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VERBALIZÁCIA KONCEPTU BOH  

V RUSKOM A SLOVENSKOM VEDOMÍ 

 

Andrea OBERSTOVÁ 

 

Kultúra predstavuje zložitý jav, ktorý v sebe spája symbolický a hodnotný základ. Je 

pre ňu charakteristická celostnosť, no napriek tomu si zachováva svoju individuálnu osobitosť 

a celkovú svojráznosť. 

V našej práci sa sústredíme predovšetkým na odzrkadlenie národnej kultúry, ktorá je 

zakódovaná v jazyku. Pri tom využijeme analytickú a lingvistickú metódu, pretože na 

objasnenie symbiózy jazyka a kultúry je nevyhnutné prepojenie týchto metód. Takúto 

výskumnú metódu jazyka prostredníctvom kultúry nazývame lingvokulturológiou. 

Lingvokulturológia je ako veda pomerne mladá disciplína. Ako špeciálna oblasť vedy vznikla 

v 90-ch rokoch XX. storočia, preto je pre mnohých zaujímavá, keďže je v súčasnosti 

prepojenie jazyka a kultúry jednou z hlavných tendencií pri pochopení kultúrneho obrazu 

sveta. 

 Jazykový a kultúrny obraz sveta je predstavený súborom poznaní, analyzuje sa na 

základe štúdia predstavení človeka o svete. Ak sa svet definuje ako človek v prostredí, obraz 

sveta je výsledkom dekódovania informácií o človeku a prostredí a celý tento systém sa 

odzrkadľuje prostredníctvom jazyka. Jazyk zabezpečuje prvotný a hlboký pohľad na svet, 

vytvára pritom jazykový obraz sveta a hierarchiu duchovných predstáv, ktoré sú základom 

formovania národného charakteru. 

 Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho obrazu sveta je taktiež konceptuálny obraz sveta, 

inak nazývaná konceptosféra. Pod slovom konceptosféra rozumieme niečo globálne, 

jedinečné a nekonečné. Môžeme ju charakterizovať ako smerovanie k podstate kultúry 

v mentálnom svete človeka, ktorá je odzrkadlením národného vedomia. 

 Cieľom  našej práce je snaha preniknúť do podstaty prepojenia jazyka a kultúry, 

preskúmať ruskú a slovenskú národnú mentalitu a kultúru prostredníctvom jazyka a konceptu. 

V našej práci sme na sústredili na jeden konkrétny koncept, a to koncept „Boh“ a jeho 

verbalizáciu v ruskom a slovenskom vedomí.  

 Ak hovorím o koncepte, je potrebné definovať termín koncept. Slovo koncept je 

kalkom z latinského conceptus – „pojem“, od slovesa concipere „začínať“, t.j. doslovný 

preklad začatie.  Štúdium konceptu sa začalo len nedávno, preto je otázka samotného 
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konceptu v počiatočnom štádiu svojho výskumu. V súčasnej lingvistike má skúmanie 

podstaty konceptu prvotný význam. Výskumy v rámci kognitívnej lingvistiky poukázali na 

rozdiely v chápaní samotného konceptu. Používanie tohto termínu svedčí o jeho veľkom 

záujme preniknúť do jeho podstaty nielen v oblasti lingvistiky, ale aj ale aj kulturológie.  

V súčasnej dobe existuje veľa autorov, ktorí sa venujú tejto problematike, no nie 

každý autor si pod slovom koncept predstavuje to isté. Podľa Prochorova J. E. je to spôsobené 

tým, že sa konceptosféra prejavuje v jazyku, ale aj v samotnej lexéme; môže byť spojená 

s rôznym žánrom a rôznym aspektom ľudskej existencie. Prochorov definuje koncept ako 

niečo jednotné, ktoré v sebe spája elementy vedomia, skutočnosti a jazykového znaku. 

Koncept charakterizuje ako istú referenciu, ktorá určuje vzťahy a prepojenie medzi 

skutočnosťou situácie a takými sémantickými a semiotickými poľami, ktoré sú medzi sebou 

prepojené v danom jazyku a danej kultúre. 

Ako bolo spomenuté vyššie, fenoménom akým je koncept sa zaoberá veľké množstvo 

autorov. Spomedzi nich môžeme spomenúť ruských lingvistov ako Vorkačev C. G., 

Zinovjeva E. I., Zalevskaja A. A., Karasik V. I., Kolesov V. V., Lichačev D. S., Chudjakov A. 

A., Popova Z. D., Strernin I. A., spomínaný Prochorov J. E. a iní. Významné miesto v rámci 

skúmania konceptov má aj Stepanov J., ktorý v svojej knihe „Konstanty: slovar russkoj 

kuľtury“ definuje koncept ako základnú bunku kultúry v mentálnom svete človeka. Koncept 

je podľa neho súhrnom kultúry v ľudskom vedomí, prostredníctvom konceptu sa 

z obyčajného človeka, ktorý nie je tvorcom kultúrnych hodnôt, stáva súčasť kultúry. 

 Ako už bolo spomenuté, v práci sa venujeme jedinému konceptu, ktorým je koncept  

„Boh“ a jeho verbalizácii v ruskom a slovenskom vedomí. Zamerali sme sa na koncept 

z hľadiska kultúry a lingvokultúry. Koncept sa v kultúrnom chápaní definuje ako jednotka 

jazykového videnia sveta, jednotka jazyka mysle, element vedomia, súhrn kultúry v ľudskom 

vedomí. Ľudské vedomie zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi reálnym svetom a jazykom. 

Kultúrna informácia smeruje do ľudského vedomia a v ňom sa dekóduje. 

 Koncept existuje vo vedomí ako rôzne pojmy, asociácie. Z konceptosféry sa prenášajú 

pomocou konceptov, ktoré sa vyjadrujú a formujú napríklad slovom, koreňom slova, 

komplexom významov daného slova alebo prostredníctvom  jeho asociácií a konotácií. 

V tejto časti práce sa zameriame na lexikálnu analýzu lexémy Boh a určíme lexikálne 

príznaky daného slova najprv v ruských a potom slovenských slovníkoch, pretože slovníky 

ponúkajú jednoznačnú výstižnú krátku, no úplnú definíciu hľadanej lexikálnej jednotky. 
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Lexikálna analýza konceptu „Boh“ v ruských slovníkoch 

Najprv sa pozrieme na etymologický slovník. V „Etymologickom slovníku ruského 

jazyka M. Fasmera“ sa Boh charakterizuje nasledovne: príbuzné staroindickému bhágas – ten 

čo obdarúva, pán. 

Ako ďalšími v poradí sa budeme venovať ruským výkladovým slovníkom. Prvým je 

„Slovník ruského jazyka“ Ožegova S. I., ktorý ponúka krátku, no presnú a výstižnú 

informáciu: Boh je podľa nábožensko-mystických predstáv najvyššia bytosť, ktorá vládne 

svetom alebo (pri polyteizme) jedna z takých bytostí. „Výkladový slovník ruského jazyka 

Ožegova S. I. a Švedovoj N. J.“, ktorý bol vydaný v roku 2009, t.j. 41 rokov od 

predchádzajúceho slovníka dáva obšírnejšiu charakteristiku slova Boh: a) Boh v náboženstve: 

najvyššia všemohúca bytosť, ktorá vládne svetom alebo (pri polyteizme) jedna z takýchto 

bytostí; b) v kresťanstve: trojjediné božstvo, tvorca a počiatok – Boh Otec, Boh Syn a Boh 

Duch Svätý; c) prenesený význam: predmet poklony a zbožňovania. Ďalším slovníkom je 

„Výkladový slovník Ušakova D. N.“, ktorý Boha charakterizuje ako najvyššiu bytosť, ktorá 

stojí ako  keby nad svetom alebo ním vládne. „Výkladový slovník Daľa V.“ ponúka 

nasledovnú charakteristiku: Tvorca, Všemohúci, Najvyšší, Všemohúci, Večný, Skutočný, 

Večná bytosť, Tvorca vesmíru. 

V našej práci sa ďalej sústredíme na encyklopédie, ktoré sú taktiež cenným 

materiálom pre náš výskum. Zameriame sa na dve encyklopédie a to „Veľkú sovietsku 

encyklopédiu“ a „Populárnu biblickú encyklopédiu“. „Veľká sovietska encyklopédia“ ponúka 

všeobecné chápanie Boha: Fantastický obraz mocnej nadprirodzenej bytosti, ktorý vystupuje 

ako predmet náboženskej poklony a viery. Posledným ruským materiálom, použitým v tejto 

práci je „Populárna biblická encyklopédia“, ktorá je pre nás najbohatším materiálom 

z kresťanského hľadiska. Boh sa v nej charakterizuje ako Tvorca neba a zeme. Vo Svätom 

písme má rôzne pomenovania, ako napríklad Všemohúci. Ďalej sa vo Svätom písme Bohu 

pripisujú tieto vlastnosti: večnosť, nezávislosť, svojbytnosť, premúdrosť, spravodlivosť, 

milosrdenstvo, láskyplnosť, svätosť, pravda, nekonečná vznešenosť a sláva.  

Veľmi cenným materiálom je pre kulturológov „Ruský asociačný slovník“, ktorý bol 

vytvorený na základe hromadného experimentu, cieľom ktorého bolo na princípe slov – 

stimulov (v našom prípade to je slovo Boh)  zistiť slová – reakcie. Tento asociačný slovník je 

veľkým prínosom pre ruskú lexikografiu, odráža taktiež pohľad na svet so svojimi 

osobitosťami ruskej mentality:  existuje 12; v nebi 11; môj 8; kostol, čert 7; Pán, vie, nebo, 

nie 6; anjel, Ježiš, Ježiš Kristus, otec 5; náboženstvo, slnko, stvoriteľ 4; Boh, všemohúci, 
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ikona, jeden, s tebou 3; Alah, všade, viera, vojny, Všemohúci, hlavný, dá, jediný, vie, vesmír, 

láska, na nebesiach, oblaky, on, pomoc, svetlo, s ním, Kristus 2.   

 

Lexikálna analýza konceptu „Boh“ v slovenských slovníkoch 

Čo sa týka slovenského jazyka, ten nemá taký bohatý slovníkový materiál ako ruský 

jazyk. V slovenskom prostredí nebol zatiaľ vydaný etymologický slovník, preto budeme 

v našej lexikálnej analýze pokračovať slovenskými výkladovými slovníkmi. Za základ 

slovenskej lexikológie môžeme považovať „Krátky slovník slovenského jazyka“, ktorý 

charakterizuje Boha ako najvyššiu, dokonalú a večne jestvujúcu bytosť, stvoriteľ všetkého (v 

jednobožstve); jedna z vyšších bytostí (v mnohobožstve). „Elektronický lexikón slovenského 

jazyka SLEX 99“ ponúka nasledovnú charakteristiku: „Boh ako najvyššia, dokonalá a večne 

jestvujúca bytosť, stvoriteľ všetkého; Expr., hrub. ani za živého boha, ani bohovi (so 

záporným slovesom) výrazy silného záporu; (Pane) Bože (na nebi)! Bože môj (dobrý)! a) 

povzdych; b) výraz údivu; poručeno (Pánu) Bohu výraz rezignácie; pre živého boha! pre boha 

(živého)! výraz úpenlivej prosby; nech (ťa) Boh chráni! a) výstraha b) vyslovenie obavy; pánu 

bohu za chrbtom na odľahlom mieste; ako ho Boh stvoril nahý; nech ho Boh skára! kliatba; 

sto tisíc bohov! zahrešenie; exp. to je pohľad pre bohov niečo krásne, neobyčajné“ 

(http://www.slex.sk/index.asp). 

Danú lexikálnu jednotku budeme hľadať aj v slovenských encyklopédiách, podobne 

ako pri ruskej analýze. Pre našu prácu sme použili „Všeobecný encyklopedický slovník“, 

v ktorom je obsiahnutá všeobecná informácia: „boh – vzťažný bod náboženskej úcty, 

najvyššie tajomstvo, absolútna skutočnosť, ktorá preniká všetkým a všetko dokonale 

presahuje; chápe sa ako zdroj existencie sveta“ (Všeobecný encyklopedický slovník, 2002).  

Posledným zdrojom, s ktorým sme pracovali je „Príručný slovník kresťanstva“, ktorý 

ponúka informáciu o Bohu z kresťanského hľadiska: „Boh – absolútna najvyššia bytosť 

u kresťanov, židov a mohamedánov, voči ktorej človek, ako jej stvorenie, je viazaný úctou 

a poslušnosťou. Boh je nestvorený, večný, nemeniteľný, všemohúci a vševediaci“ (Vnuk, 

2003).  

 

Na základe lexikálnej analýzy konceptu „Boh“ môžeme povedať, že lexikálne 

naplnenie daného konceptu je v slovenskom jazyku slabšie. Z našej analýzy vyplýva, že sa 

v slovenskom jazyku stretávame s takými lexikálnymi jednotkami so slovom Boh, ktoré 

vyjadrujú silný zápor, alebo majú expresívne zafarbenie, napríklad, pre boha živého!, pre 
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boha!, ja tvojho boha! ani bohovi!, nech ho Boh skára! sto tisíc bohov! Je to zaujímavý 

fenomén, nakoľko sa v ruskom prostredí Boh nespája s vulgárnou formou. 

 

Z našej analýzy vyplýva, že základom kultúry nie sú pojmy, ktoré existujú vo vedomí 

jednotlivca, ale koncept ako komplex duchovného a kultúrneho života. Kultúra Ruska je úzko 

prepojená s pravoslávnou vierou. Významný ruský filozof Iľjin hovorí, že každá národná 

kultúra má svoje korene aj v náboženstve. Pravoslávna kultúra dala Rusku morálku, 

svedomie, schopnosť rozlišovať pravdu a klamstvo, dobro a zlo. Ruskému národu dala ducha 

milosrdenstva, spolupatričnosť so slabými a biednymi. S takýmito duchovno-morálnymi 

ideálmi sa  stretávame aj v slovenskom náboženskom prostredí. Ak chceme pochopiť 

osobitosti nejakého národa, musíme preniknúť aj do jeho  náboženstva a viery.  

Ak hovoríme o náboženstve, musíme zdôrazniť samotného Boha, ktorý sa 

charakterizuje ako nadprirodzená bytosť. Aj v ruskom aj v slovenskom prostredí vystupuje 

koncept „Boh“ v rovnakom význame ako Tvorca, Všemohúci, Najvyšší, Večná bytosť, 

Tvorca vesmíru. No zaujímavým faktom, ktorý sme postrehli v slovenskej lexikológii je 

výskyt takých lexikálnych jednotiek, kde sa Boh používa v expresívnom a vulgárnom 

význame. S takýmto prípadom sa v ruskej kultúre vôbec nestretávame. Na záver môžeme 

spomenúť zopár príkladov zo slovenského románu Rudolfa Jašíka „Mŕtvy nespievajú“, 

v ktorom je použitých veľa lexikálnych jednotiek vo vulgárnom význame, napríklad:  

- Prestaň, doboha, a už spi. 

- Dohoha aj s chrapúňom! 

- Sto bohov, taká desiatka by šmakovala. 

- Ani bohovi! vykríkol Kľako! 

- Doboha! a potom obaja načúvali vzdialenému hrmotu a ojedinelým výstrelom. 

V ruskom preklade sa stretávame s neutrálnym výrazom bez akýchkoľvek odtienkov 

expresívnosti a hrubosti. 

Pri preklade lexikálnej jednotky Doboha! Za tvojho Boha! sa stretávame 

s nasledovným prekladom – черт тебя возьми, дери, побери a pri preklade jednotky 

Ani bohovi s prekladom – ни за что на свете. 
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