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LINGVOKULTUROLOGICKÁ ANALÝZA RUSKÉHO 

DOKUMENTARISTICKÉHO NARATÍVU V PROJEKTE 

LEONIDA PARFJONOVA RUSKÉ IMPÉRIUM 

 

Ľubomír Guzi 
 
Abstrakt 

Historický naratív v prostredí masmédií narazil na nové formy vyjadrenia, ktoré nie sú 

šírené exaktnou formou vedeckej narácie, ale dokumentaristickou formou s veľkou 

dávkou metaforického vyjadrenia vzťahu sprostredkovaných faktov minulosti k súčasnému 

stavu spoločnosti a vice versa. Veľkú úlohu pritom zohráva jazyk a kultúrny podtext ako 

minulosti, tak aj súčasných recipientov. 

 

Kľúčové slová 
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V súčasnosti už nikto nepochybuje o pravdivosti tézy o tom, že medzi recipientmi 

textov akéhokoľvek zamerania jednoznačne prevládajú mediálne texty v celej svojej 

žánrovej a typologickej rôznorodosti, čo zároveň potvrdzuje všeobecne známe svetové 

tendencie, ktoré dokazujú, že dochádza k značnému poklesu objemu prečítaného textu. 

Zmenšuje sa množstvo, mení sa taktiež štruktúra čítaného a samotné čítanie, napríklad 

beletrie či poézie, je suplované textami prenášanými rôznymi médiami. Text je vybave-

ný a zabezpečený nielen jazykovými jednotkami a ich spojeniami, ale taktiež nevy-

hnutným všeobecným fondom poznatkov a vedomostí, komunikačným pozadím (pod-

kladom, reáliami). Aj preto je vnímanie a prijímanie textu spojené s presupozíciou. 

S tým sa spája fakt, že textová, teda aj 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 typoló-

giami umeleckého vedomia. S. I. Smetaninová sa domnieva, že „koncom 20. storočia 

metodológiou umeleckého vykladania a chápania sveta sa stáva postmodernizmus ako 

určitý svetonázor a estetická forma.“ (Smetaninova, 2002, s. 8) 

Mediálne texty ako pramene nových poznatkov a informácií o svete majú pre člove-

ka nový význam, pretože ich percepcia napomáha procesu socializácie jedinca, jeho 

adaptácii v súčasnom svete. Takým spôsobom sa mediálny text javí významnou zložkou 

komunikačného systému „človek – mediálny text – sócium“. T. G. Dobrosklonská do-

konca operuje termínom mediálna lingvistika, v jadre ktorej je koncepcia mediálneho 

textu predstavená ako mnohovrstvové a niekoľkoúrovňové bádanie, ktoré je realizova-

né 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) 

Je zrejmé, že mediálne texty sa konštruujú na základe zohľadnenia psychobiologic-

kého typu poslucháčov, aby mohol byť dosiahnutý maximálny stupeň vplyvu. Nutné je 

však poznamenať, že Weltbildung jednotlivca, ktorý ruské prostredie pozná ako kartina 
mira, sa bezpochyby formuje pod vplyvom masmédií, no rovnako platí aj to, že indivi-

duálny „obraz sveta“ sa zároveň v dôsledku toho nestáva zákonite unifikovaným. Malo 

by to teda znamenať, že skúmanie fenoménu masmédií poskytuje človeku širšie mož-

nosti chápania a spoznávania spoločnosti a kultúry v spojitosti s tým, „že texty produ-

kované masmédiami predstavujú sociálne významné oznamy (správy), ktoré v spoloč-

nosti prevládajú nad ostatnými druhmi textov.“ (Striženko, 2003) 

D. McQuail, jeden z najvýznamnejších teoretikov masmediálnej komunikácie, sa 

domnieva, že „súčasné masmédiá uskutočňujú celý rad funkcií, začínajúc od nestranné-

ho informovania, až po manipuláciu a kontrolu verejnej mienky či verejného povedo-

mia.“ (McQuail, 1994, s. 65) Tieto funkcie sú súvzťažné s rôznymi komunikačnými mo-

delmi prezentácie reality. 

V závislosti od tých či oných modelov sa médiá a mediálny text vo vzťahu k jednot-

livcovi môžu považovať za: 

– „okno do sveta“, ktoré je otvorené na prezentáciu udalostí, čo zákonite nepredpokla-

dá vnášanie elementov, ktoré k samotnej udalosti nemajú žiaden vzťah, 

– „zrkadlo udalostí spoločenstva, resp. society“, ktoré prináša určité ohraničenia pre 

proces prezentácie udalostí, ktoré sú spojené s nevyhnutnosťou vytvorenia určitého 

„uhla odrazu“ a rovnako aj ohraničenej povrchovej kvality samotného zrkadla, 

v dôsledku čoho recipient nemôže vidieť udalosť v celej zložitosti, 

– „inteligentný filtračný cedník“, ktorý ľuďom vedome alebo nevedome vyberá, či 

precedí len určité aspekty udalosti, 

– „interpretátor“, vysvetľujúci udalosti, ktoré by sa bez toho mohli zdať nekoherentné, 

a nakoniec to môže byť 

– priehrada alebo záves, oddeľujúce jedinca od udalosti a tým mu zároveň znemožňu-

júce jej korektné prijímanie (Striženko, 2003). 

Médiá ako také, v tradičnom spravodajskom režime, predstavujú modelový jav, 

v ktorom komunikačný akt, pozostávajúci z mediálneho textu a komunikantov, pred-

stavuje, resp. odzrkadľuje určitú mediálnu udalosť (mediaľnoje sobytije, media event). 
V ňom špecifické príznaky mediálneho textu, ktoré vytvára spoločenstvo, ukazujú na 

ideologickosť, hodnotovú orientáciu, komercializáciu a fragmentárnosť. Na strane dru-

hej, v mediálnych textoch nešpecifické príznaky predstavujú ich opakovateľnosť (re-

produkovateľnosť), orientáciu na účinok (pôsobenie či vplyv), ako aj určitú fixáciu na 

zmeny a premeny v kultúre a spoločnosti, ak vôbec dva posledné pojmy možno uvádzať 
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oddelene (Fairclough, 1995). Recipient mediálneho textu akoby bol postavený do úlohy 

prekladateľa, neprekladá však cudzí jazyk, ale v rámci jedného jazyka (nemusí byť ma-

terinský) pre seba tlmočí odkaz, posolstvo, ideu textu i jeho podtext. Pritom v rôznych 

procedúrach zmyslového pomenúvania reálny svet hynie, získavaná „idea“ sveta vôbec 

nemusí byť pravdivou; z tmy bytia abstrahovaný význam sa pri pokuse o osvetlenie 

okamžite zatajuje, zahmlieva, kazí sa a zakrýva. 

My sme sa však zamerali na osobitosti určitého typu mediálneho textu, ktorý v nami 

sledovanom a analyzovanom ruskom prostredí predstavuje vypuklý fenomén s osobi-

tými črtami. Pre exemplifikáciu sme vybrali pomerne známy projekt ruského žurnalistu 

Leonida Parfjonova Rossijskaja Imperija, ktorý zachytáva obdobie zhruba dvoch storočí 

ruských dejín. 

Osobitosťou takéhoto mediálneho textu je to, že interpretuje historické fakty, no nie 

v čistej podobe aj tak už pomerne kontroverzného historického naratívu, ale 

v dokumentaristickej tvárnosti, v ktorej hrá výraznú úlohu práve osobnosť autora nara-

tívneho mediálneho textu a nepochybne aj štýl a spôsob podania. Celý projekt je posta-

vený a pomenovaný po hlavných predstaviteľoch impéria, teda stojí na imperátoroch, 

počínajúc zakladateľom Petrom Prvým (sú mu venované dva diely), pokračujúc Annou 

Ioannovnou a Alžbetou Petrovnou (jedna časť), Katarínou Druhou (dve časti), Pavlom 

Prvým (jedna časť), Alexandrom Prvým (dve časti), Mikulášom Prvým (dve časti), cez 

Alexandra Druhého (dve časti) a Alexandra Tretieho (jedna časť) až k Mikulášovi Dru-

hému (tri časti). Z hľadiska lingvokulturológie samotné mená panovníkov v takomto 

dokumentaristickom modelovaní vystupujú ako precedenty, teda precedentné mená, 

ktoré sú charakteristické značnou metaforickosťou aj významným príklonom k apriór-

nej hodnotovej škále, ktorú so sebou i v sebe nesú. Široké auditórium už v sebe zahŕňa 

stopy precedentnosti, vyplývajúcej zo získaných „fonovych znanij“, teda znalosti reálií, 

resp. základov vlastnej alebo „cudzej“ kultúry. V ruskom jazykovom prostredí 

metaforickosť i samotnú charakterovú a hodnotiacu precedentnosť vytvára hlavne 

literatúra. Je to akési kultúrne či lingvokulturologické škatuľkovanie, ktoré v dnešnom 

sloganotvornom jazykovom a mentálnom prostredí zohráva výraznú úlohu. Vždy však 

existuje určité podozrenie, že škatuľkovanie, z nášho pohľadu historických osobností, 

faktov, udalostí a podobne, sa môže vždy niekomu, nehovoriac o mienkotvornom 

procese, hodiť. A o ruskom prostredí je zrejmé, že ak sa v ňom niečo náhodou stalo či 

deje, vždy to náhodou niekomu výrazne vyhovuje. Ruská spisovateľská obec vytvorila 

tie správne obrazy, ktoré my často pomenúvame ako historické symboly a ktoré sú 

generáciami zakorenené v povedomí širokej verejnosti. Tak napríklad precedentným 

vyjadrením odkazu osoby i samotného Petra I. v kulturologickej rovine je „reformátor“ 

či „antikrist“, žena okamihu Katarína I. je len „manželkou“ (suprugoj) Petra I., osoba 

Anny Ioannovny je zasa suplovaná supletívnym pojmom mnohotvarej „bironovščiny“, 

Alžbeta Petrovna (Jelizaveta Petrovna) je „Afroditou pri moci“, „dcérou – dščerja – 
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Petra“, „Veselou cárovnou“ či „rumennou fiflenou“, Katarína II. sa môže pyšniť hrdým 

prívlastkom „Druhá“ (to jest hneď po Petrovi – odkaz na nadpis na podstavci známeho 

„Medeného jazdca“), „Nemka“, „Osvietená“, „Matuška“, kým jej synovi zostalo len 

Puškinovo „Hamlet ruskej histórie“, prípadne „večný Gatčinský princ“, po ktorom 

nasledovali „kočujúci despota“ Alexander I. so svojím Aleksandrovskym stolbom, nad 

ktorý vyčnieva už len „nerukotvornyj Puškinskij“, ďalej „Severná sfinga“ a „žandár 

Európy“ Mikuláš I., „cár osloboditeľ“ Alexander II., „najruskejší z cárov“ a „reakcionár“ 

Alexander III. a nakoniec „krvavý“ či „mučenícky“ Mikuláš II. 

Naše aktuálne pojednanie je len útržkom celkovej analýzy dokumentaristickej 

narácie Parfjonova a keďže nie je možné pozastaviť sa pri každej z vyššie menovaných 

osobností, na demonštrovanie našich postupov a záverov vyberáme zrejme aj našej 

spoločnosti najznámejšiu postavu hneď prvého v poradí, Petra I. Je zrejmé, že postava 

Petra I. patrí v ruskej histórii k tým, ktoré sa pretransformovali do polohy historického 

symbolu, vnímaného širokou verejnosťou cez prizmu kulturológie dejín – zľahčenej 

histórie, ktorá je premietnutá do povedomia národa nie ani tak triezvou, namáhavou 

a náročnou historickou spisbou, ako skôr pocitovým vtrhnutím do kognitívneho 

vedomia recipientov, prostredníctvom vypestovaných štampov, klišé či kulturologém, 

ktoré v prípade Petra podarovali ruskému prostrediu hlavne A. S. Puškin, A. N. Tolstoj 

či režisér Sergej Gerasimov. Najnovšie sa postava cára-reformátora dostala do 

povedomia širokej verejnosti so všetkou náležitou ekvilibristikou mediálneho priemyslu 

v programe Imja Rossija, kde bol Peter I. predstavený ako 

 
„... ďalší z celonárodne obľúbených ruských cárov. Bol taktiež ‚hrozný‘, no takpovediac 

s ľudskou tvárou. Jeho zábavky mali pomerne mierumilovný charakter – upálenie na 

verejnosti či štvrtenie nemal rád, nezaviedol ani opričninu a jeho krutosť, o ktorej taktiež 

kolovali legendy, nebola ani zďaleka svojvoľná. Ivan Hrozný zanechal krajinu v ruinách na 

pokraji Smuty, Peter ju vytiahol do Európy, obnovil hlavné mesto, priviedol pokolenia novej 

elity, ktorá sa do sveta vyšvihla nie vďaka svojmu pôvodu, ale vďaka talentu a bystrému 

rozumu. Hrozný je idolom slavianofilov, milovníkov poriadku, pokory a absolútnej moci, 

modlou nepriateľov všetkého cudzokrajného – podozrievavých k svojim susedom; Peter, 

naopak, je obľúbencom zapadnikov, ktorým taktiež krutosť nebola cudzia, no nie zo strachu 

alebo slepej odovzdanosti, ale hlavne kvôli skoku k novému progresu. V krajine ho staroverci 
považovali za antikrista – a je pravdou, že tomu nasvedčovali aj jeho obdivuhodné rozmery, 

z ktorých navonok prebíjalo niečo neľudské: výška dva metre trinásť centimetrov, pričom 

veľkosť chodidla bola podľa dochovaných papúč malilinká (asi 39), ohromné vypuklé okrúhle 

mačacie očiská, strašná fyzická sila, neúnavnosť v robote, pijatike i boji. Peter Rusku podaroval, 

či skôr nanútil, násilím prinútil uskutočnenie takmer všetkého, čím sa dnes pýši pred celým 

svetom. Od jeho čias sa začína datovať rozkvet svetskej kultúry a umenia, pri ňom sa 

modernizovala i odznova budovala armáda a prácou tisícok bezmenných budovateľov rástlo 

mesto, ktoré bude neskôr označované ako ruský Amsterdam či ruské Benátky. Jeho vládna 

reforma položila základy celej ruskej štátnosti – tých dvesto rokov, čo Ruské impérium po ňom 

ešte existovalo, sa riadilo Petrovou Hodnostnou tabuľkou (Tabeľ o rangach) z roku 1722. Jeho 
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známe nariadenie o senátoroch, v ktorom sa hovorilo, ‚nečítať z papiera, ale hovoriť vlastnými 
slovami, aby najavo hlúposť každého vyšla‘ najlepšie demonštruje štýl jeho vládnutia 

i chrabrosť novátora – pohŕdanie formálnosťou. Všetko, do čoho sa pustil – od kovania železa 

po stavbu bárok, od vojenským manévrov po reformu kalendára a písma – všetko malo nádych 

hazardu. Práve týmto hazardom bolo zachvátené celé Rusko ‚Petrovej epochy‘ a, parafrázujúc 

známy satirický výrok, pravdou je aj to, že Peter úplne zakrepostil svoj narod (uvrhol do 

úplného nevoľníctva), tým, že k jeho nespočetným povinnostiam pridal ešte tú 

najdeprimujúcejšiu – byť slobodným. V ruskej histórii zostal samotárom, dokonca nebol 

schopný menovať svojho nástupcu. Zomrel v dôsledku prechladnutia, keď sa, ponorený po pás 

vo vode, snažil z plytčiny odtiahnuť slediu bárku – čo znova symbolizuje jeho vládu; z plytčiny 

loď dostal, no príliš prepínal svoje sily. Po sebe zanechal nielen strašnú pamiatku, no taktiež aj 

za tridsať rokov vybudovanú superveľmoc. Najlepšou charakteristikou predsa len zostávajú 

Puškinove slová: ‚oči mu žiaria, z tváre sa zračí strach, pohyby sú rázne, krásny je, pravda, 
ach...‘. Akokoľvek by sme chceli, predsa len v tomto priamom a ostrom rýme – strašný 
a krásny, je oveľa viac pravdy o Petrových časoch ako vo všetkých polemikách o ňom.“ (Imja 
Rossija 2008) 

 

Áno, bol to predovšetkým veľký Puškin, ruské „naše vsjo“, ako ho nazval Appolon 

Alexandrovič Grigorjev, kto vycítil všetky kladné i záporné nuansy oných pohnutých 

čias a reformátora osobitne. Podľa niektorých bol veľký spisovateľ odpoveďou národa 

na výzvu cára Petra I., aby sa vzdelával (ide o slová Alexandra Ivanoviča Gercena: „... na 
carskij prizyv obrazovaťsja, čerez sto let otvetila [Rossija] kolosaľnym javlenijem 
Puškina.“). 

Možno aj tento pohľad v ruskom povedomí zbližuje oboch jej aktérov – A. S. Puškin 

vytvoril nielen množstvo veršov, poém, prózy, dramaturgie, publicistiky, nehovoriac už 

o čisto historických dielach, ktoré ako keby sa zoskupovali do ohromného celku, ktorý 

je naprieč preniknutý históriou, historizmom. Dejinami celej jednej generácie sú jeho 

„‚Eugen Onegin‘, ‚19. Október‘, ‚Piková dáma‘, ‚Bunt Pugačova‘, ‚Poznámky k Tacitovi‘, 

‚kamčatské koncepty‘ či autobiografické poznámky – všetko dýcha históriou“ (Eideľ-

man, 1984, s. 361). 

Po jednom zo stretnutí s Mikulášom I. vraj ešte v kabinete Jeho Veličenstva načrtol 

Puškin svoje známe Stansi (datované rokom 1826), v ktorých sa mu Peter I. javil takto: 

„to akademik, to geroj, to moreplavateľ, to plotnik, On vseobjemľujuščej dušoj Na trone 
večnyj [byl] rabotnik“ (Puškin, 1950, s. 344). Nasledoval nedokončený román Arap  
Petra Velikogo, poéma Poltava a Mednyj vsadnik (aj báseň Pir Petra Pervogo či histo-

rická štúdia Istorija Petra I.), v ktorých sú vytvorené také obrazy a epitetá na Petra 

a jeho epochu, také archetypy, s ktorými sa Rus stotožňuje v detstve a zostávajú mu na 

celý život, bez ohľadu na to, či niekedy prečíta, alebo neprečíta nejakú odbornú publi-

káciu o Petrovi I. od niektorého renomovaného historika (Popov, 1937, s. 128 – 149; 

Frank, 1990, s. 452 – 464). 
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Napriek svojej nejednoznačnosti a zložitosti zostáva Peter I. pre Puškina 

 
„... archiruským človekom, a to bez ohľadu na to, že si oholil bradu a obliekol holandské šaty. 

Chomjakov sa hlboko mýli, keď tvrdí, že Peter myslel ako Nemec. Nedávno som sa ho opýtal, 

o čo sú byzantské myšlienky moskovského cárstva viac národné než Petrove idey?“ (Smirnova, 

1895, s. 178 – 179; Frank, 1990, s. 413). 

 

Kým počas monarchie sa k Petrovi ako cárovi spisovatelia i historici vo svojich klad-

ných či záporných hodnoteniach a opisoch správali viac-menej štandardne, zlom 

z pochopiteľných príčin nastal po revolučnom roku 1917. Profesionálni historici si za-

chovali spôsob práce i hodnotenia osobnosti reformného cára, no spisovateľská elita sa 

trocha vymkla a stránila sa novej ideológie. Upozornil na to napríklad známy historik 

Sergej Fjodorovič Platonov, ktorý v úvode k svojmu dielu o Petrovi I. vytýka, že na-

priek novým postupom i úspechom historickej vedy, s ktorými môže prísť do styku ve-

rejnosť, predsa len vznikajú o cárovi reformátorovi beletristické diela, ktoré z jeho ob-

razu robia hrubú paškvilnú karikatúru. „Takýmto spôsobom zdĺhavá a poctivá práca 

mnohých významných vedcov a ich nasledovníkov bola v poslednom desaťročí úplne 

opovrhnutá“ napríklad v dielach Alexeja Tolstého Deň Petra a Borisa Piľňaka (Jego Ve-
ličestvo) Kneeb Piter kommandor (1919). Je len pochopiteľné, že Platonov, ako vý-

znamný historik z oných čias, ktorý vyučoval aj členov cárskej rodiny a zo študent-

ských konspektov jeho vysokoškolských prednášok študenti vydali známe Lekcie, za 

profesionálnu kritiku, nepochopenie nových procesov i pre tiene jeho „monarchistic-

kej“ minulosti skončil ako sedemdesiatročný spec vo väzení v januári roku 1930, ofi-

ciálne obvinený za „aktívnu protisovietsku činnosť a účasť v kontrarevolučnej monar-

chistickej organizácii“. Platonov ako dôsledný vedec spočítal v diele A. Tolstého prí-

vlastky, ktorými autor obdaril opisovaného cára, a dospel k záveru, že cár 

 
„z rána frká, tuho a ťažko chrčí s klokotom a sykaním, kašeľ má tabakový a prepitý, tvár má 

rozkysnutú, veľkú, akoby v poklope, kadere tmavých mastných vlasov a pokrčenú košeľu, 

rozopnutú na hrudi... oči sú čierne a okrúhle, akoby žiariace šialenstvom... pomaly vypil 

vodku, poutieral pery dlaňou a začal hrýzť do uhorky...“ (Tolstoj, 1918) 

 
Rovnako aj cez deň 

 
„Peter, otáčajúc sa, vykročil čaptavou, no ráznou chôdzou, obhrýzajúc si pritom necht... 

úkosom popozeral – vytiahol hodinky, čiernym nechtom odklopil záklopku... priložil palce 

k nozdrám a hlučne sa vysmrkal, poutieral si nos o bok mokrého krátkeho kožúška... večer na 

zhromaždení Peter priamo podišiel k stolom, prisadol si hneď z kraja a na brokátový obrus 

položil zovreté špinavé päste. Tvár mal bledú a povýšeneckú, čierne vlasy sa mu prilepili na 

čelo... z taniera zhraboval palcami všetko, čo mu podkladali, hlasno žuval, zasúvajúc do úst 

veľké kusy chleba a medzitým hltal vodku – len s veľkou námahou sa zasýtil a s ešte väčšou sa 
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opíjal. Jesť mohol veľa a stále, len keby bolo čo... nedokončieval myšlienku, ako tomu často 

bývalo, slinami skropil človeka, zdržiavajúc svoj úškľabok...“ (Tolstoj, 1918) 

 

Nielen fyziologické a povahové rysy, u Tolstého zväčša záporné, ľakali Platonova; 

vytýkal aj faktografické údaje a chronológiu – návrat do Moskvy nie priamo 

z Holandska, ale z Viedne, čo má svoj význam, rovnako ako stínanie streleckých hláv 

Petrovou rukou v Preobraženskom, kým autor beletrie to situoval do Moskvy a pod. 

(„Zoskočil z koňa u Lubjanských vrát, odsotil kata, za vlasy schmatol k brvnu strelecké-

ho stotníka a zaťal s takou silou do jeho šije, že sekera vošla do polovice dreva. Tuho 

nadávajúc, cár vyskočil na koňa a odcválal do Kremľa...“). 

Oveľa drsnejšiu a zaujatejšiu charakteristiku Petra historik Platonov vyčíta Borisovi 

Piľňakovi v jeho pomerne neznámom dielku Kneeb Piter kommandor. Predstaviteľ 

emigrantskej historickej spisby Michail Geller tvrdí, že ide o „nemilosrdný a zničujúci 

obraz Petra, ktorý nemá obdobu ani v ruskej literatúre či ruskej historiografii. Podobne 

tomu, ako o zakladateľovi Petrohradu hovorili staroobriadci, vidiaci v ňom antikrista“ 

(Geller, 1997, s. 6 – 7). Piľňak píše: Peter bol človekom, 

 
„... duša ktorého sa naplnila radosťou len v neustálej činnosti, bol človekom s geniálnymi 

schopnosťami. Človek nenormálny, vždy opitý, syfilitik, neurastenik, trpiaci psychiatrickými 

úzkosťami smútku a zúrivosti, ktorý vlastnými rukami zadusil syna. Monarcha, ktorý sa nikdy 

a v ničom nedokázal obmedzovať – nechápal, čo znamená ovládať sa, bol despotom. Bol člove-

kom, ktorému absolútne chýbal pocit zodpovednosti, nenávidel všetko a do konca života nepo-

chopil ani historickú logiku, ani fyziológiu národného života. Bol to maniak. Zbabelec. Vyľa-

kaný detstvom, znenávidel starinu, slepo prijímal všetky novoty, žil s cudzincami, ktorí sa 

zhŕkli za lacným ziskom, osvojil si kasárenskú výchovu a mravy holandského námorníka, kto-

ré mu boli ideálom. Bol to človek, ktorý do konca života zostával dieťaťom, ktoré sa najradšej 

zo všetkého hrá a hral sa celý život: na vojnu, s loďami, na vojenské prehliadky, na zhromaž-

denia, na iluminácie, na Európu. Bol cynikom, nenávidiacim človeka v sebe i v druhých, her-

com, geniálnym hercom. Imperátor, ktorý najradšej zo všetkého robil výtržnosti, oženil sa 

s prostitútkou, milenkou Menšikova. Bol človekom s ideálom veľkých kasární. Telo mal veľké 

a zbesilé, ktoré sa veľmi potilo, bolo nemotorné, s čaptavými plochými nohami, presiaknuté 

alkoholom, tabakom a syfilisom. Rokmi na okrúhlej červenej babskej tvári ovisli líca, ochabli 

pery, ovisli červené syfilitické nedovierajúce sa viečka, spoza ktorých hľadeli šialené, opito di-

voké detské oči, presne také, akými hľadí dieťa na mačku bodajúc ju ihlou či prikladajúce roz-

žeravené železo k rypáku spiacej svine. A nemohlo to byť ináč. Peter nič nechápal, keď dusil 

svojho syna, tridsať rokov bojoval a hral sa na nezmyselnú vojnu, len preto, že podrástli jeho 

potešné pluky a flotile už bolo tesno na Preobraženskom jazere. Nikdy nechodil, stále utekal, 

rozhadzujúc rukami, tenkými nohami sa snažil napodobňovať chôdzu holandských námorní-

kov. Obliekal sa do špinavých šiat, bez vkusu, nerád si menil bielizeň. Rád jedol, rukami – 

ohromnými rukami, ktoré mal zamastené a mozoľnaté...“ (Piľňak, 1979, s. 23 – 24) 

 

Je samozrejmé, že Piľňak sledoval určité „estetické ciele“, no pomerne hrubo si to 

odniesol cár-reformátor. Existujú všelijaké názory, no Petra si vysvetľovali i tak, že jeho 
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kroky viedli k tomu, že Rusko zaspalo na dve storočia a až rok 1917 ich vytrhol z tejto 

letargie, no podľa Piľňaka, vrátil ho späť do 17. storočia – „od dôb Petra sa nad Ruskom 

vznáša Európa, a tam dolu, pod ‚koňom na zadných‘ žil ruský národ sťaby tisícku rokov“ 

(Piľňak, 1976, s. 83). Boľševická revolúcia mala byť tou ľudovou vzburou, ktorá rozme-

tala všetko, čo urobil Peter a jeho nasledovníci, a vrátila krajinu do šťastných predpet-

rovských čias. Piľňak to považoval za veľmi pravdepodobné a možné, pretože „staroby-

lá, kánonická, múdra Rus, so svojím usporiadaním, legendami, piesňami, kláštormi, sa 

ocitla byť uzamknutá, ukrytá a zatajená na celé dve storočia“ (Piľňak, 1922, s. 19). Po 

revolúcii roku 1917 mnohí v Petrovi videli prvého boľševika, či už v kladnom, alebo 

zápornom zmysle. Bol to už Gercen, kto v Petrovi videl revolucionára: „Pod imperátor-

ským purpurom bol v Petrovi cítiť revolucionár“. O cárovi ako o boľševikovi otvorene 

píše i M. Vološin:  

 
„Veľký Peter bol prvý boľševik, zadumal Rusko premiestniť, napriek ohybom a mravom, 

stovky rokov k jeho nastupujúcim diaľavám. On, ako aj my, uskutočňujúci pravdu na Zemi 

nepoznal iných ciest, okrem nariadení, trestov a mučiarní. Nie mäsiar, ale skôr sochár, nie do 

mramoru, ale do mäsa sekerou vytesal živú Galateu, pidlikal nožom a šumne pohadzoval 

zvyškami.“ (Vološin, 1924) 

 

Takýmto spôsobom sa aj dnes Peter poníma ako panovník, ktorý urobil, povedané 

dnešnou terminológiou, systémovú chybu. Vytvoril ohromné priepasti medzi rôznymi 

vrstvami, oblasťami i generáciami – ešte počas svojho života chcel vidieť výsledky toho, 

o čo sa snažil a čo skôr malo byť rozvrhnuté na desaťročia. Nezohľadnil pomery ani 

rozmery krajiny, vytvoril chvost, ktorý sa bude tiahnuť za celými pokoleniami. Došlo 

k zmene vektora vo vývoji národa, v jeho evolúcii a budúcnosť ešte len ukáže, aké dô-

sledky má pre ruský národ zmena evolučného procesu za revolučný. 

V programe Leonida Parfjonova okolo precedentného mena Petra Veľkého vzniká 

celé precedentné pole, ktoré je posiate rozkvitnutými originálnymi lingvokulturémami 

i nápaditými historickými metaforami s podtextom ich vlastnej precedentnosti. Veď už 

na začiatku celého cyklu si autor projektu kladie takúto rečnícku otázku: 

 
„Petrom vytvorené Ruské Impérium [v origináli Rossijskaja Imperija, nie Ruská, čo slovenčina 

v preklade nerozlišuje] je pre jedných odpoveďou na prvú prekliatu ruskú otázku ‚Čo robiť?‘ 

[‚Čto delať?‘], pre druhých je Impérium odpoveďou na druhú prekliatu ruskú otázku ‚Kto je 

vinný?‘ [‚Kto vinovat?‘].“ (RI, Pjotr I., č. 1) 

 

Už v takomto prístupe k spracovaniu historickej tematiky na úrovni dokumentaris-

tického historického naratívu je vidieť kulturologické „zhutnenie“, ktoré do seba nasáva 

takmer všetky kategórie taxonomického zjednotenia pod názvom lingvokulturéma. 

Akoby na seba narážalo to povestné „červené“ a „biele“, je v ňom prítomný Gercen, 



Lingvokulturologická analýza ruského dokumentaristického naratívu v projekte 

 

 

71 

Černyševskij i Lenin v ich navzájom si protirečiacom odkaze, je tam tragizmus aj výsle-

dok nenaučených lekcií vlastnej histórie. Práve takýto dokumentaristický naratív na 

historicko-kultúrnu tému má prinútiť rozmýšľať a provokovať k rozvažovaniu, čo je, 

podľa nás, aj jednou z hlavných úloh lingvokulturém, podtriedou ktorých môže byť 

zmieňovaná precedentnosť. Podobne aj známy teoretik naratívu H. White historickému 

naratívu vymedzuje miesto takzvanej rozšírenej metafory, v ktorej 

 
„historický naratív ako symbolická štruktúra nereprodukuje opisované fakty (udalosti), ale 

oznamuje nám, akým smerom sa má o týchto faktoch (udalostiach) myslieť a zakladá do našej 

mysle rôzne emocionálne nálože.“ (White, 1978, s. 52) 

 

Pod historickým dokumentaristickým naratívom rozumieme teda súhrn diskurzív-

nych útvarov rôznych žánrov, skoncentrovaných okolo určitej historickej udalosti. 

U Parfjonova sú typické práve autorský subjektivizmus a nekonvenčné, miestami popu-

listicky cielené, porovnávanie minulého s prítomným, prípadne „nedávno minulým“ 

(rozumej sovietskym). Napríklad, autori citujú autoritatívneho historika Kľučevského: 

„Preobraženské sa stalo akousi prestupnou stanicou na ceste k Petrohradu“, odkiaľ sú po 

rieke Jauza „dve versty do Nemeckej Slobody, t. j. ani nie rukou, ako skôr veslom do-

čiahnuť“. Známa Nemecká Sloboda sa vykresľuje ako „zahraničie“ (zagranica), čo má v 

ruskom prostredí svojrázne konotácie, ďalej sa rysuje ako „prekliaty západný vplyv“, 

„podivný svet“ („dikovinnyj mir“) a nakoniec ju nazývajú „Európou na Jauze“. Keď sa 

neskôr Parfjonov k tejto téme vracia, postupuje naopak – keď bol Peter inkognito čle-

nom Veľkej vyslaneckej výpravy do zahraničia (Velikoje Posoľstvo v Jevropu), „Európa 

sa mu zdala ako veľká Nemeckaja Sloboda“. Z toho vyplýva pátos, keď sa celým dielom 

o Petrovi (ale aj v ďalších častiach) akoby červenou niťou vinie bipolárny protiklad a 

metaforický konceptuálny antagonizmus MY a ONI, Naši („Svoi“) a Cudzí („Čužije“) – 

„práve v Holadsku cára niekde zamenili“, „násilne bola zavedená Európa do ruského 
života“, „vyrútiť sa za stále viac dopredu unikajúcou Európou“, Peter – „najzarytejší prí-
vrženec západu (zapadnik) na tróne“. 

Vytvárajúc obraz Petra, autori cyklu využívali, ako sme už načrtli, všeobecne známe 

historicko-literárne klišé, citáty autoritatívnych historikov i spisovateľov – autorov 

historických románov, ako aj spomienky súčasníkov. Napriek niektorým kritikám 

autorský kolektív v žiadnom prípade nepoužíval „umelecký extrémizmus“ typu 

pomerne hrubých charakteristík a umeleckých obrazov vyššie spomenutých B. Piľňaka 

alebo A. Tolstého, na ktoré upozorňoval S. F. Platonov. Takisto sme pri našej analýze 

porovnali niektoré pomerne často citované vedecké monografie rôznych období 

a spôsob ich vedeckého historického naratívu, napríklad Schuylera (1884), Ustrjalova 

(1859 – 1963), Massieho (1985, 2006), Molčanova (1986), Pavlenka (1976), Tarleho 

(1949), Anisimova (1989). Veľmi dôležitou v ich dielach, ako aj v programe L. Parfjo-
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nova zostáva periodizácia, čiže vytýčenie „zlomových okamihov“ jeho vlády a života, 

ktoré oscilujú v povedomí recipienta prvoplánovo a do značnej miery formujú jeho na-

zeranie na ďalší priebeh narácie i formovania jeho vlastných názorov na problematiku. 

V častiach o Petrovi Prvom šlo každopádne o precedentné lingvokulturémy, ktorých 

obrazy má ruský recipient do istej miery sformované a zautomatizované – Velikoje Po-
soľstvo v Angliju i Gollandiju, Utro streleckoj kazni, Demidovskije zavody a sozdanije 
vojska, Osnovanie Sankt Peterburga, Poltavskaja bitva i Prutskij pochod, Zagovor care-
viča Alekseja, Novyj alfavit i novoje letočislenije, Smerť Imperatora i osnovanije dinas-
tičeskoj usypaľnicy. Práve v nich sa odhaľuje prvotné a do značnej miery východiskové 

precedentné meno a širšie precedentné pole mena Petra Prvého, odrážajúce sa práve 

v lingvokulturémach. 

Je nutné poznamenať, že v takomto ponímaní dochádza často k odkloneniu sa od 

prísneho akademického historizmu, ktorý však ani nie je cieľom. V tomto zmysle na-

príklad Parfjonov Petra I. nazýva „svodnym“ bratom Sofie a Ivana, čo je výraz pre „ne-

vlastný“, no v ruskom prostredí by malo skôr ísť o „jedinokrovnogo“, teda vlastného, 

pokrvného. Veľmi rozpačito pôsobí už samotné „posvjaščenije“, čiže venovanie, „Tr-
jochsotletiju Sankt-Peterburga i Trjochsotletiju Osnovanije Rossijskoj Imperii“. 

K samotnému obdobiu vzniku daného cyklu (2000 – 2003) sa môže hovoriť o troch sto-

ročiach Impéria naozaj len orientačne. V prvých rokoch osemnásteho storočia, tobôž po 

ruskom rozpačitom vstupe do tzv. Severnej vojny, len málokto v Rusku i Európe hovo-

ril o Rusku ako o impériu. Taktiež široko popularizované stretnutie, resp. „Svidanije 
Sofii Šarlotty, korolevy Prusskoj, i matery jejo s Petrom Velikim“ sa neuskutočnilo for-

málne v Prusku, ako to podáva Parfjonov, ale v Nižnom Sasku, v mestečku Koppen-

brügge. Práve tam, ako neskôr spomínala Sofia Charlotte, „tancuja s nami, oni sočli kor-
sety naši rebrami, i car skazal s udivlenijem, čto kosti u Nemeckich Dam očeň žestki“. 

Na prijatí u Sofie Charlotty a jej matky sa zúčastnilo len ich najbližšie príbuzenstvo, čo 

bola Petrova podmienka, a zopár ľudí z ruskej výpravy. Peter sa tam dokonca nechal 

prehovoriť aj na tanec. Keď viedol dámu na parkete, jeho ruka natrafila na výstuhu kor-

zetu z veľrybej kosti, načo mal Peter svojsky reagovať zvolaním: „Tie Nemky majú mi-

moriadne tvrdé kosti!“ (Schuyler, 1884, s. 286 – 287; Sofia Charlotta Pruská, 1803, 

s. 92). Parfjonov zasa nazýva nemecké dámy Malvínami: „Dve Maľviny tristo let nazad 
voskliknuli: ‚Nesnosnyj maľčik!‘... I s tech por lučšego ne pridumaješ“. – „... Eto gosudar 
očeň dobryj i očeň zloj, u nego charakter – soveršenno charakter jego strany.“ (RI, Pjotr 

I., č. 1) 

Samotný pobyt Petra v západnej Európe Parfjonov charakterizuje ako „stažirovku 
s pogruženijem“, počas ktorej Peter Prvý, strastný prívrženec námorníctva, konštatuje: 

„Dal by som prednosť byť anglickým admirálom než ruským cárom“. Veľavravnou zos-

táva aj poznámka až workoholického cára: „Inoje za nedosugom, inoje za otlukoju 
a inoje za Chmeľnickym ne spraviť!“ – „Všetko sa stihnúť nedalo, niečo kvôli nedostat-



Lingvokulturologická analýza ruského dokumentaristického naratívu v projekte 

 

 

73 

ku času, niečo kvôli absencii, no iné mal na svedomí Chmeľnickij!“ Chmeľnickým sa, 

pravdaže, nerozumie Chmeľnyckyj Bohdan, ale alkohol, resp. opilosť (rus. chmeľ, po-
chmeľje a podobné deriváty). 

Veľmi výraznou črtou historického naratívu v podmienkach dokumentaristického 

podania informácie je symbolizácia, metonymia i metaforickosť, ktorú tvorí a formuluje 

samotný autor, prípadne si ju vypožičiava od samotných aktérov historických udalostí 

(listy, spomienky a memoárová literatúra). Napríklad, „Vzjatije Noteburga“ v roku 1702 

a jeho podanie Parfjonovom vychádza priamo z nálad a pocitov Petra I. V liste Andre-

jovi Viniusovi cár píše, že „Pravda, čto zelo žestok [veľmi tuhý, tvrdý] sej orech byl, 
odnaka ž, slava Bogu, sčastlivo razgryzen... Artilerija naša čudesno delo svoje ispravila.“ 

(K Andreju Andrejeviču Viniusu, 1889, s. 92) Autor série vyberá len podstatný 

fragment s vysvetlením, že názov mesta Nöteborg pochádza od nöte – orech a borg – 

mesto, čo vysvetľuje obraznosť Petrových slov. Rusi nazývali mesto ruským slovom 

Orešek alebo Orechov, no Parfjonov dodáva: 

 
„Cár mestu nevrátil pôvodný ruský názov, no pomenoval ho iným cudzím slovom Šlisseľburg 

(Schlüsselburg). Medzi ľuďmi sa ujalo pomenovanie Šľušin alebo Šľusenburg, no jedno vedeli 

všetci – je to mesto-kľúč, kľúčové mesto, kľúč od mora.“ 

 

Pre charakteristiku Petrohradu – Peterburg – stolica (hlavné mesto) – serdce 
v mizince (srdce v malíčku) si zasa tvorcovia vypožičali známu charakteristiku od Deni-

sa Diderota o tom, že hlavné mesto na hranici štátu je ako srdce v malíčku: krvný obeh 

sa stáva pomerne komplikovaným a aj tá najmenšia rana sa stáva zároveň smrteľnou. 

Synchrónne s tým sa objavuje úryvok z filmu o Petrovi Prvom z roku 1937, kde nad 

lopotivou výstavbou a drinou nad mestom ukazujú dialóg dvoch šľachticov, dozerajú-

cich na stavebné práce: „Mrut? – Mrut!“ („Hynú?“ – „Hynú!“) (RI, Pjotr I., č. 2). 

Na druhej strane, typickým príkladom spomínanej jednotiacej časovej a obsahovej 

osi súčasného a minulého je opísanie takzvaného „Petrovského kapitalizmu“: „Pjotr ot-
dajet gossobstvennosť“ (rozdával štátne vlastníctvo – odkaz na socialistický termín), 

„Imperija provernula važnejšuju sdelku po privatizacii“ (čiže obchod, transakciu vzhľa-

dom na privatizáciu), čím sa pre Parfjonova Peter stáva „feodalom s gosudarstvennym 
knutom“ (feudál so štátnym bičom). Ďalej pokračuje: Pjotr delit Rossiju na „subjekty 
Imperii“, čo je mutácia pojmov subjekt federácie (súčasnej; oficiálny termín administra-

tívno-územného členenia RF) a Impéria, ktoré Peter rozdelil na gubernie. Petra nazýva 

taktiež „pervym russkim kurortnikom“, od ktorého sa datuje panská obyčaj kurírovať sa 

vodami, teda jazdiť do kúpeľov („barskoje obyknovenije vyjezžať na vody“), napr. do 

Karlových Varov a pod. Ako „prvý oligarcha Impéria“ (Pervyj oligarch Imperii), resp. 

„Chozjain /pán/ Urala“ v časti o Petrovi I. vystupuje známa postava Nikita Demidovič 
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Antufjev (Anťjufejev), ktorého Peter premenoval na Nikitu Demidova (podľa RI, Pjotr 

I., č. 2). 

Azda najznámejšiu sovietsku reáliu o štátnej bezpečnosti Parfjonov konfrontuje 

s udalosťami zlovestnej kauzy okolo cárovho syna Alexeja. Následník trónu žiadal poli-

tický azyl na Západe [„prosil političeskogo ubežišča na Zapade“] a jeho návrat cárskym 

vyslancom a agentom Petrom Tolstým nazýva prvou špeciálnou operáciou v zahraničí: 

„Vozvraščenije careviča Alekseja iz za granicy Tolstym – eto pervaja v istorii Rossii spe-
coperacija za granicej“, čím sa pre autora programu Tolstoj stáva „pervym russkim 
s cholodnoj golovoj, gorjačim serdcem i čistymi ruskami“, teda čekistom, o ktorých sa 

z revolučných čias šíri v dnešnom ponímaní ich zlovestné krédo „chladná hlava, horúce 
srdce a čisté ruky“. Petrom vytvorená Tajná kancelária je teda „pervoj nastojaščej spec-
služboj Rosii“ – prvým ozajstným špeciálnym rezortom Ruska. 

Ako sme načrtli vyššie, historický naratív dokumentaristiky ako druh mediálneho 

textu poskytuje veľmi širokú škálu na modelovanie a kreativitu jeho tvorcov a je chápa-

ný aj ako výsledok pretvorenej mediálnej udalosti (mediálneho aktu) do jazykového 

tvaru na prenos prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie. Pre nami analy-

zovaný mediálny diskurz, o exemplifikáciu ktorého sme sa snažili vyššie, platia tieto 

závery: kultúrológia textu historického naratívu, precedentnosť, konceptualizmus 

a symbolizmus, spojené s jazykovou hrou, metaforickosť, literatúrocentrizmus, výrazný 

hodnotiaci aspekt. 
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Linguoculturological Analysis of Russian Documentary Narration in Leonid Parfjonov ’s 

Project Russian Empire 

Abstract 

Historical narrative in the mass media environment meets the new forms of 

representation, which are not extended by the form of scientific narration but 

documentary with a great deal of metaphorical expression of the historical facts ’ 

correlation to the present state of society. The main role in this process is acted by the 

language and cultural overtones both of the past and the present recipients. 
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