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Lingvokultúrne kódy slovotvorby* 

Jozef Sipko 
 

 
 
Teoretická analýza slovotvorby vychádza v prvom rade zo systémovo-štruktúrnych 

možností konkrétneho jazyka. Ako však ukazuje reálna komunikácia, tieto hranice jazyko-
vej normatívnosti sa pravidelne prekračujú, v dôsledku čoho do rôznorodých textov vstu-
pujú mnohé jazykové jednotky, ktoré nenašli miesto v lexikografických dielach, a tým ani 
v aktívnom fonde lexiky daného jazyka. Tento vonkajší handicap jazykovej normatívnosti 
je pravidelne prekonávaný jazykovou slovotvorbou, ktorá vychádza práve zo slovotvorné-
ho potenciálu jazyka vo všeobecnosti, doplneného osobitne jeho etnokultúrnymi výcho-
diskami. Evidujeme pritom, že hlavným poslaním jazykovej komunikácie je hľadanie 
a pochopenie ozajstného zmyslu napísaného či vysloveného podľa skutočného zámeru 
autora. Spravidla jednou zo základných funkcií jazykovej komunikácie je popri komunikačno-
-informatívnej zložke najmä axiologická a práve táto vytvára značné predpoklady na mno-
hostrannú autorskú slovotvorbu.  

Okazionalizmy poskytujú bohatú predstavu o komunikačnom potenciáli jazyka, keďže 
pri hodnotení rôznych objektov si navonok nevystačíme iba s normatívnymi jednotkami. 
Spomínaná komunikačná potreba tvorivého a originálneho posudzovania nášho prostre-
dia sa objavuje najmä v súvislosti s hodnotením istého narušenia spoločenských noriem, 
teda rôznych anomálií, ktoré sú tak posudzované z pozície hovoriaceho.  

Sústredíme sa na dve základné východiská okazionálnej slovotvorby: 
1. Na slovotvorný systém konkrétneho jazyka. 
2. Na spoločenský kontext, ktorý autorské okazionalizmy vyvoláva. 
Pritom môžeme hovoriť do istej miery o komunikačnej spontánnosti, ktorú ukážeme 

na nasledujúcom príklade: 
Rozprávajú sa dve deti. 
- Vieš čo, budeme sa hrať na obchod. Ja budem predávať a ty budeš kupovať. 
- Dobre, ty budeš predavač a ja budem kupovač. 
(V ruštine je možný analogický príklad: prodavať, pokupať – prodavec, pokupec na-

miesto normatívneho pokupateľ).  
Uvedený pár deťmi vytvorených podstatných mien v slovenčine aj v ruštine je nielen 

spontánny, ale v istom zmysle aj prirodzený. Slovotvorná motivácia vychádza z rovnakého 
lexikálneho a morfologického základu a je realizovaná prostredníctvom produktívnych 
prípon v slovenčine a ruštine -č, -ec. Detská spontánnosť nám dospelým demonštruje to, 
aký je náš jazyk pravidelný, ako mnohé výnimky v gramatickom systéme sú navonok zby-
točné a komplikujú zvládnutie jazykového systému nositeľovi jazyka. O to viac evidujeme 
uvedené ťažkosti najmä v cudzojazyčnom vzdelávaní.  

Práve na takmer dokonalej jazykovej pravidelnosti a slovotvornom potenciáli jazyka 
vytvoril dr. Zamenhof (dr. Esperanto, 1887) Esperanto. Využil princíp aglutinácie, teda 
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jednovýznamovosť každej morfémy a tento faktor do značnej miery veľmi zjednodušuje 
zvládnutie jazyka. Skúsime to ilustrovať na konkrétnych slovensko-esperantských príkladoch: 

san-o – „zdravie“, mal-sano – „choroba“, zdravý človek – san-ul-o (potenciálne zdra-
vec) – „zdravý človek“, mal-san-ul-o – chorý človek, pacient (chorľavec)“, mal-san-ul-ej-o – 
„nemocnica“.  

Krátky komentár vychádza z poznatku, že pre celý rad nominácií v esperante stačí po-
znať základné slovo san-o, kde morféma -o je ukazovateľ podstatného mena a konkrétne 
slovotvorné morfémy, ktoré samy osebe sú tiež nositeľmi plnovýznamovej nominácie: 

mal-e – „opačne“, ul-o – „človek s konkrétnou vlastnosťou“, ej-o – „miestnosť“. Na 
tomto základe je možné vytvoriť napríklad nomináciu san-ul-ej-o, teda miestnosť pre 
zdravých ľudí – potenciálne v slovenčine by to mohla byť nominácia zdravnica (podľa vzoru 
– nemocnica). Normatívna slovenčina ani ruština však také slovo nepoznajú. Podobne 
možno pokračovať v ďalšej pravidelnej slovotvorbe od jediného podstatného mena san-o. 
Prídavné meno sa končí na -a, san-a – „zdravý“, sufix -ig vyjadrujúci vyššiu kvalitu a vytvá-
ra nové slovo – san-ig-a, s významom „veľmi zdravý“ a pod. Príklad esperanta ako pláno-
vého jazyka názorne ilustruje vyššie uvedené prvé východisko slovotvorby, ktoré je ukot-
vené priamo v potenciáli jazykového systému. Súčasne evidujeme teoretické možnosti 
zjednodušenia jazyka. Podčiarkujem, že ide čisto o teoretické možnosti jazyka. Esperantu 
chýba vlastne druhý prvok efektívnej slovotvorby, ktorý by umožnil jeho široké uplatne-
nie, a tým je etnokultúrny kontext. Tu by sme si mohli vypomôcť známymi závermi veľ-
kých mysliteľov, akým bol napríklad W. von Humboldt (Jazyk je duša národa), ktorý jazyk 
považovali a považujú za hlavnú súčasť každej etnokultúry. Napriek tomu, že esperanto je 
z čisto jazykovo-štrukturalistického pohľadu naozaj geniálny komunikačný systém, chýba-
júci etnokultúrny základ ho stáva už viac ako 120 rokov do pozície spoločensky ťažko apli-
kovateľného komunikačného systému.  

Slovotvorba je do značnej miery v každom etnojazyku determinovaná, povedané sú-
časným frekventovaným termínom, spoločensko-komunikačnou objednávkou. Jednodu-
cho, tvoríme nové slová iba vtedy, keď ich potrebujeme, a súčasne sa etnokultúrnou slo-
votvorbou objektivizuje jazykový obraz sveta konkrétneho národa či iného komunikujú-
ceho spoločenstva. Tradične sa uvádza, že Eskimáci majú desiatky nominácií pre sneh 
(padajúci, topiaci sa, mrznúci, počas fujavice a pod). Ešte relatívne nedávno neexistovali 
také slová, ako sú rozhlas a televízia. Keď sa začala éra bezdrôtového prenosu jazyka, ne-
bol problém vytvoriť potrebné jazykové jednotky. Väčšia časť Európanov si osvojila slovo 
rádio, no v slovenčine aj v češtine máme slovo rozhlas, vytvorené zo slovesa rozhlasovať, 
hlásiť. Vychádzalo to v prvom rade z úsilia českých a slovenských jazykových puristov, ktorí 
jazyk považovali, zrejme v našich podmienkach oprávnene, za hlavný ukazovateľ národnej 
svojbytnosti. Súčasná generácia si na toto slovo zvykla a považuje ho za úplne samozrejmú 
súčasť základného lexikálneho fondu českého a slovenského jazyka. Analogická situácia 
vznikla v čase, keď sa objavila televízia. Českí a slovenskí puristi sa pokúšali vytvoriť vlast-
nú nomináciu a medzi navrhovanými neologizmami bolo aj slovo rozvid podľa modelu 
rozhlas. Možnože pri naliehavejšom úsilí vtedajších puristov by sme dnes vôbec nepouží-
vali slovo televízia, ale práve rozvid. Rozhodujúcu úlohu v oboch prípadoch zohrali etno-
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kultúrne motívy a jazykový systém ponúkol svojím spôsobom neobmedzené možnosti. 
Podčiarknuté motívy sú také mnohostranné, ako je samotný život ľudského spoločenstva. 
Pri porovnávaní slovotvorných procesov v jednotlivých jazykoch identifikujeme ešte pre-
svedčivejšie jazykový obraz konkrétnej etnokultúry (Kolšanskij, 2006, s. 20).  

Tu sa ponúka istá slovotvorná reflexia posledných dvadsiatich rokov, nazývaná aj po-
stsovietskou érou. Je všeobecne známe, že sa začala v roku 1985 Gorbačovovou perestroj-
kou, ktorá sa v česko-slovenskom kontexte nazývala kalkovaným prekladom prestavba 
v duchu vtedajšieho oficiálneho hesla Sovietsky zväz – náš vzor! No zostarnuté štátne 
a stranícke vedenie Československa sa iba hralo na reformu-prestavbu a toto slovo zákoni-
te z nášho povedomia vypadlo. Namiesto neho sa v slovenskej tlači doteraz používa ru-
sizmus perestrojka, ktorý má vcelku pozitívny obsah. No v súčasnom Rusku slovo peres-
trojka vyvoláva jednoznačne negatívne konotácie a hádam najpresvedčivejším svedec-
tvom jeho axiologickej transformácie je okazionalizmus katastrojka. V jednotlivých varian-
toch s tou istou negatívnou konotáciou sa používali slová perestrelka (prestrelka), perek-
rojka (zmena hraníc) a ďalšie. Dlhodobo zaznamenávame zákonitú tendenciu, v rámci 
ktorej sa bývalé ideologické sovietizmy s oficiálnym pozitívnym obsahom v nových pod-
mienkach interpretujú jednoznačne záporne. Uvedený trend axiologických transformácií 
ideologizovaných jazykových jednotiek vystihol anglický spisovateľ Orwell v známom ro-
máne 1984. Vo filológii sa ujal najmä jeho termín newspeak, ktorý na rozdiel od oldspeaku 
charakterizoval neprirodzené spoločenské pomery, majúce podobu jazykovo-komunikač-
ných deformácií. V novších časoch sa ujal aj názov totalitný, drevený, sovietsky jazyk.  

Táto hodnotiaca zložka v slovotvorbe je úzko prepojená v prvom rade s antropony-
mami, čo logicky vyplýva z faktu, že človek najviac hodnotí druhého človeka a jeho čin-
nosť. Môžeme to ilustrovať na niekoľkých jazykových sovietizmoch, ktoré nadobudli me-
dzinárodný komunikačný rozsah. V prvých rokoch sovietskej éry, ale aj neskôr, revolučná 
komunistická ideológia vytvárala atmosféru nevyhnutného a súčasne možného rýchleho 
napredovania: Päťročnicu za štyri roky., Vybudujeme svetlú budúcnosť., Sovietska moc 
plus elektrifikácia – rovná sa komunizmus., Dobehneme a predbehneme Ameriku. a pod. 
Podľa podčiarknutého slovotvorného modelu sa začali vytvárať analogické jednotky, ktoré 
ideologicky vyzdvihovali ďalšie revolučné procesy. Na vidieku začala prebiehať kolektivi-
zácia, sprevádzaná mnohými tragickými stránkami najmä v živote roľníkov, súperenie a 
čistky v komunistických stranách sa nazývali boľševizáciou. Boli aj iné -ácie (nacionalizácia 
– znárodňovanie, industrializácia), sovietskou a komunistickou propagandou velebené, no 
v povedomí miliónov zastrašených ľudí sa vytváral jednoznačne ich negatívny jazykový 
obraz. Všetky uvedené kampane sú napokon zakotvené v slove sovietizácia s negatívnou 
interpretáciou v postsovietskej komunikácii.  

Tento negatívny kód v etnickej pamäti vo vzťahu k obsahu uvedených sovietizmov sa 
komunikačne prezentoval otvorene vo verejnosti až po spomínanej Gorbačovovej peres-
trojke. V jej prvých rokoch sa začal rozširovať fond uvedených nominácií s pozitívnym ob-
sahom, ktoré pokračovali v bežnej sovietskej tradícii. V rámci zaužívaných spoločenských, 
psychologických, komunikačných aj etnických stereotypov sa aktualizovali najmä slová 
demokratizácia a privatizácia, ktoré vtedy mali symbolizovať vyššiu mieru kvality socializ-
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mu, čo bolo vlastne cieľom perestrojky – vylepšiť socializmus, pričom sa hlásal návrat 
k Leninovi. No ďalší vývoj ukázal, že sú to ilúzie a viera v staré sovietske a v nové postso-
vietske -ácie sa radikálne strácala. Aj v tomto prípade fragmentmi jazykového obrazu tých-
to zložitých spoločenských procesov sú nové postsovietske nominácie s jednoznačne ne-
gatívnym obsahom od samotného začiatku ich fungovania. Napriek proklamovanému 
skvalitňovaniu všetkých stránok spoločenského života, čoraz častejšie dochádzalo 
k mnohých konfliktom, dokonca v roku 1991 a v roku 1993 došlo v Moskve k ozbrojeným 
stretom, počas ktorých zahynulo niekoľko stovák ľudí. Bolo zrejme, že staré sovietske 
kádre nemajú reálny záujem na skutočných zmenách, a tak sa spoločenská nedôvera voči 
ním odrazila aj v okazionalizmoch, ktoré vznikli na základe už spochybňovaného slova 
demokracia: demokratúra – asociácia s diktatúrou, demokrátor – policajný obušok. Hádam 
najostrejšie spochybnenie demokratizácie pod vedením bývalých nomenklatúrnych kád-
rov je obsiahnuté v okazionálnom slove dermokratija, čo možno obrazne dešifrovať, že 
celá Gorbačovova perestrojka a demokratizácia spadli do h*, lebo ju viedli dermokraty. 
V jednotlivých slovenských prekladoch sme zaregistrovali rusko-slovenský pár dermokratija 
– lajnokrácia. 

Podobný axiologický osud postihol aj slovo privatizácia, ktoré vyjadrovalo istú nádej na 
zvýšenie úrovne celej hospodárskej sféry. Oficiálne bola prijatá téza o hospodárskych re-
formách, ktorých hlavným cieľom bola zmena vlastníckych vzťahov. Zmena bola dosiah-
nutá, ale nie podľa predstáv väčšiny spoločnosti. Prostredníctvom rôznych machinácií sa 
k veľkým majetkom nezaslúžene dostali mnohí jednotlivci, u nás často nazývaní veľkopod-
nikateľmi, v Rusku – oligarchami. Pre ich privatizačnú činnosť sa ujal v ruštine názov pri-
chvatizacija, od slovesa prichvatiť – uchmatnúť, samotní aktéri prichvatizaciji sa stali pri-
chvatizatorami. Slovenský variant uchmatizácia je z jazykového hľadiska plnohodnotným 
ekvivalentom, no vonkoncom sa tak často nepoužíval a nepoužíva ako ruská prichvatizacija. 
Tá sa dostala dokonca do najnovších výkladových slovníkov ruštiny, podobne ako uvedený 
okazionalizmus katastrojka. Žiada sa ešte pripomenúť, že slovenčina sa obohatila metafo-
rickým neologizmom tunelovanie, vrcholom ktorého je azda výraz tunelovanie tunela Bra-
nisko. Túto metaforu v ruštine neregistrujeme, zrejme jej zmysel v dostatočnej miere vy-
jadruje ilustrovaný frekventovaný okazionalizmus prichvatizacija.  

Ako sme spomínali, negatívne hodnotenie každej reality sa zosobňuje na konkrétne 
osoby. V súvislosti s privatizáciou – prichvatizaciou a s ďalšími ekonomickými a inými re-
formami sa veľmi ostré negatívne hodnotenie sústredilo na viaceré ruské osobnosti, ktoré 
boli vo vysokých štátnych funkciách a viedli hospodárske rezorty počas realizácie reforiem. 
Pripomeniem najmä mená vicepremiérov Čubajs a Gajdar, od ktorých sa vytvorili nominá-
cie čubajsizacija, gajdarizacija strany (krajiny) podľa uvedeného modelu – elektrifikacija, 
kollektivizacija strany, pod čím sa zo strany ich kritikov rozumelo rozkrádanie štátneho 
majetku za ich priamej asistencie.  

Sufix -acija v ruštine v postsovietskom období zmenil svoju axiologickú pozíciu a jeho 
prostredníctvom sa veľmi kriticky hodnotia aj iné reality Ruska. Ponúkajú sa niektoré prí-
klady. V súčasnej Moskve má pomerne privilegované postavenie sochár Z. Cereteli. Zrejme 
aj vďaka tomu sa dostane k výhodným objednávkam, a tak sú jeho sochy na viacerých 
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miestach hlavého mesta Ruska, čo nezabudnú ironicky pripomenúť moskovskí turistickí 
sprievodcovia. Tieto skutočnosti spôsobili, že sa rozširuje okazionálny fond súčasnej rušti-
ny o ďalšie axiologické slovo ceretelizácija. Jednoznačný záporný obsah podobných nomi-
nácií je pomerne produktívny najmä vďaka spoločenskému kontextu a reálnej liberalizácii 
v oblasti slobody slova. Preto je ruský axiologický sufix -acija prostriedkom na vyjadrova-
nie otvorených kritických stanovísk aj voči najvyšším predstaviteľom Ruska, akými sú jeho 
prezidenti. Ich odporcovia používajú modelové výrazy jeľcinizacija, putinizácija. V prvom 
prípade v centre kritiky bol značný chaos v štáte a „nereprezentačné“ správanie sa B. Jeľ-
cina v poslednom období jeho vlády. V prípade V. Putina sa kritika sústreďuje na jeho 
značné politické právomoci a interpretovanú snahu o veľkú osobnú moc. Negatívne hod-
notenie rozširovania NATO Rusi hodnotia analogickým novotvarom natoizacija. 

V tejto súvislosti je možné uviesť aj iné jazykové sovietizmy ako zdroj kritiky Putina. 
V minulých rokoch bola založená mládežnícka organizácia na jeho podporu pod názvom 
Vse puťom. Oponenti Putina ju nazvali putinmoľcy podľa známeho názvu sovietskej orga-
nizácie Komsomol – komsomoľcy. Tým sa zámerne vyvolali negatívne asociácie s bývalým 
sovietskym systémom, v ktorom všetko bolo preideologizované, usmerňované 
a obmedzované.  

Analogický negatívny kontext evidujeme v slovenskom kontexte pri slovotvornej prí-
pone -ácia. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968 boli 
zastavené snahy o demokratizáciu, začali sa perzekúcie a prenasledovanie mnohých ľudí 
a tento proces oficiálne kruhy nazvali normalizácia. Od tých čias sa v slovenskom prostredí 
slovo normalizácia asociuje s prenasledovaním v 70. rokoch XX. storočia a jeho používanie 
v pôvodnom význame je veľmi zriedkavé. Ide o názorný príklad, ako sa slovo s pozitívnym 
obsahom sémanticky transformuje do negatívneho kontextu. Pritom normalizácia v podstate 
znamená „uviesť veci do stavu normy“.  

Celé sovietske obdobie a najmä jeho najtragickejšie roky sa vďaka románu Archipelag 
GULAG A. I. Solženicyna semioticky odrazili v analogických entokultúrnych neologizmoch. 
Tým najnegatívnejším je výraz gulagizacija strany, obsahujúci najvyššiu mieru perzekúcií 
a represií v sovietskom režime. Pritom sa žiada podčiarknuť, že slovo gulag je pôvodne 
neutrálnou oficiálnou skratkou úradného názvu Gosudarstvennoje Upravlenije LAGgerjami 
– Štátna správa táborov. Ako je známe, slovo gulag a jeho možné deriváty sa v súčasnosti 
stalo internacionalizmom.  

Koncom apríla 2010 sme v našich masmédiách zaregistrovali neologizmus zonácia 
s tým istým axiologickým obsahom ako predchádzajúce ruské -ácie. Jeho obsahové trans-
formácie opakujú osud spomínaných ruských výrazov. Najprv lexému zonácia použilo 
Ministerstvo životného prostredia a pôvodne sa pod ňou rozumelo objektívne, na odbor-
ných základoch založené rozdelenie Vysokých Tatier na jednotlivé zóny podľa konkrétneho 
stupňa ochrany. Navonok to vyzeralo ako krok na ochranu Tatier. Pozadie tohto kroku zo 
svojich pozícií vysvetlili predstavitelia ochranárskych organizácií a zorganizovali ostré pro-
testy proti navrhovanej zonácii. Váhu týchto protestov zvýšili aj viacerí odborníci 
z akademického prostredia a celý obsah pojmu zonácia postupne nadobudol jednoznačný 
negatívny obsah.  
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Analyzované lingvokulturologické podoby sufixu -ácia sa v rusko-slovenskom kontexte 
v niektorých prípadoch prekrývajú pri negatívnom posudzovaní konkrétnych javov. Naprí-
klad, na základe našich historicko-spoločenských skúseností sa vytvorili historické termíny 
maďarizácia a germanizácia. V ruštine zaznamenávame analogický výraz rusifikácia, kto-
rou boli postihnuté niektoré národy ruskej ríše a Sovietskeho zväzu. V širšom medziná-
rodnom kontexte sa stali v súčasnosti frekventovanými výrazy islamizácia, globalizácia, 
amerikanizácia, ktoré zobrazujú viaceré tendencie v zložitých procesoch súčasného sveta 
z kritických pozícií. Na rozdiel od ruštiny neregistrujeme v slovenčine nominácie so sufi-
xom -ácia odvodené od mien, hoci ako v každom prípade, teoreticky je to možné. Kritický 
vzťah k známym osobnostiam, v prvom rade k politikom, sa vyjadruje skôr cez frekvento-
vaný sufix -izmus. Doteraz registrujeme v našich médiách najčastejšie výraz mečiarizmus, 
obsahujúci odmietanie niektorých politických praktík V. Mečiara.  

Používanie slovotvorných prostriedkov na kritiku osobností má v ruštine aj ďalšie po-
doby. Týka sa to sufixu -ščina, ktorý obsahuje najvyššiu mieru kritiky a odsúdenia. 
Z obdobia ruského stredoveku sa ujal a dodnes sa aktivizuje slovo semibojarščina, ktorý 
vyjadroval kritické hodnotenie slabej cárskej vlády, namiesto ktorej rozhodovalo sedem 
najbohatších bojarských rodov. Tento slovotvorný model poslúžil na vyjadrenie ostrej 
kritiky obdobia vlády prezidenta Jeľcina v slove semibankirščina, keď veľký vplyv nadobud-
li niektorí zbohatlíci a bankári. Po rozpade sovietskeho systému sa začala jeho kritika sús-
treďovať na známe sovietske osobnosti práve prostredníctvom uvedeného sufixu. 
V centre pozornosti boli najmä represie v období Stalina a jeho ministrov vnútra Ježova 
a Beriju. Axiologické výrazy stalinščina, ježovščina, berijevščina sa stali pomerne frekven-
tovanými a obsahovali hodnotenie udalostí od 30. do začiatku 50 rokov XX. storočia, zná-
mych aj pod termínom červený teror. Neskôr sa nekompromisná kritika sovietskeho ob-
dobia začala rozširovať takisto na iné osobnosti: Od mena jedného z najbližších spolupra-
covníkov Stalina Ždanova sa vytvorila ždanovščina, ktorá je spojená s jeho negatívnou 
činnosťou v oblasti ideológie a jeho útokov na niektorých sovietskych spisovateľov, najmä 
A. Achmatovovú a B. Pasternaka. Dokonca protivníci Gorbačova používajú na jeho kritiku 
výraz gorbačovščina. Aj v tomto prípade možno konštatovať, že používanie sufixu -ščina 
v ruštine v konkrétnych podobách je podmienené spoločenským kontextom. Veď aj iné 
sovietske osobnosti majú za sebou činy, ktoré sú jednoznačne negatívne, a spomínaný 
sufix túto ich činnosť môže v plnej miere vyjadriť. No od takých známych mien ako Lenin, 
Trockij, Chruščov, Molotov, Brežnev sme podobné nominácie nezaznamenali. V súvislosti 
s Leninom sú v ruskom povedomí známe najmä pojmy leninizm a leninskij a viaceré ideo-
logizované pojmy leninskaja mysľ – leninské myšlienky, leninskije ideji – leninské idey, 
leninskaja mirnaja politika – leninská mierová politika, zavety Lenina – Leninov odkaz. To 
isté sa týka aj niektorých vlastných podstatných mien a osobitne geografických názvov: 
Leningrad, Leninsk, Lenino, Leninabad, Leninskije Gorki, Leninskije Gory a pod. Ojedinele 
sa v ruskej tlači vyskytlo aj slovo leninščina, ale nie je to pravidlo.  

V súvislosti s menom Trockij, ktorý bol po Leninovi druhým mužom revolúcie, zostalo 
komunikačne aktívnym iba slovo trockizm – trockizmus, ktorý sa počas celého sovietskeho 
obdobia hodnotil ako opozícia k leninizmu.  
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N. S. Chruščov (Taubman, 2005) zostal v historickej pamäti relatívne pozitívne hodno-
teným politickým činiteľom, hoci dlhé roky bol v najbližšom Stalinovom okolí a podieľal sa 
na mnohých represiách. Spomínané pozitívne asociácie si vyslúžil svojím odvážnym odsú-
dením obdobia represií, s ním je spojené metaforické hodnotenie jeho politiky uvoľňova-
nia a demokratizácie vo výraze chruščovskaja ottepeľ – chruščovský odmäk. Pravda, ne-
vraživci Chruščova jeho politiku nazvali chruščovskaja sľakoť – chruščovská čľapkanica. No 
už ten fakt, že tento výraz je vo verejnosti oveľa menej známy ako chruščovskaja ottepeľ, 
hovorí o prevažujúcom fragmente v jazykovom obraze tohto sovietskeho činiteľa. Chruš-
čov bol veľmi dynamický a emocionálne založený človek, ktorý sa veľmi rýchlo rozhodoval 
pre rôzne riešenia. K takým patrila kampaň s pestovaním kukurice, ktorá bola vo svoje 
ekonomickej podstate neúspešná. S tým je spojené jeho hádam najznámejšie hodnotenie 
prostredníctvom slovotvorného potenciálu ruštiny, ktoré vyjadruje iróniu, naozajstný 
ruský smiech – boľšoj kukuruznik. V slovenčine sa používa často práve spomínaný rusiz-
mus. Na základe ruského podstatného mena kukuruza sa vytvorilo originálne sloveso ku-
kuruziťsa vo význame „zosmiešňovať sa“, ktoré sa stalo výstižným v rytmickej výzve: 
O Rus, sebja ne kukuruz! – Obyvatelia Ruska, nekukurudze sa! 

V medzinárodnom a osobitne v československom kontexte vyvoláva živé reminiscencie 
Chruščovov nástupca na najvyššom poste L. I. Brežnev, ktorý na počiatku svojej vlády po 
zvrhnutí Chruščova v roku 1964 mal predstavovať demokratické kolektívne vedenie. Na-
pokon je s jeho menom spojené obdobie zvýšenej korupcie a stagnácie, ktoré v konečnom 
dôsledku viedli k rozpadu ZSSR. 

Stagnácia má vlastný ruský ekvivalent zastoj, ktorý sa najmä za Gorbačova stal hlav-
ným prostriedkom kritiky. No keď roky Gorbačovovej perestrojky prinášali stále viac ťaž-
kostí, tak si národ spomenul na Brežneva, na jeho zastojnyje vremena – obdobie stagnácie, 
a premenoval ich na zastoľnyje vremena – obdobie hojnosti. O Brežnevovi bolo známe, že 
nekriticky prijíma všetky pocty a vyznamenania. V ruskom prostredí vznikla otázka: Ako je 
Brežnev po mongolsky? – Ordendaj Ordendaj (orden – vyznamenanie). V našom kontexte 
je jeho meno spojené s okupáciou Československa 21. augusta 1968, pričom sa v politic-
kých komentároch zdôrazňovala Brežnevova doktrína o obmedzenej suverenite. Jeho me-
no sa stalo zdrojom slovotvornej jazykovej hry, keď sa nové členské štáty EÚ v niektorých 
čiastkových otázkach nemienili podriadiť starým členským štátom EÚ. Zato si vyslúžili kri-
tiku zo strany vtedajšieho francúzskeho prezidenta Chiraca. V denníku Sme si za tento 
politický nátlak vyslúžil hodnotenie: Leonid Iľjič Chirac, čím sa vyvolávali asociácie so spo-
mínanou Brežnevovou doktrínou. Posmešky na jeho adresu mali aj ďalšiu slovotvornú 
podobu. Samotný Brežnev a celé jeho vedenie boli vo vysokom veku a riadenie štátu bolo 
neefektívne. Tento fakt sa odráža v dobovej anekdote, v ktorej sa používa krátka forma 
prídavného mena staryj – star, ktorú slovenčina nepozná: 

Brežnev stojí pred zrkadlom o hovorí si: 
- Da, ja star, ja očeň star, ja superstar. 
Dokonca nekontrolované ego starého a chorého Brežneva mal posilniť aj nadpis na 

mauzóleu Lenina – Lenin. V ľudovej tvorivosti to Brežnev vzťahoval na seba, teda že mau-
zóleum patrí jemu Leonidovi, v hovorovej verzii Leňa. Lenin znamená teda „patriaci Leňovi“. 
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Lingvokultúrne kódy slovotvorby obsahujú bohatý komunikačný potenciál, ktorý využí-
vajú pohotoví autori spravidla s účelom parodizácie skutočnosti. V našom slovenskom 
prostredí na seba upozornili slovotvornou jazykovou pohotovosťou známi humoristi Lasica 
a Satinský, ktorí pred mnohými rokmi v jednej scénke použili namiesto regulárneho slova 
Slovák okazionalizmus človák, čo malo odozvu najmä v českom prostredí. Ešte pred rokom 
1989 slovenská televízia vysielala inscenáciu na motívy románu T. Manna Buddenbrookovci. 
Lasica so Satinským vtedy vytvorili časovanie v záhoráckom nárečí: Budem bruci, Budu 
Bruci, Budete bruci… Relatívne nedávno, keď manželka M. Lasicu bola veľvyslankyňou, pre 
svoju pozíciu „manžela veľvyslankyne“ Lasica našiel výraz veľvyslankôň. Tento výraz má 
svoje zdôvodnenie v historke, keď ho mal na jednej recepcii istý významný politik osloviť 
Herr Vašari a vraj mu pobozkal ruku.  

V súčasnej pluralistickej politike dominuje jednostranná apriórna kritika a zosmieš-
ňovanie všetkých krokov politických oponentov. Nedávny zákon o používaní štátnych 
symbolov, ktorý predložili predstavitelia SNS na posilnenie vlastenectva, opozícia zo-
smiešnila okazionalizmom chlastenectvo, čím vyvolávala záporné konotácie s povesťou 
predsedu SNS. Jeho meno, keď bol ešte primátorom Žiliny, bolo zobrazené aj v podobe 
Žilinovský, čo zase pripomína istú podobnosť jeho vyhlásení so známym ruským radikál-
nym politikom V. Žirinovským.  

Vlastne každá mimoriadna udalosť obsahuje v sebe sociálny a psychologický predpo-
klad na tvorenie okazionalizmov. Tohtoročné MS vo futbale vyvolali najmä medzi televíz-
nymi divákmi na celom svete vlnu nespokojnosti s neprestajným trúbením na tzv. vuvuze-
lu. Domáci sa bránili, že ide o miestny kultúrny zvyk, niektoré televízne stanice začali po-
užívať špeciálne zvukové zariadenie, ktoré znižuje dôsledky hlučnosti z vuvuzel, čo uviedlo 
do istej komunikácie neologizmus devuvuzelizácia. Ten vznikol na základe slovotvorného 
modelu, v centre ktorého stojí podstatné meno, ktoré vyvoláva negatívne konotácie, pre-
fix de- a sufix -ácia. Po porážke nacistického Nemecka vznikli dokonca oficiálne neologické 
termíny, ktoré boli základom programu zásadných reforiem celej krajiny: denacifikácia – 
likvidácia nacizmu, demilitarizácia – úplné odzbrojenie Nemecka. Analogické procesy 
v postsovietskom Rusku a v krajinách bývalého sovietskeho bloku sa nazývali destalinizá-
cia, deboľševizácia, desovietizácia, čím sa nastavuje zrkadlo človeku, ktorý neustále čosi 
tvorí a potom po zlých skúsenostiach so svojím nedokonalým výtvorom všetko búra (so-
vietizácia – desovietizácia, boľševizácia – deboľševizácia).  

Jazykové neologizmy sú jedným z výrazných fragmentov jazykového obrazu sveta, 
v istom zmysle nastavujú človeku zrkadlo, v ktorom môže registrovať vlastné omyly. Sú-
časne sú uvedené jazykové jednotky kognitívnym svedectvom doby, v ktorej vznikli, 
v zhustenej podobe obsahujú bohatý historický kontext. Ich filologická a v širšom zmysle 
lingvokulturologická analýza súčasníkmi tvorí jazykový archív svojej doby. 
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Language and cultural codes of word formation 
In the article the author deals with the question of word formation. He points out the 

fact that word formation is determined by linguistic system of a language and ethno-
cultural background. The latter is being examined by the author. Based on the examples 
taken from Russian language of the Soviet era as well as the present the author shows the 
way how neologisms are created from the names of well known personalities. It mainly 
refers to words ending in -zacija and -shchina. The author has come to a conclusion that 
the above mentioned neologisms bear a negative meaning at present. It is caused by the 
negative connotations connected with the Soviet era. This tendency can be observed even 
in the Slovak language. An example can be taken from the World Football Championship 
of 2010 when the bad impression of the African national instrument „vuvuzela” has been 
labeled as „vuvuzelizacija” and technical means of neutralizing the sound during broad-
cast as „devuvuzelizacija”.  
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