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OD SUJETOVEJ MYSTIFIKÁCIE K „MEDIA-KILLERSTVU“  
V RUSKOM MEDIÁLNOM DISKURZE DEVÄŤDESIATYCH 

ROKOV XX. STOROČIA 
 

 

Ľubomír Guzi 
 

Abstrakt 
V našom článku sa zameriavame na analýzu ruského mediálneho prostredia v takzvaných 
„nepokojných deväťdesiatych“. Prvým fenoménom nášho záujmu je sujetová mystifikácia Sergeja 
Kuriochina a Sergeja Šolochova v televíznom programe Piate koleso z januára 1991, v ktorom autori 
navodili atmosféru plnú rozpakov, týkajúcu sa prezentácie a dokazovania istého absurdného tvrdenia 
o tabuizovanom vodcovi proletariátu. Sovietska spoločnosť zvyknutá absolútne dôverovať mediálnym 
tvrdeniam nebola pripravená na takúto konfrontáciu a zostala v pomykove. Analogický program  
v serióznej sovietskej spoločnosti dovtedy neexistoval a vopred pripravená mystifikácia sa po jej 
odhalení stala symbolom nastávajúcich zmien v spoločnosti. Prejavom následnej, zmätenej  
a pomerne smutnej reality sa v mediálnom priestore stáva fenomén takzvaného mediálneho zabijáctva 
(media-killing, telekillerstvo), keď sa v médiách odohrávali súboje medzi formujúcimi sa ekonomickými 
a politickými elitami spoločnosti, ktoré vlastnili a kontrolovali obsah médií. V nich pracovali špeciálne 
„najatí“ zabijaci (media-killeri, telekilleri), vedúci tzv. autorských programov, v ktorých kompromitovali, 
mediálne zabíjali, oponentov svojich mecenášov pod rúškom investigatívnej žurnalistiky. 

 

 
Kľúčové slová 
mediálny diskurz – ruská spoločnosť – „hrozné deväťdesiate“ – mediálna mystifikácia – mediálna 
diskreditácia – „telekillerstvo“ 

 

 

ÚVOD 
 

Problematika vzájomnej interakcie média – spoločnosť predostiera na jednej strane 

pestrú paletu priamočiarej výmeny informácií, ale aj súhrn zakamuflovaných nástrah  

a neporozumení. Médiá ako prostredník informácie a spoločnosť ako ich producent  

a konzument zároveň, s rozvojom nových technologických foriem vzájomného 

ovplyvňovania sa, zintenzívňujú a rektifikujú prístup k sebe samým. Médiá  

sú sprostredkovateľom informácie, producentom ktorej je spoločnosť, produktom ktorej  

sú nakoniec aj média. Stav spoločnosti je miestami aj stavom médií, ktoré bezpochyby  

do značnej miery súčasnú spoločnosť formujú. V našom príspevku by sme sa chceli venovať 

dvom fenoménom ruského mediálneho prostredia, ktoré až bolestne presne odzrkadľovali stav 

jeho spoločnosti v poslednej dekáde minulého storočia. 

Keď sformulujeme slovné spojenie „deväťdesiate roky“, nechápeme ich ako ucelené 

desaťročie, ale skôr ako postsocialistické obdobie, sprevádzané tak chronicky známymi 

faktmi z nášho aj východoeurópskeho prostredia. Ich samotný začiatok bol poznamenaný 

zánikom jedného z najväčších geopolitických gigantov – Sovietskeho zväzu. Reformné snahy, 

ktoré do sovietskeho súručenstva a celého socialistického tábora priniesla komunistická 

administratíva pod vedením jej generálneho tajomníka M. Gorbačova v polovici 

osemdesiatych rokov, nepriniesli očakávané výsledky. Jednou z nových doktrín bola  

aj „glasnosť“, ktorá mala otvoriť dialóg vo vnútri spoločnosti aj navonok, s okolitým svetom, 

hlavne s ideologicky znepriatelenými krajinami. Jednou z priorít, ktorá vychádza  

už zo samotného významu slova „glasnosť“, bola snaha o otvorenú spoločnosť, ktorá  

by dokázala pomenúvať problémy krajiny bez ideologickej a straníckej príťaže, umožnila 

občanovi diskutovať, vyjadrovať svoj názor, slobodnejšie odovzdávať aj prijímať informácie. 
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V tom mali pomáhať nezaťažené masovokomunikačné prostriedky. Koncom éry ZSSR bol  

v júni 1990 prijatý zákon „O tlači a ostatných masovokomunikačných prostriedkoch“. Týmto 

zákonom sa rušila cenzúra, rozširovali sa práva na založenie tlačených periodík a ďalších 

masmédií, zavádzala sa ich registrácia. V roku 1991 sa spustil proces vedúci k odstráneniu 

jednotného a jediného informačného prostredia v Sovietskom zväze. Zväzové republiky začali 

jedna za druhou vyhlasovať svoju nezávislosť, čím sa pretrhávali desaťročia vytvárané vzťahy 

v oblasti masovokomunikačných prostriedkov, v dôsledku čoho jednotný systém vystriedalo 

pätnásť rôznych informačných, vydavateľských a audiovizuálnych komplexov, ktoré  

už neplnili jednotný scenár. Druhá polovica roku 1991, teda počiatku poslednej dekády 

dvadsiateho storočia, už nenechávala nikoho na pochybách, že zväzok socialistických 

republík nevydrží. Ôsmeho decembra 1991 bola v rezidencii Viskuli v Belovežskom pralese 

podpísaná „Dohoda o vytvorení Spoločenstva nezávislých štátov“. Keďže prezident ZSSR 

zostal týmto aktom prakticky bez svojej zväzovej sovietskej krajiny, M. Gorbačov vystúpil 

25. decembra 1991 o 19.00 v televízii a oznámil svoje odstúpenie. Následne bola červená 

zástava ZSSR nad Kremľom nahradená ruskou trikolórou. O dva dni neskôr bol nanovo 

podpísaný zákon „O masovokomunikačných prostriedkoch. 

 

 

HĽADANIE NOVEJ IDENTITY 
 

Koniec osemdesiatych a začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia teda priniesol 

kardinálne zmeny vo všetkých oblastiach, formujúci sa mediálny priestor a žurnalistiku 

nevynímajúc. Tvorcovia mediálneho diskurzu a predovšetkým žurnalisti sa v tomto období 

dostali do neľahkej situácie. Na jednej strane vystupovali s pomenovaním a odhalením 

všemožných neduhov, ktoré vznikali v dôsledku fungovania byrokratického a centrálne 

riadeného systému, na strane druhej boli pripravení kritizovať čo a ako sa im prikáže. Hoci  

sa v minulosti tabuizované témy otvárali, vždy si však boli vedomí hranice, prekročenie ktorej 

by znamenalo očiernenie strany a spochybnenie jej vedúcej úlohy v spoločnosti. 

 

„Glasnosť“ ešte „neznamenala slobodu slova, bola súčasťou demokratizačného procesu, 

ktorý by mal viesť ku skutočne demokratickej spoločnosti. boli to však práve deväťdesiate 

roky, keď vzniká a upevňuje sa dlho ohlasovaná alternatívna televízna tvorba, o ktorej sa tak 

dlho diskutovalo, viedli sa spory, snívali o nej televízni žurnalisti, televízni kritici aj výskumní 

pracovníci“ (Semionova 2011, s. 8). 

 

Na televíznych obrazovkách sa začali objavovať nové programy koncom osemdesiatych 

rokov. Samozrejme, že televízna produkcia bola úplne financovaná štátom a 90% produkcie 

sa vysielalo zo záznamu. V rokoch 1986 – 1987 sa uvoľnenie „glasnosti“ dostáva  

aj do televízie – vysielajú sa prvé telemosty s USA, mládežnícke programy „12. poschodie“, 

leningradská publicistická relácia „Piate koleso“ (1988), program „Pohľad“ (Vzgľad 1987). 

Naživo sa začali vysielať ranné aj večerné transmisie, spoločenské diskusie, dokonca 

zasadnutia ľudových poslancov a dokonca aj akási alternatíva hlavnej spravodajskej relácii 

„Vremia“, nový informačný program TSN (1989). Okrem iného, novým výdobytkom 

televízie sa stala okrem hlásateľov aj prítomnosť profesionálnych žurnalistov, ktorí mohli  

v určitej miere prezentovať svoje vlastné stanovisko. Práve v tom čase sa objavili také 

neordinárne programy ako „120 minút“, „600 sekúnd“, „TSN“, „ATV“ („avtorskoje 

televidenije), týždenníky „7 dní“, „DVM“ („Dobrý večer, Moskva!“) a „Piate koleso“, ktoré 

nás zaujíma najviac. Tieto programy sa zväčša vysielali v priamom prenose. Zhruba  

v polovici osemdesiatych rokov v ZSSR vychádzalo asi 14 tisíc periodík, pôsobilo  

20 ústredných a miestnych vydavateľstiev. Vysielalo päť programov Celozväzového rádia  
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a osem programov Ústrednej televízie. Svoju činnosť vyvíjalo taktiež 120 miestnych 

televíznych a 140 rádio štúdií. TASS, povestné Telegrafnoje agenstvo Sovetskogo Sojuza 

disponovala štrnástimi republikovými agentúrami, šiestimi oddeleniami a sedemdesiatimi 

dvomi stanicami v RSFSR. 

Avšak zložitejšie než čísla a fakty je zobraziť vtedajšiu situáciu v spoločnosti, ktorá 

nezažívala len mechanický právno-politický a spoločensko-ekonomický prelom, ale doslova 

duchovnú, svetonázorovú a hodnotovú šarádu. Zo dňa na deň sa rúcali ideály včerajška  

a zajtrajší deň sa absolútne nepodobal na ten predošlý a len tí najzbehlejší sa vedeli 

zorientovať v tom, ako bude vyzerať ten ďalší. V kalných vodách takejto situácie dochádzalo 

k nepochopeniu, stretom názorovým, politickým, drsným výmenám názorov a v neposlednom 

rade začiatkom deväťdesiatych rokov aj k vojenským konfrontáciám v Rusku a niektorých 

zväzových republikách. 

Mediálny priestor si však žil svojim tradičným životom a užíval si záblesky vrcholiacej 

glasnosti a perestrojky, o ktorých už bolo jasné, že k ničomu nepriviedli a ani nevedú. V roku 

1991 sa čakalo, čo bude ďalej. V politike dohasínala kariéra prvého a posledného prezidenta 

ZSSR M. Gorbačova a v RSFSR naberal na politickej váhe jej prezident, ešte však v rámci 

ZSSR, B. Jeľcin. Sovietsky človek bol entitou sám osebe – živený ideológiou minulosti, 

odkazom vodcov revolúcie, obmedzovaný dôsledkami centrálne riadenej ekonomiky 

investujúcej značné prostriedky do vojenského sektoru, do podpory bratských socialistických 

hnutí a komunistických strán v zahraničí a pod., to všetko v období súperenia s ideologickými 

nepriateľmi v zahraničí. Každé desaťročie však bolo pre občana ZSSR iné, na konci obdobia 

existencie zväzu sa čakalo na zmeny, no v rámci zachovania systému. Bolo to prechodné 

obdobie, ktoré viedlo k následným postsovietskym rokom. Situácia však bola neprehľadná, 

mnohé zväzové republiky otvorene hovorili o vyhlásení samostatnosti a vystúpení zo ZSSR. 

V celej spoločensko-politickej situácii zohrávali veľkú úlohu médiá. My však politickú 

situáciu obídeme, uvedené fakty nám slúžia na nevyhnutné dokreslenie situácie, hoci nami 

analyzovaná problematika nemôže byť vytrhnutá práve zo spoločensko-politického  

a kultúrno-politického kontextu, ku ktorému sa budeme útržkovite vracať. 

 

 

PIATE KOLESO 
 

Od roku 1988 leningradské štúdio vysielalo publicistickú reláciu Piate koleso. 

Obsahová náplň tejto relácie bola typicky perestrojková, autori sa snažili prinášať reportáže  

z bežného života, rubriky rozdelili približne na politiku, históriu kultúru. Priestor na hodinové 

monológy v nej dostali také nespochybniteľné osobnosti a autority v každom ohľade  

ako historik a filológ Dmitrij Lichačov, spisovatelia Daniil Granin, Lýdia Ginzburg, filozof 

M. Gefter či politik a budúci primátor Petrohradu Anatolij Sobčak. Rozoberali sa všemožné 

otázky, polemiky, odhaľovala a odsudzovala sa korupcia, hľadali sa úniky z patovej situácie 

sovietskej každodennosti posledných sovietskych rokov. 

Aj sedemnásteho mája 1991 vo večerných hodinách vysielali obľúbenú publicistickú 

reláciu (Parfionov 2010, s. 15). Tentoraz prinášala rozhovor moderátora Sergeja Šolochova  

so „známym politickým činiteľom a hercom“ Sergejom Kuriochinom. Redaktor avizoval 

otvorenie novej rubriky, ktorá sa bude volať „Senzácie a hypotézy“ a jej cieľom budú „nové 

prístupy k známym historickým udalostiam našej krajiny, ale aj všeobecne celého sveta  

a veľmi dobre známe fakty“. Je potrebné uznať, že začali pekne zostra. Úplne seriózne,  

len miestami s prebleskujúcim úsmevom, sa pustili do samotného ideologického piliera 

sovietskej spoločnosti – do Októbrovej revolúcie a jej „nespochybniteľného“ vodcu  

V. I. Lenina. S kamennými tvárami, v rozhovore s odborníkom, s plnou vážnosťou, tvrdili  

a dokonca potvrdzovali pravdivosť legendy o tom, že Vladimír Uľjanov Lenin vo veľkých 
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množstvách požíval halucinogénne hríby a sám sa v dôsledku toho stal hríbom. Sujetovú líniu 

rozvíjali postupne, reportáž obohacovali krátkymi reportážami a rozhovormi so špecialistami 

z odboru mykológie, prognostiky, historikmi aj vojenskými predstaviteľmi. „Autor teórie, 

odborník, herec a politik“ Kuriochin akoby po stáži v Mexiku, komentoval pôsobenie 

výťažkov kaktusov ako Lophophora williamsii a turbinikactus a rôznych hríbov na osobnosť 

človeka, ktorý po ich použití vidí veľké a monumentálne predstavenia so živými a jasnými 

masovými scénami a podobne. Najprv ich človek v stave extázy vizualizuje a následne sa ich 

snaží materializovať. Sergej Kuriochin sa pritom odvoláva na skúsenosti indiánskeho kmeňa 

Navajo a práce antropológa Carlosa Castanedu. Efekt pravdepodobnosti sa vytváral 

manipulatívnym spôsobom – prekrútením faktov a pomocou nelogického, popleteného 

výkladu, ktorý sám osebe nedával žiaden zmysel, no obratne sa autormi podával ako istý 

vedecký základ a východisko. V sujete sa rozvinula a dokázala téza, že Lenin bol  

v skutočnosti hríb, ktorý bol ovládaný z Mexika rádiovou vlnou a dokonca aj sám bol 

rádiovou vlnou. Ako dôkaz tohto tvrdenia sa uvádzali „dôkazy“, ako napríklad podoba rezu 

bojového vozidla, z ktorého k masám vystupoval Lenin a mycéliom, teda podhubím 

muchotrávky, alebo tvrdenie, že slovo nineľ (známe porevolučne meno, kt. vzniklo spätným 

čítaním priezviska Lenin) je v skutočnosti francúzskym označením pre jedlo z hríbov a pod. 

 
Obrázok 1. Sergej Kuriochin demonštruje podobnosť obrneného auta s muchotrávkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Špecialista“ v štúdiu „presvedčivo tvrdil a dokazoval“, že disponuje nezvratnými 

dôkazmi o tom, že „celá októbrová revolúcia bola uskutočnená ľuďmi, ktorí celé roky 

konzumovali zodpovedajúce hríby, pričom samotné hríby v procese ich konzumácie týmito 

ľuďmi, vytláčali z nich ich osobnosť a z týchto ľudí sa stávali hríby“, že „aj Lenin bol 

hríbom, a okrem toho že ním bol, bol zároveň aj rádiovou vlnou, chápete?“. 

 

Autori relácie používali ako dôkaz filmy, z takzvanej leniniany, plejády filmov  

o Leninovi, ktoré poznal prakticky každý sovietsky občan, hľadali neznáme, hríbom podobné 

predmety na známych fotografiách pracujúceho Lenina, vyrazili do ulíc a brali interview  

od odborníkov z oblasti mykológie. Umne však využívali všetko, čo pripomínalo hríb a dávali 

to do súvislosti s niečím prevratným – od chlapca, ktorý Lenina sprevádzal v jednom filme  

o Leninovi a ako keby ho vodil po miestach kde rastú hríby, až po atómový hríb, použitie 
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jadrovej zbrane, ktorá je vyrobená z hríbov a podobne ako Lenina hromadne ničí aj ostatných 

ľudí, pričom nemá radiačné a iné ničiace účinky. 

K vzniku tejto mystifikácie sa vyjadril aj priateľ a hudobný kolega Sergeja Kuriochina 

Sergej Žarikov. V interview s Denisom Ioffe sa zmienil v kruhu svojich intelektuálnych  

a hudobných priateľov, medzi ktorými nechýbal ani známy saxofonista Sergej Fiodorovič 

Ľotov, že hrdinovia populárnych ruských piesni sa, na rozdiel povedzme od folklóru druhých 

národov, veľmi často asociujú s nejakou rastlinou. Keďže skupina bola prísne intelektuálne 

vyhranená a nonkonformná so sklonmi k parodovaniu existujúceho poriadku, okamžite 

dospeli k názoru, „podľa jednej z teorém Kurta Gödela, keďže saxofonista Ľotov bol 

vzdelaním chemik, by mal byť ľudový vodca na biologickom rebríčku úplne iný druh. Teda, 

podľa Gödela by mal byť Lenin hríbom a taký Hitler – delfín, keďže v nordických ságach  

je priveľa vlkov. Sergejovi Kuriochinovi sa takáto myšlienka veľmi zapáčila okamžite  

ju rozvinul v džezovom kľúči world music a skonštatoval: „Z toho je teda zrejmé, čomu  

sa venuje Pjecha!“ Je tajnou prívrženkyňou kultu vudu!“ Je jasné, že ide o konceptualistický  

a nie čisto džezový sylogizmus, pretože Pjecha sa dá ozaj nazvať „Leninom leningradskej 

estrády“, keďže formálne spĺňa všetky horeuvedené príznaky, naviac jeden kľúčový pre world 

music, ktorý je pre Kuriochina najdôležitejší – „factor strange“ (relácia Lenin Grib). 

Aj v samotnom rozhovore Ioffe podotkol, že je to veľmi dôležitá historicko-kultúrna 

informácia o prvenstve, o známych výrokoch, o mykologickom (hríbovom) poli Lenina  

a dodal, že „sám V. I. Lenin (na základe najnovšie objavených textov Nadeždy Krupskej) bol 

vášnivým a presvedčeným hubárom (gribnikom) a, čo je najdôležitejšie, hríby sa mu samé 

ponúkali a odhaľovali. Na miestach, na ktorých nikto nikdy na žiaden hríb nenatrafil, tam ich 

Lenin nachádzal. Špunti mrňaví cítili svojho“ (Ioffe 2006). 

 
Obrázok 2. Lenin v lese s košíkom hríbov a pioniermi. Detail na košík, v ktorom  

sú „bodkované hríby" 

. 
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Filozof a publicista Dmitrij Jevgenievič Galkovskij uvádza ako motivujúci faktor 

Kuriochinovej hríbovej teórie výňatok z knihy Alexandra Solženicyna Červené koleso 

(Krasnoje koleso), v ktorom sa píše: „...hlavu Lenin nosil na pleciach ako niečo drahocenné  

a choré. Aparát na prijímanie okamžitých bezchybných rozhodnutí, nástroj na nachádzanie 

nespochybniteľných argumentov – tento aparát bol najpodlejším pomstivým zásahom prírody 

chorobne a akoby doslova rozvetvene zasiahnutý stále na nových a nových miestach ozveny. 

Pravdepodobne tak ako prerastá pleseň z masívneho kusu živého – chleba, mäsa, hríbu,  

– atakom zelenkastého filmu s kapilárkami, prenikajúcimi do hĺbky, ako keby ešte všetko 

držalo pohromade a zároveň všetko už bolo zasiahnuté, nezoškrabateľne, a keď potom bolí 

hlava, necítiš ju boľavú celú, ale len ostrovčekmi na povrchu a kapilárkami.“ Ďalej sa nižšie 

uvádza ešte oveľa zreteľnejšie prirovnanie: „Lenin stretáva jazdkyňu, ktorá sedela odhodlane 

alebo smutne, pozerala sa len pred seba na sklon cesty, nezaškúlila ani na obelisk a ani na 

hlúpo zaodetý, dole na lavičke prigniavený, hríb v pinčovom klobúčiku“ (Solženicyn 1986,  

s. 203). 

D. J. Galkovskij ešte dodáva, že v prvom kruhu (podľa názvu Solženicynovho diela  

V kruhu prvom, kruhy v ponímaní Danteho členenia pekla, - pozn. Ľ. G.) na základe podivnej 

súhry náhod sa stretáva I. A. Krivošein (ruský emigrant vo Francúzsku, kt. sa na čas po 2. sv. 

vojne neúspešne vrátil do ZSSR) stretáva s A. Solženicynom a Levom Kopelevom (známym 

sovietskym disidentom žijúcim v Nemecku). Krivošein mal v besedách s mladými aborigénmi 

vysvetľovať: - „Lenin, Lenin. A kto to vlastne je, ten Lenin? Iba ak hríb. Nebolo žiadneho 

Lenina“. 

Daná mystifikácia sa postupom času stala takzvaným média-vírusom. Dodnes sa vedú 

živé diskusie o tom, kto naletel a kto nie a samozrejme, či Lenin bol ozaj hríbom. Absurdná 

situácia zosnovaná okolo rovnako absurdného tvrdenia však bola typickým ruským smiechom 

cez slzy. Téma halucinogénnych hríbov a revolučného odkazu sa miestami objaví  

aj v súčasnom ruskom umení, satire či karikatúrach (obr. č. 2). V čase vzniku a uvedenia 

relácie Piate koleso, týkajúcej sa zmienenej témy, vo svete vrcholila vojna v Kuvajte v podobe 

operácie Púštna búrka a v ZSSR sa vyhrotila situácia v pobaltských republikách prezentovaná 

v podobe tzv. Vilniuských januárových a Rižských udalostí. V ZSSR sovietski občania iba 

nechápavo krútili hlavami, zrejme rovnako ako nad teóriou Lenin – Grib. Otázkou zostáva,  

či také udalosti sa dejú iba v takzvaných prelomových obdobiach. 

 
Obrázok 3 Červený Október 1917 v Petrohrade (autor Daša Fursej, 2007, olejomaľba). Mladá 

pionierka konzumuje halocinogénnu muchotrávku červenú, na klobúku ktorej je znázornená hlavná 
udalosť Októbrovej revolúcie – útok na Zimný Palác. Alexei Yurchak uvádza, že mladá autorka 

venovala obraz práve Sergejovi Kuriochinovi a zobrazuje na ňom nostalgiu za naivným romantizmom 
sovietskej minulosti (Yurchak 2011, s. 332) 
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(TELE)KILLERI – Televízni zabijaci 
 

V chaose postupne sa strácajúcich ilúzií sovietskej minulosti si národná masa zrazu 

mala priznať, že žila v totalitnom štáte, že zahraničná politika štátu bola zväčša okupantská  

a interventská a že vo vnútri krajiny je nutné začať budovať ideológiu desaťročia ideologicky 

znepriateleného tábora, ktorá nie je vlastne kapitalistická, ale výsostne demokratická. Súčasne 

však nastala reálna dilema spoločnosti, ktorá vyústila do ochudobnenia celkovej masy národa 

a štátu ako takého, ako aj do možnosti abnormálneho získania finančných prostriedkov 

pomerne malou skupinou ľudí. Osobitný fenomén, ktorý zreteľne poznačil a charakterizoval 

dané obdobie, bol nárast organizovaného zločinu, ktorý ďaleko presiahol hranice bývalého 

Zväzu. Celé regióny a časti väčších či menších miest Ruska „boli kontrolované skupinami 

organizovaného zločinu. V Rusku však aj v tomto prípade zrýchlili evolúciu spoločnosti  

– v druhej polovici deväťdesiatych rokov sa počet nájomných vrážd znížil päťnásobne oproti 

vrcholu v rokoch 1994-1995 – ruské podnikanie veľmi rýchlo vymenilo oddiely bojovníkov  

a killerov za skupiny advokátov a krízových manažérov. Ešte aj niektorí terajší ruskí 

podnikatelia a politici stierajú čierne škvrny zo svojho životopisu“ (Tarasov 2004, s. 84).  

Zo sveta podnikateľského killerstva sa podobné praktiky preniesli aj do prostriedkov masovej 

informácie – telekillerstvo, ktoré excelovalo v polovici nami skúmaného obdobia.  

Kto kontroloval médiá, ten mohol mediálne zabiť kohokoľvek. Fakticky šlo o predajnú 

žurnalistiku, ktorá prekvitala v politickom a mediálnom diskurze hlavne počas volebných 

kampaní, v Rusku napr. v r. 1995 a 1999, pričom aj v súčasnosti sa považuje za časť 

vytvoreného mediálneho priemyslu. Najznámejšími likvidátormi sú od vzniku telekilerstva 

Sergej Dorenko, Andrej Karaulov, Jevgenij Kiseľov, Michail Lenotiev, často sa medzi nich 

zaradzujú Nikolaj Svanidze, Andrej Chinštejn či Pavel Šeremet, ktorí svoju kilerskú agendu 

vykonávajú v takzvaných autorských programoch. Prof. J. Sipko v spojitosti s vyššie 

uvedenými menami uvádza konštatovanie z Literaturnej gazety v dvoch už historických 

symboloch epochy: „Začali pripravovať reportáže, v ktorých bolo nutné niekoho 

„zlikvidovať“ (slangové ruské „močiť“), preto sa žurnalisti začali venovať diskreditácii  

na obrazovke, resp. v médiách všeobecne (Стали готовить репортажи, в которых надо 

было кого-то „мочить“, журналисты стали заниматься „телекиллерством“ (Sipko 

2003, s. 76). 

V mediálne politickom diskurze však jednoznačne v danom období dominoval koncept 

oligarchizmu, ktorý našiel aj svoje oficiálne pomenovanie v „historickom symbole 

semibankirščiny“ (Guzi 2016, s. 138). Termín sa zaužíval takmer vo všetkých formách 

spoločenského diskurzu. Jeho evolúcia je politicko-ekonomicko-mediálna. V mediálnom 

diskurze bol po prvýkrát seriózne použitý 14. novembra 1996 novinárom Andrejom Fadinom 

v periodiku „Obščaja gazeta“ v článku pod názvom „Semibankirščina kak novorusskij variant 

semibojarščiny“. Jeho vznik bol okrem iného motivovaný rozhovorom známeho podnikateľa 

Borisa Berezovského, ktorý poskytol 1. novembra toho istého roku novinám Financial Times. 

Berezovskij, ktorý okrem bohatej podnikateľskej činnosti, ktorá zahŕňala hlavne 

automobilový, ropný a mediálny priemysel, bol aktívny aj politicky, v čase spomínaného 

rozhovoru zastával post zástupcu tajomníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie. Britským 

novinárom v spomínanej stati tvrdil, že 50% ruskej ekonomiky a tým aj spoločný vplyv  

na prijímanie politických rozhodnutí v Rusku má v rukách skupina siedmich ľudí, konkrétne 

Vladimír Potanin (ONEKSIM Bank), Vladimír Gusinskij (MOST-bank), Michail 

Chodorkovskij (MENATEP), Piotr Aven (Alfa grupp bank), Michail Fridman (Alfa grupp 

bank), Alexander Smolenskij (Stoličnyj bank, neskôr ABS-Agro) a najvplyvnejší z nich, sám 

Boris Berezovskij (Objediňonnyj bank). V zátvorkách je uvedený len názov ich bánk, no ich 

podnikateľské aktivity boli rozšírené na všetky strategické a komerčné oblasti v krajine.  

Je samozrejmé, že pojem semibankirščina sa v politickom a mediálnom diskurze objavil len 
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ako symbolické pomenovanie, no týchto sedem mužov tvorilo „zlaté jadro vtedajšej 

oligarchie“. Primkýnali k nim ešte napr. Vladimír Vinogradov (z Inkombanky) a Vitalij 

Malkin (Rossijskij kredit), celkovo skupina pozostávala z asi dvadsiatich im podobných. 

 

 

ZÁVER 
 

V príspevku sme načrtli len dva, aj to veľmi odlišné fenomény, ktorých spoločným 

menovateľom sú „nepokojné deväťdesiate“ roky. Je zrejme, že mediálny priestor vie navodiť 

potrebnú atmosféru – od absurdnej až po krvavo mocenskú, miestami záleží už len na 

objednávateľovi. Ľudská kreativita nepozná hranice, či ide o intelektuálne úlety, alebo 

mocenský záujem určitej skupiny ľudí. Všetko sa preleje cez úzky lievik mediálnej logiky a 

obrazovej sugescie a žiadaný efekt je dosiahnutý. Médiá si vydobyli pevné miesto, získali 

mocenskú pozíciu – k výkonnej, zákonodarnej, vojenskej, cirkevnej, súdnej, už dávno 

pribudla moc mediálna. Pokým budú k dispozícii energetické zdroje na prenos mediálneho 

signálu, budú ostatné na pozícií médií v modernej spoločnosti závislé. 
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From the televised hoax to the „media-killing“ in Russian media 
discourse in the ninetieth years of the 20th century 
 
Abstract 
In our article we focus on the analysis of the Russian media environment in so-called “the terrible 
nineties”. The first phenomenon of our interest is a storyline mystification of Sergei Kuriokhin and 
Sergei Sholokhov in a television program Fifth wheel, dated from January 1991, in which the authors 
deliberately induced the atmosphere full of embarrassment, concerning the presentation and 
argumentation of the absurd statement about taboo leaders of the proletariat. The Soviet society, 
accustomed absolutely to trust the media allegations, was not ready for such a confrontation and was 
at a loss. In the meantime, the analogous program did not exist in the serious Soviet society that was 
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absolutely not pre-prepared for such kind of media mystification and that hoax after its discovery 
became a symbol of the forthcoming changes in the society. Subsequent expressions of the confused 
and rather bleak social reality in the media landscape became a phenomenon of the so-called media-
killing (rus. telekillerstvo), which took place in the media battle between the developing economic and 
political elite that owned and controlled the media content. There were employed special “hired” killers 
(rus. media-killer, telekilleri), head of the so-called “authorial programs” in TV transmissions, who 
compromised, overtly killed on the screen, under the guise of the investigative journalism,  
the opponents of their patrons. 
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