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Resumé:

V článku analyzujeme ako sa od seba líšia dosť často synonymicky vnímané pojmy reálie 

a lingvoreálie, a konštatujeme, že systém vyučovania reálií na slovenských vysokých školách 

je rozpracovaný pomerne dobre a má aj vyhovujúce učebnice. Na strane druhej, učebnica 

ruských lingvoreálií určená pre Slovákov ako slovanského recipienta, a teda aj v širšom 

kontexte ruského jazyka ako „inoslavjanskeho“, zatiaľ na Slovensku neexistuje. Lingvoreálie 

vnímame ako vednú disciplínu formujúcu sa v kontexte „komunikačno-pragmatického 

obratu“ v lingvistike. Posledná sa momentálne nachádza v štádiu formulovania svojich 

východísk a metodologických postupov s cieľom skúmať lingvistické aspekty reálií krajiny, 

t.j. jazykové jednotky pomenúvajúce špecifiká kultúry daného národa. Z hľadiska súčasného 

kulturologického prístupu k lingvodidaktike cudzích jazykov je vypracovanie vyššie 

spomínanej učebnice mimoriadne aktuálne.  
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Dialóg kultúr v zmysle medzinárodnej komunikácie a s ním súvisiace otázky 

komunikatívnej kompetencie sa dnes nachádzajú v centre metodickej a didaktickej pozornosti 

pri vyučovaní cudzích jazykov na vysokých školách. Študent by mal získať všeobecné 

kultúrne vedomosti zamerané na reálie krajiny cieľového jazyka, sociolingvistické 

a komunikatívno-pragmatické poznatky, aby sa naučil jazyk správne a plnohodnotne 
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používať, a aby bol schopný chápať a tolerovať kultúrnu „inakosť“ a vedieť primerane 

reagovať v rozličných komunikatívnych situáciách ovplyvnených rozdielnym kultúrnym 

zázemím. Tieto požiadavky sa rámcovo zdôrazňujú aj v CEFR, dokumente, ktorý stanovuje aj 

zásady pre otázku kultúrnej kompetencie (Spoločný európsky jazykový rámec pre jazyky: 

učenie, vyučovanie, hodnotenie). 

Počas posledných desaťročí v lingvodidaktike cudzích jazykov sa rozvíja smerovanie 

spájajúce vyučovanie jazyka s poznaním kultúrneho a spoločenského života príslušného 

národa odzrkadlené v jeho lexike. V Rusku je tento smer metodologicky rozpracovaný 

predovšetkým v prácach Vereščagina, Prochorova, Passova a Kostomarova a označuje sa ako 

lingvostranovedenie (culture oriented teaching of a foreign language). Lingvostranovedenie je 

ponímané ako didaktická analógia sociolingvistiky a svojim spôsobom aj ako kulturológia 

orientovaná na úlohy a potreby výučby cudzích jazykov. Na pomenovanie vyššie uvedeného 

smeru sa v Rusku v súčasnosti používa prevažne termín lingvostranovedenje, v Nemecku sa 

najčastejšie používa kulturkunde, v USA language and area, vo frankofónnom areáli langue 

et civilisation, v anglicky hovoriacich štátoch linguacultural studies a na Slovensku sa 

najčastejšie sa používa pojem lingvoreálie.  

Lingvoreálie sú teda vednou disciplínou sformovanou v kontexte  „komunikačno-

pragmatického  obratu“ v lingvistike, ktorá je momentálne v štádiu formulovania svojich 

východísk a metodologických postupov vo vyučovacom procese ruského jazyka na VŠ  

Slovenska. Lingvoreálie  sú mladou vednou disciplínou, ktorá skúma lingvistický aspekt reálií 

krajiny, t.j. jazykové jednotky pomenúvajúce špecifiká kultúry daného národa. Uvedená 

vedná disciplína sa sformovala v procese prekonania izolovaného skúmania jazykových javov 

samých v sebe a vďaka posunu k interdisciplinárnemu výskumu jazyka. Tento prístup, na 

strane jednej, umožňuje študentovi získať vedomosti o kultúrnych, historických a sociálnych 

súvislostiach rusky hovoriaceho areálu, a na strane druhej, učí ho spôsobom samostatného 

vyčlenenia a analýzy faktov kultúry z rôznych jazykových lexikálnych foriem. 

Rozširovanie vedomostí o rusky hovoriacom areáli v kontexte sociálnom, etnickom, 

kultúrnom, zodpovedá aj zvyšovaniu komunikatívnych a kognitívnych potrieb študentov a je 

stimulom k zvyšovaniu ich záujmu o jazyk. V tomto zmysle plne súhlasíme s názorom rusistu 

M. Blaha, že „nestačí tradičná jazyková príprava oklieštená o kulturologickú nadstavbu a  

podľa nás je majstrovstvo jazykovo kompetentného subjektu v dešifrovaní, ale hlavne v 

aktívnom používaní lingvokulturologických jednotiek.“ (Blaho, 2006, s. 295) 
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Problematika usúvzťažnenia jazyka a kultúry vo vyučovacom procese bola jednou z 

kľúčových na IX. Medzinárodnom kongrese MAPRIAL v Bratislave v r. 2000. Predmetom 

diskusie bolo najmä prehodnotenie pôvodnej koncepcie, ktorú v 70. rokoch sformulovali E. 

M. Vereščagin a V. G. Kostomarov. Ich nasledovník E. I. Passov na kongrese vyslovil tézu, 

že cudzojazyčné vzdelávanie má byť zamerané na osvojenie si cudzojazyčnej kultúry, ktorá sa 

stala východiskom novej technológie vzdelávacieho procesu. Predstaviteľkou uvedenej 

koncepcie vyučovania ruského jazyka na území Slovenska je predovšetkým E. Kollárová, 

ktorá ju implikovala vo svojej knihe Встречи с Россией (1996) a rozvíja ju v rade vedeckých 

a odborných štúdií, spoločne s rakúskym rusistom A. Berdičevskym. Tento moderny trend je 

na Slovensku čoraz populárnejší a v tomto zmysle plne súhlasíme s názorom P. Adamku že „v 

súčasnom lingvistickom výskume sa popri klasickej štrukturalistickej jazykovede a 

komunikativistike do popredia kladie skúmanie a odhaľovanie vzťahu jazyka k spoločenstvu, 

ktoré je jeho nositeľom – k jeho kultúrnym, historicko-spoločenským, politickým, etickým, 

estetickým a iným prejavom. Jedným z výrazných propagátorov tohto smeru – 

lingvokulturológie – v slovenskej rusistike (i slavistike ako takej) je prof. Jozef Sipko...“  

( Adamka, 2011) 

Podobný kulturologický prístup k vyučovaniu cudzích jazykov je samozrejme vlastný 

nielen rusistike, ale aj napríklad slovakistike. Popredná odborníčka na lingvodidaktiku 

slovenčiny ako cudzieho jazyka zdôrazňuje, že „na to, aby komunikanti z rôznych kultúr 

mohli úspešne predchádzať nedorozumeniam spôsobeným transkultúrnymi bariérami, je 

potrebné, aby si osvojili štandardné kultúrne modely, tzv. kulturémy, ktoré z hľadiska 

interkultúrnej psychológie predstavujú typické formy vnímania, myslenia, hodnotenia 

a jednania väčšiny príslušníkov jednej kultúry...“ ( Pekarovičová, 2002, s.21) 

Túto, aj z nášho didaktického pohľadu, dôležitú  jednotku výskumu (lingvokulturému)  

zavádza rusky lingvista Vorobjov a chápe ju ako „element vychádzajúci za prísne jazykový 

priestor do sveta asociácií, symboliky, transformovaných konotácií, do prostredia kultúry... a 

radí k nim:  

– ľudovú tvorbu ako neoddeliteľnú súčasť národnej kultúrnej tradície, 

– artefakty na úrovni histórie, spoločenského vývoja – t. j. filozofické, estetické, lingvistické 

a i., 

– výroky autorít v oblasti vedy, umenia, politiky a pod., 

– literárne diela, publicistiku, 
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– významné osobnosti kultúry ako modely reprezentatívnej univerzálnej národnej osobnosti... 

tu je možné doplniť, že práve tieto dve zložky tvoria najbohatší diapazón skúmania súčasnej 

ruskej lingvokulturológie, kedy zjavná prítomnosť či už fragmentov známych literárnych diel, 

alebo ich samotných autorov v textoch dáva tomuto prostrediu jasne „literárnocentristický“ 

atribút, 

– výroky a názory cudzincov na margo hodnoteného etnika, 

– produkty súčasnej kinematografie, televíznej produkcie a populárnej hudby – názvy alebo 

fragmenty piesní, filmov, televíznych relácií a pod.“ (Blaho, 2006, s. 295) 

 

Na základe vlastnej osobnej skúsenosti vysokoškolského pedagóga rusistu musíme 

upozorniť na dosť rozšírený fakt v lingvodidaktike, t.j. že dosť často sa prelínajú pojmy reálie 

(krajinoveda), kultúrne reálie a lingvoreálie, ktoré síce majú samozrejme veľa spoločného ale 

rozhodne nie sú totožné. 

  

Výstižne tieto rozdiely definuje bohemista J. Hasil: „Považujeme za důležité tento 

pojem chápat ve třech rovinách, a sice: reálie vnější, mimojazykové, neboli  zeměvěda, tj. 

soubor poznatku charakterizujících zemi či země, jejichž jazyk učíme jako jazyk cizí; reálie 

vnitřní, jazykové neboli lingvoreálie,  které představuji nesmírně široký okruh faktu 

odrážejících se přímo v jazyce  a konečně komplexně chápane reálie, které představuji souhrn 

reálii vnějších a vnitřních... termíny reálie vnější, reálie mimojazykové a zeměvěda  

považujeme   ta synonymní, rovněž tak termíny reálie vnitřní,  reálie jazykové a lingvoreálie. 

Přednost dáváme užíváni termínu zeměvěda a lingvoreálie.  (Hasil,  2011, s. 176).  

Teda aj na slovenských VŠ by sa mali podľa nášho názoru tiež zásadne rozlišovať 

pojmy krajinoveda/reálie a lingvoreálie s tým, že pri výučbe reálií sa dôraz kladie na analýzu 

faktov kultúrneho, sociálneho a politického života v RF v diachrónnom i synchrónnom 

aspekte, a pri výučbe lingvoreálií študenti spoznávajú ich odzrkadlenie v jazyku v lexikálnej 

rovine. 

Reálie RF pre vyučujúcich ruský jazyk na slovenských VŠ existujú a sú veľmi dobre 

profesionálne spracované. Ďalej spomenieme iba dva učebné texty tematicky spracované ako 

klasická krajinoveda. 

Veľmi zaujímavé vysokoškolské učebné texty „Po russky o Rossii a russkych“ J. 

Zelenickej (Nitra, FF UKF v Nitre, 2004), ktoré sama autorka vníma ako „učebnú pomôcku - 

antológiu“  sa „orientujú na etnokultúrne osobitosti ruského národa, ako aj historické 
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a geografické poznatky o Rusku... a obsahujú informačne hutné, aktuálne profesijné 

a kulturologicky, resp. krajinovedne zamerané texty. Osobitnú skupinu tvoria odborné texty 

s terminológiou z oblasti súdnictva, štátneho zriadenia, kriminalistiky, turistiky, ale aj 

systému vzdelávania v RF... a z jazykového hľadiska reprezentujú kultivovanú spisovnú 

ruštinu (najmä vedeckého a administratívneho, ale aj právnického štýlu) v písomnej podobe“ 

(Zelenická, 2004, s.3). Štruktúra zodpovedá klasickej štruktúre učebníc krajinovedy: RF na 

svetovej mape, ústava, štátne symboly, vzdelávanie, cestovný ruch (ako jedna z mála kapitol 

má aj glosár základných pojmov), právny stav cudzincov v RF, rusky právny systém, náčrt 

ruských dejín, znaky ruského kultúrneho archetypu, ľudové umenie, sviatky, prechádzka 

Sankt-Peterburgom. Podstatnou výhradou vyučujúceho by mohlo byť snáď len to, že dôležité 

lingvokulturémy a bezekvivalentná lexika nemá vyznačené, v ruštine veľmi podstatné 

(z hľadiska významotvorného i výslovnosti), „udarenije“ ( napr. русский м олодец/ добрый 

молодец). Molodec alebo molodec? Rozšírená verzia tejto učebnice, doplnená najmä 

o historickú a kultúrnu zložku a pamätihodnosti Ruska vyšla v roku 2007 (Adamka, Čumova, 

Zelenická). 

 Ako povinnú literatúru na Ekonomickej univerzite v Bratislave študenti používajú 

učebné texty Reálie rusky hovoriacich krajín a Slovenska (Strelková, K. - Koreňkov, A. -  

Koreňkova, T., Ekonóm, 2006, Bratislava),  spracované na vysokej úrovni z hľadiska 

didaktiky, obsahu a jazykovej adaptácie. Texty používajú údaje z roku 2006 (ktoré avšak je 

potrebné stále aktualizovať) a obsahujú perfektné úlohy na precvičovanie textov. Výučba 

podľa týchto učebných textov je mimoriadne produktívna a zaujímavá zároveň, aj preto, že 

viaceré témy sú spracované komparatívne v rusko-slovenskom aspekte. Jedna z autoriek 

týchto učebných textov K. Strelková (Bratislava) pozerá na „termín reálie z širšieho hľadiska 

ako na komplex vedomostí o štáte vyučovaného jazyka... (kultúra, dejiny, geografia, aktuálna 

politická, spoločenská a ekonomická situácia) vrátane národnej mentality“ (Strelková, 2011, 

s.140). Na základe niekoľkoročných didaktických skúseností s učebnými textami musíme 

konštatovať, že autorský zámer sa podarilo naplniť. 

Učebnicu „Lingvoreálie Ruska“ pre vysoké školy však zatiaľ nemáme. Aktuálna by 

bola hlavne pre prekladateľské a učiteľské odbory. V zmysle našich úvah  by takáto učebnica 

mala umožniť paralelnú absorpciu jazykových a kulturologických poznatkov, systematizovať 

poznatky o reáliách Ruska v dejinnom kontexte a ich odraze v jazyku, a oboznámiť študentov 

s najdôležitejšími javmi ruskej kultúry zhmotnenými v jej lingvokulturémach v rôznych 

etapách jej historického vývoja a zvyšovať tak ich jazykovú a komunikačnú kompetenciu. Pri 
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kulturologickom prístupe k vyučovaniu lingvoreálií (a v súlade s koncepciou Maslovovej) by 

v takejto učebnici nesmeli chýbať, predovšetkým, bezekvivalentná lexika, mytologizované 

jazykové jednotky (archetypy a mytologémy, obrady a povery, rituály a obyčaje) a takisto 

najdôležitejšie paremiologické a frazeologické jednotky, symboly, stereotypy, konceptuálne 

metafory a oblasť rečovej etikety. 

Plne by to zodpovedalo metodickej koncepcii jednoty jazyka a kultúry v kontexte 

humanizácie vzdelávacieho procesu, ktorý je zameraný na výučbu cudzieho jazyka 

prostredníctvom faktov o kultúre krajiny a osvojovanie si poznatkov o kultúre v cudzom 

jazyku (tzv. „jazyk cez kultúru, kultúra cez jazyk“), ktorá umožní študentom paralelnú 

systematizáciu poznatkov o reáliách Ruska „zhmotnených“ v jazyku, čoho následkom je 

zvyšovanie ich jazykovej a komunikačnej kompetencie, pričom jej dôležitou súčasťou musí 

byť aj recepčný a prekladový aspekt v slovenskom kultúrnom priestore.  

Lingvoreálie ako vedná disciplína by mala čerpať z poznatkov jazykovedy, 

predovšetkým historicko-porovnávacej jazykovedy (pozícia ruštiny v klasifikácii 

indoeurópskych jazykov, koexistencia staroruského a staroslovienskeho jazyka, vznik 

grafického systému ruštiny atď.), synchrónnej lexikológie (aktívna a pasívna lexika jazyka, 

neologizácia, anglicizmy, sovietizmy atď.) a frazeológie. Uvedené jazykové jednotky by sa 

pritom mali skúmať  v kultúrno-historickom kontexte reálií krajiny. Dôležitým 

východiskovým momentom sú pojmy konceptosféra (kognitívny priestor) ako odraz 

(usporiadanie) okolitého sveta v mysli jednotlivca pozostávajúci z fenomenologických 

štruktúr, t.j. poznatkov, spomienok, pocitov, zážitkov a lingvistických štruktúr, t.j. jazykovej 

fixácie okolitého sveta. V ruskej terminológii pojmu konceptosféra zodpovedajú pojmy 

kartina mira, jazykovaja kartina mira podrobne rozpracovaná napr. v práci V. Krasnych 

Základy psycholingvistiky a teórie komunikácie. Prienik konceptosfér jednotlivcov, resp. 

slovanských národov (blízkych kultúr) – presupozícia vytvára priestor na interkultúrnu 

komunikáciu. Predmetom výskumu lingvoreálií v užšom slova zmysle je potom prvok 

sémantiky slova, tzv. „fón slova“, ktorý presahuje samotný lexikálny význam. Napr. slová 

univerzita/университет, internát/интернат, akadémia/академия , profesor/профессор 

disponujú totožným lexikálnym významom, ale nositeľom jednotlivých kultúr sa zároveň 

asociujú s poznatkami o systéme vzdelania, ktorý nie je v daných krajinách totožný. Práve fón 

slova je často zdrojom nedorozumení v interkultúrnej komunikácii. Preto je dôležité 

osvojovať si cudzí jazyk paralelne s poznatkami o reáliách krajiny. V rámci slovnej zásoby, 

ktorá pomenúva reálie, t.j. objekty, udalosti, javy, osobnosti v historicko-kultúrnom kontexte, 
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sa vymedzuje skupina tzv. bezekvivalentnej lexiky, t.j. slov označujúcich špecifické reálie 

krajiny, ktoré absentujú v iných kultúrach. V tejto súvislosti sa dôležitým javí prekladateľský 

aspekt, t.j. spôsob transferu ruských lingvoreálií do slovenského jazyka. Pritom bude treba 

zohľadniť aj frekvenciu ich používania na Slovensku, veď dobre vieme že v dôsledku 

historicky podmieneného konvergentného vývinu ruskej a slovenskej kultúry sa v slovenčine 

adaptovalo pomerne veľké množstvo ruských lingvoreálií,  

V súlade s uvedenými východiskami cieľom kurzu Ruské lingvoreálie nie je 

poskytnúť poslucháčom vysokých škôl mechanický súhrn vybraného súboru jazykových 

jednotiek, cieľom je ich poznanie v širšom historickom, kultúrnom a spoločenskom kontexte. 

Dôležité by bolo v učebnici zodpovedne spracovať aj recepčný a prekladový aspekt (t.j. 

spôsob prenosu ruských lingvoreálií do slovenčiny), čomu by napomohol slovníček/glosár 

s prekladom do slovenčiny a najlepšie aj s uvedením príkladov používania ruských 

jazykových jednotiek v konkrétnych slovenských textoch.  

Predbežné tematické celky takejto učebnice by mali obsahovať: 

Teoretické východiská pohľadu na jazyk ako pokladnicu mimojazykovej dejinnej skúsenosti 

Jazyk ako nástroj moci ( v diachrónnom aspekte) 

Historizmy ako zrkadlo ruských dejín 

Súčasné jazykové fenomény v ruštine (smerodajné tendencie dynamiky lexikálnej roviny 

jazyka) 

Najdôležitejšie pojmy spojené s geografickým členením,  politickou, demografickou 

a sociálnou situáciou súčasného Ruska 

Nosné pojmy ruskej kultúry a umenia ( so zdôraznením ich literatúrocentrickej povahy) 

Ruský folklór, tradičné predmety a sviatky (s vysvetlením bezekvivalentnej lexiky v tejto téme 

pravdepodobne najviac prítomnej) 

Mytologizácia niektorých stereotypov o Rusku - čo je v nich pravdivé a čo nie? 

Štruktúra jednotlivých kapitol by sa mohla skladať zo stručného teoretického úvodu, 

práce s textom, explicitne reflektujúcim reálie definované v názve kapitoly, otázky pred 

textom so zámerom vyvolať diskusiu, odkazujúce na prácu s lexikografickou, odbornou, resp. 

umeleckou literatúrou a otázky po texte zamerané na interpretáciu obsahu a lingvistických 

javov v texte. Autorský komentár by bolo vhodné zamerať na interpretáciu reálií explicitne 

ale aj implicitne prítomných v texte v historicko-kultúrnom kontexte. Súbor cvičení by slúžil 

na upevnenie slovnej zásoby a poznatkov o reáliách (práca s ukážkami z literárnych diel – 

napr. dopĺňanie chýbajúcich slov/slovných spojení/frazeologizmov v texte, práca  
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s ilustráciami atď.) Slovníček ku každej téme je samozrejmosťou, avšak „proces osvojovania 

si nových slov nie je jednoduchý proces a ak sa aj študenti naučia viac nových slov, 

neznamená to ešte, že budú lepší v komunikácii alebo, že budú viac a lepšie rozumieť. Proces 

osvojovania si slov znamená naučiť sa nielen význam slova ale tiež vedieť kedy a ako ho 

môžeme použiť, a s ktorými ďalšími slovami ho môžeme použiť“ (Stradiotova, 2010, s.91). 

Preto cvičenia na doplňovanie slov/výrazov do rozličných textov sú mimoriadne dôležité.  

Súčasťou učebnice by bezpodmienečne mal byť podrobný samostatný heslár lingvoreálií , t.j. 

jazykových jednotiek, ktoré pomenúvajú ruské reálie. Výber lexiky obsiahnutej v heslári by 

mal byť determinovaný tematickými okruhmi. Hlavným inšpiračným zdrojom pri výbere  

lexiky môže poslúžiť napríklad Veľký slovník lingvoreálií (Большой 

лингвострановедческий словарь, Moskva, Prochorov a kol., 2008), v Rusku populárny 

Slovník kultúry XX storočia (Словарь культуры ХХ века. М., 1997  ) V. Rudneva, obsažná 

publikácia Ruský jazyk a ruská kultúra: etnokulturologický slovník (Русский язык и русская 

культура: этнокультуроведческий словарь, 1998. Manlikov M.), Konštanty:slovnik ruskej 

kultúry ( Константы: Словарь русской культуры, М., 2001, Stepanov J.)  alebo aj Veľký 

frazeologický slovník ruského jazyka (Большой фразеологический словарь русского языка, 

Telia a kol., 2010). Ruský asociačný slovník (Русский ассоциативный словарь, Karaulov J., 

2002) by pomohol určite vybrať tie najdôležitejšie stereotypy a konceptosféry z hľadiska ich 

frekvencie a významu v ruskom vnímaní sveta. V heslári by mali byt obsiahnuté názvy 

najdôležitejších ruských reálií, ich slovenské ekvivalenty (ak existujú), informácia o pôvode 

slova, jeho lexikálnom význame, interpretácia jeho historického pozadia a kultúrnych 

konotácií. Veľké množstvo stereotypných predstáv vo svete o Rusku by mohlo byť rozobrané 

práve v učebnici podobného typu s predložením textov polemického charakteru, pri tom by 

sme sa mohli inšpiratívne oprieť napríklad o početné a zaujímavé publikácie V. Medinského 

zo série Mýty o Rusku ( Мифы о России), ktorým síce nechýba určitá vlastenecká 

tendenčnosť, avšak ponúkajú perfektné spracovanie ruskej histórie a bohatú faktografiu im 

tiež nikto nemôže uprieť. 

Výučba lingvoreálií by sa mohla opierať podľa nás práve o vyššie charakterizovanú (aj 

keď ešte len plánovanú) učebnicu ruských lingvoreálií – učebnicu syntetizujúceho typu 

vytvorenú na základe analýzy vzťahu a interakcie kultúry a jazyka. Interkultúrny aspekt (v 

komparácii s lingvoreáliami slovenskými) by mal byť v nej bezpodmienečne prítomný 

v každej kapitole, inak vypracovanie takejto učebnice by nemalo význam, stačilo by objednať 

z Moskvy hociktorú z mnohých učebníc vydávaných v Rusku na tému Lingvostranovedenje 
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Rossii (ktoré však vychádzajú vždy len v ruštine a nie sú určené študentom konkrétnej 

národnosti, majú univerzálny charakter, t.j. nezohľadňujú interkultúrny aspekt). Zvlášť pre 

nás rusistov Slovenska (vzhľadom na blízkosť našich jazykov a kultúr všeobecne môžeme 

pozerať na výučbu ruštiny nie ako cudzieho ale „inoslavjanskeho“ jazyka) podobné učebnice 

(často určené pre anglofónne, románske  a germánske jazykové areály) predstavujú príliš 

zjednodušené texty adoptované bez zohľadnenia kultúrnej a jazykovej blízkosti slovanských 

národov.  

Keďže na niektorých slovenských fakultách kulturologicky rozmer cudzojazyčnej 

edukácie ešte často absentuje podrobne charakterizujeme model učebnice, ktorej 

metodologickým základom by bol dialóg v oblasti duchovnej a sociálnej kultúry, a teda aj 

percepcia a interpretácia precedentných  textov  ruskej kultúry v dotyku s kultúrou slovenskou 

a svetovou (výtvarné, hudobné, filmové a divadelné umenie, umelecká literatúra). Napĺňalo 

by to požiadavku súčasného trendu modernizácie a humanizácie lingvodidaktiky cudzích 

jazykov jazyk prostredníctvom kultúry, kultúra prostredníctvom jazyka konkrétnym obsahom, 

a bolo by určite aj  prínosom ku lepšiemu spoznávaniu osobitosti ruskej mentality a toho, 

čomu sa neurčito hovorí „záhadná ruská duša“. Mala by prestať konečne byt pre cely svet 

záhadnou. Veď práve „filológovia majú oveľa viac možnosti pri získavaní objektívnych 

poznatkov o samotnom človeku, a je na nich, ako tieto možnosti využijú“ (Sipko, 2011. s. 

314). 
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