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Teror ako koncept v konkrétnom etnokultúrno-historickom priestore 
 

V súčasných masmédiách správy o rôznych formách násilia patria k najfrekventovanejším. 
Pritom v ich  komunikačnom centre sa nachádza slovo teror, ktoré sa stalo jedným  z bázových 
konceptov súčasných globalizačných procesov. Uvedený tragický jav sa skúma z viacerých pozícií, 
pričom filologický pohľad sa opiera o špecifickú lingvokulturologickú metodológiu, prostredníctvom 
ktorej evidujeme snahu objektívne preniknúť do sémantickej a zmyslovej podstaty slova teror, ktoré 
sa konceptualizuje.  
     Na posledných dvoch svetových kongresoch MAPRJAL v r. 2003 a 2007 (Meždunarodnaja 
associacija prepodavatelej russkovo jazyka i literatury) sa prezentovali najmä filologické výskumy 
konceptosféry jednotlivých etnokultúr vo vzájomnom prepojení a porovnávaní, pričom pojem koncept 
bol v centre pozornosti  vo vystúpeniach mnohých významných svetových filológov. 
     Pri konceptuálnom filologickom analýze slova teror budeme vychádzať z charakteristiky 
konceptu podľa J.S. Stepanova (2004, s. 43): 
„Je to akoby zhustená predstava kultúry vo vedomí človeka, je to prostriedok, ktorým kultúra vstupuje 
do mentálneho sveta človeka. Je to prostriedok, cez ktorý človek - jednoduchý, obyčajný človek -  
vstupuje do kultúry a v niektorých prípadoch aj na ňu vplýva. Koncept je základná bunka kultúry v 
mentálnom svete človeka“. 
     Pri takejto interpretácii konceptu  teror, ako základnej bunky kultúry,  si intenzívnejšie 
uvedomujeme deformácie tých najzákladnejších bioetických princípov  existencie človeka III. 
tisícročia. V rámci filologických výskumov významnú úlohu pri objektivizácii konceptov majú 
v prvom rade asociácie, teda spontánne reakcie na  premyslene zvolené jazykové stimuly. Naša 
súčasnosť ku konceptu teror jednoznačne priraďuje do asociačného radu Arabov, mohamedánov, 
Čečencov, Palestínčanov a pod. Tým sa však obsah konceptu teror ani zďaleka nevyčerpáva, skôr iba 
prehlbujú vzájomné negatívne  interkultúrne  asociácie, v dôsledku čoho dochádza k ešte väčšej 
nenávisti predstaviteľov  jednotlivých znepriatelených etnokultúrno-historických celkov. Hádam 
najtragickejším významovým paradoxom konceptu teror je podsúvaný antagonizmus dvoch 
najväčších monoteistických náboženstiev súčasného sveta kresťanstva a islamu. Semiotický model 
tohto nepriateľstva je pokračovaním schémy, v ktorej sa zlo prezentovalo v stredovekých 
náboženských vojnách, v križiackych výpravách a pod.  
     Preto okrem aktualizovaných jazykových asociácií objektívnemu pohľadu na každý koncept 
napomáhajú historické, etymologické, kultúrne, religiózne, porovnávacie a iné analýzy najmä 
textových etnokultúrnych zdrojov v diachronickom a synchrónnom  pohľade. Takýto  univerzálny  
pohľad na koncept umožňuje poodhaliť  jeho skutočnú podstatu a jazykovo-komunikačný zmysel. 
     V našom konkrétnom prípade sa pokúsime o istý fragmentárny objektivizujúci pohľad na 
koncept teror, keďže jeho zúžená interpretácia podľa vyššie uvedených asociácií tento veľký globálny 
problém iba prehlbuje. My sa sústredíme najmä na ruské etnokultúrne súvislosti konceptu teror, na 
niektoré jeho historické aspekty  a na jazykové ukazovatele karikatúrnej vojny v nedávnej minulosti. 
Hlavným zdrojom našich analýz sú najmä ruské a slovenské masmédiá.  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


