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INTERPRETÁCIA RUSKÝCH REÁLIÍ V SLOVENSKEJ TLAČI 

Jozef SIPKO 

Abstrakt 

Takmer dve desaťročia po zásadných spoločenských premenách nachádzame v jazyku súčasných masmédií 
jazykový obraz uvedených zmien. V príspevku je pozornosť sústredená na jazykové jednotky, ktoré zohrá-
vali významnú ideologickú pozíciu v bývalom režime. Autor ich nazýva etnokultúrnymi sovietizmami 
(ES). V postsovietskom kontexte sa používajú ako prostriedky paródie a kritiky vo vzťahu k súčasným reá-
liám. Tieto pragmaštylistické transformácie ES podávajú názorný dôkaz o zneužívaní jazyka mocenskými 
štruktúrami. Slúžia ako mytologémy, ktoré skrývajú reálnu podstatu skutočnosti. Uvedený mocenský me-
chanizmus však funguje v každom období, čo je v príspevku ilustrované viacerými príkladmi z ruskej 
a slovenskej tlače posledného obdobia. 
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Každá ideológiou naplnená doba sa opiera o mýty, ktoré sú mocenskou oporou vládnu-

cich zoskupení. V súčasnosti sa vytvára dojem, že mytologizácia moci je vecou minulosti, 
pre nás sa to osobitne vzťahuje na obdobie, ktoré oficiálne skončilo v r. 1989, teda Gorbačo-
vovou „perestrojkou“. Napriek tomu, že jej hlavný aktér dostal Nobelovu cenu, je zrejmé, že 
„perestrojka-prestavba“ bola takisto mýtom, keďže jej hlavným cieľom bolo obnovenie so-
cializmu podľa Lenina (Gorbačov). V tejto súvislosti je pozoruhodné, že už v r. 1990 ju spo-
chybňoval časopis Naš sovremennik (v č. 12), keď ju charakterizoval okazionálnym slovom 
katastrojka, a nedávno zosnulý významný ruský mysliteľ, spisovateľ a filozof A. Zinoviev 
napísal román s tým istým názvom. To iba ilustruje metódy zneužívania jazyka s cieľom 
politickej moci a ideologického vplyvu vlastne v každej dobe. V r. 2003 USA napadli Irak 
pod zámienkou, že vlastní zbrane hromadného ničenia. Po obsadení Iraku sa nič nenašlo, 
ale funguje ďalšia mytologéma o nastolení demokracie v Iraku. V novembri r. 2007 svetové 
agentúry priniesli správu o istom Iračanovi, ktorý sa vydával za chemika a poskytol západ-
ným rozviedkam „dôveryhodné a zaručené informácie“ o irackom jadrovom programe. 
Dnes všetci uznávajú, že to bola lož, no 14. februára 2003 vtedajší americký minister zahra-
ničia C. Powell na tlačovej konferencii lživé informácie spomínaného „chemika“ uvádzal 
ako „spoľahlivý informačný zdroj“. Koniec krviprelievania v Iraku je v nedohľadne a už sa 
aktivizuje nová mytologéma o iránskom jadrovom nebezpečenstve, proti ktorej je potrebné 
vybudovať protiraketový systém v Poľsku a v Čechách. Vytváranie podobných ideologic-
kých mýtov vo forme jazykových klišé má za cieľ iba momentálny efekt a keď sa poodhalí 
ich naozajstná lživá podstata, vytvárajú sa mýty nové. Bohaté ilustrácie nám poskytuje naj-
mä komunikačný osud mytologém v podobe jazykových sovietizmov. 

V predkladanom materiáli sa viac sústredíme na proces dezideologizácie jazykových kli-
šé bývalého obdobia v súčasnom masmediálnom kontexte. Naozajstný obsah a hodnotová 
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podstata sovietskych mýtov sa v úplnejšej podobe poodhaľuje až po páde sovietskeho systé-
mu v prvom rade v rozmanitých formách jazykovej paródie, ktorá ako keby filtrovala jazyk 
od lživých jazykových klišé. Tento proces budeme sledovať najmä na sovietizmoch v slo-
venskej tlači po roku 1989. V podstate máme do činenia s etnokultúrnymi rusizmami soviet-
skeho obdobia, ktoré boli v bývalom režime našej verejnosti pomerne známe. Tento typ 
jazykových jednotiek, a najmä ich ironizujúci podtón, sa ťažšie interpretuje mladej generá-
cii, ktorá už nemala osobnú skúsenosť so socialistickým obdobím. 

Etnokultúrne sovietizmy (ES) sa používajú v publicistických materiáloch, v ktorých sa 
vyjadrujú kritické postoje k politickým reáliám v súčasnosti v Rusku, na Slovensku a v iných 
krajinách. V bývalom období sa ES používali v slovenskom kontexte ako súčasť celkového 
oficiálneho politického lexikónu. V súčasnom kontexte sa používajú s úplne opačným 
pragmalingvistickým zámerom, pretože sú jedným z hlavných prostriedkov irónie, paródie 
a satiry. Náš materiál nám dovoľuje vytvoriť istú chronologickú postupnosť v používaní uve-
dených jazykových jednotiek. 

Revolučné udalosti v Rusku r. 1917 dnes vyvolávajú asociácie s čímsi anomálnym a ná-
silným, čomu sa treba vyhnúť. Slovenskí hokejisti, keď chceli postúpiť zo základnej skupiny 
na majstrovstvách sveta, museli sa spoliehať iba na reálne a prirodzené možnosti, nie na re-
volučné skoky, ktorých symbolom je výstrel z Auróry a ktorý nevedie k dosiahnutiu reál-
neho úspechu: Postup zo šestky nie je výstrel z Auróry (Š, 6. 5. 1997). Ten istý ES spolu 
s výrazom kosák a kladivo sa hodí na kritiku nekompetentnosti a intelektuálnej obmedze-
nosti. V televíznej debate o štátnom rozpočte jeden z jej účastníkov zosmiešňoval svojho 
oponenta slovami: Pán poslanec práve vystrelil z Auróry a zamával kosákom a kladivom 
(SME, 24. 3. 1999). Počiatky sovietskeho systému sú zosobnené najmä vodcom Októbrovej 
revolúcie V. I. Leninom a mnohými jeho výrokmi. Jedným z takých mytologizovaných vý-
rokov je Leninova myšlienka o tom, že komunizmus – to je sovietska moc plus elektrifiká-
cia. Na to sa odvolal známy pravicový novinár Š. Hríb, keď spochybňoval energetickú poli-
tiku ľavicovej vlády R. Fica a vystríhal pred jej negatívnymi dôsledkami, najmä pred po-
kusmi o štátnu reguláciu cien energonosičov: Čo dokáže regulácia, nám ukázal V. I. Lenin – 
Komunizmus rovná sa vláda sovietov plus elektrifikácia (poznámka pre tých, ktorí nevedia, 
čo je vláda sovietov: je to komunizmus mínus elektrifikácia). (T, 2007, č. 20) 

V ruskej a v slovenskej tlači pomerne často v antropocentrickom strede ES stojí prece-
dentné meno Stalin. Asociácie s ním sú jednoznačne negatívne a kritika súčasných osobnos-
tí sa realizuje prostredníctvom známych reálií zo Stalinovej politickej činnosti. V prvom 
rade sa vyvolávajú reminiscencie s diktátorskou formou moci Stalina. Jedným z jej jazyko-
vých kódov je známa skratka gensek (z ruštiny generaľnyj sekretar – generálny tajomník), 
ktorý bol jeho najvýznamnejším titulom. Podobný negatívny zmysel je vložený do charak-
teristiky bývalého generálneho riaditeľa Slovenskej televízie Kubiša: Genšef kubivízie (NS, 
1998, č. 13). Kubiš zaujímal svoj post v období vlády V. Mečiara, ktorého politická činnosť 
sa takisto odrážala v zrkadle stalinizmu. V jednom zo svojich vystúpení navrhol presídlenie 
slovenských Maďarov do Maďarska a maďarských Slovákov na Slovensko. To vyvolalo spo-
mienky na tragické dôsledky presídľovania celých národov v období Stalina: Sám Josif Vis-
sarionovič by aj z mŕtvych vstal, keby vedel, aké je živé jeho učenie pod Tatrami. (P, 8. 9. 
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1997) Je potrebné ešte dodať, že slovo gensek v pozícii negatívneho precedensu sa niekedy 
používa nesprávne. Niekoľkokrát sme zaregistrovali tento výraz vo vzťahu ku N. S. Chruš-
čovovi, ktorý sa v rámci kampane boja proti kultu osobnosti titulu genseka vzdal a používal 
iba titul prvý tajomník. Žiada sa ešte pripomenúť, že Stalin sa stal gensekom ešte za života 
Lenina, ktorý bol ako predseda prvej sovietskej vlády (Rady ľudových komisárov) nespor-
ným vodcom. Funkcia genseka mala za Lenina iba administratívny význam, nie mocenský. 
Až po Leninovej smrti si Stalin z úradníckej funkcie dokázal vytvoriť najsilnejšie politické 
postavenie. Hádam najtypickejšia precedentná pozícia mena Stalin je evidovaná pri charak-
teristike súčasných činiteľov jeho menom. Bývalý etiópsky diktátor sa približuje slovenské-
mu čitateľovi práve prívlastkom africký Stalin: Mengistu, známy tiež ako africký Stalin, je 
vinný z genocídy a nariadenia vrážd desiatok tisíc ľudí. (SME, 12. 1. 2007) Popri represiách 
a strachu najmä v 30. rokoch 20. storočia sa vytvárala atmosféra hrdinstva (prelet soviet-
skych letcov nad Severným pólom – čkalovci, stalinskí sokoli), atmosféra radosti (známa 
pieseň I. Dunajevského: Široka strana moja rodnaja: Ja drugoj takoj strany ne znaju, gde tak 
voľno dyšit čelovek), pracovných rekordov. Tu sa známou mytologickou postavou stal baník 
Stachanov. Vo večerných televíznych novinách 12. septembra 2007 na STV1 priniesli sprá-
vu o tom, že Novgorodský gubernátor v tento deň dal svojim obyvateľom voľno, aby sa 
o deväť mesiacov 12. júna 2008 na Deň vlasti narodilo čo najviac detí. Moderátor STV1 to 
komentoval slovami: Očakávajú sa stachanovské výsledky. Hodnotu toho výroku pochopí-
me, keď si spomenieme na oficiálne rekordy baníka Stachanova – vraj šestnásťkrát prekročil 
bežnú normu. Za Stalina sa začala realizovať kolektivizácia poľnohospodárstva, ktorá sa stala 
lingvokultúrnym fónom pre zobrazovanie nespravodlivosti a násilia: Nejestvuje znárodnenie 
bez spravodlivosti, ani kolektivizácia bez násilia. Komunistické verchušky 70. a 80. rokov si 
mohli dovoliť relatívnu mäkkosť aj preto, lebo ich predchodcovia vykonali všetku mäsiarči-
nu za nich. (SME, 26. 1. 2006) Hrozbou pre súčasnosť je podľa niektorých novinárov boľše-
vizmus vlády R. Fica. Vyznieva to paradoxne, keď autorom nasledujúceho protiboľševické-
ho útoku je bývalý redaktor tlačového orgánu ÚV KSS Pravdy: Predstava Smeru, že nejaký 
politický názor stranu oprávňuje, aby zrušila platný právny stav, je predstavou boľševickou 
v kryštalicky čistej podobe. (SME, 26. 1. 2006) Bývalý boľševik kričí z plného hrdla o boľše-
vickom nebezpečenstve v našej krajine. 

Mnohé televízne dokumenty o sovietskej histórii obdobia Stalina sa nevyhnú rôznym 
nepresnostiam. 24. novembra 2007 sa pripomínal hladomor na Ukrajine r. 1932 – 33. STV 
tieto udalosti ilustrovala dobovými zábermi Stalina a označila ho za sovietskeho prezidenta. 
Takú funkciu Stalin nikdy nemal. V inom dokumente z toho istého obdobia sa uvádzal ako 
jeden z jeho spolupracovníkov minister bezpečnosti Ječov. Aj v tomto prípade musíme kon-
štatovať, že taký minister neexistoval. Bol to Ježov a skomolená slovenská verzia jeho mena 
vznikla transliteráciou z anglickej podoby. 

V antropocentrickej chronológii nasleduje obdobie už spomínaného N. S. Chruščova, 
s ktorým sú trvalo spojené asociácie určitej demokratizácie a liberalizácie sovietskeho sys-
tému. Zrejme najtrvalejším jazykovým kódom 50. rokov 20. storočia je slovo odmäk, ktorý 
do lingvokultúrneho ruského aj mimoruského priestoru uviedol známy sovietsky spisovateľ 
I. Erenburg poviedkou s tým istým názvom. Na Erenburga si už mnohí nespomínajú, lebo sa 



Interpretácia ruských reálií v slovenskej tlači 
 

212 

skôr používa slovné spojenie chruščovovský odmäk. Ten sa očakával aj vo vtedajšom Česko-
slovensku: Odmäk sa začal od onoho roku 1956. (FOS, 1998, č. 8) ES odmäk je jeden z mála, 
ktorý sa používa v pozitívnom kontexte aj po polstoročí. Veľká väčšina ES, ako je to spome-
nuté vyššie, je jazykovým prostriedkom kritiky súčasných realít. Zaznamenávame pozoru-
hodný jav, v rámci ktorého sa súčasná veľmocenská politika USA prezentuje cez konkrétne 
sovietizmy ako symbol diktatúry. Svojho času Chruščov trieskal topánkou v OSN, aby si 
vynútil pozornosť. Dnes sú v tej istej pozícii Američania: Trieskanie topánkami. Za studenej 
vojny trieskal topánku o rečnícky pult Chruščov. Teraz túto rolu prevzali Spojené štáty. 
(SME, 17. 3. 2007) Kritika amerického vojenského zásahu v Iraku má analogickú podobu: 

Staré heslo boľševikov  
Oprášili pokojne  
Všetci sú vraj teroristi,  
Čo netúžia po vojne. (Zmena, 2001, č. 42) 

Lingvokultúrny fón obdobia Chruščova obsahuje ešte iné lingvokulturémy, ako je naprí-
klad kukuruznik. Po návšteve v USA sa inšpiroval americkým príkladom s pestovaním ku-
kurice a dal podnet na radikálne zvýšenie pestovania tejto plodiny v Sovietskom zväze. Táto 
kukuričná kampaň je dodnes podnetom pre parodovanie nepremyslených opatrení. Kráľov-
ná polí, ako kukuricu v rámci uvedenej kampane nazývali, sa stala bohatým zdrojom pre 
vznik posmešných jazykových obrazov a do istej miery sa využívajú dodnes. Na jednom 
školení o agentúre APVV v Bratislave sa posudzovali možnosti Lisabonskej výzvy, v rámci 
ktorej sa má v r. 2010 v krajinách EÚ vyčleňovať 3 % HDP na vedu a výskum. Je isté, že vo 
väčšine krajín je to nereálne a jeden z vystupujúcich to prirovnal k dnes už slávnej replike 
Chruščova Dobehneme a predbehneme Ameriku. Predniesol ju v 60. rokoch 20. storočia 
a Amerika mala byť predbehnutá v 80. rokoch 20. storočia. Keď bolo zrejmé, že je to ďalšia 
mytologéma, tak v Rusku sa objavili „mýty“ typu Dobehneme a predbehneme Angolu. Uve-
dený výrok je komunikačným kódom, ktorý poukazuje na nerealizovateľné iluzórne projek-
ty a ako ukazuje náš príklad s APVV, sú aktuálne aj v našej dobe, vlastne v určitom zmysle 
sú trvalými archetypmi ľudského správania. 

V povojnovom období boli výrazným fenoménom rusko-československých lingvokul-
túrnych asociácií hokejové zápasy našich a sovietskych hokejistov. Ešte aj dnes evidujeme 
echo hokejových československo-sovietskych reminiscencií v súčasnej tlači cez ruské slová 
sbornaja, boleľščik, šajba, sojuz. Keď českí hokejisti zvíťazili na majstrovstvách sveta nad 
Ruskom, mnohovravným bol komentár: Česko bez Slovenska vyhralo nad Ruskom bez soju-
za. (NS, 1998, č. 8) Cítime tu vzdialený ohlas na tradičné hokejové súperenie Sovietskovo 
Sojuza s Československom, v ktorom sovietskaja sbornaja bola často úspešná. Po rozpade 
ZSSR sa kvalita viditeľne presunula na českú stranu, keďže Rusko po rozpade ZSSR nezíska-
lo ani jeden majstrovský titul; za sovietskej éry ich vybojovalo vyše dvadsať. 

V našom etnokultúrnom priestore bola známa celá séria administratívnych ES. Lexémy 
Rajkom, obkom, ceka, sovety, komsomol, kolchoz, sovchoz, partija, tovarišč v novom kon-
texte posúvajú dané sovietizmy do jazykového fondu paródie a satiry. Niektoré zvyky býva-
lého ruského prezidenta B. Jeľcina charakterizovali podľa jeho vysokého postu v sovietskej 
ére, keď bol pervym sekretarjom obkoma partiji – vedúcim tajomníkom krajského výboru 
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strany: Starý obkomovský zvyk. (P, 23. 9. 1997) Ruský „smiech cez slzy“ sa dokáže realizo-
vať pri kalambúroch, vytvorených na základe podobných sovietizmov: Kedysi bolo oveľa 
lepšie – všade bol raj: RAJkom, RAJispolkom. Teraz máme všade ad (peklo): taká ADminis-
trácia, onaká ADministrácia. (MK, 15. 11. 2007) 

Aj postsovietske reálie v podobe etnokultúrnych rusizmov (ER) sa prezentujú spravidla 
v tom istom kontexte ako vyššie uvedené ES. Známi slovenskí politici sa charakterizujú pro-
stredníctvom asociácií so súčasnými ruskými politickými javmi. Jedným z takých lingvokul-
túrnych modelov je meno, prímenie a priezvisko známeho ruského politika, predsedu Libe-
rálno-demokratickej strany Ruska Vladimíra Voľfoviča Žirinovského. Bývalý primátor Žili-
ny a predseda SNS vďaka svojim pravidelným slovným prezentáciám, ktoré pripomínajú 
komunikačný efekt vyhlásení Žirinovského, bol výstižne „premenovaný“ na Ján Slota Žili-
novský. Motivujúcim je najmä jeho výzva na zrovnanie Budapešti so zemou, čím pripomína 
bojový pokrik Žirinovského o poslednom útoku na juh, počas ktorého by ruskí kozáci napo-
jili kone v Indickom oceáne. Slovenskí novinári spomínaný Slotov pokrik vidia cez prizmu 
Švejkovho výkriku Na Belehrad!, vďaka ktorému bol svetoznámy Čech definitívne uznaný 
za blázna, lebo normálny Čech by v r. 1914 nevyzýval k útoku proti Srbsku. Žirinovský 
a Švejk sa sprítomňujú vďaka nášmu politikovi: Na Budapešť! Náš Žilinovský môže dopad-
núť ako jeho veľký vzor v Rusku. (P, 11. 3. 1999) Páni-bratia, nie sme debili. Kozaki, na lo-
šadi! Slovač, sadaj do tankov. (P, 9. 3. 1999) 

Meno „Žirinovský“ poslúžilo ako precedens pri kritike iného slovenského politika Jaro-
slava Volfa. Práve jeho priezvisko vytvorilo situáciu, v ktorej ho Žirinovský hypoteticky 
kritizoval po jednom nevydarenom mítingu: Vyprosujem si, aby si sa volal Volfovič. (SR, 31. 
3. 1998) 

Osud známeho ruského veľkopodnikateľa, v ruskom prostredí – oligarchu M. Chodor-
kovského, je ďalším podnetom na hľadanie rusko-slovenských lingvokultúrnych analógií. 
O podobnom osude iného veľkopodnikateľa informujú naši novinári: Druhý Chodorkovskij 
(SME, 30. 8. 2007). Obraz oligarchu sa v súčasnom Rusku konceptualizuje v negatívnej ro-
vine, hoci na stranu Chodorkovského sa v čase súdneho procesu s ním postavili viaceré 
masmédiá. V istom zmysle sa to odráža v anekdote: Putin si zavolá ministra obrany a vytýka 
mu, že v armáde je málo rukavíc na zimné obdobie. Minister sa bráni: Chodorkovskij v tá-
bore nestačí šiť pre celú armádu. No verejná mienka a proputinovské masmédiá mytologizu-
jú úlohu Putina. V niektorých anekdotách sa vyzdvihuje pozitívna úloha prezidenta Putina 
v jeho spravodlivom zápase s ruskými oligarchami. Jedným z nich je aj známy majiteľ an-
glického futbalového klubu Chelsea Londýn R. A. Abramovič. 

Putin si pozve k sebe Abramoviča a pýta sa ho: 

Roman Arkadjevič, koľko miliónov chcete za svoje zásluhy? Abramovič mlčí. – 50 miliónov dolárov stačí? 
Abramovič mlčí. Putinova ponuka dosiahne sumu 250 miliónov dolárov. Abramovič sa zmôže iba na slovo: 
stačí. Putin ho priateľsky chytí pod pazuchu a hovorí: Roman Arkadjevič – ostatné vrátite štátu. 

V niektorých slovenských masovokomunikačných prostriedkoch sa pravidelne stretá-
vame s určitou apriórnou protiruskou orientáciou. Súčasné ruské politické procesy sú hod-
notené jednoznačne negatívne, niektorí novinári vystríhajú pred rusifikáciou, čo zlovestne 
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pripomína mnohé dramatické a tragické kampane v sovietskom období, ako boli boľševizá-
cia, kolektivizácia, nacionalizácia, u nás ešte aj normalizácia. Možný vplyv Ruska v našej 
ekonomike je podľa týchto postojov nebezpečný: Rusifikácia ekonomiky západných inves-
torov nepriláka. (SME, 18. 1. 1999) Do súčasnej slovenčiny vďaka publicistike prenikajú 
etnokultúrne rusizmy posledného obdobia. Niektoré politické reformy prezidenta V. V. Pu-
tina sú koncentrované do pojmu vertikála moci, čo je vlastne štátna centralizácia pod pev-
nou kontrolou prezidenta: Či Putinom zavedená „suverénna demokracia“ ruského strihu so 
silnou vertikálou moci, teda direktívnym riadením krajiny z Kremľa, dokáže ponúknuť sil-
ného nástupcu. (SME, 1. 3. 2007) V súvislosti s pozíciou ruského prezidenta V. V. Putina na 
konci jeho druhého volebného obdobia sa vytvorila pozoruhodná komunikačná situácia. 
Ústava Ruska mu nedovoľuje kandidovať po tretíkrát, no celková atmosféra v Rusku je na-
klonená v prospech jeho tretieho prezidentského obdobia. Vzniklo dokonca občianske 
združenie: Hnutie za Putina prosí obyvateľov Ruska ponechať prezidenta na tretie obdobie. 
(AiF, 15. 11. 2007) Tretij srok sa na tomto pozadí stáva novou mytologémou, podľa ktorej 
národ si želá za prezidenta V. V. Putina. V ruskej aj zahraničnej tlači sa spochybňuje uvede-
né mytologizovanie Putina a najefektívnejším lingvokultúrnym prostriedkom sú asociácie so 
Stalinom. Novinári vyťahujú hrozbu nového kultu osobnosti a objavujú sa tvrdenia o tom, 
že aj Stalin bol voči velebeniu svojej osoby kritickejší, než Putin voči svojmu velebeniu. Po-
četné mítingy na jeho podporu kritikom pripomínajú známe heslo z čias Stalinovej éry, ten-
toraz namiesto mena Stalin sa používa meno Putin: Za Rodinu, za Putina. (MK, 15. 11. 
2007) V denníku Moskovskij komsomolec sa pravidelne publikujú „Listy prezidentovi“, kto-
rých autorom je známy publicista A. Mankin. Jeden z takých listov bol nazvaný Kuľt nepri-
ličnosti, ktorý je kalambúrom, vytvoreným na základe slovného spojenia z čias Stalina kuľt 
ličnosti – kult osobnosti. Doslovný preklad spomínaného listu znamená kult neslušnosti. 
Autor v ňom analyzuje niektoré kroky prezidenta Putina a považuje ich za nekultúrne 
a neslušné. Osobitne mu vytýka to, ako nekriticky prijíma pochlebovanie na svoju adresu 
a našiel k tomu vhodný úryvok z Puškinovho románu Eugen Onegin, kde hlavnej postave 
nadbiehajú presne tak. Ako je to v ruskej kultúre časté, prostredníctvom Puškina možno 
komentovať vlastne všetko: Ako veselo sa smejú Vaši podriadení, keď žartujete. Ako sa Vás 
boja, keď ste zamračený: 

On znak podast – i vse chochočut,    Spraví gesto, všetci sa smejú,  
On pjet – vse pjut i vse kričat,     Keď pije, všetci pijú a kričia  
On zasmejotsa – vse chochočut,     Všetci sa s ním chichúňajú,  
Nachmurit brovi – vse molčat.     Zamračí sa a všetci mlčia. 
(MK, 17. 11. 2007) 

Iný typ kritiky kultu Putina sa realizuje cez precedentné meno Lukašenko: Tretie obdo-
bie – to je lukašenkizácia krajiny. (NG, 26. 12. 2006) Meno prezidenta Putina sa často použí-
va v skratke VVP, čo je súčasne ruskou skratkou pre ekonomický termín hrubý domáci pro-
dukt (vnutrennij valovoj produkt), čo poskytuje priestor na ďalšiu dvojzmyselnosť: Zdvojná-
sobenie VVP v Rusku. (NG, 7. 11. 2007) Skrytá irónia nad kultom Putina nadobúda otvore-
nú podobu v súčasných anekdotách: Putinova dcéra sa prihlásila na jeden inštitút. Záujem 
bol obrovský – 40 inštitútov na jedno miesto... 
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Už spomínané asociácie Stalin – Putin majú aj takúto tragikomickú podobu: 

Ustarostenému Putinovi sa zjaví Stalin. Putin sa sťažuje: mnohí vysokí štátni úradníci pracujú zle, sú to ko-
rupčníci, čo mám robiť? Stalin mu radí: všetkých zastreliť a Kremeľ premaľovať na modro. Prečo na mod-
ro? Vidíš, všetci budú klásť iba túto otázku... 

Aj súčasná situácia okolo predvolebnej prezidentskej kampane v Rusku aktivizuje ES 
spojené s menom Stalin, ktoré má aj po vyše polstoročí reálnu lingvokultúrnu hodnotu 
s bohatými komunikačnými asociáciami. Ako je známe, Putin bol pôvodne príslušníkom 
tajnej služby KGB, čo je tiež jeden z ES, prostredníctvom ktorého sa spochybňuje jeho pre-
zidentská činnosť. V denníku SME sú pravidelne uverejňované materiály, ktorých autori sú 
známi Rusi, opozične naladení voči súčasnému prezidentovi. Jedným z nich je bývalý maj-
ster sveta v šachu G. Kasparov. V jednom jeho článku sa Putin približuje asociáciami so 
známym románom M. Puza: Prezident Don Putin. Kto chce pochopiť Rusko, mal by si pre-
čítať Krstného otca. (SME, 18. 8. 2007) 

Úloha bezpečnostných štruktúr v súčasnom Rusku sa pravidelne kóduje v slove siloviki, 
ktoré preniklo do slovenskej tlače ako ER: V Rusku už politicky nevládnu oligarchovia, ale 
„siloviki“, čo je eufemizmus pre Putinových kamarátov z KGB. (T, 2007, č. 22) Ešte je zo 
sovietskeho lingvokultúrneho fónu známa lexéma verchuška, ktorej negatívny obsah sa 
prenáša na súčasné ruské vedenie. Po vražde novinárky A. Politkovskej sa konštatovalo: Ide 
o vraždu ďalšieho kritika ruskej „verchušky“. (T, 2007, č. 22) Dokonca aj vláda V. Mečiara, 
voči ktorej bola značná opozícia v mnohých masovokomunikačných prostriedkoch, bola 
kritizovaná práve uvedeným ruským slovom: Dosluhujúca verchuška. (P, 8. 9. 1998) 

V súčasnej slovenskej tlači sú pravidelne uverejňované materiály o postsovietskom Rus-
ku, ktoré sa týkajú nielen politiky. Ruský lingvokultúrny fón evidujeme pri opisovaní kaž-
dodenných javov. Obraz ruského pohostinstva je prezentovaný v rusizme rjumočka, čím sa 
zvýrazňuje práve ruský kontext: Začína prípitok hostiteľ rjumočkou. (T, 2007, č. 22) Osobi-
tosti ruského charakteru obsahuje do určitej miery slovo naslaždaťsja: Prečo vyhľadávate 
drahé hotely? Naslaždaťsja. (T, 2007, č. 22) Symbolom oddychu a úniku od veľkomestského 
zhonu je slovo dača, na ktorú sa chovávajú aj slovenskí politici: Premiér nie je na dači, ale 
v Piešťanoch. (P, 5. 11. 1997) Mnohé problémy v súčasnom Rusku sú spojené s prechodom 
nových štátnych hraníc. Slovenský novinár to zdôraznil formou gramatickej a lexikálnej 
interferencie: Boľšoj problem. (T, 2007, č. 22) Počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 
v r. 2007 v Moskve slovenskí novinári približovali atmosféru ruského hlavného mesta ru-
sizmami, v niektorých prípadoch aj nepreložiteľnými, bez reálnych slovenských ekvivalen-
tov. V článku pod názvom Zbohom Jeľcin, drž sa Putin (po smrti Jeľcina) si novinár všíma 
osudy ruských devušek: Kde by potom našli útočisko všetky devuški (o moskovských prosti-
tútkach). (SME, 4. 5. 2007) Slovenským novinárom sú známe aj bezekvivalentné ruské jed-
notky. Svoje nerealizované túžby hrať v NHL komentoval mladý Rus slovami, ktoré sú 
v ruštine veľmi populárne. Dnes sú nimi označené aj reštaurácie s ruskými národnými jed-
lami: Jolki-palki keď si predstavím, že by som mohol byť na ich mieste. Dostať sa do kategó-
rie masterov sporta. (SME, 2. 4. 2007) Obraz súčasnej Moskvy rozširuje probka (zápcha): 
Moskva je zatiaľ súper, nebyť nešťastnej probky. Probka v preklade znamená zátka vo fľaši. 
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(SME, 28. 4. 2007) Ukrajinské deti z oblasti nešťastím postihnutého Černobyľu žijú v očaká-
vaní Vianoc, ktorých symbolom je jolka: Tešia sa na jolku. (P, 7. 1. 1999) Mytologizované 
slovo gréckeho pôvodu geroj prešlo k nám najmä zo sovietskeho lingvokultúrneho prostre-
dia, čo je dôvodom na ironický kontext jeho používania v súčasnosti. V nasledujúcom úryv-
ku sa parodizujú geroji slovenskej histórie: Jeden zo štyroch gerojov Jánošík (ešte Svätopluk, 
Tiso a Mečiar). (P, 9. 5. 1997) 

Niektoré ruské lexémy sú známe v cudzojazyčnom prostredí, keďže vystihujú konkrétne 
črty ruskej histórie, mentality a ruských tradícií. K takým patrí slovo báťuška, ktoré okrem 
priameho pomenovania kňaza má aj prenesený význam pri pomenovaní sovietskych a post-
sovietskych vodcov: Prichýlil ju báťuška pop. Keď sa rúbe les, lietajú triesky, vravieval ke-
dysi dávno báťuška Josif Vissarionovič. (T, 2007, č. 22) Tým istým rusizmom boli nazvaní 
prezidenti Jeľcin a Putin, čím sa zdôrazňuje predpokladaná tendencia Rusov k potrebe mať 
nad sebou silnú autoritu: Bojari svojho báťušku poslúchli. (P, 18. 9. 1997) Estónski Rusi sa 
upínajú k Rusku, od ktorého čakajú ochranu, ale pod krídla báťušku Putina by sa nepresťa-
hovali. (T, 2007, č. 20) 

Do slovenskej publicistiky prenikajú nové etnokultúrne rusizmy, charakterizujúce sú-
časné politické reálie. Známy radikál E. Limonov založil nacionálno-boľševickú stranu, kto-
rej členovia sa prezentujú skratkou: Sú známi pod označením nacbolovia. (T, 2007, č.22) Aj 
v súčasnom Rusku evidujeme narastajúci extrémizmus fašistického zamerania. Pravidelne 
o nich píše slovenská tlač, pričom sa poodhaľuje veľký historický paradox, keď mladí násil-
níci vyznávajú idey, v boji s ktorými hynuli ich starí otcovia: Boľševickí neonacisti, ruskí 
britagalovy. (T, 2007, č. 48; vyholené lebky) Forma niektorých politických termínov obsa-
huje vnútorné predpoklady k tvorbe jazykových kalambúrov. K takým patrí názov ruského 
parlamentu Duma, čo ruskí novinári využívajú na ironizujúci názov pre jej poslancov naši 
dumniki. Túto hru si osvojujú aj slovenskí novinári: Ruská Duma ešte poriadne nedumala 
nad účinným zákonom o profesionálnom športe. (SME, 23. 8. 2007) 

Sovietske a postsovietske reminiscencie nachádzajú pravidelné inšpirácie počas výročia 
augustových udalostí r. 1968. Pri príležitosti 39. výročia okupácie Československa vojskami 
Varšavskej zmluvy bol uverejnený článok Ľ. Feldeka: Horúci august za dunenia tankov, 
v ktorom slovenský spisovateľ spomína postoje známeho ruského básnika J. Jevtušenka v spo-
mínané tragické dni. Ruský básnik vtedy v poetickom obraze parodizuje tlačové orgány pod 
názvom „Pravda“, ktoré boli ako tlačové orgány komunistickej strany plné lži. Takéto prav-
dy J. Jevtušenko dáva do protikladu k naozajstnej „pravde“, po ktorej prešli tanky. Do slo-
venčiny ich preložil Ľ. Feldek: 

Tanki idut po Prage        Hľa, tanky idú po Prahe  
V zakatnoj krovi rassveta.      Krvavé ráno černie práve.  
Tanki idut po pravde,       Hľa, tanky idú po pravde,  
Kotoraja ne gazeta...        Nie novinovej, ale pravej.  
(SME, 18. 8. 2007) 

V tejto súvislosti je pozoruhodné, že v súčasnom kontexte zmenili svoje postoje k okupá-
cii Československa aj niektorí bývalí vysokí protagonisti. Armádny generál A. Majorov, kto-
rý bol veliteľom okupačných vojsk, v r. 1997 napísal knihu s príznačným názvom Vtorženi-
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je – Vpád. Teda už nehovorí o internacionálnej pomoci, ako sme počúvali na ideovo-                  
-politických školeniach (IPŠ) až do roku 1989, ale august 1968 pomenoval pravým menom. 
Okrem iného v memoároch bývalého sovietskeho generála, veliaceho okupačnej armáde, 
nachádzame slová, ktorými prosí o odpustenie ľudí, ktorým vtedy ublížil: Keď ešte žijete..., 
hoci oneskorene, ja, starý človek, vás prosím o odpustenie... Vtedy som klesol tak nízko, ako 
by nemal klesnúť žiaden generál, ba vlastne žiaden človek. Odpustite mi. (s. 256) 

Toto generálske Prostite meňa – Odpustite mi, nech vyjadruje naozajstnú podstatu ľud-
ských vzťahov aj na tej najvyššej úrovni, ktoré napokon prechádzajú do vzťahov medzi ná-
rodmi. 

 
OBRAZ VOSR 

V súvislosti s mnohými zásadnými zmenami v Rusku dlhodobo registrujeme zložité pre-
hodnocovanie mnohých ruských reálií. Z pochopiteľných dôvodov, najviac vnímané sú 
zmeny hodnotovej orientácie vo vzťahu k sovietskej skutočnosti. Zvlášť stredná a staršia 
generácia zažíva istý psychologický stres, keď sa z jej vedomia vytláčajú dlhodobo formova-
né mýty o nedávnej minulosti a na axiologickej osi sa tieto takmer sakrálne pojmy obnažujú 
a často sa nemilosrdne prezentujú ako lož. Nedávne 90. výročie Októbrovej revolúcie so 
známymi prívlastkami veľká a socialistická poskytla pozoruhodný materiál o semiotických 
zvláštnostiach ruskej kultúry, v rámci ktorých sa v prvom rade zdôrazňuje sila ruských 
krajností. Posledný ruský cár, tak ako aj jeho predchodcovia, sa oficiálne prezentoval vý-
razmi Báťuška cár, pomazannik Božij, no súčasne sa zapísal etnokultúrnym antonymom Mi-
kuláš Krvavý, pričom východiskovou asociáciou sa stali udalosti krvavej nedele 9. januára 
1905 v Sankt-Peterburgu. Práve táto personifikovaná podoba semiotiky ruských krajností 
ilustruje vlastne celé sovietske obdobie. Ako je známe, v r. 2005 7. november prestal byť 
štátnym sviatkom Ruskej Federácie a namiesto neho ten istý deň bol vyhlásený za Deň 
zmierenia (День примирения). Spisovateľ I. Jarkevič (http://www.ng.ru, 7. 11. 2007) paro-
dizuje uvedenú zmenu návrhom, že všetko sa má zmieriť so všetkým – v prírode aj v ruskej 
histórii a súčasnosti. Pes a mačka, Slnko a Mesiac, Sacharov a Brežnev, Puškin a Dantes, 
Lermontov a Martynov, Dostojevskij a Tolstoj, Stalin a Trockij, Berija a Ježov, Solženicyn 
a Andropov, Chrám Krista Spasiteľa a bazén Moskva, Nataša a Dáša, hokej a džokej, stará 
ruská hymna a nová ruská hymna. Popri zrejmom parodickom zámere mnohé z citovaných 
dvojíc skrývajú bohatý lingvokultúrny fón, ktorý nie je vždy jednoduché rozšifrovať, lebo 
predstavuje samostatné obsažné etnokultúrne texty, vytvárajúce ruské semiotické dvojice 
s osudovým dosahom na vlastnú krajinu, ktoré do značnej miery ovplyvňujú aj zahraničie. 
Snáď najpozoruhodnejšou je ilustrácia k spomínanému článku známeho obrazu I. Repina 
Ivan Hrozný a jeho syn Ivan, ktorý sa v rámci Dňa zmierenia nazýva Ivan Hrozný poskytuje 
prvú pomoc svojmu synovi. Tým ako keby absurdita večných ruských výkyvov od jednej 
krajnosti k druhej vrcholila – vraždu vlastného syna cárom Ivanom IV. treba považovať 
v duchu Dňa zmierenia za poskytnutie prvej pomoci. Tým vlastne I. Jarkevič metaforicky 
ukazuje, že dejiny sa nedajú zakryť novým mýtom zmierenia. Veď tých mýtov vo vzťahu 
k VOSR bolo už príliš veľa. 
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Vo vyššie ilustrovaných dvojiciach popri typických antropocentrických antagonistic-
kých dvojiciach pozornosť možno sústrediť na „zmierujúcu sa dvojicu“ Chrám Krista Spasi-
teľa a bazén Moskva. Spomínaný Chrám bol postavený po mnohých peripetiách v druhej 
polovici 19. storočia na počesť víťazstva Ruska nad Napoleonom v r. 1812 na mieste Alexe-
jevského kláštora. V 30. rokoch 20. storočia bol zničený a na jeho mieste sa mal vybudovať 
Dom sovietov s obrovskou sochou Lenina na vrchole. Keďže sa tento plán nerealizoval, tak 
na mieste bývalého veľkolepého chrámu sa vybudoval najväčší bazén v Moskve. Až v 90. 
rokoch minulého storočia sa v rekordne krátkom čase Chrám Krista Spasiteľa postavil od-
znova. Aby záhada ruských krajností bola ešte väčšou, treba dodať, že to bolo za prezidenta 
B. N. Jeľcina, za sovietskej éry vedúceho tajomníka krajského výboru KSSZ v Jekaterinbur-
gu, kde popravili posledného ruského cára Mikuláša II. aj s rodinou v dome kupca Ipaťjeva, 
ktorý dal zničiť práve Jeľcin. Teda na pozadí osudu Chrámu Krista Spasiteľa sa vytvára aso-
ciácia celého radu ďalších osudových dvojíc. Ide doslova o bohaté ruské lingvokultúrne tex-
ty s možnosťou hlbokého spoznávania a viacúrovňovej interpretácie. 

Je pozoruhodné, že v podobnom tóne sa niesli komentáre aj v iných ruských novinách. 
V známom týždenníku Moskovskije novosti (http://www.mn.ru, 7. 11. 2007) hlavný redak-
tor V. Treťjakov v rozsiahlom článku Revolúcia sa skončila. Zabudnite?, ktorý ja reminis-
cenciou na známy taliansky film Vyšetrovanie sa skončilo. Zabudnite., takisto požaduje, aby 
sa udalosti októbra 1917 a celé sovietske obdobie zhodnocovalo bez vytvárania nových mý-
tov. Aj on spája do dvojíc významné reálie sovietskej éry, ktoré sú pre jedných jazykovým 
kódom slúžiacim na obhajobu sovietskeho obdobia, a pre druhých ide o varujúce analogické 
kódy odsúdenia. Magnitka, Dneproges, víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne, Gagarin, 
kozmonautika sú akési tromfy proti takým lingvokultúrnym konceptom, ako sú GULAG, 
otrocká práca, zavraždenie cárskej rodiny, milióny obetí. Autor evidentne registruje pokusy, 
v rámci ktorých sa sovietske mýty nahrádzajú postsovietskymi. Každé desaťročie VOSR bolo 
orámované novým mýtom: 1927 sa prvýkrát vytvára mýtus o VOSR, dovtedy sa hovorilo 
o prevrate. Október 1917 hodnotí ako prevrat jeden z jeho hlavných protagonistov L. Troc-
kij vo vlastnom životopise (2006). R. 1937 bol rokom najväčších represií, ktoré sa pokryli 
mýtom o zostrujúcom sa triednom boji. 40. výročie VOSR v r. 1957 sa oslavovalo v podobe 
mýtu o odstránení krívd z minulosti v rámci boja proti kultu osobnosti. 50. výročie VOSR 
v r. 1967 sa nieslo v znamení mýtu o vybudovaní rozvinutej socialistickej spoločnosti. Je 
zaujímavé, že ešte aj v r. 1987 na počesť 70. výročia VOSR sa v rámci Gorbačovovej peres-
trojky hovorilo o návrate k socializmu podľa Lenina. V. Treťjakov očakáva, že sté výročie 
VOSR v r. 2017 bude vyhlásené za Koniec občianskej vojny, čo by mohlo byť istým spra-
vodlivým zadosťučinením vo vzťahu k historickým anomáliám veľkej krajiny. Je pochopi-
teľné, keď sú na pozadí prezentovaných jubilejných októbrových mýtov skúsení myslitelia 
skeptickí aj k súčasnému mýtu o Dni zmierenia. 

Do týchto hľadaní objektívneho obrazu Októbrovej revolúcie zapadajú rôzne dokumen-
tárne programy a spravodajské relácie o sovietskej minulosti. Vytvárajú sa nové mýty, kto-
rým chýba elementárna faktografia, najmä keď za všetky nešťastia v Rusku vinia boľševikov. 
Príznačným bol v tomto zmysle spravodajský príspevok 7. novembra 2007 na ČT1, v ktorom 
moderátorka oznámila, že práve pred deväťdesiatimi rokmi boľševici zvrhli cára. Zrejme 
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tvorcom českých televíznych novín uniklo, že cár Mikuláš II. bol zvrhnutý vo februári 
r. 1917 vládnucimi kruhmi vtedajšieho Ruska a vodcovia boľševikov na čele s Leninom sa 
o tom dozvedeli iba z novín v emigrácii. 

V inom materiáli toho istého čísla Moskovských novostí pod názvom Rus Pospolita. 
„1612“ a „ Katyň“: Nacionálne idey proti umeleckej pravde podčiarknuté slová v Deň zmie-
renia avizujú anomálie v rusko-poľských vzťahoch. Výrazy v úvodzovkách sú názvy dvoch 
filmov. Prvý natočil ruský režisér V. Chotinenko o rokoch známej lžidimitriády, keď poľské 
vojská obsadili začiatkom 17. storočia Moskvu a dosadili na trón namiesto záhadne zosnulé-
ho princa Dmitrija podvodníka Grišku Otrepjeva, čo vyvolalo veľké ľudové hnutie za vy-
hnanie interventov. Túto udalosť zvečňuje najznámejšia socha v Moskve – Pamätník Mini-
novi a Požarskému. Film režiséra V. Chotinenka sa radí do série frontálnych ruských odpo-
vedí na pravidelné útoky zo strany Poľska cez koncept Katyň, ktorý obsahuje bolestné spo-
mienky na zavraždenie poľských dôstojníkov v r. 1940 jednotkami NKVD. Film s tým istým 
názvom natočil svetoznámy poľský režisér A. Vajda a bol premietaný na poľskom veľvysla-
nectve v tom istom čase ako spomínaný film 1612 vo filmových sálach Moskvy. Aj tieto 
rusko-poľské súvislosti na začiatku 3. tisícročia pripomínajú, že Deň zmierenia je skôr ilú-
ziou ako želanou realitou. 

 
ZDROJE 

Jarkevič, I.: Deň primirenija. http://www.ng.ru [7. 11. 2007]. 
Majorov, A.: Vtorženije. Moskva 1997. 
Treťjakov, V.: Revolúcia sa skončila. Zabudnite? http://www.mn.ru [7. 11. 2007]. 
Trockij, L.: Moja žizň. Moskva: Vagrius 2006. 
http://www.yandex.ru 
Periodiká a ich skratky použité v texte: AiF – Argumenty i fakty, FOS – Fórum občianskej spoločnosti, Komsomoľ-

skaja pravda, MK – Moskovskij komsomolec, MN – Moskovskije novosti, NG – Nezavisimaja gazeta, NS – Nové 
slovo, P – Pravda, SME, Š – Šport, T – Týždeň 
 

The Interpretation of the Facts of Russian Society in Slovak Press 

Abstract 

After almost two decades of essential social changes we can find the linguistic picture of the changes in the 
language of present press. In this article the attention of the author is focused on specific linguistic units 
which played an important ideological role in the previous (communist) regime. The author has called 
them ethno-cultural sovietisms (ES). In the space of post-Soviet context they are used as means of parody 
and criticism relating to present facts of everyday life. These pragmastylistic transformations of ES serve as 
a direct evidence of how the language can be misused by power structures. They serve as mythologemes 
hiding the truth. However, the above mentioned power mechanism operates in any society and at any age. 
This theory is supported by a wide range of examples taken from Russian and Slovak press of the latest pe-
riod.  

Keywords 

ethnocultural sovietisms – mythologemes – lie – language – misuse 

 



Interpretácia ruských reálií v slovenskej tlači 
 

220 

Prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD. 
 
 Katedra rusistiky 

 Filozofická fakulta 
 Prešovská univerzita v Prešove 
 17. novembra 1 
 080 78 Prešov 
 Slovenská republika 
 
@ sipkojoz@unipo.sk 

 




