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METAFORIZÁCIA V RUSKOM MÉDIAPOLITICKOM 
DISKURZE UKRAJINSKÉHO „EUROMAJDANU“ 

 
Nikoleta Mertová 

 
Abstrakt 

Štúdia sa zaoberá analýzou jazykových jednotiek (a s nimi spätých metaforických obra-
zov), ktoré sa koncentrujú okolo sociálno-politického diskurzu Euromajdanu. Samotný 
kardinálny koncept Euromajdan je jedným z najfrekventovanejších neologizmov, pre-
zentovaných v médiách v priebehu minulého roka. Konceptualizácia a metaforizácia, 
zvlášť politického diskurzu v ruskom a ukrajinskom priestore, sa v rámci vyostrenej poli-
tickej situácie spomínaných štátov stali snáď najvýraznejšími prostriedkami vyjadrenia 
idey protestu/súhlasu, reformy/destabilizácie etc. Štúdia sa snaží demonštrovať aj také 
javy, ako sú politická korektnosť/nekorektnosť, kognitívny rozsah konfliktu/zmeny/  
slobody či demonštrácie, ktoré pod vplyvom postupnej politickej destabilizácie dostali 
absolútne odlišný rozmer v komparácii s pôvodným úmyslom. 
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STATUS DISKURZU V POLITICKEJ LINGVISTIKE 
(V LINGVOPOLITOLÓGII) A MÉDIADISKURZ 

olitická publicistika, ako aj samotná politická komunikácia (alebo politic-
ký jazyk) mnohokrát špecifickým spôsobom (intencionálne) pristupujú 

k tomu, čo je zakotvené v kultúrnom a jazykovom fonde nositeľov vlastného 
(rodného) jazyka. Táto špecifická aktivita (revízia) vedie v istom zmysle 
k resémantizácii a amplifikácii konceptov, metaforických obrazov a reálií, 
zakotvených v kultúre, nielen s cieľom informovať, korigovať vedomú orien-
táciu publika, ale aj manipulovať a dosiahnuť ideologickú konzekvenciu, pri-
čom práve v tejto sfére badáme najvýraznejší sémantický posun v rámci „ob-
sahovosti“ konceptov. Politický diskurz v aspekte realizovaných resémantizá-
cií a metaforizácie „známeho obrazu“ má takmer vždy intencionálne zamera-
nie s konkrétnym ideologickým cieľom. Budú nás teda a priori zaujímať in-
tencionálne a pragmatické aspekty súčasného politického médiadiskurzupolitického médiadiskurzupolitického médiadiskurzupolitického médiadiskurzu, je-
ho štrukturálne (konceptuálna metafora, frame, slot) a funkcionálne kompo-
nenty, konkrétne odraz aktuálneho politického diania ukrajinského diskurzu diskurzu diskurzu diskurzu 
EuromajdanuEuromajdanuEuromajdanuEuromajdanu v ruskom (a parciálne ukrajinskom) mediálnom priestore. 

P 
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Definícia a exaktné ohraničenie politického diskurzu a diskurzu masme-
diálnej sféry s politickou orientáciou sú často nerealizovateľné vzhľadom na 
fakt, že sféra, v ktorej sa uskutočňuje číra pragmatická aktivita (výkon) poli-
tických subjektov a informácia (médiá) o nej, tvorí prienikovú oblasť: 

 
Informácia o dianí v spoločnostiInformácia o dianí v spoločnostiInformácia o dianí v spoločnostiInformácia o dianí v spoločnosti (kognitívna oblasť) 

PolitikaPolitikaPolitikaPolitika (matrica)    
(Masovo) informačný diskurz (médiadiskurz) (Masovo) informačný diskurz (médiadiskurz) (Masovo) informačný diskurz (médiadiskurz) (Masovo) informačný diskurz (médiadiskurz) –––– Médiapolitika Médiapolitika Médiapolitika Médiapolitika    

 
Spätne teda možno uvažovať aj nad tým, že nielen samotné politické dia-

nie, ale aj informácia, podaná istým spôsobom v médiách a nemenej šírená 
novým fenoménom tejto doby – sociálnymi sieťami, formuje politické vedo-
mie v spoločnosti. Tu je otázne, či je možné vôbec pretendovať na objektívnu 
pravdu (čočočočo sa v realite deje a akoakoakoako je to prezentované v médiách) a reálnosť 
v tom, čo zobrazujú médiá (interpretácia udalostí pôsobiaca ako vlastná skú-
senosť). Médiá formujú verejnú mienku a samotnú sociálnu (kolektívnu) psociálnu (kolektívnu) psociálnu (kolektívnu) psociálnu (kolektívnu) pa-a-a-a-
mäťmäťmäťmäť selekciou, kódovaním a filtrovaním toho, čo je podstatné v nej uchovať, 
a čo nie. Tým sa vylučuje schematické nazeranie na spoločnosť – prienik in-
formácie a jej prestup do médií a politiky tam a späť, interpretácia etc. zne-
možňuje stanoviť exaktné kritériá pre sociálnu schému uchovania informácie. 
Sociálna pamäť, ktorú vytvárajú (predovšetkým mainstreamové) médiá, je 
základňou komunikácie, ktorá podľa N. Luhmanna (2005) vzniká recepciou 
informácie, jej prezentáciou a následnou interakciou. Médiá teda spôsobom, 
akým referujú (nielen) o politickom diskurze, konštruujú realitu a sú spro-
stredkujúcim (intertextuálna funkcia) prvkom medzi reálnou realitoureálnou realitoureálnou realitoureálnou realitou a iiiin-n-n-n-
formačnou realitouformačnou realitouformačnou realitouformačnou realitou (pozri Luhmann, 2005) svojich recipientov.  

 
LINGVOPOLITOLÓGIA (POLITICKÁ LINGVISTIKA) A KRITICKÁ 
LINGVISTIKA 

Lingvopolitológia, kritická lingvistika a kritická diskurzívna analýza, od-
haľujúca spôsoby konštruovania textov ovplyvňujúcich reálnu realitu reci-
pienta, predstavujú pokus o odkrývanie skrytého vzťahu vecí a javovskrytého vzťahu vecí a javovskrytého vzťahu vecí a javovskrytého vzťahu vecí a javov. Jazyk je 
teda z tejto pozície chápaný ako systém, organon, ktorý tieto vzťahy dokáže 
odkryť (Lakoff, 1980). 

Uzlovým bodom pri odhaľovaní „skrytého“ prostredníctvom diskurzív-
nych metód KDA (critical discourse analysis) je odhalenie mocenských imocenských imocenských imocenských in-n-n-n-
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tencií a boja o nastolenie a udržanie mocitencií a boja o nastolenie a udržanie mocitencií a boja o nastolenie a udržanie mocitencií a boja o nastolenie a udržanie moci, k petrifikácii pozície ktorých do-
chádza prostredníctvom médií. 

Médiá predovšetkým revidujú reprezentačné modely sociálno-politickej 
reality a prostredníctvom nich konštruujú obrazy reality, sugestívne vplývajú 
na kreovanie verejnej mienky. Ak je teda hlavnou požiadavkou aktuálnych 
(nacionálnych) politických diskurzov dodržanie kritéria politickej korektnos-
ti, kde sa v zmysle týchto úvah nachádza vzťah médií a daného kritéria ko-
rektnosti, ak vychádzame z ich fundamentálnej funkcie – objektívne infor-
movať? Tu sa dostávame do pozície hodnotenia stereotypizácie ako procesu 
hodnotenia elementov politického diskurzu, napríklad v súvislosti s aktuál-
nym chápaním obsahu pojmu terorizmus (pozri Fairclough, 2009).1 Najmar-
kantnejšie sa nám v súvislosti s aktuálnym dianím v rámci fenoménu (kon-
ceptu) Euromajdan javia pozície zúčastnených, označované v opozičnej škále 
pozitívny konotát – negatívny konotát: 

 
– Euromajdan – ochrancovia národa / Евромайдан – Защитники народа 
– Euromajdan – hrdinovia Krutov (obec Kruty v Černigovskej oblasti a kruté spôsoby, 

móresy) / Евромайдан: герои Крут и крутые нравы 
– Sláva hrdinom Euromajdanu / Евромайдан – Героям Слава! 

 
contrā 
 
– Euromajdan spravil z Ukrajincov teroristov. Majdan Ukrajincov premenil na zombie. / 

Евромайдан сделал украинцев террористами. Майдан украинцев зомбировал.2 
– Euromajdanskí tituškovia (tituškovci) a teroristi Pravého sektoru prišli do Odesy. / 

Понаехавшие в Одессу евромайдановские титушки и террористы Правого 
сектора.3 

 
Zlomové momenty rekonotácie v súvislosti s produkciou názorových po-

zícií v médiách a sociálnych sieťach boli vnútropolitické pohyby a zahranič-
no-politické reakcie, ktoré znamenali začiatok informačnej vojny a eskalácie 
verbálneho násilia. Medzi ne nesporne patrí vyjadrenie nedôvery prezidento-
vi Ukrajiny Viktorovi Janukovičovi a jeho následné vyhlásenie 22. 2. 2013 
v interview pre UBR (televízna stanica), v ktorom situáciu označil za štátny 
prevrat.4 Súčasne The Nation obvinili ukrajinské médiá z podpory extrémiz-

                                                      
1 Autor v tejto súvislosti píše o stereotypoch, ktoré nás vedú k označeniu: palestínski/izraelskí teroristi. 
2 In: http://www.trust.ua/news/103452-evromajdan-sdelal-ukraincev-terroristami---kobzon.html 
3 In: http://euromaidanlive.net/maidans/id/ponaehavshie-v-odessu-evromajdanovskie-titushki-i-terroristy- 

pravogo-sektora-objavili-gorodu-ultimatum-653522/+&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=sk 
4 In: http://euromaidan.rbc.ua/rus/yanukovich-nazval-proishodyashchee-v-ukraine-gosudarstvennym-
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mu a The Guardian označil Euromajdan za pokračovanie Oranžovej revolú-
cie, na ktorej sa zúčastnili (pravdepodobne) ukrajinskí fašisti5 (Ukrainian fas-
cists in Poland).6 Euromajdan (ako formáciu) médiá mnohokrát označili za 
fašistickú a teroristickú či za pokračovanie banderovskej tradície, čo je evi-
dentné aj z pozícií, ktoré zaujala ruská politická scéna. V kontexte ďalšej ge-
nézy vyostrujúcej sa situácie na Kryme (a jeho následnej „anexie“ k Rusku) 
bola pozícia ruskej strany považovaná za fašistickú (Obama a politika USA, 
predstavitelia členských štátov EÚ etc.). Pre nemecký denník Bild zase Júlia 
Timošenková uviedla, že prejav prezidenta Putina z 18. marca 20147 pred Fe-
derálnym zhromaždením je „čistý, destilovaný fašizmus“. 

Akokoľvek sa na problém médiadiskurzu a jeho analýzy budeme dívať – 
prostredníctvom metód kognitívnej lingvistiky, diskurzológie, politickej me-
taforológie, politickej lingvistiky či kritickej analýzy diskurzu –, vždy nám 
z určitého aspektu bude explicitne servírovaná intencionalita sociálno-
politickej praxe a jej očakávaného pôsobenia (s anticipáciou požadovaného 
správania sa) na recipienta. 

 
METAFORIZÁCIA AKO SPÔSOB KREOVANIA VÝZNAMOV 
V POLITICKOM MÉDIADISKURZE EUROMAJDANU 

Od posledných politických udalostí, počas ktorých došlo k radikálnemu 
vyostreniu a kumulácii politickej situácie, od ktorej sa očakávalo globálne 
riešenie ukrajinskej politickej otázky buď vo forme proeurópskeho, alebo 
proruského smerovania, ubehlo v týchto dňoch obdobie jedného roka. 

Deň 21. november 2013 sa zapísal do politického kontextu ukrajinských 
reformných pohybov ako počiatočný stimul genézy diskurzu Euromajdanu 
tak, ako ho mnohí recipienti poznajú zo súčasných mediálnych zdrojov. Nie 
je naším cieľom detailne analyzovať z politologického hľadiska príčiny a his-
tóriu daných pohybov, ale a priori poukázať na intencie mediálneho politic-
kého diskurzu a jeho kognitívne základy. 

November 2013 bol zavŕšením vyše desaťročného obdobia generalizujú-
cich sa ideí majdanských politických udalostí, ale aj počiatkom novodobého, 
ostrého a kritického Euromajdanu. K vyhroteniu situácie, všeobecnej destabi-

                                                                                                                                   
22022014155900 („То, что происходит в Верховной Раде - это и бандитизм, и государственный 
переворот, - заявил глава государства.“) 

5 In: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/29/ukraine-fascists-oligarchs-eu-nato-
expansion 

6 In: http://journal-neo.org/2014/11/21/come-and-select-your-fascist (21. 11. 2014) 
7 In: http://nbnews.com.ua/ru/news/116036/ 
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lizácii a politickej kríze prispeli pozícia a rozhodnutie ukrajinskej vlády o pre-
rušení rokovaní s predstaviteľmi EÚ v relácii k plánovanému podpísaniu aso-
ciačnej dohody s Európskou úniou. Mierne masové protesty proti rozhodnu-
tiu ukrajinskej politickej elitárskej vrstvy v priebehu troch mesiacov nado-
budli radikálny antiprezidentský a protivládny charakter. 

Do priestoru histórie novodobých politických udalostí a aktuálneho poli-
tického diskurzu ukrajinsko-ruských politických vzťahov vstupuje ukrajinská 
politická situácia v období rokov 2002 – 2014 spočiatku pod názvom Majdan 
(Mайдан) a neskôr s prefixom Euro – ЄЄЄЄвромайдан (ukr.). Etymológia a kon-
ceptuálna báza lexémy Majdan sú úzko späté s priestorovým konceptuálnym 
obrazom plochy, miesta, trhoviska, bazáru. Podľa Daľa je majdan miestom, 
kde sa stretávajú obchodníci (v origináli майданник, майданщик).8 Posun 
obrazového konštruktu je tesne spätý s geografickým názvom miesta, ktoré sa 
stalo centrálnym pôsobiskom prvotných masových protestov a demonštrácií 
politickej proveniencie na ukrajinskom teritóriu – Kyjevské Námestie nezá-
vislosti (rus. Площадь Независимости, ukr. Майдáн Незалéжности – 
Майдан Незалежності – hovorovo Майдан). V danej fáze nášho výskumu 
hovoríme o konštrukcii obrazu, konceptuálnom metaforickom obraze toho, 
o čom sa, podľa Demjankova, „ľudia dohodnú, ... čo konštruujú preto, aby 
mali ‚všeobecný jazyk‘... koncepty existujú samy osebe, ľudia ich rekonštruu-
jú s takým či onakým stupňom (ne)istoty“ (Demjankov, 2001, s. 45). 

V priebehu búrlivých politických zmien súvisiacich s aktivitou Euromaj-
danu dochádza k rýchlemu vytvoreniu antagonistickej línie Antimajdan 
(Антимайдан). V dôsledku modifikácie kognitívnej bázy a postupnej zmeny 
politickej aury opozičných konceptov Евромайдан–Антимайдан na základe 
politickej angažovanosti vlád štátov USA a Európskej únie v hodnotení ukra-

                                                      
8 V origináli: Майдан м. площадь, место, поприще; || возвышеная прогалина и || стоящий на ней 

лесной завод: смолокурня, дегтярня, поташня, смолевой, селитряный майдан, завод, 
работающий на воле; см. буда; || сборное место; || станичная, сборная изба; || охотничья хижина 
в лесу, на прогалине; || ниж.суводь, водоворот на широком плесу; || торг, базар, или место на 
нем, где собираются мошенники, для игры в кости, в зерн, орлянку, карты, откуда пожеланье: 
талан на майдан! что в сиб. значит: удачи на ловлю! || южн. курган, древняя могила. майданище 
ср. род городища, особ. в лесу, или где был лес, и будний, смолевой майдан. майданный, 
к майдану относящ. майданный курган, могила, разрытый, раскопанный сверху, с котловиною. 
— подъямок, род ларя, для стока смолы, под курною печью. Майданить, майданничать, 
мошенничать, промышлять игрою; || мотать, прогуливать и проигрывать свое. майданник, 
майданщик, мошенник, шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в кости, зерн, 
наперсточную, в орлянку, в карты. на всякого майданщика по десяти олухов. не будь олухов, не 
стало б и майданщиков. (Даль В. И.: Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – 
СПБ., 1863-1866. http://slovari.yandex.ru). 
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jinsko-ruských politických a ekonomických vzťahov dochádza k vzniku, roz-
šíreniu obsahu Euromajdanu o koncept Majdanek (Майданек, pol. Majdanek, 
nem. Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin ), známeho kon-
centračného tábora smrti Tretej ríše (vyhladzovací tábor v r. 1942 na pred-
mestí Lublinu). Metaforická paralelnosť, obraz, ktorý ukrajinské médiá za-
komponovali do hodnotenia Euromajdanu a jeho významu pre ukrajinský 
ľud, demonštruje spôsob ich vnímania, ako neúnosnú, náročnú a tragickú 
skúsenosť. De facto od polovice januára v r. 2014 sa neustálym ignorovaním 
žiadostí o diskusiu konflikty vyostrujú vo forme otvorených a priamych úto-
kov medzi mítingujúcimi a predstaviteľmi štátnej moci. Dané obdobie špeci-
ficky vystihuje práve iniciácia boja, represií, kreatívne a permanentné udržia-
vanie občana v stave paniky, prijatie radikálnych opatrení a silových scenárov 
riešenia situácie medzi bojovníkmi Euromajdanu a Berkutu (špeciálnych 
ozbrojených jednotiek). Dňa 20. januára 2014 denník Vesti (Вести) ukrajin-
skej proveniencie publikoval článok pod názvom: Euromajdan: „Modlitba 
vyrieši viac než Molotovov kokteil“ (Евромайдан: „Молитва решит больше 
коктейля Молотова“), ktorý prezentuje všeobecné nálady euromajdancov: 

 
„V otázke euromajdanu neexistuje spoločné východisko: niektorí sú presvedčení, že silový 
variant je jedinou možnou cestou, ktorá ostala mítingujúcim v boji s mocou. Ďalší kritizujú 
aktivity radikálov, ostávajúc v presvedčení, že otázky štátnosti sa neriešia hádzaním zápal-
ných fliaš do berkútovcov.“ (V origináli: „В этом вопросе у евромайдановцев нет 
единения: кто-то уверен, что силовой вариант – это единственный путь, 
оставшийся у митингующих в борьбе с властью. Другие же критикуют действия 
радикалов, пребывая в уверенности, что вопросы государственноcти не 
решаются запуском файеров в беркутовцев.“)9 

 
Nehľadiac na to, čo bolo a je najzbožnejším želaním Ukrajincov, ktorí sa 

zúčastnili Euromajdanu, v uliciach centrálneho (a neskôr celého) Kyjeva 
v čase represívnych opatrení proti Euromajdanu zahynulo množstvo ľudí, do 
ktorých strieľali a hádzali Molotovove kokteily (zápalné fľaše). V priebehu 
ďalších desiatich dní bolo v uliciach Kyjeva zmrzačených a zomrelo viac než 
sto ľudí – išlo o predstaviteľov ukrajinskej inteligencie, vedcov, lekárov, eko-
nómov, inžinierov. Tragický obraz týchto dní sa do ukrajinského spoločen-
sko-politického diskurzu zapísal nomináciou Nebeská stovka (Небесна 
Сотня). V každom ukrajinskom okresnom meste je na znak úcty pomenovaná 
jedna z ulíc – Небесна Сотня. 

                                                      
9 In: http://vesti.ua/kiev/33715-evromajdan-molitva-reshit-bolshe-katapulty-i-koktejlja-molotova 
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Každá nová etapa sociálneho a politického vývinu v krajine sa odráža vo 
vlastnom metaforickom zrkadle, kde sa nezávisle od akýchkoľvek externých 
vplyvov fixuje skutočný, reálny obraz spoločenského seba-vedomia. Ako tvr-
dí Čudinov, „systém bazálnych metafor je istým spôsobom kľúčom k chápa-
niu ‚ducha doby‘“ (Čudinov, 2001, s. 31). Zachytáva tak istý historický mo-
ment (aspekt) ďalšej genézy situácie v diskurze a vo forme konceptuálnej me-
tafory anticipuje istý stupeň poznania reálií vedúci k pochopeniu celostného 
diskurzu. Odkrýva potenciu pochopenia a interpretácie smerom od textu 
k štúdiu diskurzu vcelku a od štúdia diskurzu ku konkrétnym javom. V súvis-
losti s kognitívno-diskurzívnym modelovaním politickej reality Ukrajiny 
v mediálnej sfére je najfrekventovanejším spôsobom exkurzu do politickej 
orientácie opozícia My My My My –––– Oni Oni Oni Oni: 

 
1. OranžoidiOranžoidiOranžoidiOranžoidi (oranžoví, pomarančoví, Európska únia, eurointegrácia, euro-

inter-grácia) – Оранжоиды (оранжевые, помаранцевые, Евросоюз – 
Евроинтеграция – Eвроинтерграция) – Евроинтеграсты (eurointegráni); 
porov. s analogickým konštruktom nominácie subjektu politickej aktivity 
v slovenskom politickom médiadiskurze: ficovolič, opentaní SMEčkári, Ži-
linovskij, šmejdi, kachličkár (Paška) etc. 

contrā    
2. БелоБелоБелоБело----голубыеголубыеголубыеголубые (власти, регионы) – Modrí/Modrí/Modrí/Modrí/----éééé (moci, regióny). Politicky 

aktívne subjekty Euromajdanu boli často označované opozičnou stranou 
takto: euronutí (Eurom uhranutí) – jevranutí (евранутые), majdauni 
(майдауны), kúpení majdanovci (zaplatení mítingujúci na Euromajdane – 
майданобайтеры), majdanofil (майданофил), majdanovci (майдановцы), 
majdanutí (майданутые), majdanobikeri (майданобайкеры)10 etc. 

3.  Proeurópske snahy contrā proruské snahy 
 Euromajdan (automajdan) 

Госдума – Госдура 
вступить в Гейропу (гей + Eвропа) 
принять таежный (мутный) союз 
(Митний союз) 
Euromajdan ako sakrálny rituál očis-
tenia 

 Antimajdan 
войти в ЕвроСодом 
(podľa Eurosojuz – Eu-
rópska únia) 
Eurokolonizácia 

                                                      
10 „Кроме того, общественные активисты заявили, что «бело-голубые» стягивают в Киев 

профессиональных «майданобайкеров» спортивного телосложения для участия в массовке на 
альтернативном митинге.“ In: http://voronz.in.ua/recomend/15-5-13-11084 (20. 5. 2014) 
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Konceptuálna metafora je kognitívny konštrukt, obrazový fónový pozna-
tok, vďaka ktorému nositeľ jazyka pretavuje tematicky späté významy do 
ucelených obrazov. Ako uvádza Vaňková, 

 
„podstatou metafory je proces, v němž se struktura zdrojové oblasti (source domain) pře-
náší do oblasti cílové (target domain). Zdrojová oblast mívá přitom základ v (smyslově, tě-
lesně, jednoduše představitelné, konkrétní) zkušenosti, cílová je naopak abstraktní, tako-
vá, jaká by se jen těžko vyjadřovala bez možnosti využití metafory: jde např. o emoce, 
vztahy, procesy intelektuální povahy, ale také např. čas.“ (Vaňková, 2008) 

 
Konceptuálna metafora ako druh kognitívnej metafory na jednej strane 

zodpovedá informačnej hodnote výpovede, na strane druhej poukazuje na 
axiologický aspekt výpovede. Metaforizácia aktivity a nominácia politických 
subjektov obdobne vychádza z hodnotenia, ktoré ich definuje: Júlia VladimJúlia VladimJúlia VladimJúlia Vladimi-i-i-i-
rovna Timošenkovárovna Timošenkovárovna Timošenkovárovna Timošenková (líderka BJUT, oranžovej revolúcie, v rámci politickej 
strany Baťkivščina – Юлия Владимировна Тимошенко) je označovaná ako 
oranžová princezná (оранжевая принцесса), plynová princezná Ukrajina 
(газовая принцесса Украина, obdobie 90. rokov – v súvislosti s niekoľkomi-
liónovým dlhom v ukrajinskom štátnom rozpočte), Lady Ju, Tigrica TigerJúlia 
(ТигрЮля). 

Konceptuálna metafora ako konštrukt kognitívnej, axiologickej, emocio-
nálnej ľudskej činnosti sa realizuje v zobrazení špecifickosti a príznakovej 
črty. Z hľadiska funkcie je modelujúcim, schematizujúcim prvkom a predo-
všetkým konštruktom spoločenského vedomia a verejnej mienky, ktorú je 
spätne schopná ovplyvňovať. 

V ukrajinskom a následne aj v ruskom médiadiskurze bol politický subjekt 
Viktor Fjodorovič JanukovičViktor Fjodorovič JanukovičViktor Fjodorovič JanukovičViktor Fjodorovič Janukovič, štvrtý ukrajinský prezident (25. 2. 2010 – 22. 2. 
2014), v období zastávania spomínaného postu známy korupčnými aktivita-
mi, za čo bol v ukrajinských a ruských médiách označovaný nasledovne: 

Vajcopád (Яйцепад), Banďukovič (Украина: смена Виктора. „Бандюко-
вич“ пэрэмог „Тимошенницу“),11 Zlodej (Хам), Dvakrát Nesúdený (Дважды 
Несудимый), Víťa Mežigorský (vila Janukoviča v lukratívnej časti, Витёк 
Межигорский), Proffesor (ortograficky nesprávne napísané substantívum 
профессор – Проффесор; titul udelený Janukovičovi), Zlodej čapíc 
(Шапкокрад), Janyk (Янык), Eunuchovič (Евнухович), Chanukovič 

                                                      
11 In: http://www.aif.ru/politics/world/16195 (10. 2. 2010) 
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(Ханукович), Janušescu (Янушеску) a v rezultáte euromajdanských udalostí 
VIP-nutý Banďukovič.12 

Počiatkom roku 2014 sa objavujú v jazyku médií asociácie stúpencov Eu-
romajdanu s banderovcami (бандеровцы) a západničiarmi (западэнцы) pro-
tiruských nálad. V rámci konceptualizácie Euromajdanu sa rozširuje báza 
štruktúr vstupujúcich do otvoreného konfliktu: Berkut (špeciálny oddiel polí-
cie), Tituški, Zelení človiečikovia, puškové mäso (Спецподразделение 
милиции Беркут, Титушки, Зеленые человечки; krymská problematika). 
V máji roku 2013 vstupuje do kontextu euromajdanských udalostí termín ti-
tuški (rus. Титýшки, ukr. Тітушки, angl. titushki), ktorým proopozičné mé-
diá nominovali mladých ľudí, účastníkov Euromajdanu. Ich cieľom bolo vo 
forme nájomnej sily provokovať a s použitím fyzickej sily útočiť na opozičnú 
stranu. Samotný termín je pôvodne utvorený od priezviska ukrajinského 
športovca z Beloj Cerkvi Vadima Sergejeviča Tituška, ktorý 18. mája 2013 
v Kyjeve vyvolával provokácie proti opozícii a fyzicky napadol novinárov. Za 
dané protizákonné skutky, ktoré mu boli dokázané na základe záberov foto-
reportáží poškodených novinárov, bol odsúdený na obdobie dvoch (spočiatku 
troch) rokov podmienečne. Postupne sa V. S. Tituško pridáva na stranu Eu-
romajdanu a vyjadruje nesúhlas s aktivitami Berkutu, špeciálnych bezpeč-
nostných policajných jednotiek. V ukrajinskom jazyku sa ustaľuje nominali-
zácia tituški s negatívnym konotátom, označujúca okruh zaplatených provo-
katérov a/alebo doplňujúcu silovú štruktúru, vnímanú predstaviteľmi mocen-
ských kruhov a iniciátormi masových protestov v úlohe oponentov. V mé-
diách sú chápané a prezentované nasledujúcim spôsobom, čím sa vytvára me-
taforický obraz nejednoznačnosti: 
− Nejednoznačná politická orientácia a pozícia („За что сражаются „титуш-

ки“ по разные стороны баррикад Евромайдана. ‚Титушки‘ Януковича 
и переодетые мусора жгут машины в Киеве и бьют наших бойцов. 
Пусть все думают, что это ‚титушки‘ делают“).13 

− Titušk(ov)i(a) ako tretia sila ukrajinskej revolúcie (титушки – третья сила 
украинской революции).14 

− Tituški plnia ochrannú úlohu pri plnení opatrení ich nájomcov („титушки 
выполняют роль охранников мероприятий нанимателей“).15 

                                                      
12 In: http://censor.net.ua/forum/388277/vipnutyyi_bandyukovich_istorii_iz_jizni 
13 In: http://www.expert.ru (21. 2. 2014) 
14 In: http://www.from-ua.com (3. 12. 2013) 
15 In: http://gordonua.com/specprojects/titushki.html 



METAFORIZÁCIA V RUSKOM MÉDIAPOLITICKOM... 

 
254254254254    

− Pokolenie, čas titušiek (поколение титушек,16 время титушек),17 banditi 
a zamaskovanci (под видом „титушек“ действуют опера и бандиты. Все 
проще – это опера, замаскированные под „титушек“); deti z chudob-
ných častí (Против Майдана действует три вида „титушек“. Первый – 
это настоящие „титушки“, гопота, дети бедных окраин.).18 Konceptua-
lizácia obrazu jednej z účastníckych strán vo forme lexémy tituški vedie 
k jeho aktívnej aplikácii v jazyku a amplifikácii významu: médiatituški 
(zapredané médiá, neobjektívne, podplatené s cieľom manipulácie infor-
máciami (informačná vojna) a vytvorenia neobjektívnej reality 
(Медиатитушки) – doska novinárskej hanby.19 
 
V zóne konceptuálnej metafory, nami zachytenej pri výskume a analýze 

politického médiadiskurzu Eurmajdanu, sa odkrýva množstvo konceptov 
a metaforických obrazov, ktoré celostne fixujú významy kultúrneho fondu 
národa a môžu v istých kontextoch získavať nové, rozšírené významy; naprí-
klad: 

 
Konceptuálna metafora BOH v politickom médiadiskurze EuromajdanuBOH v politickom médiadiskurze EuromajdanuBOH v politickom médiadiskurze EuromajdanuBOH v politickom médiadiskurze Euromajdanu: 

− Euromajdan ako sakrálny rituál očistenia (Milosrdenstvo) 
− „Евромайдан: ‚Молитва решит больше коктейля Молотова‘“20 
− „Небесна Сотня“ 
− „Как очищали евромайдан от евровандалов“21 
− „Евромайдан уповает на бога“22 
− „Евромайдан – это испытание, которое послал Господь Бог“ 

(Janukovič, 24. 12. 2014) 
− „духовная война“ 
− „Молитесь за Украину“ 

 
Framy majú vnútornú štruktúru; jej elementy sa nachádzajú v zložitej 

konfigurácii slotov a ich obsahu. Slot obsahuje informáciu rôzneho stupňa 
zložitosti, pričom obsahuje stereotypné poznatky o určitej substancii alebo 

                                                      
16 Tamže. 
17 In: http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/ (20. 8. 2013) 
18 In: http://news.bigmir.net/ukraine/795043-pod-vidom-tityshek 
19 In: http://radio.mediananny.com/news/11584 
20 In: http://vesti.ua/kiev/33715-evromajdan-molitva-reshit-bolshe-katapulty-i-koktejlja-molotova 
21 In: http://newzz.in.ua/ukrain/1148906008-kak-ochischali-evromaydan-ot-evrovandalov.html 
22 In: http://opium.at.ua/news/evromajdan_upovaet_na_boga/2013-12-04-351 (12. 4. 2014) 



Nikoleta Mertová 

 
255255255255    

elemente sveta. Frame je teda hierarchiou s fixovaným vrcholom – framom 
vyššieho stupňa – a dnom – framom nižšieho stupňa –, pričom tieto elementy 
obsahujú špecifické a univerzálne informácie. 

Jeho štruktúra je sieťovitá, obsahuje uzly vyššej úrovne – invarianty 
a vzťahy medzi nimi, ktoré sú na vyššej úrovni vďaka vlastnej funkčnosti – sú 
kompetentné ukázať a odraziť imanentný zmysel konceptov a pojmov, ktoré 
frame obsahuje (pričom jeden koncept môže byť súčasťou framov a frame 
môže prenikať do korpusu konceptu) a takisto sloty – uzly nižšej úrovne, kto-
ré upresňujú alebo obohacujú celkovú predstavu o informácii, skrytej v kon-
ceptoch a pojmoch konkrétneho framu. Tak uzly vyššej i nižšej úrovne kon-
krétneho framu dokážu vstupovať do vzájomných relácií a zároveň vstupovať 
do štruktúry iných framov; napríklad: 

 
Konceptuálna metafora VOJNAVOJNAVOJNAVOJNA:    

− Frame: Frame: Frame: Frame: Druhá svetová Druhá svetová Druhá svetová Druhá svetová –––– Hitler, Tretia svetová  Hitler, Tretia svetová  Hitler, Tretia svetová  Hitler, Tretia svetová –––– Putler Putler Putler Putler: Тяжелый случай 
господина Путлера;23 Putler kaput!;24 Simferopoľ: graffiti a plagáty zobra-
zujúce Putina, prezidenta RF, s typickou úpravou fúzov Adolfa Hitlera.    

− StudenáStudenáStudenáStudená (nová studená vojna, new cold war): konceptualizácia odkrýva 
dlhodobý priebeh, mocenský boj, vojenské stratégie, príprava, mobilizácia 
zbraní. 

− Slot 1 – Začiatok vojny: rozpútať vojnu, konflikt: „Klaus v ruskej televízii: 
Novú studenú vojnu nerozpútalo Rusko, ale Západ.“;25 začať vojnu: „Nová 
studená vojna začína.“;26 odštartovať vojnu (mobilizácia síl): 
 
„Summit G20 v Brisbane odstartoval novou studenou válku! Putin jednal 6 hodin s Merke-
lovou o paktu neútočení v případě vypuknutí válečného konfliktu kvůli Ukrajině. Rusko 
mobilizuje právě teď armádu i státní správu, Kreml zvažuje vypovězení smluv omezujících 
strategické zbraně. Americké tanky na hranicích s Ruskem. Vyloučení USA z NATO je jediná 
cesta k míru v Evropě?“27 

 

                                                      
23 In: http://www.epravda.com.ua/rus/publications/2014/03/3/423962/ 
24 In: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1507649 
25 In: http://www.hlavnespravy.sk/klaus-v-ruskej-televizii-novu-studenu-vojnu-nerozputalo-rusko-ale-

zapad/446077 
26 In: http://finweb.hnonline.sk/komentare-a-analyzy-123/nova-studena-vojna-zacina-609476 (18. 3. 2013) 
27 In: http://aeronet.cz/news/summit-g20-v-brisbane-odstartoval-novou-studenou-valku-putin-jednal-6-

hodin-s-merkelovou-o-paktu-neutoceni-v-pripade-vypuknuti-valecneho-konfliktu-kvuli-ukrajine-
rusko-mobilizuje-prave-ted-armadu-i/ (26. 11. 2014) 
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− Slot 2 – Koniec vojny: vyhrať vojnu: Nová studená vojna;28 „Аналитик 
Global Research: Путин выигрывает новую холодную войну.“29 
 
Konceptuálna metafora REVOLÚCIAREVOLÚCIAREVOLÚCIAREVOLÚCIA:    
(Euro)Revolúcia 

− Slot 1 – Oranžová 
− Slot 2 – Farebná 
− Slot 3 – (Euro)revolúcia – Еврореволюция 
− Slot 4 – Zmena k lepšiemu, sloboda: „Odpor voči eurokolonizácii“;30 „На-

чало Евромайдана на Украине станет Днем достоинства и свободы“ – 
Pjotr Porošenko vyhlásil deň vzniku Euromajdanu (2013) 21. november 
2013 za Deň dôstojnosti a slobody, ktorého pripomenutie bude prebiehať 
na Námestí nezávislosti v Kyjeve.31 

− Slot 5 – Pád režimuPád režimuPád režimuPád režimu, puč, pádpádpádpád, úpadok: Leninopád – tyranopád – regiono-
pád (Ленинопад – тиранопад – регионопад) – revolučné udalosti na 
Ukrajine vyvolali „Leninopád“: ich rezultátom bola demontáž a následné 
zničenie všetkých pamätníkov Leninovi, ktoré symbolizovalo daným ak-
tom pád Komunistickej strany Ukrajiny,32 v priebehu 8. 12. 2013 bolo ak-
tivistami Euromajdanu odstránených viac než 20 pamätníkov;33 „Ukrajin-
ské denníky: Leninopád v celej krajine“ („Украинские дневники: „Лени-
нопад“ по всей стране“); „V Charkove sa konalo stretnutie strán severo-
východu, v Luhansku – streľba a na západe Lenin stále padá.“ („В Харько-
ве проходил съезд партий северо-востока, в Луганске – стрельба, 
а центре и на западе продолжали падать памятники Ленину.“)34 

− Slot 6 – Chaos: „Automajdan je dieťaťom chaosu. Nikomu sa nezodpovedá 
a je absolútne mobilný.“ („Автомайдан – это „дитя хаоса“. Он никому не 
подчиняется и является абсолютно мобильным.“)35 

                                                      
28 In: http://www.hlavnespravy.sk/klaus-v-ruskej-televizii-novu-studenu-vojnu-nerozputalo-rusko-ale-

zapad/446077 
29 In: http://ria.ru/world/20141201/1035999117.html (1. 12. 2014) 
30 In: http://front-fnse.org/novosti/glavnye-temy/avtomajdan-eto-revolyuciya-zazhravshixsya-

skotov.html 
31 In: http://politrussia.com/news/nachalo-evromaydana-na-ukraine-stanet-dnem-dostoinstva-i-

svobody-523/ (1. 12. 2014) 
32 In: http://www.vesti.ru/ 
33 In: http://top.rbc.ru/incidents/22/02/2014/906680.shtml 
34 In: http://news.bigmir.net/ukraine/795477-Protivostojanie-v-Har-kove-i-leninopad-v-strane--

hronika-22-fevralja-v-regionah 
35 In: http://osp-ua.info/comments/26280-avtomaydan--ehto-andquotditja-khaosaandquot--oleg-

soskin.html 
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− Slot 7 – Pochody: На Украине продолжается „парад майданов“ – 
VIP.am36 

− Slot 8 – Krv: Tuhne krv v žilách; Krvavý Kyjev, Kyjev krváca37 
− Slot 9 – Peklo (na Zemi): Ukrajinské peklo; V dyme a ohni (koktejly Molo-

tova); Na Kryme to vrie; Peklo na Majdane (Ад на Eвромайдане) 
− Slot 10 – Odpor voči režimu, protesty, konflikt: Antimajdan contrā Euro-

majdan (mobilizované jednotky aktivistov – Automajdan) etc. 
 

ZÁVER 

V čase vzniku tejto štúdie je viac než evidentné, že súčasná geopolitická si-
tuácia na Ukrajine, v Rusku a vo svetovej politike nie je jednoduchá a už vô-
bec nie transparentná, o čom svedčí aj mnoho počinov masmediálnych veli-
kánov v prostredí informačnej vojny. Najfrekventovanejšou jazykovou jed-
notkou, neologizmom, ktorý v mediálnom priestore disponuje negatívnym 
a/alebo pozitívnym konotátom krízy, globálnej politickej zmeny, túžby po 
zmene, boja s korupciou, kooperácie s EÚ / destabilizácie, kumulácie napätia 
a sociálnej krízy, je Euromajdan. Z doterajších výskumov vyplýva, že od-
hliadnuc od sféry, v ktorej daný konotát živo funguje, niekoľkokrát došlo 
k jeho zmene v súvislosti práve s politickými intenciami. Ruské a ukrajinské 
médiá sa sústredili na aplikáciu rôznych významov, reprezentujúcich chaos, 
nestabilitu v spoločnosti. V slovenskej tlači (ad exemplum priemyselná výro-
ba majdanov, finančný majdan v Kyjeve)38 skôr implikuje významy nesúhlasu 
verejnosti s názorovými pozíciami vládnych autorít. 
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Metaphorisation in Russian Mediapolitical Discourse of Ukrainian 
„Euromaydan“ 

Abstract 

The study deals with the analysis of linguistic units (and the back metaphoric image), 
which are concentrated around the socio-political discourse Euromaydan. The very 
concept of cardinal Euromaydan is one of the most frequent neologisms, presented in 
the media over the last year. Conceptualisation and metaphorisation, especially 
political discourse in Russian and Ukrainian space within the exacerbation of the 
political situation of these States have become perhaps the most prominent means of 
expression of the idea of protest/consent reform/destabilisation, etc. The study seeks 
to demonstrate the phenomena such as political correctness/incorrectness, the extent 
of cognitive conflict/change /freedom or demonstration, which under the influence of 
progressive political destabilisation received a completely different dimension in 
comparation with the original intention. 
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