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MEDIÁLNY TEXT V POSTSOVIETSKOM OBDOBÍ 

Ľubomír GUZI 

Abstrakt 

Článok sa zaoberá fenoménom mediálneho textu v osobitom, takzvanom postsovietskom období. Ruské 
prostredie je v každom ohľade jedinečné, čo sa prejavuje aj v oblasti kreovania mediálneho textu, nesúceho 
prvky bývalej socialistickej minulosti a výzvy k profesionálnemu prekonávaniu súčasnej reality. Citlivo re-
aguje na nové sprostredkúvanie obrazov minulosti, slúžiace na pochopenie prítomnosti a poučenie pre bu-
dúcnosť. 
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Ak budeme vychádzať z definície, že „text sa chápe ako zmyslovými vzťahmi zjednotená 

postupnosť znakových jednotiek, ktorej základnými vlastnosťami sú celistvosť, účelnosť 
a zameranosť na recipienta“ (Nikolajeva, 1998, s. 507), jednoznačne sa dopracujeme k pre-
svedčeniu, že máme do činenia so zložitým semiotickým konceptom. Sama semiotika chápe 
text ako premyslenú postupnosť ľubovoľných znakov, ako každú formu komunikácie, ob-
rad, tanec, rituály atď. nevynímajúc. Ak sa zameriame na jazyk, jednoznačne sa predmetom 
nášho záujmu stane slovesné reťazenie jazykových znakov, ktoré môže mať ústnu a písomnú 
výstavbu, apriórne spojenú so zodpovedajúcimi požiadavkami „textuality“ – vonkajšiu ce-
lostnosť, vnútornú logickú výstavbu, možnosť pohotového a zacieleného prijímania (aper-
cepcie), možnosť uskutočnenia či vytvorenia nevyhnutných komunikačných podmienok 
a pod. Existujú špecifické prostriedky, ktoré zabezpečujú požadované zmyslové nastavenia, 
sprostredkované textom – sú to lexikálne prostriedky ako napr. častice, uvádzacie slová 
a pod., tektonické prostriedky – zmena poradia slov v závislosti od textovej orientácie, pre 
zvukové texty sú to intonačné prostriedky, významnými sú aj prostriedky grafické ako na-
príklad podčiarkovanie, typologická úprava písma, interpunkcia atď. Rovnako ako výstavba 
textu do popredia vystupuje problematika správnosti prijímania, jeho dekódovanie a pocho-
penie. Text je vybavený a zabezpečený nielen jazykovými jednotkami a ich spojeniami, ale 
taktiež nevyhnutným všeobecným fondom poznatkov a vedomostí, komunikačným poza-
dím (podkladom). Aj preto je vnímanie a prijímanie textu spojené s presupozíciou. S tým je 
spojený fakt, že textová a následne mediálna kultúra sa nerovná schopnosti zapnúť televízny 
prijímač, rádio či otvoriť noviny. Skutočnosť je ešte zložitejšia v tom zmysle, že samotný 
mediálny text, teda text sprostredkúvaný médiami, ako istý kulturologický jav, v každom 
období, či dokonca epoche, v sebe odhaľuje spätosť s prioritnými typológiami umeleckého 
vedomia. S. I. Smetaninová sa domnieva, že koncom 20. storočia sa metodológiou umelec-
kého vykladania a chápania sveta stáva postmodernizmus ako určitý svetonázor a estetická 
forma (Smetaninova, 2002, s. 8). 
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Sémantické elementy textu van Dijk označuje ako „mikroštruktúry mediálneho textu“ 
(van Dijk, 1985, s. 28). Na tejto úrovni je možné analyzovať významy slov a viet, vzájomné 
spojitosti a vzťahy medzi vetami a rovnako aj štylistické a rétorické možnosti vytvárania 
významov. Na vytváranie mentálnych modelov čitateľa (t. j. ich subjektívnych interpretácií 
udalostí a situácií, konštruovania udalostí a zmeny ich spoločných sociálnych predstáv) 
vplývajú nielen spoločné témy, vyložené v mediálnych textoch, ale aj žurnalistami zvolené 
formulácie podávaného materiálu. Napríklad, lokálna sémantická analýza sa sústredí na stra-
tégiu tvorby významov a vzťahov medzi tvrdeniami, vyjadreniami v diskurze. 

Jedine schopnosť človeka pomenúvať a pridávať zmysly ho odtŕha od prírody a uvádza 
ho do sveta iluzórneho a ne-existujúceho, do sveta, snažiaceho sa zvečniť do nenávratna 
unikajúce bytie. No keďže jazyk je určitým systémom, umožňujúcim človeku vniknúť do 
sveta, ktorý tento systém opisuje a v ňom aj existuje, a na ktorý taktiež poskytuje prostried-
ky sprostredkúvania, potom sa tento systém javí byť jediným možným, vrodeným – nemož-
nou možnosťou sveta pre človeka. Slovami J. Derridu – „jazyk – to je pre človeka prístup 
k svetu a súčasne aj jeho zámenou, surogátom, oneskorením sa, vzdušným zrkadlením a tie-
ňom. Svet sa človeku ukazuje, stáva sa mu, jedine v procese jazykovej hry – v ktorej čiastoč-
ne chýba“ (Derrida, 1967, s. 53). Tak sa môže zdať, že svet je zbavený transcendentálneho 
subjektu, na mieste ktorého sa znenazdajky ocitne jazyk. A práve v tomto jedinom možnom 
variante sveta – lingvistickom, sa človek nachádza, a to ani zďaleka nie na samom vrchole. 

Mediálny text so svojím tematickým nábojom sa nám takto môže stať hlboko antropo-
centrickým, iným totiž zrejme ani nemôže byť, keďže jeho výlučným tvorcom je človek. 
Informácia o neustálej zmene skutočnosti nás obklopujúcej, sociokultúrnej situácie, ktorú 
človek v súčasnosti získava zo stránok tlačených, elektronických novín a iných druhov me-
diálnych textov, sa jednoznačne odráža v jeho vedomí. Neustále sa objavujúce a prichádza-
júce informácie len podporujú a utvrdzujú predstavy o svete, už aj tak vytvorené a skonci-
pované v kolektívnom a individuálnom vedomí nositeľa jazyka, a taktiež ich pod vplyvom 
sociokultúrnej a politickej situácie mení, vytvárajúc pritom informačný obraz sveta. (Soko-
lova, 2006, s. 3) 

Akýmsi únikom či východiskom z tohto uzamknutého kruhu je vedeckému diskurzu 
vlastné utopické snaženie používať istý nemetaforický jazyk, to jest akoby v jazyku sa vyhý-
bať jazyku, eliminovať štrbinu medzi označovaným a označujúcim. Aj keď je to neviero-
hodné, predsa len takéto slová existujú a v jazykovede dostali pomenovanie performatívne. 
Zväčša ide o performatívne slovesá, teda slovesá, ktoré už samotným faktom svojho vyslo-
venia uskutočňujú dej, ktorý samy opisujú, napr. vyhlasujem, prikazujem, zakazujem a pod., 
to je však iná rovina nášho záujmu. 

Mediálne texty ako pramene nových poznatkov a informácií o svete majú pre človeka 
nový význam, pretože ich percepcia napomáha procesu socializácie jedinca, jeho adaptácii 
v súčasnom svete. Takým spôsobom sa mediálny text javí významnou zložkou komunikač-
ného systému „človek – mediálny text – sócium“. 

T. G. Dobrosklonská dokonca operuje termínom médialingvistika, v ktorej jadre je kon-
cepcia mediálneho textu predstavená ako mnohovrstvové a niekoľkoúrovňové bádanie, rea-
lizované v dialektickej jednote jazykových a mediálnych príznakov. Pri výskume osobitostí 
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mediálneho textu sa do úvahy berú „rôzne teoretické prístupy: vlastný lingvistický v spojení 
a zjednotení s pragmalingvistickým a kognitívnym, semiotický i filozoficko-kulturologický, 
komunikačný a iné“ (Dobrosklonskaja, 2000, s. 33). 

Van Dijk pri diskurznej analýze navrhuje vychádzať zo skúmania štruktúry textu. Myslí 
si, že témy mediálnych textov sú zvyčajne zostavené prostredníctvom abstraktnej schémy, 
ktorá pozostáva z dohodnutých kategórií a uvádzanej makroštruktúry. Táto hierarchická 
schéma sa skladá zo zaužívaných kategórií, akými sú titulok (záhlavie), krátky prehľad, 
hlavná udalosť, kontext a história udalosti. Sémantický obsah správy sa postupne odhaľuje 
s priebehom (vývojom) textu: najhlavnejšia informácia je vyjadrená na začiatku, ďalej sa 
používa stratégia, ktorá formuje takzvanú relevantnú štruktúru prezentácie textu. Postup-
nosť predstavovania nazvaných komponentov publikácie sa môže meniť v závislosti od špe-
cifík článku a žurnalistických záujmov, ktoré patria do osobitnej oblasti záujmu (van Dijk, 
1985, s. 27). 

Veľká úloha je kladená nielen na kognitívne predstavy a schopnosti tých, ktorí v procese 
výroby a produkcie mediálnych textov (správ a pod.) zohrávajú úlohu tvorcu a sprostredko-
vateľa, ale jednoznačne aj na recipientov, a to hlavne počas uvedomovania si, chápania 
a zapamätania si publikovaného mediálneho textu. V tomto procese sú podľa van Dijka 
účastné dve hlavné mentálne štruktúry: 1. chápanie textu, význam samotného textu, ktoré 
je prítomné v pamäti ako text-predstava (predstava textu) a 2. samotní nositelia jazyka 
a autori mediálneho textu (žurnalisti), ktorým sa dostalo možnosti unikátnej osobnej pred-
stavy o udalosti či správe, ktorú predstavujú či predostierajú prostredníctvom mediálneho 
textu (van Dijk, 1985, s. 27). Napríklad, jedným z najvplyvnejších sémantických pojmov pri 
kritickej analýze správ je zápletka ako taká, teda predpoklad niečoho, niečoho, čo sa možno 
rozumie, čo sa myslí, no nemusí priamo vyslovovať. Ako nám vraví praktická skúsenosť, 
väčšia časť textuálnej informácie zostáva skrytá, nie je úplne vyjadrená, akoby sa podstata 
textuálnej potencie spoliehala na základné predstavy o svete, ktorými recipienti textu men-
tálne a intelektuálne disponujú. Môžeme teda dôvodiť, že analýza „nevypovedaného“ je 
mnohokrát dôležitejšia, než to, čo sa reálne prezentuje, to jest to, čo sa ukazuje vo vizuál-
nom médiu, alebo to, čo si možno prečítať v tlači. Mediálny text sa teda dá prirovnať k ideo-
logickému ľadovcu, ktorému je vidieť len vrcholec. 

Recipient mediálneho textu akoby bol postavený do úlohy prekladateľa, neprekladá však 
cudzí jazyk, ale v rámci jedného jazyka (nemusí byť materinský) pre seba tlmočí odkaz, po-
solstvo, ideu textu i jeho podtext. Pritom v rôznych procedúrach zmyslového pomenúvania 
reálny svet hynie, získavaná „idea“ sveta vôbec nemusí byť pravdivou; z tmy bytia sa abstra-
hovaný význam pri pokuse osvetlenia okamžite zatajuje, zahmlieva, kazí a zakrýva. 

V ďalšom priebehu nášho uvažovania by sme sa chceli venovať masmediálnemu prostre-
diu v postsovietskom Rusku, teda obdobiu, ktoré sa začínalo „neskorým perestrojkovým 
obdobím“ konca 80. rokov minulého storočia, naplno získalo charakteristické črty v rokoch 
deväťdesiatych, no prakticky trvá dodnes. Pri principiálnom lámaní sa nielen ideológie, ale 
aj pilierov štátnosti, pri prechode k novým štruktúram spoločnosti bolo jasné, že ten, kto 
bude očakávané nóvum sprostredkúvať, tomu bude patriť blízka budúcnosť i opraty moci 
v nej. Silu médií si uvedomovali už zakladatelia sovietskeho štátu, sami vedeli, čo pre nich 
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znamená programové periodikum Iskra či najznámejšia Pravda, oni sami – Lenin, Trockij, 
Lunačarskij, Radek, Rykov či Džugašvili boli „prvými redaktormi“ prvotného mediálneho 
sovietskeho textu – vytvárali nový jazyk, vyberali témy, formu i žáner – nie náhodou sa de-
saťročia vzdelávali po cárskych vyhnanstvách, knižniciach európskej i americkej emigrácie. 
Chronicky známe je Leninovo vyzdvihovanie audiovizuálnych prostriedkov, akým bol ki-
nematograf, kde sa podávali reportáže a kroniky aktuálnych udalostí. Filmy, ako napríklad 
Krížnik Potemkin, Október či neskôr Čelovek s ružjom, Lenin v Okťabre, Lenin v 1918 go-
du, Sverdlov, Ščors, Peters a iné, neboli len umelecko-politickou objednávkou, ale boli iko-
nicko-znakovými mediálnymi textami, nad formou, replikami, vizuálnou stránkou a korek-
túrou ktorých neraz celé týždne zasadali stranícke komisie. Hneď od samého počiatku 
a takmer do konca existencie sovietskeho štátu nad mediálnymi textami, vyjadrujúcimi poli-
tickú reklamu, vládne programy, formovanie kultúrneho prostredia a podobne, pracovali 
najlepší z najlepších – básnici, spisovatelia, karikaturisti, novinári..., akými boli Majakovskij, 
Jesenin či „červený barón“ A. Tolstoj, nehovoriac už o Erenburgovi, Simonovovi či Julianovi 
Semjonovovi. Istou revíziou prechádzali tvorcovia a zakladatelia novodobého ruského ar-
chetypu ako takého – osnovateľ ruského historizmu N. M. Karamzin či, na druhej strane, 
ruskej literatúry – „ruské všetko“ A. S. Puškin. S ich mytologémami, konceptmi, desaťročia 
vytváranými frejmami i štampami narábali médiá rôzneho druhu a rôznej dokonalosti. Ne-
skoršia sovietska teória rozpracúvala lingvisticko-logické odkazy Peircea, Fregeho, Searla, 
logickej pozitívnej i postpozitívnej, analytickej i dekonštruktivistickej filozofie, a hoci ich 
nakoniec len prispôsobila svojmu vlastného formalizmu, dodávala potrebnému semiotické-
mu mediálnemu textu nutnú erudíciu. 

Podobný zápal, hoci s inou motiváciou, dostalo mediálne prostredie po rozpade ZSSR. Už 
vtedy sa do tohto priestoru dostali informačné kanály zo zahraničia, k nim pribúdali domáce 
médiá každého druhu a nekontrolovateľného zamerania. Už neplatil starý slogan „V Pravde 
net izvesťij a v Izvesťjach net pravdy“, v pravde i v izvesťijach sa už totiž len veľmi ťažko 
dalo zorientovať (Pravda a Izvesťija – ruské noviny; slovo izvesťije znamená novinu, vedo-
mosť či zvesť). Rovnako sa z pestovaného ruského „literárno-centrického“ zamerania spo-
ločnosti stáva ambimodálna spoločnosť audiovizuálna. Aj keď sa postsovietske Rusko zbavilo 
svojej totalitnej výstavby štátu, predsa len malo na čo nadväzovať, aj keď v prvých rokoch sa 
akoby rituálne zriekalo úplne všetkého. V mediálnom prostredí sa zachovala vysoká miera 
kreativity a postupne sa začala ukazovať snaha o akúsi autonómiu vlastného mediálneho 
textu, nezávislého od foriem a tendencií „západu“ a „východu“, čím bližšie k súčasnosti, tým 
viac bolo cítiť známu dichotómiu „My“ a „Oni“. Aj keď je už formálna a obsahová onakvosť 
ruského postsovietskeho prostredia zreteľne citeľná, vo výrazových prostriedkoch sa nebrá-
ni prenikaniu cudzej, hlavne anglickej, lexiky či začleňovaniu sovietizmov s vlastnými ko-
notáciami do súčasnej konceptosféry mediálneho textu. Taktiež nechýba ani takmer bezod-
ná prítomnosť odkazov na vypracované a vžité modely z ruskej histórie, ako aj na autority 
klasickej ruskej i sovietskej literatúry. Ich zaužívané symboly a klišéovité verba elata akoby 
napomáhali ľahšiemu chápaniu skutočnosti, podávanej médiami. 
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Témy mediálnych textov v postsovietskom období oscilovali a do značnej miery ešte os-
cilujú medzi dvoma extrémami v prijímaní novej postsocialistickej skutočnosti. R. Service 
uvádza, že 

„existuje viera vo dva protichodné názory, pritom vlastenectvo hrá len obmedzenú úlohu. Rusi, dokonca aj 
tí najxenofóbnejší z nich, si chcú užívať to, čo vidia ako vyšší životný štandard v ostatnom vyspelom svete. 
Hmotné podmienky boli pre ruský ľud celé desaťročia príliš ťažké nato, než aby túžili po asketickom spô-
sobe života. (Solženicyn je výnimka) ... Ruské výrobky sa predávajú s nálepkami, ktoré uisťujú, že sú vyro-
bené v súlade s ‚európskymi‘ alebo ‚americkými štandardmi‘. Prípadne sa predávajú s falošnými zahranič-
nými etiketami“ (Service, 2006, s. 280 – 281). 

Sovietski občania, zvyknutí na pokusy oklamať ich, sa obracajú k satire. Dejiny v tomto 
prípade zostávajú veľmi citlivou záležitosťou. Ľud, akoby potreboval vymetať pochmúrne 
doktríny sovietskeho komunizmu, má stále istý pôžitok napríklad z výsmechu Lenina. 
R. Service uvádza toto: 

V Smoľnom (petrohradskom paláci, kde komunisti začali Októbrovú revolúciu) zvoní telefón:  
„Halo, to je Smoľný?“  
„Áno, samozrejme. Čím poslúžime?“  
„Máte v pivnici nejakú vodku?“  
„Nie, obávam sa, že na sklade už žiadna nie je.“  
„V tom prípade by ste mi nevedeli poradiť nejaké miesto, kde by som ju našiel?“  
„No, mohli by ste skúsiť Zimný palác.“  
„Hurá! Na Zimný!“ (Service, 2006, s. 281) 

Práve vysoká miera satiry a sarkazmu a vtipné reakcie na súčasnosť sú práve intelektuál-
nou reakciou na neutešený stav spoločnosti (práve tak vtip slúžil počas existencie totalitné-
ho režimu reakciou na útlak, neprávosť i absurditu režimu). Vtedy vznikol určitý bilingviz-
mus – vynútený konformný, frázový, oficiózny sovietsky jazyk v práci a medzi spoluob-
čanmi – domáci jazyk, „kuchynský“, doma a medzi blízkymi, kde sa už diskutovalo bez zby-
točných kvetnatých neprávd. Zároveň sa vtipy, spoločne napríklad s prísloviami, v tomto 
zmysle stávajú najkratšími naratologickými útvarmi mediálnej výpovede či celého mediál-
neho textu. Práve v postsovietskom období sa v médiách mohli objaviť práve takéto krátke 
úsečné útvary. Odrážali už síce minulosť, deklarovali však slobodu prejavu prítomnosti 
a mali slúžiť ako memento do blízkej budúcnosti, keď im však už bude rozumieť len málo-
kto. Najvďačnejšou bola spomienka na tzv. Brežnevovu éru. V nej sa objavuje, či skôr do 
geniálnych rozmerov narastá, sovietsky politický vtip. Je jemný i hrubý, trocha urážlivý, no 
mimoriadne analytický, presný a adresný. Javí sa ako hlboká intelektuálna reakcia na soviet-
sku realitu, ktorá je jednou z foriem toho, čomu samotní Rusi vravia ruský absurd. Je to však 
záležitosť veľmi vážna, typický gogoľovský či čechovovský smiech cez slzy. Ruskij, sovetskij 
anekdot, ktorý verejne do médií vyplával v deväťdesiatych rokoch, však v sebe skrýval hl-
boký spoločensko-kultúrny obsah, hodný nielen sociologického, ale aj politologického vý-
skumu, ktorého pochopenie si však vyžaduje jemného poslucháča-recipienta, so znalosťou 
súdobých i terajších reálií ZSSR a Ruska. Je až neuveriteľné, koľko informácie, historického, 
politicko-spoločenského i ekonomického materiálu sa dá vtesnať do úsečnej výpovede, ktorá 
vie o danom časopriestore vypovedať viac než hrubá monografia, vyžaduje však správnu 
intelektuálnu výbavu a pripravenosť. O tom, že systém i sám Brežnev sú cieľom posmechu 
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a satiry, vedeli všetci. „Keď sa Leonida Iľjiča spýtali, aké je jeho hobby, odpovedal – Zbieram 
vtipy o sebe. – A zozbierali ste ich veľa? – Asi 300 pracovných táborov.“ To presne koreš-
ponduje s tým, čo sa dialo v tridsiatych rokoch. Vtedy existoval pojem anekdotčik. Boli to 
nielen ľudia, čo vtipy rozprávali, ale aj za ne „sedeli“ v gulagoch. Vtedy kolovalo nasledovné 
– „Stretli sa dvaja priatelia a počas rozhovoru jeden z nich hovorí – Počuj, nevieš nejakú 
anekdotu? – A ty vieš, kto staval Bielomorský kanál? – Kto? – Anekdotčiki!“ Belomorkanal 
bol gigantickou stavbou stalinského obdobia, na ktorej hynuli tisíce väzňov, medzi nimi aj 
tí, čo sa preriekli vtipnou poznámkou. Politický vtip vlády Brežneva mal taktiež analyzujúci 
charakter: záľubu genseka (generálny tajomník) vo vyznamenaniach, jeho zlý zdravotný 
stav, spojený z povestne zlou artikuláciou, parodoval vtip: „Je pravda, že Brežnevovi sa chys-
tajú dať hodnosť generalissimus? – Áno, pravda. A ak toto slovo dokáže ešte aj poriadne vy-
sloviť, tak dostane aj titul národného umelca.“ Na jeho politické pôsobenie: „Namiesto 
hviezdy mal byť vymyslený nový štátny erb krajiny dvojbrvý orol“ (dvubrovyj orjol – na-
rážka na zrušený symbol samoderžavia a prirovnanie prakticky neobmedzenej moci genseka 
k cárskej). „V čom sú si podobné a v čom sa odlišujú pracovné soboty (subbotniki) z rokov 
1921 a 1970? – Brvno je to isté, no Iľjič nie.“ (Narážka na fotografiu z roku 1920, na ktorej sa 
subbotnika zúčastnil aj Vladimír Iľjič Lenin a bol zachytený, ako nesie brvno na Červenom 
námestí. Neskôr, v 1927 roku, M. Sokolov podľa nej namaľoval obraz, ktorého reprodukcie 
sa rozoslali po celom Zväze, no obraz v národe dostal názov Gumené brvno (Rezinovoje 
brevno). Okamžite začali s brvnom na subbotniku maľovať aj Stalina (King, 2005, s. 75). 
Zveličovanie a vyznamenávanie Brežnevových zásluh v čase Veľkej vlasteneckej vojny pa-
rodoval vtip: „Prebieha bitka o Berlín. Stalin volá Žukovovi: – Súdruh Žukov, máte hotový 
plán útoku na Berlín? – Áno, súdruh Stalin. – A s podplukovníkom Brežnevom ste ho kon-
zultovali?“. Keď došlo pri Borovických vrátach v roku 1969 pri vítaní kozmonautov k neví-
danému pokusu o atentát, keď podporučík V. I. Iľjin strieľal na limuzínu v domnienke, že 
tam sedí Brežnev, národ odpovedal: „Prečo Iľjin, ktorý strieľal do Brežneva, netrafil? – Lebo 
sa naň vrhli ľudia, trhali mu z rúk pištoľ a kričali: – Daj mne, ja chcem streliť, ja!“, prípadne 
„Počuli, že strieľali na Brežneva? – A trafili? – Nie!“ – Ach, šabľou bolo treba, šabľou!“. Vše-
obecne poučné mali byť sarkazmy typu: „Brežnev sa spýtal pápeža: – Prečo ľudia veria 
v katolícky raj, no odmietajú uveriť v raj komunistický? – Pretože my náš raj neukazujeme! 
– odpovedal mu pápež.“, či analytické konštatácie, ako napríklad: 

„Za Lenina bolo ako v tuneli: všade dookola tma a vpredu svetlo. Za Stalina ako v autobuse: jeden šoféruje, 
polovica sedí a ostatní sa trasú. Za Chruščova – ako v cirkuse: jeden rozpráva a všetci sa smejú. A pri Brež-
nevovi je to ako v kine: všetci čakajú koniec predstavenia.“ 

Keď sa film skončil, v národe opäť zaznelo: „Počuli ste, Brežnev umrel?“ – Ozaj? A osob-
ne (ľično)?“. Práve slovíčko ľično – v spojení (dorogoj) Ľeoňid Iĺjič ľično – vravelo veľa 
o tom, čo predstavovalo sovietske vodcovstvo obdobia tzv. „zastoja“. 

Zdalo by sa, že tento fenomén odišiel spoločne s jeho nositeľmi. Opak je však pravdou, 
slúži na komparáciu s prítomnosťou. Aj tie „najsvätejšie sovietske“ piliere sa v 90. rokoch 
poriadne otriasli. Napríklad „útok na Zimný palác“, ktorým sa začal „boľševický prevrat“ 
(neskôr nazvaný VOSR), teda „Šturm Zimnego (dvorca)“, prebiehajúci v niekoľkých vlnách, 
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o ktorých sa dodnes vedú polemiky, bol médiami nazvaný „Pjanyj šturm Zimnego“. Po prvej 
vlne, pri ktorej malo zahynúť len asi 6 – 7 ľudí, došlo ku krvavejšej druhej vlne. Ak prijme-
me hypotézu tretej a rozhodujúcej štvrtej vlny (denník neznámeho dôstojníka a teória Vla-
dimíra Averjanova), dostane sa ešte na jeden šturm, no nie na „piatyj“, ale „pianyj šturm“ 
Zimného paláca, predstavujúci pre víťazov ozajstné pokušenie a čiastočnú anarchiu. Ráno 
26. októbra sa boľševici dostali do cárskych pivníc, kde uvideli nevídané – najlepšie ročníky 
vín a odstáty kvalitný alkohol. Vojensko-revolučný výbor chcel vyliať alkohol do Nevy, no 
dočasne organizoval stráženie pivníc. No koncom októbra sa po kasárňach roznieslo, že veli-
teľ Bonč-Brujevič nechal prederaviť sudy a rozbíjať fľaše. Masy vojakov i národa atakovali 
Zimný palác s jeho pivnicami. Boľševici nechceli riskovať, a hoci mali k dispozícii obrnené 
autá i guľomety, nechali dav vybúriť sa. Trockij s povestnou ostrojazyčnosťou spomína, že 
vína bolo tak veľa, že prameňmi stekalo do Nevy a opilci ho chlípali priamo z kanálov. 

Aj keď išlo o vypestovaný a silne mytologizovaný akt „lámania epoch“, keď už nič nebu-
de ako predtým, skutočnosť mediálnym textom odzrkadľovaných udalostí v ruských deji-
nách 20. storočia v mnohom pripomínala „politické nezhody pri šachovej hre“, keď prvý 
hráč hovorí: „Takýto ťah nesmieš urobiť, lebo ti zoberiem kráľa!“ a súper mu na to odpove-
dá: „No a? Vyhlásim republiku a hráme ďalej.“ 

Toto bolo jasné aj od konca 80. a počiatkom rokov deväťdesiatych, keď na povrch prerážali 
výsledky málo kontrolovanej „perestrojky“ i „glasnosti“ – otvorenosti spoločnosti. V uvoľnenej 
atmosfére ľudia chceli okamžite to, čo im bolo odopierané, videli, ako sa zo zahraničia demon-
štratívne i pokorne vracia časť vyhnanej šľachty, dokonca legitímni následníci cárskeho trónu. 
Do popredia vystupujú analytici, historici, novinári a komentátori, ktorí otvorene hovoria 
o všetkom zakázanom, Rusi s prívlastkom najsčítanejšieho národa na svete bez absolútnej cen-
zúry vnímajú absolútne všetko. K mienkotvorným ustanovizniam pribúdajú súkromné tele-
vízne spoločnosti, občania sú svedkami toho, ako im ešte nedávno antagonistický nepriateľ 
ústami Teda Turnera ponúka prostredníctvom televíznych správ svoj pohľad na svet. Celá 
spoločnosť bola vystavená ohromnej dileme. Masy sa dostávajú pod vplyv masových liečiteľov 
i šarlatánov, akými boli Čumak a Kašpirovský, dvojka, ktorá dostala ľudové pomenovanie „ču-
vak i košmarovskij“, noviny, časopisy, televízny i rozhlasový éter ponúkali často tragikomic-
ký pohľad do psychiky spoločnosti, ich témy a podstata len ukazovali na to, odkiaľ brala 
a berie ruská literatúra neraz extrémne absurdné námety a príbehy, ktoré ju robia neopako-
vateľnou. V roku 1989 sa v ruskej televízii objavil fenomén „videokanálov“, ktoré prinášali 
reportáže z predtým nepredstaviteľných miest – socialisticky pokojné, strojené a ideologic-
ky upravené správy o budovaní rozvitej socialistickej spoločnosti vystriedali až vulgárne 
reportáže o každodennosti nezamestnaných, bezprizornikov, bomžej (bezdomovcov), boli 
ukazované protestné mítingy, stav spoločnosti v stredoázijských republikách a pod. Preslá-
vili sa hlavne programy 600 sekund Alexandra Nevzorova (vysielal sa v Leningrade v rokoch 
1987 – 92) a trojhodinová videorelácia Pjatoje koľeso, v ktorej po prvýkrát odvysielali roz-
hovor s protojerejom Alexandrom Miňom či akademikom Sacharovom. Reportéri Sergej 
Kurjochin a Sergej Šolochov priniesli aj absurdné analýzy, za ktoré by pred pár rokmi niesli 
trocha iné dôsledky, no ktoré ukazovali narušený stav spoločnosti. Istý analytik histórie 
seriózne v médiách tvrdil: 
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„... celá októbrová revolúcia bola uskutočnená ľuďmi, ktorí celé roky požívali určité hríby. Zmienené hrí-
by procesuálne, keď sa nimi títo ľudia živili, v nich vytláčali osobnosť a ľudia sa menili na hríby. Môžem 
vám rovno povedať, že takým hríbom bol aj Lenin“ (cit. podľa: reportáž S. Kurjochina v relácii Pjatoje ko-
leso, použitej v dokumentárnej kronike Namedni. 1989 god.). 

Absurd bez komentára, ktorý by sa neprisnil ani Soloche Matvejevne z Gogoľových Ďi-
kaňských lazov. Aj keď ide o chorobný extrém, Rusko ako krajina extrémov bola v stave, 
keď bola vystavená možným vplyvom zo strany mnohých, aj naoko spriatelených spojen-
cov. Muselo sa opäť raz vzmáhať. 

Vzmáhanie sa však malo množstvo archetypových konotátov, staré sa nahrádzali nový-
mi. V počiatočnej fáze však socium ako také, živené dravou mediálnou textúrou, začalo pes-
tovať klamné a falošné ideály, ktoré akoby mali nadvládu nad skutočným stavom vecí. Deti 
začali v anketách o svojom budúcom povolaní zamieňať kozmonautov, vedcov či traktoris-
tov „kiľermi“, „novymi russkimi“, „mafiánmi“ i „banďitmi“. V masmediálnej sfére sa do boja 
proti takýmto neduhom pustil známy predstaviteľ Forbesu v Moskve P. Chlebnikov. Aj keď 
ho ruské prostredie nikdy úplne neprijalo (bol predsa len z tábora „Oni“), nanajvýš ak za 
lovca „Zolotoj sotňi“ (100 najbohatších Rusov, ktorým chcel dokázať pôvod ich majetku na 
stránkach „svojho“ Forbes), predsa len sa pokúsil ozrejmiť základnú a nezameniteľnú pova-
hu vecí, poukazujúc pritom na jej celosvetový rozsah. Tieto problémy sa netýkali len „pre-
chodného obdobia v Rusku“. No bol to práve Chlebnikov, kto sa Rusom rozhodol ustavične 
pripomínať to, čo oni sami najlepšie vedia. Robil to však s takou vehemenciou a permanen-
tnosťou, že ho to stálo život: 

„Ten, kto banditizmus považuje len za slepú rebéliu, nevedomý poryv nezodpovednosti, hlboko sa mýli. 
Banditizmus – to je celá kultúra alebo, presnejšie, antikultúra, založená na úplnom popieraní zákonov štátu 
a občianskej morálky. Antikultúra banditizmu má svoju vlastnú hodnotovú škálu, svoju vlastnú morálku, 
svoje zákony. V súčasnosti, akokoľvek je to zvláštne, sa táto antikultúra často stavia do popredia – naprí-
klad v kaukazských ľudových piesňach alebo filmoch, ako sú ‚Krstný otec‘ či ‚Brigáda‘ (u nás ‚Klan – záko-
ny podsvetia‘). Ospevujú sa také vlastnosti ako statočnosť v boji, vernosť rodine a druhom, dokonca hrdin-
ské sebaobetovanie.  
 Predsa len sa s obdivom neponáhľajte. Veď aj divoké zvieratá (vlci, šakaly, levy) taktiež majú svoju 
morálku, svoju odvahu v boji, svoje prísne zákony svorky. Má to však znamenať, že sa musíme znížiť na 
úroveň divokých zvierat?  
 Banditizmus, o nič menej než islamský extrémizmus, predstavuje pre našu civilizáciu smrteľnú hroz-
bu. V skutočnosti sú tieto javy úzko späté. Každodenná organizovaná trestná činnosť veľmi ľahko prerastie 
do organizovanej politickej zločinnosti a bandita sa veľmi ľahko obráti v revolucionára alebo teroristu.“ 
(Chlebnikov: Razgovor s varvarom) 

Viacvrstvový banditizmus, ktorý niekedy v médiách synonymicky prerástol do teroriz-
mu rôznych úrovní, začal opätovne oscilovať medzi zaostrenými hrotmi „My“ a „Oni“. Na-
príklad, prezident Putin v kuloároch medzinárodných rokovaní označil aj novinárov za 
banditov, teroristov chcel zasa močiť v pisoároch (t. j. od slova „zamočiť“; zločinecký žargón 
= zabiť, zavraždiť) a vôbec, jeho tvrdé vyjadrenia dostali láskavý názov „puťinky“. V politic-
kej mediálnej satire to vyzeralo takto: na jednej z karikatúr Sevetskoj Rossii zo 7. februára 
2002 je zobrazené Rusko, nad ním s vidličkou z rakiet, nožom s nápisom Globalizácia, obrú-
skom z americkej zástavy a s dolárom za chrbtom stojí dominujúci americký prezident 
G. Bush ml., zobrazený v americkom detaile od pása hore. V dolnej časti, pod mapou Ruska, 
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je nahádzaná kopa mŕtvol, v ktorej sa dajú rozpoznať nemeckí rytieri z čias Alexandra Ne-
vského, Fridrich Pruský, Napoleon Bonaparte a Adolf Hitler. Obrázok sa nesie pod názvom 
Amerika, zadrhneš sa!, za ktorým pokračuje text: 

„Počuli ste? Bush sa praclíkom zadlávil?! No lekár, ako stále, na nohy ho postavil. Rusko predsa ako praclík 
byť nemôže – ak sa ním zadlávi, na nohy mu už nikto nepomôže.“ (orig.: „Америка Подавишься! Буш 
подавился бубликом, слыхали?! Врачи его, конечно, откачали. Россия же не бублик все же – 
Подавится! Тогда ему помочь никто не сможет.“). 

Rusko ako také, celá jeho spoločnosť i technologizovaný fenomén sprostredkúvania me-
diálneho textu akoby v štýle New Age zaznamenali v postsovietskom období principiálny 
zdvih. Prelínanie sa sémantických, semiotických i formálnych rovín narušilo a nanovo 
sformovalo tektonické brekcie, zbierajúc pritom úlomky zašlých čias padajúce do vrstiev 
matricovej súčasnosti. Mediálne texty si zachovávajú svoju znakovú štruktúru, majú však 
tendenciu k výrazovej ekonomizácii, úsečnosti a presnej cielenosti. Z ich náročnosti vyplý-
va, že si vyžadujú vzdelaného a pozorného recipienta. Ich zdanlivá formálna jednoduchosť 
a miestami aj naivita však môže výrazne ovplyvniť percepciu podávaného materiálu v ko-
lektívnom aj individuálnom vedomí, podvedomí i nevedomí jedincov, cieľových skupín, 
dokonca národov. Práve kvôli tejto zameranosti, možnosti objednávky (určitých záujmo-
vých skupín i indivíduí) ide o veľmi citlivú a zároveň prísne rafinovanú jednotku ľudskej 
aktivity. 
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Media Text in the Post-Soviet Era 

Abstract 

This paper deals with the phenomenon of media text in its distinctive, so-called post-Soviet period. Rus-
sian environment is in every respect unique, what is expressed also in the field of the creation of media 
text, bearing features of socialist past and expressing challenges to professional dealing with the contempo-
rary reality. It sensitively reacts to the new mediation of the past images, serving the purpose of under-
standing of the present and guidance to the future. 

Keywords 

media text – textology – post-Soviet era – Russian media sphere 

 
PhDr. Guzi Ľubomír, PhD. 
 
 Katedra rusistiky 

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

 




