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ANALÝZA ETNOKULTÚRNYCH RUSIZMOV   

V SLOVENSKEJ TLAČI 

 

Zdenka ŽELINSKÁ 

 

ÚVOD 

Konkrétna práca, tak ako to naznačuje už aj jej názov, je venovaná etnokultúrnym 

rusizmom v slovenskej tlači. Slovenskú tlač môžeme považovať za bohatý prameň informácií 

a v dnešnej dobe je dostupná všetkým aj v internetovej podobe, každý si môže nájsť niečo, 

ako sa hovorí „pre seba“. Na začiatku by bolo potrebné objasniť, čo vlastne tie etnokultúrne 

rusizmy sú. Rusizmami sa nazývajú slová, alebo slovné spojenia, ktoré sú prevzaté z ruského 

jazyka. A prívlastok etnokultúrny naznačuje to, že dané slovo označuje predmet, či jav, ktorý 

je charakteristický pre danú krajinu - v tomto prípade Rusko. V teoretickej časti bude 

napísaných niekoľko slov o preklade, taktiež o rusizmoch, ako prekladateľských fenoménoch.  

Keďže rusizmy sa nachádzajú vo viacerých kontextoch, na následnú analýzu 

(v praktickej časti)  som si vybrala rusizmy, ktoré možno považovať za historické, alebo tie, 

ktoré sa vyskytujú v historickom kontexte.  

V praktickej časti bola pozornosť zameraná na možnosti použitia rusizmov 

v slovenskej tlači, ako aj vymedzeniu skupín do troch základných období v historickom 

kontexte. Tými obdobiami sú: predrevolučné, sovietske a súčasné obdobie. Ruský jazyk je 

takisto bohatým prameňom výrazov, ktoré využívajú slovenskí redaktori. Keďže 

v slovenskom jazyku nemáme toľko ekvivalentov k daným výrazom, redaktori využívajú 

prevažne transkripciu, ako jednu z možností prekladu.  

Ďalej bolo v praktickej časti do daných 3 skupín zaradených niekoľko príkladov 

s analýzou a objasnením. 

 

1. ETNOKULTÚRNE RUSIZMY A PREKLAD 

V dnešnej dobe možno považovať interferenciu za fenomén. Čoraz častejšie prenikajú 

z jedného jazyka do druhého výrazy a vytvárajú sa neologizmy. Všetky výrazy, ktoré sú 

špecifické, prípadne sa používajú len v určitej krajine, postupne prechádzajú z jedného jazyka 

do druhého, z jednej kultúry do druhej. Lingvokulturológia, ako predmet, sa týmito javmi 

zaoberá, pretože považuje za podstatné všímať si všetko, čo sa s jazykom deje, čo sa v ňom 

mení. Lingvokulturológia je podstatnou súčasťou prekladu. Preklad má mnoho definícií, 
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podľa A. Keníža sa preklad „definoval ako adekvátny štylistický (jazykovo-tematický) model 

originálu, ktorý zachováva všetky mikro a makroštylistické hodnoty zistené prekladateľovou 

analýzou a interpretáciou východiskového textu.“ (Keníž, s.38.)  

Ďalším teoretikom prekladu je aj Ján Vilikovský, ktorý sa zaoberá rôznymi teóriami 

prekladu. Tvrdí, že cieľom prekladu nie je reprodukovať len jazykové prostriedky, ale aj 

informáciu, ktorú vyjadrujú. Toto tvrdenie sa dá podložiť aj rozdelením javov do troch 

skupín, ku ktorým patria materiálne špecifiká (do tejto skupiny patria výrazy označujúce javy 

spoločenskej skutočnosti a materiálneho bytia krajiny vzniku - reálie, koloritové prvky, 

označenia úradov a inštitúcií,...), jazykové špecifiká (javy spojené s jazykom, škála týchto 

javov je veľmi široká, pretože siaha od vlastných mien cez oslovenia a zdvorilostné formuly, 

až po frazeológiu a idiomatiku, príslovia a porekadlá, patrí sem aj nárečie, slang a nespisovné 

prvky,...), kultúrno-kontextové špecifiká (vlastnosti textu podmienené príslušnosťou k istej 

kultúre a literárnej tradície - výstavba textu, vetná a nadvetná štylistika,patria sem aj 

narážky, ozveny a odrazy predstáv o svete spojených s danou kultúrou,...).  

Za špecifické výrazy, z hľadiska prekladu, môžeme považovať rusizmy. Aj slovenský, 

aj ruský jazyk má svoje osobitosti a vplyvom rozvoja prenikajú dané osobitosti z jedného 

jazyka do druhého. Na začiatku je potrebné objasniť pojem rusizmus. Za rusizmy považujeme 

slová, alebo slovné spojenia, ktoré prenikli do druhého jazyka (v tomto prípade - 

slovenského). Za rusizmus sa považuje aj ruský jazykový prvok v inom jazyku. Hlavným 

dôvodom, prečo rusizmy prenikajú do slovenského jazyka je ten, že ruské kultúrne prostredie 

vplývalo (a aj vplýva) na slovenskú kultúru dlhodobo.  

Keďže práca sa týka etnokultúrnych rusizmov a rusizmy sme už objasnili, je potrerbné 

povedať niekoľko slov aj o etnokultúre. Pojem etnokultúrny je možné rozdeliť na dve 

samostatné slová - etnický a kultúra. Kultúra zahŕňa niekoľko oblastí. Pod kultúrou sa dá 

chápať civilizácia, súhrn výsledkov tvorivej činnosti ľudí vo vývine ľudskej spoločnosti, 

súhrn materiálnych a duchovných hodnôt ľudstva v danej epoche, úroveň či stupeň 

dokonalosti, pestovanie spisovného jazyka, alebo úroveň používania jazyka alebo jazykového 

prejavu.  

Čo sa týka druhého slova - etnický, predstavuje sa pod ním národnostné, alebo 

národné spoločenstvo, čo znamená že sa týka národa ako historicky vzniknutého spoločenstva 

ľudí alebo pocitu príslušnosti k tomuto spoločenstvu. Je príznačný pre nás ako príslušníkov 

istého národa, istej spoločenskej vrstvy, ako obyvateľov istého územia; je príznačný aj pre 

kraj, národ, z ktorého pochádzame. Po spojení daných slov nám vznikne definícia, že 
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etnokultúrny jav je taký, ktorý sa v našej kultúre udomácnil, ale je špecifický pre tú krajinu, 

v ktorej sa vyskytuje - v tomto prípade sa jedná o Rusko.  

Ak sa hovorí o rusizmoch, objavuje sa aj otázka, prečo sa v našom prostredí 

vyskytujú. Jedným z dôvodov, prečo sa s nimi stretávame je ten, že v našej kultúre neexistuje 

presný (adekvátny) ekvivalent, príp. preklad. Avšak ďalším z dôvodov môže byť ten, že autor 

príspevkov, článkov chce ponechať ruské pozadie aj pre prijímateľov informácií ( v našom 

prípade sa jedná o slovenského čitateľa).  

S rusizmami sa môžeme stretnúť v rôznych oblastiach. Či už je to literatúra, kde 

autori, novinári, či redaktori využívajú prevažne literárne postavy, alebo názvy diel nielen 

klasických spisovateľov a tým prilákať pozornosť čitateľov, prípadne spraviť príspevok 

zaujímavejším, čím zvýrazní aj odtieň etnokultúrneho slova. Ďalšou oblasťou, v ktorej sa 

s rusizmami stretávame, a ktorú sme využili pre našu prácu, je história. V historickom 

kontexte sa nachádza dostatočné množstvo etnokultúrnych rusizmov, ktoré budú dôkladnejšie 

analyzované v praktickej časti práce.  

Je veľmi dôležité poznamenať, že novinári či redaktori, ktorí využívajú rusizmy pri 

svojej práci sa v mnohých prípadoch musia dôkladnejšie oboznámiť s danou problematikou, 

aby daný pojem či slovo využili správne. Tento postup umožňuje novinárovi priblížiť 

kultúrne pozadie Ruska, jeho dejiny či reálie práve čitateľovi, ako príjemcovi informácie, 

ktorú mu sprostredkúva.  

Možno spomenúť aj ten fakt, že niektorí ruskí teoretici prekladu (napríklad S.P. Florin,  

S.I. Vlachov, G.V. Černov) považujú rusizmy aj sovietizmy za bezekvivalentnú lexiku, 

pretože vznikli v ruskom prostredí, sú pre toto prostredie charakteristické a je ťažké túto 

lexiku preložiť z toho hľadiska, že nemá adekvátny ekvivalent v našom jazyku.  

 

2. PRAKTICKÁ ANALÝZA ETNOKULTÚRNYCH RUSIZMOV 

Na praktickú analýzu etnokultúrnych rusizmov bolo využitých niekoľko prameňov. 

Slovenská tlač je základným prameňom tejto práce, konkrétne denníky a týždenníky 

v internetovej podobe. Príklady použité na vykreslenie daných vymedzených pojmov boli 

nájdené najmä v denníkoch SME a Pravda, dvojtýždenníku Trend a taktiež na internetových 

portáloch hnonline.sk a pavolpaska.sk.  

Je zaujímavé, že slovenskí novinári čoraz častejšie využívajú možnosť spestriť 

zaužívané frázy a dodať článku expresívny a exotickejší charakter. Keďže ruská tlač ponúka 

pestrosť vyjadrovania, slovenskí novinári sa v mnohých prípadoch nechajú ovplyvniť 

a pomocou neologizmu vykresliť ruský kontext.  
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V tejto praktickej časti boli vymedzené tri základné obdobia, do ktorých boli následne 

rozdelené konkrétne etnokultúrne rusizmy. Ako prvé obdobie sa spomína predrevolučné, 

druhým je sovietske a ako posledné bude spomenuté súčasné obdobie. Ku každému z období 

bude priradených niekoľko príkladov, ktoré budú vysvetlené a pomocou analýzy pomôžu 

vysvetliť kontext a obsah článku. 

 

2.1 PREDREVOLUČNÉ OBDOBIE 

K tomuto obdobiu možno priradiť niekoľko rusizmov, ktoré mnohí čitatelia poznajú, 

a takisto je im známy aj ich význam.  

Ako prvý rusizmus môžeme uviesť napríklad Auróra (výstrel z Auróry). Novinári 

a redaktori dané slovné spojenie poznajú a využívajú ho dokonca už ako frazeologickú 

jednotku. Auróra je ruský chránený krížnik, ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum 

v Petrohrade. Aurora patrila do skupiny veľkých krížnikov, spolu s Dianou  a Palladou, ktoré 

začali stavať koncom 90. rokov 19. storočia. Všetky boli určené na ničenie obchodných lodí 

protivníka. Slávny ruský krížnik Auróra dal 7. novembra 1917 výstrelom signál na začatie 

boľševickej revolúcie.  S daným pojmom sa stretávame v novinách, napríklad Auróra 

odchádza do výslužby (Pravda, 3.12.2010), kde sa píše o ukončení jeho služby - po 110 

rokoch ju vyradili z ruskej armády, po prevalení škandálu (kde si údajne ruský miliardár 

Michail Prochorov užíval na honosnej oslave) armáda stratila záujem starať sa o toto 

historické plavidlo. Ďalším príkladom môže slúžiť titulok SLOTA: Prijatie maďarskej ústavy 

je ako výstrel z Auróry (19.4.2011), v ktorom informovala agentúra SITA o tom, že predseda 

SNS sa obáva vojenských konfliktov v strednej Európe, po prijatí novej maďarskej ústavy. 

Ako posledný príklad sa núka uviesť titulok denníka SME z 5. júna 2006: Aurora - výstrel 

z nudy vstúpil do histórie, ktorý je súčasťou článku o Aurore (o jej histórii aj jej cieľoch).  

 Fenoménom, s ktorým sa v poslednej dobe stretávame dosť často je rusizmus 

potemkinova (alebo potemkinovská) dedina. V dnešnej dobe je tento výraz synonymom 

klamného predstierania úspešnej, najmä verejnej činnosti. Je spojený s kniežaťom Grigorijem 

Potemkinom. Za vrchol jeho vzostupu bola považovaná inšpekčná cesta Kataríny II. na Krym 

v roku 1787. Táto veľkolepá cesta bola pripravovaná niekoľko rokov. Na každom mieste, na 

ktorom mala cárovná nocovať, bol postavený palác, opravené cesty, po ktorých mal cársky 

sprievod prechádzať. Opravovali sa fasády domov, vedľa ktorých viedla cesta cárovny. G. 

Potemkin pozval z Petrohradu okolo 40 maliarov, ktorí boli zbehlí v perspektívnej maľbe. Tí 

pozdĺž Dnepru, po ktorom plával sprievod, vytvorili makety dedín, okolo ktorých sa pásol 

dobytok. Z diaľky nebolo poznať, že sú to iba makety, a že dobytok ledva stojí na nohách. 
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V meste boli „pravé“ len hlavné ulice a zástup, ktorý vítal cárovnú, tvorili vojaci z pluku 

Potemkina. Sprievod sa nestačil čudovať, že v každej chalupe, ktorú navštívili, bola na stole 

pečená hus. Ani zďaleka netušili, že je to jedna a tá istá hus, ktorú prenášali. Počas života G. 

Potemkina sa nikto neodvážil o jeho „dedinách“ hovoriť nahlas a až po desiatkach rokoch boli 

zverejnené dokumenty, ktoré obsahovali informácie o plate maliarov.  

Na tento rusizmus existuje množstvo príkladov, keďže ožil spolu s Majstrovstvami 

sveta v hokeji. V poslednom období toto spojenie využívali najmä novinári, keď hľadali 

správne slová na vyjadrenie prekrývania skutočnosti. Napríklad titulok Potemkinove dediny 

na Slovensku: Škaredé budovy pred MS zakryjú (11.3.2011) hovorí konkrétne o prekrývaní 

schátralých budov pomocou plachiet, hlavne v Košiciach a Bratislave - keďže tieto mestá 

budú centrom diania hokejových majstrovstiev sveta. Redaktor sa vyjadril, že to nie je 

ojedinelý prípad a s niečím podobným sme sa stretli už aj na olympiáde v Pekingu -  

Potemkinovská olympijská dedina (portál hnonline.sk, 11.8.2008), veď každá krajina chce 

„zabodovať“. 

Na portáli pavolpaska.sk sa nachádza aj príspevok pod názvom: SDKÚ ako 

Potemkinova dedina  - článok sa týka škandálu slovenskej politickej strany SDKÚ, 

v súvislosti s jej pochybným „schránkovým“ financovaním. Ďalej sa v článku píše: „strana 

však predvolebný problém vyriešila doslova potemkinovsky. Na miesto volebného lídra 

posunuli Ivetu Radičovú, ktorá vo verejnosti mala vzbudzovať dojem, že strana je čistá 

a bezúhonná. Postavili ju na svoje čelo ako takú kulisu, ktorá mala zakryť vnútorné škandály 

pred očami voličov.“ 

Pod titulkom Harabin: Lipšicova reforma? Skôr potemkinovská dedina  (Pravda, 

19.2.2009) si každý môže predstaviť, čo chce. Avšak väčšina čitateľov určite pochopí, že 

bývalý minister spravodlivosti v ňom rieši otázky a problémy slovenského súdnictva.  

Za ďalšie príklady sa považujú, napríklad: Medvedeva čakala v Saratove dokonalá 

potemkinovská dedina (Pravda, 3.9.2010), M. Hanus: Reforma ako Potemkinova dedina 

(14.4.2011), Vláda stavia Potemkinovu dedinu (portál hnonline.sk, 14.10.2010). 

Ako posledný rusizmus v tomto období možno uviesť okno do Európy, ktoré sa viaže 

k obdobiu vlády Petra I., keď sa tento panovník pokúsil európske zvyky uplatniť aj vo 

vtedajšom Rusku. Ako príklad sa dá uviesť článok Peter ako prvý vysekal okno do Európy 

(SME, 17.3.2007), ktorý sa týka podľa slov novinára „imidžovej vojny“ medzi Západom 

a Ruskom. Porovnávajú ju so studenou vojnou, ale bez konfliktov.  
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Tento rusizmus sa preniesol aj do športovej oblasti: Okno do strednej Európy zostáva 

pre KHL zavreté (SME, 30.7.2010), ktorý sa týka uzatvorenia zmluvy medzi klubom KHL - 

HC Lev a mestom Poprad.  

 

2.2 SOVIETSKE OBDOBIE 

V slovenskej tlači sa nachádza dostatok príkladov rusizmov, ktoré môžeme priradiť 

práve k tomuto obdobiu - sovietskemu. Za najzákladnejší, ktorý je potrebné uviesť je 

perestrojka. 

Perestrojka je pôvodom ruské slovo, ktoré označuje ekonomické reformy z júna 1987 

v Sovietskom zväze. V preklade znamená prestavba, čo malo slúžiť ako názorný príklad na 

prestavbu sovietskeho hospodárstva. Perestrojka sa skončila odchodom Michaila Gorbačova 

a vystriedal ju korporatívny kapitalizmus. Novinári a redaktori tento rusizmus využívajú 

v slovenskom preklade, ale dodávajú ruský tón danému článku, aj keď sa vôbec netýka 

Ruska. Prevažne sa používa ako synonymum slova prestavba, aj keď v ruskom kontexte sa 

využíva s pozitívnejším zafarbením, než v slovenčine.  

V článku Perestrojka v SDKÚ, ktorý bol opublikovaný v SME 1.3.2010, bol 

vysvetlený prípad výmeny lídra na čele SDKÚ-DS, keď sa namiesto Mikuláša Dzurindu do 

popredia dostala terajšia premiérka Iveta Radičová. História a priebeh perestrojky sa načrtáva 

v článku  Perestrojka: 25 rokov po (11.3.2010), ktorý sa uverejnil na 25 rokov po perestrojke 

a vykresľuje aj zákulisné skutočnosti popri Michailovi Gorbačovovi.  

To, že sa daný realizmus spája s mnohými krajinami hovorí aj článok, ktorý sa týka 

ekonomiky Kuby: Kubánska perestrojka sa začína autami (SME, 20.4.2011), Kubánska 

perestrojka (11.3.2011). 

Aj na internetovom portáli sa v negatívnom kontexte spomína daný rusizmus. 

Príspevok bol opublikovaný 29.6.2005 na portáli vlastnictvo.sk pod názvom Vivat urbánna 

perestrojka! Článok sa týka rozhodnutia Najvzššieho súdu USA o vyvlastňovaní pozemkov 

súkromných majiteľov.  

Rôznorodosť oblastí uplatnenia daného rusizmu sa odráža aj v tomto prípade, 

napríklad v oblastí hudby: Modern Talking vraj pomohla perestrojka (14.12.2007), ktorý 

oznamoval, že práve zmena režimu pomohla predaju albumov tejto skupiny, keďže Sovietsky 

zväz si po perestrojke objednal okolo 50.000 nosičov. A takisto v oblasti športu: Perestrojka 

v zámorí, Rusi ovládli NHL (7.4.2008), kde sa hovorí o tom, že v NHL je stále väčší počet 

ruských hokejistov, ktorí berú ocenenia amerických športovcov.  
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V tlači sa stretávame aj s kalambúrmi novinárov. S rusizmom sa pohral aj redaktor 

Peter Turčík, ktorý nazval príspevok Perestrojka a perestrelka (9.3.2009). hovorí sa tam 

o problémoch USA a Ruska, o tom, čo ich spája a o tom, čo ich rozdeľuje.  

 Glasnosť je ďalším rusizmom, ktorý sa objavuje v tomto období v slovenských 

novinách. Glasnosť bola podstatnou súčasťou perestrojky. Predstavovala otvorené 

informovanie o stave a perspektívach sovietskej spoločnosti, ktoré viedlo k prekonaniu 

mnohých zaužívaných ideologických stereotypov a dogiem. Priniesla tiež pomalý koniec 

politického monopolu Komunistickej strany a viedla k ukončeniu studenej vojny. Tento 

pojem sa, taktiež ako perestrojka, často spája s Michailom Gorbačovom. Tak napríklad 

články: Gorbačov: Na začiatku bola glasnosť a perestrojka (12.11.2009), Gorbačov sľúbil 

glasnosť. Potom mlčal (SME, 26.4.2006) hovoria o situácii v tom období, kedy bola glasnosť 

uvedená. Často sa glasnosť spájala s tragédiou v Černobyli, kde boli naschvál utajované 

informácie, aby nevznikla panika.  

 Takisto aj niektorí novinári dokážu skrášliť situáciu na našej politickej scéne. Bolo by 

nespravodlivé nespomenúť článok pod názvom Glasnosť na Ministerstve výstavby 

a regionálneho rozvoja SR (SME, 15.4.2009), kde sa kritizoval postoj MVRR SR k zadanej 

otázke ohľadom zoznamu projektov, ktoré nesplnili administratívne kritériá.  

Dokonca aj podobná situácia, ako pri Černobyli, tak aj počas prepuknutia SARS-u našli 

redaktori synonymum pre slovo mlčanie - glasnosť. Tým, že využili rusizmus, zvýraznili 

dôležitosť a vážnosť situácie: SARS naštartoval čínsku glasnosť (SME, 14.5.2003) 

 

2.3 SÚČASNÉ OBDOBIE 

 Aj k súčasnému obdobiu sa dajú nájsť rusizmy v historickom kontexte. Najčastejším, 

ktorý je dôležité spomenúť je ten, ktorý sa spája s ruským politikom Vladimírom 

Vladimírovičom Putinom - konkrétne putinizmus. V.V. Putin je súčasný ruský predseda 

vlády, bývalý ruský prezident. Každý si určite všimol, že Putin má všestranné záujmy. Ale 

konkrétne k menovanému rusizmu, na internete koloval v časopise Trend článok pod názvom: 

Voliči požehnali putinizmu, opublikovaný 13.decembra 2007. V konkrétnom článku sa hneď 

nachádzala charakteristika uvedeného rusizmu. V ňom sa spomína - „putinizmus sa zrodil 

v močarisku neprehľadného šafárenia štátnej byrokracie, silovikov, mafie, oligarchov 

a tunelujúcich manažérov štátnych podnikov a rýchlo sa mení. Po uši zadĺžené a politicky 

závislé Rusko vyplatilo zahraničných veriteľov a vstúpilo do novej etapy. Kým v tej prvej sa 

putinizmus zameriaval na zastavenie pádu a vymanenie národného hospodárstva 

z deprimujúceho marazmu, v novej, ktorú možno nazvať putinizmus II., ho čaká úloha splniť 
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záväzok vrátiť Rusku postavenie veľmoci a zaradiť ho do najsilnejšej hospodárskej desiatky 

sveta. Do nej medzičasom už Rusko vstúpilo a 55-ročný Putin odhaduje, že ak Rusko využije 

všetky núkajúce sa výhody energetickej superveľmoci, v roku 2020 by mohlo figurovať 

v prvej svetovej päťke najvýkonnejších ekonomík.“  

 Na základe daných príkladov možno povedať, že v slovenskej tlači sa nachádza 

dostatočný počet etnokultúrnych rusizmov. To svedčí aj o tom, že slovenských novinárov 

a redaktorov aj naďalej zaujíma kultúra Ruska a snažia sa priblížiť slovenskému čitateľovi aj 

historické fakty danej krajiny. V poslednej dobe novinári využívajú aj tú možnosť, že 

vysvetlia daný pojem aj pre tých, ktorý sa v tejto oblasti nevyznajú.  

 

ZÁVER 

 Cieľom tejto práce bolo oboznámiť slovenského čitateľa so skutočnosťou, že 

v slovenskej tlači sa nachádza dostatočné množstvo etnokultúrnych rusizmov.  

 V teoretickej časti sme sa sústredili s objasnením pojmu preklad, etnokultúrny 

a rusizmus takým spôsobom, aby táto problematika zaujala mnohých čitateľov.  

V praktickej časti po vymedzení troch základných skupín bolo uvedených niekoľko 

príkladov na konkrétne rusizmy. Tým sa dá zdôrazniť pestrosť oblastí, v ktorých sa využívajú. 

Následne boli analyzované a vysvetlené také rusizmy, ako napr.: Auróra, potemkinova (alebo 

potemkinovská) dedina, perestrojka, glasnosť, putinizmus,...   

Pri tomto nám poslúžili slovenské denníky a týždenníky, najmä v internetovej podobe.  

Z tohto všetkého vyplýva, že  v slovenskej tlači sa nachádza dostatočné množstvo 

príkladov na rusizmy, že novinári sa v danej problematike vyznajú a využívajú dané 

historicné etnokultúrne rusizmy adekvátne ich významu.  
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