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Skratky ako komponent slovotvornej hry v jazyku ruských „СМИ“1 

 

Marek CHOVANEC 

 

Jedným z jazykových javov najspoľahlivejšie a najoriginálnejšie kódujúcich 

sociokultúrne procesy prebiehajúce v spoločnosti je nepochybne slovotvorba a taktiež 

abreviácia (tvorba skratiek) ako jeden zo špecifických spôsobov slovotvorby (Zemskaja, 

1994). Tá sa svojrázne a v plnej sile prejavuje v súčasnej (ruskej) publicistike. „Jazyk ako 

prostriedok komunikácie verbalizuje všetko, čo prebieha v spoločnosti, odrážajúc mentálnu, 

emocionálno-psychickú reakciu ľudí na všetky zmeny prelomového obdobia“ (vl. preklad, 

Kriukova, 1998, s. 187). Výsledkom svojrázneho prístupu žurnalistov k realizácii slovotvorby 

(predovšetkým v ruskej publicistike, na ktorú je zameraný náš minivýskum), abreviáciu 

nevynímajúc, je tzv. jazyková hra. V našej práci sa zameriame na jazykovú hru v oblasti 

slovotvorby, teda slovotvornú hru (Iľjasova, 2002). Jazyková hra ako fenomén v jazyku 

súčasnej ruskej publicistiky púta pozornosť ruských jazykovedcov. 

A. V. Stachejeva chápe jazykovú hru ako „cieľavedomý experiment orientovaný na 

tvorivosť, narúšajúci strohú jazykovú normu, no nie situačnú, zohľadňujúcu sociálnu úlohu 

hovoriaceho, vzájomný vzťah účastníkov komunikácie, predmet, tému, ciele komunikácie, 

zámery komunikantov a mnohé iné ukazovatele. Jazyková hra nenarúša komunikačnú normu, 

správnym je všetko to, čo je vhodné v danej jazykovej situácii.“ (vl. preklad, Stachejeva, 

2008, s. 10). 

Je. A. Zemskaja vymedzuje okrem tradičných piatich funkcií slovotvorby 

(nominatívnej, konštruktívnej, kompresívnej, expresívnej, štylistickej) aj tzv. „hernú“ (rus. 

«игровую»), ktorá „plní aj nominatívnu úlohu (herné slovo určite niečo pomenúva), no je v 

nej aj osobitý zámer hovoriaceho pohrať sa s formou reči, pričom táto hra môže byť aj 

nevinným žartom, aj ostrým výsmechom, aj zlou iróniou, aj ostrým sarkazmom“ (vl. preklad, 

Zemskaja, 2007, s. 186). 

     Jazyková hra v oblasti abreviácie sa realizuje grafickým zvýraznením skratiek v rámci 

slova, čím vznikajú grafické okazionalizmy (Bajčurina, 1998). Takúto realizáciu jazykovej 

hry (totožnosť skratky s časťou slova, v ktorom je skratka graficky vydelená) – 

pseudomotiváciu (Stachejeva, 2008) nachádzame v titulku článku informujúceho o 

                                                 
1 СМИ (SMI) – rus. «средства массовой информации» (masovokomunikačné prostriedky, masmédiá). Pozri 
VÁGNEROVÁ, Marta: Slovník zkratek a zkratkových slov v současné ruštině. Nakladatelství J&M. Písek, 
2001. 
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protirečivých vystúpeniach bývalého amerického prezidenta a ministra obrany o 

protivzdušnej obrane: „Странный ПРОкол Буша и Гейтса“ 

(http://www.rambler.ru/news/politics/protreaty/542825270.html [24. 10. 2007]) („Čudný 

neúspech Busha a Gatesa“). Okazionálne slovo „ПРОкол“ v sebe kumuluje prvotný 

expresívno-hovorový význam slova прокол (neúspech) a zároveň graficky vydelenú skratku 

ПРО (противоракетная оборона – protivzdušná obrana). Podobne je to v titulku: 

„Президент США в Праге: всё неПРОсто!“ (Известия № 57/27828, 06. 04. 2009) 

(„Prezident USA v Prahe: Všetko je zložité!“), kde je v ruskom slove просто graficky 

vydelená skratka ПРО. 

Ďalšou možnosťou jazykovej hry – tvorby okazionálneho slova s graficky vydelenou 

skratkou je kontaminácia, teda zámena časti slova skratkou na základe ich štruktúrnej, 

funkčnej alebo asociatívnej podoby. Napr.: „ЧОПнутые“ (Литературная газета. №17. 23. 

04. 2008) – titulok článku informujúceho o nelegálnej konferencii Medzinárodného 

literárneho fondu zvolanej jeho bývalým riaditeľom, na ktorú príslušníci súkromnej 

bezpečnostnej služby paradoxne nepustili členov kancelárie Medzinárodného literárneho 

fondu, resp. na konferenciu vpúšťali účastníkov na základe absurdného zoznamu 

„akceptovateľných“ ľudí. Tento fakt výstižne, stručne a zároveň expresívne pomenúva 

uvedený titulok. Expresívnosť (a kreativita „slovotvorcu“) je založená na zjednotení 

expresívneho ruského slova чокнутый (strelený, cvok) a skratky ЧОП (частное охранное 

предприятие – súkromná bezpečnostná služba).  

„ЕГЭ-центричное образование“ (Литературная газета. №14. 01. 04. 2009) – titulok 

článku opisujúceho negatívny postoj žiakov, študentov, pedagógov k povinnej jednotnej 

štátnej skúške pre absolventov stredných škôl v Ruskej federácii, ktorá je experimentom 

ruského Ministerstva vzdelávania a vedy a absencie širokej diskusie o výsledkoch tohto 

experimentu. Publicista vyjadruje svoj postoj razantne – skratkou ЕГЭ (единый 

государственный экзамен – jednotná štátna skúška) zamieňa časť slova эгоцентричный. 

Homonymiu skratky so slovom možno badať v titulkoch: „Кто уйдёт, а кто 

останется?“ (Российская газета. № 55. 01. 04. 2009) („Kto odíde a kto zostane?“) – 

článok informuje o tom, že režim kontrateroristickej operácie v Čečensku sa končí, no 

niektoré bezpečnostné zložky tam naďalej zostávajú plniť svoju misiu. Zámeno кто (kto) je 

zároveň skratkou КТО (контртеррористическая операция – kontrateroristická operácia). 

V danom prípade máme dočinenia s dvojitou motiváciou (Stachejeva, 2008), keď sa obyčajné 

slovo zámerne používa ako skratka. 
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 „МЭР поддержал идею ВЭБ выделить банку 950 миллиардов рублей на спасение 

компании“ (http://today.rambler.ru/Russia/head/1443375/) („Ministerstvo ekonomického 

rozvoja podporilo myšlienku Zahranično-obchodnej hospodárskej banky vydeliť banke 950 

miliárd rubľov na záchranu spoločnosti“) – skratka МЭР (Министерство экономического 

развития – Ministerstvo ekonomického rozvoja) je homonymom slova мэр (primátor), teda 

slovo мэр má dvojitú motiváciu. To je dôsledkom prechodu kompetencií týkajúcich sa 

obchodu z МЭРТ (Министерство экономического развития и торговли – Ministerstvo 

ekonomického rozvoja a obchodu) na iné ministerstvo, čím sa skratka skrátila a stala sa tak 

homonymom slova мэр (primátor). 

V titulku „Ющенко скоро ПРиБЮТ“ (Известия, 06. 06. 2009) („Juščenka čoskoro 

zmlátia/nabijú“) sa okazionálne slovo vytvorené spojením skratiek ПР (Партия регионов - 

Strana regiónov) a БЮТ (Блок Юлии Тимошенко – Blok Júlie Tymošenkovej) asociuje s 

formou 3. osoby plurálu ruského pejoratívneho slovesa прибить (zmlátiť, natĺcť, nabiť) – 

прибьют. „Украинский президент зря кланялся папе римскому. Пока президент 

Украины Виктор Ющенко посещал Ватикан, встречался с папой римским и беседовал 

с ним о создании единой украинской поместной церкви (видимо, католической при 

90%-ном украинском православии), в Киеве произошел переворот. Партия регионов 

(ПР) и Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) фактически договорились о создании 

парламентского большинства ПРиБЮТ. Оно внесет изменения в Конституцию, 

согласно которым президента будут выбирать не всенародным голосованием, а в 

парламенте“. – („Ukrajinský prezident sa zbytočne klaňal rímskemu pápežovi. Kým 

prezident Ukrajiny Viktor Juščenko navštívil Vatikán, stretol sa s rímskym pápežom a 

debatoval s ním o vytvorení jednotnej ukrajinskej miestnej cirkvi (zrejme katolíckej pri 90 %-

nom ukrajinskom pravosláviu), v Kyjeve nastal zvrat. Strana regiónov a Blok Júlie 

Tymošenkovej sa fakticky dohodli na vytvorení parlamentnej väčšiny PRiBJuT. Tá uskutoční 

zmeny v Ústave, v súlade s ktorými sa prezident nebude voliť ľudovým hlasovaním, ale v 

parlamente“). 

Na záver sa žiada uviesť titulok článku informujúceho o platobnej neschopnosti 

Ukrajiny (Naftogazu) za dodávky ruského zemného plynu, ktorý jednoslovným 

okazionalizmom pomenúva vzniknutý problém a zároveň vyjadruje „situačnú ruskú 

slovotvornú etnokultúru“: „Укрпроблемгаз“ (Аргументы и факты. №22. 27. 05. 2009). 

     Abreviácia je jedným z najaktívnejších spôsobov slovotvorby v súčasnej ruskej 

publicistike. Skratky v súčasnom ruskom publicistickom texte plnia nielen nominatívnu a 

kompresívnu funkciu, ale sú taktiež prostriedkom expresivizácie jazyka. Často sú „stavebným 
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prvkom“ grafických okazionalizmov, v ktorých sú graficky realizované v rámci obyčajného 

slova. Takáto grafická realizácia (pseudomotivácia, kontaminácia) demonštruje bohaté 

výrazové možnosti súčasnej ruštiny, slovotvornú kreativitu publicistu a pridáva jeho prejavu 

expresívnosť a skratke nové konotácie, čo si vyžaduje adekvátnu jazykovú kompetenciu 

čitateľa.  
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