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LINGVOKULTUROLÓGIA HISTORIZMOV ANTICKÉHO GRÉCKA 

 

Jozef Sipko 
 
Abstrakt 

V centre pozornosti príspevku sú lingvokulturémy najmä z obdobia antického Grécka, 

ktoré sa používajú v súčasnej slovenskej a ruskej tlači. Autor postupuje chronologicky 

a ilustruje jednotlivé antické historizmy od mytologických čias, cez diela Homéra až 

k obdobiu najvyššieho rozvoja antického Grécka. V práci sa používa lingvokulturologická 

metodológia, v rámci ktorej sa skúmané jazykové jednotky interpretujú ako sociálno -

komunikačné modely, realizujúce sa v každej dobe. Tým sa potvrdzuje charakteristika 

starogréckej kultúry ako prológu európskej civilizácie. Okrem toho sa podobným 

výskumom poodhaľuje hĺbka historického vedomia najmä obyvateľov Európy, keď sa 

dnešné reálie spontánne pomenúvajú uvedenými starogréckymi historizmami. 

Komunikačné prepojenie antiky so súčasnosťou veľmi presvedčivo prezentujú v prvom 

rade asociačné testy. 

 

Kľúčové slová 

historizmy – antika – Grécko – súčasnosť – sociálny – model – komunikácia – asociácie – 

hodnota – aktualizácia 

 

Jazykové asociácie odhaľujú hodnotový a hierarchizovaný vzťah k histórii, vlastnej 

aj svetovej, k miestam veľkých a dramatických udalostí. Na tomto mieste siahneme po 

údajoch z Ruského asociatívneho slovníka (Karaulov, 2002), v ktorom evidujeme celý 

rad hodnotovo-historických reakcií na bežné lexémy v pozícii stimulov: 

 
 SPOR: Sokrates 

 POLE: Kulikovo (v r. 1380 Rusi vedení Dmitrijom Donským porazili Tatárov) 

 PROCES: s Bucharinom (popredný boľševik, popravený za Stalina) 

 DEDINA: Potemkinova 

 MY: Mikuláš II (počiatočné slovo cárskych manifestov) 

 VEĽKÝ: Novgorod (jedno z dvoch hlavných centier Kyjevskej Rusi) 

 LAKONICKÝ: Sparta (tento región sa nazýval Lakedónia) 

 HLAD: Povolžie (30. roky 20. storočia počas kolektivizácie) 

 

To isté možno povedať o mytologických, náboženských a duchovných hodnotách 

a prioritách: 

 
 SOBOTA: prikázania Mojžiša 

 SYN: stratený 

 CHLIEB: každodenný 

 SLOVO: bolo na počiatku 

 OD: Matúša 

 VZKRIESENIE: Krista 
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 TVÁR: Krista 

 SEDEM: divov sveta 

 HORA: Parnas, Sion 

 KÔŇ: Pegas 

 OHEŇ: Prometheus 

 

V každodennej komunikácii sa stretávame s mnohými formami argumentácie. Člo-

vek hovoriaci má záujem presvedčiť komunikujúceho partnera o svojej pravde a na to 

používa rozmanité jazykové prostriedky. Jazykové historizmy sú jednou z foriem pre-

svedčivej argumentácie, obohacujú reč emocionálne a esteticky a v jazyku sú v pozícii 

ustálených slovných spojení, okrídlených výrazov, frazeologizmov a terminologických 

nominácií. Spravidla vystupujú ako nepriame axiologické prostriedky, keďže hodnotia 

súčasnosť obrazmi z minulosti, ktoré nie vždy sú prijímateľovi blízke. Historický prin-

cíp ich klasifikácie, ktorého sa tu budem pridržiavať, umožňuje deliť historizmy podľa 

pôvodu. 

Takéto ustálené jazykové konštrukcie nachádzajú svoju dlhodobú komunikačnú ži-

votaschopnosť najmä vďaka veľkosti a všeobecnej známosti historického faktu, ktorý 

pomenúvajú a charakterizujú, a vďaka typickým javom v ľudskom spoločenstve. Uve-

dené historické reálie získavajú slovnú charakteristiku vo výstižnej a krátkej jazykovej 

forme. Fakt, že mnohé etnokultúrne historizmy pochádzajú z počiatkov európskej civi-

lizácie, ktorú predstavuje najmä grécka a rímska antika, svedčí o ich trvalej hodnotovej 

orientácii a sémantickej stabilite. Svojím spôsobom vytvárajú sociálno-komunikačné 

modely ľudského správania už mnohé stáročia. 

 
ANTIKA AKO PROLÓG EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE 

Pri hľadaní hodnôt a antihodnôt našej súčasnosti sa pravidelne obraciame na antické 

lingvokultúrne zdroje, ktorých sociálno-komunikačné modely sa aktualizujú v mnoho-

stranných formách už niekoľko tisícročí. Pre obrazné pomenovanie našich reálií sa an-

tické lingvokulturémy (Vorobjov, 1997) používajú ako priame citácie, parafrázy, meta-

fory a v iných jazykových podobách. 

Starý Egypt obohatil ľudské dejiny najmä gigantickými stavbami, ktorých forma 

v podobe zužujúceho sa vrcholu vytvorila asociáciu s úzkym okruhom ľudí, ktorí neza-

slúžene zarábajú obrovské peniaze. Na Slovensku pyramídové finančné špekulácie rea-

lizovali takzvané nebankové subjekty, „nebankovky“. Podobné finančné operácie pre-

biehali aj v Rusku: 

 
Boom finančných pyramíd (grani.ru, 17. 6. 2008) 

 
Pojem pyramídy ako symbol vrcholného staviteľstva v starom Egypte sa zmenil na 

kód špekulatívneho podnikania, ktoré sa rozšírilo po celom svete. Jeden z koreňov fi-
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nančnej krízy roku 2008 odhaľovali analytici v spomínanom obraze, z ktorého sa pre-

vzala forma, keď jej vrchol sa drží iba vďaka obrovskej finančnej základni oklamaných 

radových klientov. Mnohé fondy, na Slovensku známe ako nebankové subjekty, fungo-

vali na princípe rozvetveného zapojenia vkladateľov a zisk mali iba tí na vrchole. Tento 

princíp fungoval takisto vo finančnej sfére USA pre vypuknutím krízy: 

 
Hypotekárna kríza má spoločné znaky s pyramídovou hrou (SME, 22. 10. 2008) 

 

Viaceré pojmy z pradávnej histórie sa významovo metaforizovali vďaka faktu, ktorý 

sa komunikačne zviditeľnil napríklad v Biblii. Staroveký Babylon je symbolom mnoho-

národnostného spoločenstva, ktoré vzniklo po stavbe babylonskej veže. Uvedený pojem 

má skôr záporný významový nádych, v ktorom prevažuje sémantika „nedorozumenia“. 

Multikultúrne podujatia, akým bol medzinárodný divadelný festival, však vytvárajú 

správny Babylon: 

 
Európsky babylon (P, 9. 6. 2008)1 

 

Antické Grécko je svojimi kultúrno-historickými hodnotami prológom európskej ci-

vilizácie. Pri čítaní starých gréckych povestí o ich bohoch, polobohoch, hrdinoch, reál-

nych či mytologických príbehoch sa prezentujú v prvom rade ľudské vlastnosti 

a mnohé stránky z poznania starovekých Grékov sú aplikovateľné v dnešnom svete. 

Budeme ilustrovať iba jednotlivé sociálno-komunikačné modely, ako boli zaznamenané 

v slovenskej a ruskej tlači (v autorskom preklade) po rozpade socializmu. 

Antický svet nadobudol bohaté skúsenosti zo všetkých stránok života ľudského spo-

ločenstva. Mnohé z nich pokrývali bohovia antiky, ktorí mali na starosti všetko. Dodnes 

pretrvávajú obrazy týchto bohov aj ich „rezortov“. Zrejme k najaktuálnejším stále patrí 

obraz bohyne spravodlivosti Themidy (rus. Femidy), ktorej súčasné pôsobenie je často 

interpretované s nedôverou: 

 
Femida s automatom (MN, 1991, č. 31) 

 

Nedôslednosť pri potrestaní vojnových zločincov v Anglicku má ten istý obsah: 

 
Anglická Femida si umyla ruky (LG, 1997, č. 4) 

 

                                                      
1 Skratky názvov periodík použité v ukážkach: AiF – Argumenty i fakty, LG – Literaturnaja gazeta, MN – Mos-

kovskije novosti, NO – Národná obroda, NS – Nové slovo, P – Pravda, VM – Večerňaja Moskva. 



Lingvokulturológia historizmov antického Grécka 

 

 

181 

Z mytologických zdrojov sa zachovali viaceré modely ľudského správania. Od naj-

starších čias je známy obraz o zbytočnej a bezvýslednej práci, ktorá sa odrážala a odráža 

v politike napríklad pri zostavovaní koalícií: 

 
Sizyfovský balvan našej politiky (NO, 30. 5. 1994) 

 

Vojna v Čečensku a jej riešenie si vyžadovali a vyžadujú takisto obrovské úsilie: 
 
Sizyfovské úsilie v Čečensku (LG, 1995, č. 17) 

 

Po demisii ministra zahraničia v súvislosti s jeho neúspešným pôsobením fejtonista 

parodoval časté výmeny osôb na tomto poste: 

 
Verme, že nám ďalšie sústo pre Minotaura pár mesiacov vydrží (P, 29. 5. 1997) 

 
V čase napätia, konfliktov, revolúcií a rôznych reforiem je každá spoločnosť rozhá-

raná, je v nej neporiadok a zmätky, ktoré je veľmi ťažké odstrániť. Starí Gréci mali pre 

tento stav nomináciu Augiášov chliev, ktorý bolo možno vyčistiť nadľudským úsilím, 

akého bol schopný iba Herkules. Augiášov chliev sme evidovali u nás po r. 1989: 

 
Spoločnosť nájde dostatok síl a vyčistí Augiášov chliev? (NO, 22. 2. 1995) 

 

Podobnú situáciu zaznamenali športovci: 

 
Augiášov futbalový chliev (P, 29. 6. 1995) 

 

V Rusku sa takisto sťažovali na neporiadok, no priaznivé perspektívy sa hľadali ťaž-

ko: 

 
Augiášov chliev existuje, ale niet Herkula (LG, 1995, č. 25) 

 

Zánik ZSSR dodnes u značnej časti obyvateľov Ruska vyvoláva nostalgiu. Rozlohou 

najväčšiu krajinu sveta (22 mil. km2) prirovnávajú k starogréckemu hrdinovi: 

 
Zobrali Herkula a podelili si ho (LG, 1995, č. 17) 

 

Najtypickejšie je porovnanie s týmto hrdinom vtedy, keď sa píše o dnešných silá-

koch, ktorí sa predstavujú na pravidelných súťažiach. Majstrovstvá Slovenska silákov 

boli avizované: 
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Herkulovia, hor sa do srdca Slovenska (NO, 14. 7. 1995) 

 
Po r. 1989 sa objavilo množstvo problémov, ktoré bolo treba rozmotávať. Vzápätí sa 

však objavili ďalšie problémy, ako to bolo pri previerkach poslancov: 

 
Za otvorenie Pandorinej skrinky (P, 1. 6. 1992) 

 

Otvorenie legendárnej skrinky môže znamenať celý komplex následných udalostí. 

Úvahy o tom, že členom BR OSN by sa mohlo stať Japonsko, spôsobili obavy 

z podobných snáh iných krajín, ktoré neboli členmi víťaznej koalície v 2. svetovej voj-

ne: 

 
Neotvorí reforma Bezpečnostnej rady Pandorinu skrinku? (P, 23. 1. 1995) 

 

K výrazným verbalizovaným axiologickým jednotkám patria homérizmy, ktoré 

vstupujú do našej komunikácie už takmer tri tisícročia. Budem to ilustrovať na ukáž-

kach zo slovenskej a ruskej tlače ponovembrového obdobia. Príklady ukazujú, že ľud-

stvo rieši stále tie isté problémy a že ľudské konflikty majú svoj pôvod a začiatok, sym-

bolom ktorého je ono jablko sváru, ktoré bolo príčinou vypuknutia trójskej vojny, keď 

podľa Homéra základom sváru bola ženská krása. V postsovietskom Rusku jablkom svá-

ru boli najmä územné spory: 

 
Jablko sváru alebo slobodné územie (VM, 15. 2. 1994) 

 
Podobný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou zaznamenala aj slovenská tlač, keď 

obidve krajiny s veľkými ťažkosťami delili Čiernomorskú vojenskú flotilu ZSSR: 

 
Loďstvo jablkom sváru (P, 26. 5. 1994) 

 

Ďalším predmetom sporov bola ropa z Kaspického mora: 

 
More sváru (LG, 1995, č. 23) 

 
Podobný problém vznikol v Egypte: 

 
Stanú sa vody Nílu v budúcnosti jablkom sváru? (NO, 20. 2. 1997) 

 

Ako ukazujú príklady z dobovej tlače, svárom je vlastne poznamenaná celá naša doba: 

 
Všetci sa kŕmia jablkom sváru (LG, 1996, č. 6) 
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Rozpad ZSSR vyvolal mnoho protirečivých hodnotení po celom svete. Dnes je zrej-

mé, že neboli na to pripravené ani západné mocnosti. Tým viac sa rozporuplné hodno-

tenia objavujú v samotnom Rusku, kde existuje pomerne silný pocit straty a oslabenia 

vlastnej štátnosti. Obzvlášť sa to prejavuje pri hodnotení M. S. Gorbačova, ktorý je ok-

rem iného obviňovaný z toho, že rozložil ZSSR („razvalil SSSR“). Túto, pre mnohých 

Rusov traumatizujúcu, skutočnosť niektorí autori interpretujú v rôznych obrazoch, kde 

má svoje miesto aj trójska Helena: 

 
Som už unavený od komplexu viny za to, že som sa vzdal Tróje aj Heleny (LG, 1995, č. 31) 

 

Homérove eposy Ilias a Odysea priniesli do našej komunikácie v istom zmysle neo-

pakovateľné obrazy o vtedajších hrdinoch. Zrejme neprekonateľným zostal Achilles, 

ktorého meno zostalo ešte aj v medicínskom termíne Achillova šľacha (hovorovo achi-
lovka). Práve jediné zraniteľné miesto tohto hérosa hovorí o tom, že každý človek má 

nejakú slabinu. V ponovembrovej ekonomike to boli úvery: 

 
Achillova päta našej ekonomiky (P, 19. 5. 1992) 

 

Antika vytvorila sujety, ktoré putujú dejinami. Sú stále impulzom pre prosté ľudské 

úvahy a pre novú umeleckú tvorbu. Dodnes sa objavujú literárne diela, ktoré sa už svo-

jimi názvami hlásia k pokračovateľom antických hľadaní. Zaevidoval som názvy diel: 

 
Iliada Žeňu Vasjajeva (J. Fjodorov), Achilles bežiaci (F. Roziner) 

 

Ako si pamätáme, v 90. rokoch minulého storočia prebiehali zložité politické súpe-

renia medzi prívržencami a odporcami V. Mečiara. Keď sa na poste predsedu SDĽ 

(Strana demokratickej ľavice) objavil bývalý veľvyslanec SR v Kyjeve Jozef Migaš, 

v tlači sa objavilo tvrdenie: 

 
Migaš bude trójskym koňom Mečiara (NO, 3. 5. 1994) 

 

Reakcia J. Migaša svedčí o tom, že homérizmus, ktorým bol označený, mu veľmi ne-

lichotil: 

 
Trójsky kôň bol dutý a ja dutý nie som. 

 

Výraz trójsky kôň predstavuje obraz rafinovanej zrady a klamstva a tieto vlastnosti 

sú v našom živote bohato rozšírené. V ruskej politike postsovietskeho obdobia mali tiež 

svojich trójskych koňov. V mocenských štruktúrach sa schyľovalo k ostrým stretom 

a vtedy sa vyslovila istá prognóza o tom, či viceprezident A. Ruckoj nezradí prezidenta 
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Jeľcina. V r. 1993 došlo v Moskve k ozbrojeným zrážkam a Ruckoj stal v tábore Jeľcino-

vých oponentov: 

 
Bude Ruckoj trójskym koňom? (MN, 1991, č. 22) 

 

Trójskym koňom sú pre politikov niektoré závažné spoločenské problémy, ktoré sa 

stále obchádzajú: 

 
Odstrkované školstvo sa preukázalo ako trójsky kôň každej moci (P, 11. 1. 1995) 

 

Ustálené homérizmy sú do určitej miery sémantickými dominantami v texte (Vol-

kov, 1991) a často vytvárajú priestor pre parodizáciu súčasnosti. V nasledujúcom príkla-

de sú použité tri lingvokulturémy, z toho dve antické a jedna z ľudovej frazeológie. 

Spolu vytvárajú jednotný obsah s výrazným komickým zámerom a s transtextovými 

vzťahmi (Homoláč, 1994): 

 
Profesorovi Trojancevovi podaroval pacient Danajev, ktorého vyliečil, koňa, ktorý profesora 

smrteľne zranil. Od tých čias Danajci iba koňov darujú. Nikto im na zuby nepozerá: aj tak vše-

tci vedia, že kôň je trójsky. (LG, 1994, č. 9 – Nehistorické epizódy) 

 

Prevládajúce, často negatívne hodnotenie ponovembrového vývoja sa odráža v zná-

mom výraze, ktorý hodnotí zlé postavenie obcí a samospráv. Ide vlastne o historickú 

antitézu, ktorá podobný dar považuje za škodlivý: 

 
Danajský dar obciam (NO, 9. 6. 1992) 

 

Tak isto bola hodnotená dlhopisová metóda privatizácie: 

 
Daň za danajský dar (NO, 20. 2. 1997) 

 

Túžba po víťazstve v akejkoľvek ľudskej činnosti je človeku vlastná počas celých de-

jín. Starovekí Gréci sa presvedčili, že nie každé víťazstvo má hodnotu skutočného úspe-

chu. To vlastne platí dodnes. O vojenských výsledkoch Srbska sme zaznamenali článok 

s názvom: 

 
Pyrrhovo víťazstvo (NO, 5. 12. 1991) 

 

Po krvavom októbri r. 1993 v Moskve mnohí pochybovali o skutočnej hodnote ví-

ťazstva prezidenta B. Jeľcina a jeho stúpencov: 
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Pyrrhovo víťazstvo Jeľcina (AiF, 1993, č. 40) 

 

Staroveká Sparta sa preslávila predovšetkým zmyslom pre vojenský a militarizovaný 

spôsob života svojich občanov, ale takisto neobyčajnou odolnosťou a hrdinstvom svojich 

vojakov. V našich jazykoch sa dodnes zachoval výraz so štítom alebo na štíte, to zname-

ná, že zásadou Sparťanov bolo vracať sa z boja ako víťazi, alebo ako mŕtvi. V takej istej 

dramatickej situácii videli mnohí občania Ruska svoju krajinu, keď prebiehali rozsiahle 

diskusie o stratégii národnej bezpečnosti: 

 
Rusko so štítom alebo na štíte (P, 9. 2. 1994) 

 

Výstižnosť pri charakteristike konkrétnych reálií sa využíva celé stáročia. Autorská 

originalita spočíva aj v odhaľovaní filologických možností pre vyjadrenie istého aktuál-

neho zámeru. Pri hľadaní správneho riešenia je dôležité nájsť presné východiská, správ-

ny bod. Keď sa ale príliš často opakuje nejaké tvrdenie, posúva sa do ironického kontex-

tu. V postsovietskom období to platí o častom zdôrazňovaní predností trhovej ekono-

miky, o potrebe stabilnej vlády, čo sa pravidelne opakuje v Rusku, na Slovensku a vlast-

ne v čase finančnej krízy všade: 

 
 Súčasný Archimedes: Dajte mi trhový bod a pohnem svetom (LG, 1994, č. 11) 
 Dajte mi pevnú vládu a pohnem rozpočtovým schodkom (P, 25. 11. 1994) 

 

Stáročia pretrváva výrok o tom, že pravda je drahšia ako priateľstvo. Túto myšlienku 

zopakovali v skúmanom období viacerí politici. Keď E. Ševarnadze odchádzal z postu 

ministra zahraničia ZSSR ako jeden z najbližších spolupracovníkov M. S. Gorbačova, 

ktorého tým opustil, povedal: 

 
Platón je mi priateľ, ale pravda je drahšia (LG, 1995, č. 48) 

 

Mnohé výrazy z antiky sa stali zrkadlom ľudskej skúsenosti a múdrosti niektorých 

významných osobností. Pri ich parafrázovaní ide o snahu dosiahnuť určitý komický 

efekt. Opakované úspešné kultúrne podujatia sa hodnotili výrokom Herakleita: 

 
Príjemný vstup do tej istej rieky (P, 20. 2. 1997) 

 

Tá istá myšlienka je síce pravdivá, no v dnešných časoch vyvoláva asociácie s neús-

pechmi pri realizácii rôznych reforiem: 

 
Áno, dvakrát sa nedá byť v tom istom prúde. Ale možno dvakrát vstúpiť do tej istej kaluže (LG, 

1996, č. 12) 



Jozef Sipko 
 

 

186 

Po rôznych politických aférach je verejnosť často znechutená. Vystihol to návrh 

opatrenia, ktoré sa používalo v antickom Grécku, keď previnilcov vylúčili z verejného 

života: 

 
Čo poviete na ostrakizmus? (NS, 1994, č. 38) 

 

Ďalší sociálno-komunikačný model vychádza z toho, že človek často stojí pred zá-

sadným rozhodnutím, niekedy veľmi zauzleným. V bývalej Juhoslávii bolo a ešte čias-

točne je zložitým problémom usporiadanie nových vzťahov medzi jednotlivými národ-

mi. Niektoré spory sa rúbali tragicky, vojnou, po ktorej ostali desaťtisíce mŕtvych: 

 
Gordický uzol na juhu (P, 19. 5. 1992) 

 

Ako riešiť tento problém, ukázal Alexander Macedónsky, keď tento uzol rozťal, čo je 

obraz energického prístupu k riešeniu zložitých problémov. V niektorých prípadoch 

energicky postupoval prezident B. Jeľcin, keď rozhodne zlepšil vzťahy s Indiou: 

 
Jeľcin rozťal gordický uzol (MN, 1993, č. 6) 

 

Niektoré problémy sa však zdajú neriešiteľné aj v súčasnosti: 

 
Gordický uzol, ktorý sa nedá rozťať ani mečom (LG, 1995, č. 47) 

 

Pre ostro satirické texty namierené proti známym osobnostiam sa udomácnil výraz 

filipinky. Objektom takej kritiky sa stal jeden zo známych ruských publicistov: 

 
Svojimi rozhorčenými filipinkami robia publicisti Nevzorovovi reklamu (MN, 1991, č. 28) 

 

Antický svet poznal mnohé zákonitosti v ľudskom spoločenstve. Vyskytujú sa pri-

tom vzácne výnimky. Počas vojny v Juhoslávii niektorí umelci predsa tvorili: 

 
Múzy nemlčia (VM, 15. 2. 1994) 

 

Podstatu mnohých ľudských problémov starovekí Gréci poznali veľmi dobre. Ich 

opakovanie a súčasne ľudská nepoučiteľnosť z vlastnej minulosti kvalifikuje aj nás, ľudí 

21. storočia. 
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Linguoculturology of the Historicisms of Ancient Greece 

Abstract 

This work concentrates on linguoculturemes mainly from the period of Ancient Greece that 

are being used in the present Slovak and Russian press. The author continues in 

chronological order and shows individual historicisms from the age of Mythology, through 

the works of Homer up to the time of the highest development of Ancient Greece. In the 

work linguoculturological methodology is being used, through which the linguistic units in 

question are interpreted as socio-communicational model that come into action at all 

times. Thus the theory, that Ancient Greek culture was the prologue to European 

civilization is confirmed. Besides, through such research we can reveal the depth of 

historical consciousness of mainly the inhabitants of Europe, as the facts and events of 

the present are being given the names and terms of Ancient-Greek historicisms. It is 

mainly the associative tests that have proven to be really convincing at highlighting the 

communication interconnection of the past and the present. 
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