli naplnění kritérií Evropské unie byl mezi 

Maďarskem a Ukrajinou zaveden vízový režim, který zkomplikoval přechod hranic nejen pro 

maďarskou menšinu. Ten Maďarsko zavedlo jako poslední země Visegrádské 

                                                      
75 Deme, „National Sentiment and Foreign Affairs,“ 290–2. 
76 Wolczuk. Ukraine's Foreign and Security Policy, 80–81. 
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skupiny (dále V4), navíc je dále vydávalo bezplatně.77 Během nultých let 21. století 

pokračoval stávající trend dobrých vztahů mezi zeměmi. Maďarsko se spolu s Polskem stalo 

velkým zastáncem zapojení Ukrajiny do euroatlantických struktur, velkou měrou se podílelo 

na ukrajinské části projektu EU Východní partnerství.78 Mezistátní obchod narostl o několik 

desítek procent, obchodní vztahy se prohlubovaly, což trvá do dnešní doby, kdy je objem 

vzájemného obchodu 1,2 miliardy amerických dolarů. Maďarsko je jeden z nejdůležitějších 

partnerů Ukrajiny v rámci států Evropské unie.79 Snaha o integraci Ukrajiny do 

euroatlantických struktur neprobíhá z maďarské strany jen jednostrannou pomocí, Maďarsko 

se snaží Ukrajině pomáhat i skrze V4. V roce 2005 bylo Maďarskem iniciováno první setkání 

hlav států V4 s prezidentem Ukrajiny. V rámci V4 je Maďarsko spolu s Polskem v postoji 

k Ukrajině aktivnější než Česká republika a Slovensko. Je to dáno větším zájem z důvodu 

existence maďarské menšiny, tento faktor u pasivnějších států chybí. Během oranžové 

revoluce na Ukrajině v roce 2005 tak maďarské vedení aktivně podpořilo proevropského 

Viktora Juščenka. Těsně po oranžové revoluci přiletěl do Kyjeva na státní návštěvu maďarský 

premiér Ferenc Gyurcsány, který zde vyjádřil bezpodmínečnou podporu nové ukrajinské 

premiérce Julii Timošenko.80  

K ohrožení dobře vyvíjejících se vztahů mezi Maďarskem a Ukrajinou došlo během 

ukrajinské revoluce na jaře roku 2014. Během revolučního chaosu, při kterém docházelo 

k obsazování vládních úřadů po celé zemi, ať už se strany proevropsky nebo prorusky 

orientovaných skupin, se některé nacionálně orientované skupiny ze západní části Ukrajiny 

snažily o revizi zákonů týkajících se národnostních menšin. V některých případech docházelo 

na Ukrajině i k ozbrojeným konfliktům. Nestabilita země a faktická neschopnost ozbrojených 

složek jakkoliv zvládat porevoluční chaos vyvolaly mezi maďarskými politiky obavy o osud 

svých krajanů v Zakarpatské oblasti. Maďarská vláda tak během roku 2014 vydala několik 

prohlášení o své připravenosti pomoci maďarské menšině na Ukrajině. I přes tato prohlášení 

se ale Maďarsko nepokusilo silou zasáhnout ve prospěch maďarské menšiny. To bylo dáno 

především absencí bezprostředního ohrožení krajanů, jelikož se konflikt na východě země 

udržel pouze v okolí Doněcku a Luhansku. S obavami nicméně pohlížela maďarská vláda na 

                                                      
77 Povilas Zielys, „Relations between Visegrad States and Ukraine: a ‚Two Speed‘ Central Europe.“ UNISCI 

Discussion Papers 19 (2009): 41. 
78„Political issues of Ukraine and Hungary“ 
79„Trade and economic cooperation of Ukraine and Hungary,“ http://hungary.mfa.gov.ua/en/ukraine-hu/trade 

(navštíveno 5. 5. 2016). 
80Zielys, „Relations between Visegrad States and Ukraine,“ 40. 
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zrušení Zákona o zásadách státní jazykové politiky.81 K tomu došlo 23. února 2014 během 

jednání ukrajinského parlamentu, kdy bylo zrušení zákona odhlasováno s cílem posílení role 

ukrajinštiny. Po této kritice bylo zrušení zákona nakonec vetováno 28. února tehdejším 

výkonným prezidentem Oleksandrem Turčynovem. Zrušením zákona by maďarská menšina 

mohla přijít o svá dříve nabytá práva. Po Ruské anexi Krymu a začátku konfliktu na východě 

Ukrajiny začala na v zemi mobilizace spojená s odvody mladých mužů do armády. Ta se 

dodnes týká mužů ze všech částí Ukrajiny, tedy i Maďarů ze Zakarpatí. Nasazení etnických 

Maďarů v antiteroristické operaci na východě Ukrajiny opět vzbudilo obavy v Budapešti. 

Maďarské organizace v Zakarpatské oblasti se postavily k mobilizaci negativně, podle 

UMDSZ  by měl být konflikt řešen mírovou cestou a nábor rekrutů by měl být dobrovolný, 

KMKSZ  kritizovala nedostatečný výcvik povolaných mužů.82 V současné době Maďarsko 

podporuje mírovou cestu řešení konfliktu na východě Ukrajiny. V souladu se bilaterálními 

smlouvami podporuje teritoriální integritu Ukrajiny a má zájem na integraci země do 

euroatlantických struktur. Pozornost Maďarska je však stále nejvíce upírána na situaci 

maďarské minority.83 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
81 „Scrapping language law could question new Ukrainian admin’s democratic commitment, says foreign 

ministry,“http://www.politics.hu/20140225/scrapping-language-law-could-question-new-ukrainian-admins-

democratic-commitment-says-foreign-ministry/ (navštíveno 7. 5. 2016). 
82 „Hungarian Concerns over Mobilization in Ukraine,“http://hungarytoday.hu/news/hungarian-concerns-

mobilization-ukraine (navštíveno 7. 5. 2016). 
83 „Németh: Hungary supports efforts towards peace in Ukraine,“http://dailynewshungary.com/nemeth-hungary-

supports-efforts-towards-peace-in-ukraine/ (navštíveno 7. 5. 2016). 
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Závěr 

Maďarská menšina na Ukrajině zažila v minulosti několik velkých zvratů. Prvním byla 

porážka Rakouska-Uherska v první světové válce a s tím spojený podpis Trianonské mírové 

smlouvy v roce 1920. Vytvořením trianonských hranic se octli zakarpatští Maďaři, až na 

krátké období během druhé světové války, navždy za hranicemi své vlasti. Maďaři také 

ztratili své výsadní postavení vládnoucího národa v regionu. K dalšímu zlomu došlo 

s příchodem Rudé armády do Zakarpatí v roce 1944. Jako poražený národ zatížený kolektivní 

vinou přišli Maďaři o většinu svých občanských práv. I přes uvolnění v Chruščovově éře jim 

všechna práva vrácena nebyla a Maďaři tak zůstali spíše trpěni. Změny přišly až se začátkem 

reforem v Sovětském svazu v polovině osmdesátých let, díky kterým došlo k obrození 

kulturního a politického života maďarské menšiny v Zakarpatí. V souvislosti s obnovením 

činnosti menšiny vznikly dvě hlavní organizace sdružující maďarskou menšinu na Ukrajině – 

KMKSZ a UMDSZ. Ty se, i přes své rozpory a s tím související neúspěch získat křeslo pro 

maďarského poslance v ukrajinském parlamentu, nakonec dokázaly v loňském roce poprvé 

dohodnout, což nakonec zajistilo větší zastoupení maďarské menšiny na místní a oblastní 

úrovni. Tato úspěšná spolupráce tak dává Maďarům do budoucnosti naději na větší 

rozhodování v Zakarpatské oblasti. V současné době je hlavním cílem maďarských organizací 

na Ukrajině zabezpečit fungování vzdělávání v maďarském jazyce na všech úrovních. 

Z důvodu špatné ekonomické situace Ukrajiny je financování problematické, a tak nezbývá 

než se spoléhat na finance z Maďarska. Neméně důležitým cílem je vytvoření jednotného 

volebního okrsku pro maďarskou menšinu, který by odrážel zájmy menšiny. Ta je 

v současnosti rozdělena mezi několik jiných okrsků. Vznik okrsku by znamenal jisté místo 

pro zástupce Maďarů v ukrajinském parlamentu, které v současnosti není nikdy jisté. 

Současná ukrajinská legislativa je z hlediska problematiky národnostních menšin srovnatelná 

se stavem ve státech Evropské unie, a tak dává národnostním minoritám relativně velký 

prostor na kulturní autonomii.  I když se občas objevují hlasy, zejména ze strany ukrajinských 

nacionalistů, o omezení práv národnostních menšin a o zabezpečení ukrajinizace veřejného 

prostoru, zůstávají tyto hlasy naštěstí nevyslyšeny. K zachování práv menšin pomáhá i 

současná snaha o integraci Ukrajiny do euroatlantických struktur. Ukrajina však odmítá 

jakékoliv snahy o teritoriální autonomii. 
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Vzájemné ukrajinsko-maďarské vztahy lze bez problémů označit jako dobré. Maďarsko 

v roce 1991 jako první stát uznalo nezávislost Ukrajiny a v takto započatém trendu i 

pokračuje. V rámci Visegrádské skupiny se snaží aktivně přiblížit vstup Ukrajiny do Evropské 

unie a NATO. Protože je otázka maďarských menšin za hranicemi Maďarska jednou 

z hlavních otázek maďarské zahraniční politiky jako takové, je i otázka maďarské menšiny 

v Zakarpatské oblasti prioritou vzájemných vztahů s Ukrajinou. Protože maďarská menšina 

v Zakarpatí požívá ze strany Ukrajiny relativně velkých práv, nebyl nikdy zavdán důvod ke 

zhoršení mezi oběma státy. Maďarská menšina na Ukrajině je tedy důvodem k udržení 

dobrých vzájemných vztahů mezi oběma státy. Dokud se budou moci ukrajinští Maďaři 

kulturně a politicky realizovat a budou moci žít, tak jak dosud byli zvyklí, není důvod ke 

zhoršení vzájemných vztahů. Naopak Ukrajina má zájem na udržení dobrých ekonomických 

vztahů s Maďarskem, zakarpatští Maďaři, kteří znají ukrajinské prostředí, fungují jako 

prostředníci mezi oběma zeměmi a mohou tedy napomáhat Ukrajině přitáhnout investice ze 

strany Maďarska. Ukrajina tedy nemá velký zájem na poškození ekonomických vztahů 

omezením práv menšiny. Navíc s chystaným zavedením bezvízového styku mezi Ukrajinou a 

Evropskou unií a tedy Maďarskem obchodní styky mezi oběma státy ještě zintenzivní. 

Summary 

The Hungarian minority in Ukraine experienced several big twists in the past. The first was 

defeat of Austria-Hungary in World War I with subsequent signing the Treaty of Trianon in 

1920. With creation of Trianon borders Transcarpathian Hungarians ended up, with the 

exception of short period during World War II, behind borders of their motherland forever. 

The Hungarians also lost their privilege of the rulling nation in the region. The next turnabout 

happenned with arrival of the Red Army into Transcarpathia in 1944. As defeated nation, 

burdened with collective guilt, the Hungarian minority lost majority of their civil rights. 

Despite thaw in Khrushchev’s era, they didn’t receive the rights back. Changes came when 

reforms in the Soviet Union began in the middle of 1980’s. Thanks to them the cultural and 

political life of the Hungarian minority in Transcarpathia started to revive. In the context with 

political revival two main organization were founded with the goal to unite Hungarian 

minority - KMKSZ and UMDSZ. They were in conflict against each other, which resulted in 

occasional failure of reaching a seat for Hungarian deputy in Ukrainian parliament  After all, 

they started to cooperate last year and they succeeded in last local election. Their cooperation 

ensured bigger representation for Hungarian minority on local and regional level. It raised 
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Hungarian hopes for wider participation in decision making in Transcarpathia. Today, the 

main goal of organizations is to secure education in the Hungarian language on all the levels. 

Due to bad Ukrainian economic condition , funding is problematic so the funds from Hungary 

are essential for further existence. Last but not least important goal is to establish united 

constituency for the Hungarian minority. It is neccessary for reflection of local Hungarian 

minority’s interests. At the present, territory, which is inhabited by Hungarians, is divided into 

several constituencies. Establishment of Hungarian constituency will definitely bring seat of 

representative for Hungarian minority in Ukrainian parliament.  

Current Ukrainian legislation from the view of national minority issues is comparable with 

legislation in the European Union so the national minorities have relativelywide freedom in 

cultural realisation. Altough some voices about limitation of national minorities‘ rights 

appeared, mostly from Ukrainian nationalists, they fortunately went unhear. The efforts to 

integrate Ukraine into Europe also helps with maintaining minority rights. Ukraine still refuse 

any kinds of attempts for territorial autonomy. 

Mutual Hungary-Ukrainian relations can described as favorable without any problems. 

Hungary was the first country who recognized the independence of Ukraine in 1991 and 

continues with that kind of policy. In the framework of Visegrád Group actively makes efforts 

to bring Ukrainian accession closer to the European Union and NATO. Because the question 

of Hungarian minorities beyond borders is one of the most important issues in Hungarian 

foreign policy itself, question of Hungarian minority in Transcarpathia is priority in mutual 

relations with Ukraine. Enjoying relatively wide minority rights in Ukraine, there wasn’t 

reason to worsen mutual relations, thus Hungarian minority in Ukraine is the reason to 

maintain favorable bilateral relations between Hungary and Ukraine. As long as Ukrainian 

Hungarians can culturally and politically realize their potential and keep their way of life, 

there is no reason for Hungary to deteriorate mutual relations. In other hand, Ukraine has 

interest in sustaining good economic relations with Hungary. Transcarpathian Hungarians, 

who know Ukrainian environment, work as mediator between both countries, so they can help 

Ukraine to attract investment from Hungary. That implies Ukraine doesn’t have interest in 

impairing economic relations with the limitation of minority rights. Moreover, with the 

prepared introduction of visa liberalization between Ukraine and the European Union the 

trade relations between both countries will intensify. 
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