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Úvod 

Súčasné prostriedky masovej komunikácie odrážajú základné sociálno-ekonomické procesy 

v spoločnosti, ale aj procesy premeny v jazyku. Akákoľvek činnosť alebo udalosť sa odráža na strán-

kach novín, časopisov, v rozhlase, televízii ale aj na stránkach internetových portálov. 

Vplyv masovokomunikačných prostriedkov na rozvoj jazyka je nesmierny. Niektoré spojenia, kto-

ré priniesli masovokomunikačné prostriedky do jazyka, sa stávajú súčasťou našej komunikácie, reči, 

zakoreňujú sa v nej. Určitou osobitosťou súčasných médií  je všestranné využitie starých, historických 

výrazov, spojených s minulosťou Ruska. Využívanie starej lexiky je podmienené sociálno-kultúrnymi 

a politickými zmenami, ktoré sa dejú v našej spoločnosti. 

V rôznych slovenských, ruských, ale aj inojazyčných publicistických materiáloch sa v súčasnosti 

stretávame s používaním slov,  týkajúcich sa ruskej histórie. V tlači autori používajú na vyjadrenie 

súčasnej témy historické koncepty, ktoré predstavujú archetyp ruskej histórie. Novinári tak hodnotia 

súčasné udalosti pomocou známych historických reálií Ruska tak, ako sú zafixované v historickom 

vedomí súčasných ľudí. Pre čitateľov je takéto použitie historizmu v súčasnom texte bez akejkoľvek 

vedomosti a poznania histórie nejasné a nezrozumiteľné. 

V tejto práci chceme ilustrovať  používanie  ruského  historizmu potemkinova alebo potemkinov-

ská dedina, preanalyzovať použitie tohto spojenia v novinách, časopisoch, na internete. 

 

1 Etnokultúrny historizmus 

Historické zmeny v spoločnosti – politické, sociálne, ekonomické a kultúrne sa odrážajú v jazyku, 

ale hlavne v slovnej zásobe – lexike. Jazykové asociácie odhaľujú hodnotový a hierarchický vzťah 

k histórii, vlastnej aj svetovej, k miestam dramatických udalostí.  

Denne sa stretávame s mnohými formami jazykovej argumentácie. Pri komunikácii sa človek snaží 

presvedčiť partnera o svojej pravde, pričom používa rôzne prostriedky. Historické výrazy sú jednou 

z foriem argumentácie. Obohacujú reč emocionálne a esteticky. Historické reminiscencie sa v jazyku 

vyskytujú vo forme ustálených slovných spojení, okrídlených výrazov, frazeologizmov, známych 

aforizmov. Spravidla vystupujú ako nepriame axiologické prostriedky, nakoľko hodnotia súčasnosť 

obrazmi minulosti, ktoré nie sú vždy pre prijímateľa známe.  

Jazykové historizmy zaujímajú istú jazykovú pozíciu v komunikačnej štruktúre jazyka. Cez histo-

rizmy môžeme sledovať nielen vývoj konkrétneho jazyka, ale hlavne aj vývin národa, ktorý jazyk 

predstavuje. Výskyt historizmov v súčasnosti môžeme sledovať nielen v hovorovom jazyku, ale aj 

v médiách a periodikách. 

Predstavujú dôležitý zdroj poznania etnokultúry, jej priorít a istej hodnotovej hierarchie, čo je pre 

ten ktorý národ z jeho vlastnej histórie najdôležitejšie.  
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Historizmami nazývame zastarané slová, ktoré sa prestali používať, pretože zanikli predmety, kto-

ré označovali. Predstavujú jedinečné pomenovania zaniknutých predmetov a javov skutočností, ktoré 

nemajú paralely v súčasnom jazyku, a preto plnia nominatívnu funkciu. Najdôležitejsím znakom, 

ktorým sa historizmy vyznačujú je, že im chýbajú variamty alebo synonymá, jednoznačnosť štylistic-

kého označenia – významu. A tiež to, že patria k určitému jazyku. Môžeme povedať, že proces zániku 

historizmov je ovplyvnený určitými lingvistickými príčinami. Podľa Šanského sú príčiny prechodu 

slov z aktívneho používania pri historizmoch jasné a nepotrebujú žiadne objasnenie. Historizmy spĺ-

ňajú nominatívnu funkciu a vo všeobecnosti sú to predovšetkým podstatné mená, menej to môžu byť 

prídavné mená a redšie vystupujú ako slovesá. Môžu súvisieť s reáliami krajiny. Vo všeobecnosti 

majú kultúrno-historický význam a vystupujú ako špeciálne označenia. Z toho vyplýva, že historizmy 

predstavujú pasívnu lexiku, avšak z druhej strany môžeme povedať, že predstavujú aktívnu lexiku 

v určitých vedeckých disciplínach (napr. v histórii, sociológii, etnografii a iných.) 

Beljanskaja Z. F. vyčleňuje historizmy  ako slová lexikálne a sémantické (napr. „farizej“– člen sta-

rožidovskej  politickej strany  a „farizej“ – pokrytec; „ jarlyk“- špeciálna listina, ktorú vydávali mon-

golskí cháni, písomný rozkaz mongolského chána, menovací dekrét a „jarlyk“ – etiketa, štítok).   

„Sledovanie a výskum  problematiky historizmov má v samostatnom Rusku dlhú tradíciu, či sa už 

jedná o klasické práce A. M. Sališčeva, S. I. Ožegova, I. F. Protčenka, Aleksejeva, N. M. Šanského, 

J. D. Polivanova, M. V. Panova, A. E. Supruna, I. Zemcova, V. G. Kostomarova  alebo súčasných 

autorov, ktorí zohľadňujú aj status a fungovanie historizmov a tiež sovietizmov v postsovietskom 

nedenotatívnom prostredí. Sú to hlavne práce S. S. Bojko, G. Č. Gusejnova , O. P. Jermakovej, J. A. 

Zemskej, Ju. N. Karaulova, L. P. Krysina, M. A. Krongauz, P. A. Kuzminovej, N. A. Kupinovej, A. 

A. Pichurovej, E. Chanpiru, A. P. Čudinova, P. Sériota, A. P. Romanenka , I. T. Veprevovej a i.“ (Gu-

zi, 2012).  

Čo sa týka pojmu etnokultúrny môžeme ho rozdeliť na dve slová a to etnický a kultúra. Kultúra 

zahŕňa niekoľko oblastí. Pod kultúrou môžeme chápať civilizácia, súhrn výsledkov tvoribej 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. 

Pod slovom etnický si predstavuje  národnostné alebo národné spoločenstvo, čo znamená, že sa tý-

ka národa ako historicky vzniknutého spoločenstva ľudí alebo pocitu príslušnosti k tomuto spoločen-

stvu. Je príznačný pre nás ako príslušníka istého národa, istej spoločenskej vrstvy, ako obyvateľov 

istého územia, je príznačný aj pre kraj a národ, z ktorého pochádzame. Po spojení daných slov môže-

me povedať, že etnokultúrny jav je taký, ktorý sa v našej kultúre udomácnil, ale je špecifický pre tú 

krajinu, v ktorej sa vyskytuje. 

 

2 Potemkin – potemkinova dedina 

Spojenie „ potemkinova dedina“  môžeme nájsť aj v súčasnej tlači. Toto spojenie predstavuje his-

torizmus, týkajúci sa dejín Ruska a je spojený s kniežaťom Grigorijom Aleksejevičom  Potemkinom. 

Legenda hovorí, že v lete 1787 ruská cárovná Katarína II. plánovala návštevu najjužnejších oblastí 

ríše. Provincia južná Rus zahŕňala polostrov Krym a obrovské územie okolo ústia rieky Dneper. Chu-

dobné, vojnou zničené končiny k ríši pripojili iba nedávno a pozdvihnúť ich mal minister Grigorij 

Alexandrovič Potemkin-Tavričenskij, v tom čase druhá najmocnejšia osoba v celom cárstve. 

Zahraničný rozmer návštevy dokazuje delegácia, na ktorej sa okrem cárovnej zúčastnili vyslanci z 

habsburského Rakúska. Práve to, či uvidia modernizovaný alebo zaostalý región, malo mať rozhodu-

júci vplyv na budúcu dohodu a spojenectvo Rakúska s Ruskom proti Osmanskej ríši. 

Potemkin si dobre zrátal, na čo nestačí, a vyrukoval s plánom B. Po trase, na brehoch Dnepra, vy-

rástli fiktívne, naoko prosperujúce sídla. To, čo v smere od rieky vyzeralo ako fasády domov, však 

boli kulisy, podopreté drevenými kolmi. Roľníci pozvážaní z okolia fungovali ako komparz a v noci 

na brehoch pálili vatry. Ďalší kulisy rozoberali a prenášali, aby ich poskladali o pár kilometrov poni-

že. Tak sa mohlo stať, že späť na dvor cárovná odchádzala spokojná – hrial ju pocit, že Južná Rus je 

prosperujúci kraj a výkladná skriňa cárstva. 

Pozoruhodné na príbehu je, že sa zrejme nikdy neudial. Aj popredný Potemkinov životopisec, 

Angličan Simon Sebag Montefiore, považuje falošné dediny skôr za mýtus, a nie za fakt. Mohol 
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vzniknúť jednoduchým zveličením. Potemkin na mieste činu prikázal viac-menej kozmetické úpravy: 

zmiznúť museli žobráci, roľníci natierali fasády, postavili tiež niekoľko nových stavieb. „No ak aj 

Potemkin domy dekoroval, neskrýval, že ide o dekorácie. A určite nestaval kompletné falošné dedi-

ny,“ domnieva sa Montefiore. Tiež je len málo pravdepodobné, že by významný štátnik riskoval me-

dzinárodný škandál. O falošných dedinách mohli rozprávať nepriatelia Potemkina na cárskom dvore; 

v tom prípade by šlo iba o účelové klebety. Výraz  Potemkinova dedina je dodnes používaným slov-

ným spojením s nie príliš pozitívnou konotáciou. 

Ako uvádza Guzi (2009, 402) „Potemkinovské dediny vznikli ako „Potemkinsche Dörfer“ 

v deväťdesiatych rokoch 18. storočia, kedy v Hamburgskom časopise Minerva vyšla séria článkov 

o Grigorijovi Potemkinovi, favoritovi Kataríny II. pod názvom „Potemkin der Taurier“. V nich autor, 

saský vyslanec na Katarínskom dvore Georg von Helbig, „ktorý nikdy juh vtedajšieho Ruska osobne 

nenavštívil, a nedal si námahu pozrieť výsledky Potemkinovej práce”, pustil do obehu správu o jeho 

fiktívnych dedinách, ktorá sa začiatkom nasledujúceho storočia ujala vo francúzskej a anglickej ver-

zii. Podobne ako von Helbig, o „namaľovaných dedinách“ písal aj Švéd Johan Albrekt Ehrenstroms. 

Podľa neho Katarína II. „Veľká a mocná panovníčka, „La Semiramis du Nord““, ako ju nazýva, na 

svojom povestnom „južnom turné“ v roku 1787 na zašlých od prírody pustých  stepiach, po ktorých 

prechádzala, a na ktoré nechal Potemkin nazvážať ľudí, „z veľkej diaľky videla dediny, no tieto boli 

namaľované na španielskych stenách, boli prihnaní ľudia i stáda, aby defilovali pre túto príležitosť, 

aby urobil na panovníčku vhodný dojem o bohatstve onej krajiny. Nocovala vo veľkom množstve 

bohatých šiatrov, ktoré sa podobali na domy, vnútri ohromne zariadené nábytkom. Všade boli obcho-

dy s prekrásnymi striebornými vecami a drahými klenotníctvami, avšak tieto krámy boli tie isté 

a z jedného miesta jej nocovania sa presúvali na druhé. Hovorilo sa, že vlastníkov týchto obchodov 

povolali z Moskvy, a že dostali zaplatené zato, aby uskutočnili túto cestu a vystavovali svoj tovar na 

obdiv. V mestách, cez ktoré imperátorka prechádzala, zato nachádzala o to dôležitejšie okulahodiace 

predmety, a síce prekrásne triumfálne vráta, široké ulice, mnoho krásnych domov a medzi nimi 

ozajstné drevené paláce, postavené pre túto príležitosť. V Chersone uvidela peknú pevnosť, tri vojen-

ské lode v doku, kamennú cerkev v peknom štýle, veľký arzenál, okolo 900 diel, húfnic a bronzových 

mordierov s príslušenstvom a zásobou gúľ a bômb, Dom Admirality bol postavený práve pre jej uby-

tovanie (Iz istoričeskich zapisok Joanna-Aľberta Erenstrema, 1893, 12 – 13; in: Guzi, 2009, 402).  

Už Potemkinovi súčasníci, ktorí osobne navštívili tzv. „Novorossiju“ však boli prekvapení tým, 

ako sa z neosídlených plání stáva strategicky dôležitá oblasť s novými kolonizátormi. Patrili k ním 

napríklad Kirill Razumovskij, Lady Craven, známy vyslanec L. Ph. Ségur a princ de Ligne, ktorý po 

príchode z Kryma do Petrohradu, nazval už vtedy sa šíriace klebety „o divadielku pre cárovnú“ „hlú-

pou bájkou“ (Brikner,1891, s. 101; in: Guzi, 2009, s. 402). 

Vo francúzskom životopise Potemkina, ktorý vychádyal z van Helbiga je však objektívnejšia 

zmienka o tom, že „čo sa týka politického významu, cesta do Chersonu bola veľmi významná. Pro-

spela na blaho tých území, ktorými panovníčka prechádzala, pretože na ne boli vynaložené veľko 

prostriedky...“ (Cérenville, 1808, s. 147 – 148 in: Guzi, 2009, s. 403), presne ako v našich časoch, keď 

regionálny, či centrálny politik, pripravuje návštevu  vyššie postaveného hodnostára a vie o nej do-

predu. Potemkin bol však vždy v zložitej situácii, domáci konkurenti, rovnako favoriti ako on, či vyš-

šia šľachta, ho vždy považovali za „šplhúňa“, a naopak, vďaka jeho nesporným zásluhám hlavne na 

juhu krajiny v čiernomorskej oblasti, sa Rusko stávalo rozširovaním svojho vplyvu „tŕňom v oku) 

záujmom zainteresovaných strán – Turecka, Anglicka, francúzska a Rakúskeho cisárstva. Hlavne prvá 

krajina sa už čoskoro presvedčila o tom či „Potemkinovské dediny“ boli len neškodnými atrapami 

Potemkin sa však snažil ulahodiť cárovnej do krajnosti, zrejme preto tá prehnaná snaha i povestné 

„mobilné paláce“, z ktorých sa dokonca nejaký exemplár dlhé roky zachovával v Chersone. Aj po-

merne skeptický L. Ph. Ségur spomína, že „mestá, dediny, usadlosti a niekedy aj prosté chyže boli tak 

ozdobené kvetmi, maľovanými dekoráciami a triumfálnymi vrátami, že pohľad na ne klamal zrak, 

a zdali sa byť ako neskutočné mestá, čarami vytvorenými zámkami, veľkolepými sadmi“ (Segjur 

/Ségur/, 1989, 439, resp 1907, s. 216, in: Guzi, 2009, s. 403). 

V epilógu svojej práce o Potemkinovi Simon Sebag Mentefiore pri vymenúvaní všetkých zásluh 

Potemkina, na konci nútene priznáva „and of course the phrase „Potemkin Village“ entered the langu-

age“. Ruský autor životopisu kniežaťa Potemkina, ktorý sa sústredil aj na jeho vzťah s veľkým Suvo-
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rovom, na margo svojej knihy pravdivo poznamenáva: „Potemkin bez vojny pripojil Krymský chanát 

k Rusku, zaistil bezpečnosť a rozvoj južných gubernií krajiny, no označili ho za vierolomného oku-

panta. Založil obchodnú a vojenskú Čiernomorskú flotilu, nechal osídliť ľudoprázdne stepi, vybudo-

val desiatky miest a usadlostí, v ktorých v súčasnosti žijú a pracujú milióny ľudí, no pripisujú mu 

stavanie fiktívnych dedín, ktoré sa stali symbolom predstieraného blahobytu. Potemkin vyhral vojnu, 

dosiahol premenu Ruska na čiernomorskú mocnosť, obviňovali ho, že je nepodareným vojvodcom. 

Uskutočnil dôležité vojenské reformy, zvýšil bojaschopnosť ruskej  armády, podstatne uľahčil útrapy 

vojenskej služby, oslavovali ho však ako márnotratníka na štátne trovy. Smelo a rozhodne presadzo-

val talentovaných ľudí, spomedzi nich – Suvorov, Ušakov, Kutuzov, Platov a mnohí ďalší, no prischol 

mu prívlastok závistníka a prenasledovateľa Suvorova. Súčasníci v ňom videli len favorita, človeka 

šťasteny, dočasného protežanta, ktorý za svoju moc, slávu a bohatstvo vďačil imperátorkinej priazni. 

Avšak len tí najprenikavejší z nich, a predovšetkým sama Katarína II., ešte za života nazývala knieža 

Tauridským géniom“ (Lopatin, 2003, s. 7, in: Guzi, 2009, s. 403). 

Je však zrejmé, že pri obrovských projektoch, ktoré uskutočňoval Potemkin dochádzalo i k únikom 

štátnych prostriedkov, zneužívaniu postavenia štátnych úradníkov na všetkých stupňoch správy. S tým 

si neporadil ani Katarínin „duchovný“ predchodca Peter I., ktorého takmer všetci najbližší spolupra-

covníci (Menšikov, Šafirov...) uviazli v spleti materiálnych nástrah. V apríli roku 1764  Katarína II. 

podpísala „nariadenie“ gubernátorom, podľa ktorého bol každý z nich charakterizovaný ako „povere-

ník“ imperátorky, „hlava a hospodár celej jemu zverenej pod dozor gubernie“, ktorý je povinný „bde-

júcim okom dohliadať na chod  všetkých vecí v gubernii“).  

Povereníci však mali v mnohých prípadoch najviac práce so sebou a nezáležalo na tom, či sú pria-

mo pri panovníkovi alebo niekde v ďalekej Sibírskej gubernii.” 

Rusko obrazne ako Potemkinovská dedina žije ďalej, význam zlovestného frazeologizmu bol 

mnohokrát v jeho dejinách naplnený úplne presne. 

 

3 Analýza etnokultúrneho historizmu vo vybraných médiách 

Na analýzu etnokultúrneho historizmu bolo využitých niekoľko prameňov slovenskej, českej a 

ruskej tlače, denníky a týždenníky v internetovej podobe. 

V tlači sme mohli nájsť toto spojenie v súvislosti s olympijskými hrami (Soči 2014), majstrov-

stvami sveta či inými športovými súťažami. 

1. Už v roku 2011 v súvislosti s hokejovými majstrovstvami v Bratislave a v Košiciach sa 

v denníku Sme (28. 4. 2011) objavil titulok „Potemkinova dedina“.  

Autor v článku píše, že blížiace sa hokejové majstrovstvá a narýchlo maskované ošarpané fasády 

spopularizovali dávny príbeh ruského ministra a jeho falošnej dediny. 

Ďalej v závere sa spomína, že príkladom potemkinovej dediny budú aj olympijské hry v Soči 

v roku 2014. Najnovšie sa Potemkinove dediny vracajú k miestu svojho pôvodu, k Čiernemu moru. 

Rusko v roku 2014 čaká zimná olympiáda v Soči. V preloženom článku v prílohe Fórum SME o tom 

písal spisovateľ Viktor Jerofejev, ktorý priletel do Soči  a z toho čo tam videl skonštatoval,  že sa „zo 

Soči 2014 stane Potemkinova dedina, jedna z tých, čo sa v ruských dejinách neraz budovali.“ (do-

stupné z: http://www.sme.sk/c/5867307/potemkinove-dediny.html). 

2. „Potemkinove dediny na Slovensku: Škaredé budovy pred MS zakryjú“ (Nový čas 11. 3. 2011) 

V tomto článku sa píše o činnosti Magistrátu Bratislavy, ktorý plánuje ošarpané budovy zakryť 

propagačnými materiálmi s motívmi majstrovstiev sveta. Bratislava a Košice urobia pred MS v hokeji 

všetko preto, aby v očiach návštevníkov vyzerali čo najlepšie. Redaktor ďalej píše, že to nie je nič 

nezvyčajné, lebo rovnakú taktiku použili aj organizátori olympijských hier v čínskom Pekingu či 

v gréckych Aténach. 

3. V článku Bezdomovcov z košickej stanice neodpracú, len odlákajú (Sme, 6. 3. 2011; dostupné 

z:http://m.sme.sk/?cl=5792833, 22. 2. 2014) sa šéfka Občianskeho združenia vyjadrila: „Upratovanie 

bezdomovcov ako smetí je zakrývanie reality a vytváranie potemkinovskej dediny. Je to snaha ne-

zmyselná, ľudia zo zahraničia stretávajú bezdomovcov aj doma," vyjadrila sa šéfka združenia Sandra 

Tordová. (Občianske združenie Proti prúdu) 

4. „Potemkinova olympiáda“ (6. 2. 2014) 
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V komentároch denníka Sme autor píše o Potemkinovej olympiáde v Soči, kde vyjadruje svoj ná-

zor, že Soči nepripomína legendárne Potemkinove dediny len okázalosťou kulís, ale často aj realitou 

za nimi. Organizátorom ide hlavne o oslavu impéria, diktatúry a vodcu plus o to, aby zakryli ich prob-

lémy. Tieto snahy prekazili Putinovi teroristi, ktorí spolu s ruskými ozbrojenými silami premenili 

olympiádu na obľahnuté mesto.  

5. „Potemkinovská tradícia“  (29/2008 Život) 

Autor článku opisuje olympijské hry v Moskve v roku 1980, ktoré sa prvýkrát konali 

v socialistickej krajine. Hoci v krajine v tom čase bol nedostatok všetkého, Rusi sa snažili ukázať, že 

sú najlepší, najväčší a najsilnejší. S ničím neboli problémy, či sa to týkalo dopravy, alebo stravy, všet-

ko bolo veľkolepé a fungovalo. 

6. „Potěmkinova olympijská vesnička ekonomiku nenastartuje“ (dostupné z: 

http://rysjan.blog.idnes.cz/c/395084/Potemkinova-olympijska-vesnicka-ekonomiku-nenastartuje.html, 

22. 2. 2014) 

Dva dni pred zimnými olympijskými hrami už prichádzajú návštevníci a hostia do Soči. Rusko sa 

chce blysnúť pred celým svetom a ukázať svoji veľkoleposť, minulo približne 50 miliard dolarov 

avšak po celom Soči sú rozostavané hotely, chodníky. A nastupuje viac ako 200 ročná tradícia – Po-

temkinova dedina stále žije. 

7. Olympijská, Putinova či Potěmkinova? (5. 2. 2014 – Lidové noviny: lidovky.cz) 

Český autor článku sa s blížiacimi olympijskými hrami zamýšľa nad obvyklým názvom  ubytova-

cieho komplexu športovcov na olympiáde. 

To čo urobil Potemkin pre Katarínu II.,  ktorá prechádzala zúboženým Ruskom, to teraz robí cár 

Putin pre zahraničných návštevníkov. Z letoviska urobil stredisko zimných športov, z centra odborár-

skej rekreácie luxusný rezort a to všetko preto, aby sa blysol pred Západom. Ale aj preto, aby ako 

všetci „novyje russkije“ kdekoľvek na svete ukázal, že na to má. 

8. „Mistrovství světa jako Potěmkinova vesnice“ (dostupné z: http://www.revuepolitika. 

cz/clanky/1327/mistrovstvi-sveta-jako-potemkinova-vesnice, 8. 7. 2010). 

O majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré sa konali v Juhoafrickej republike redaktor píše, že sú Po-

temkinovou dedinou, trochu pripomínajú olympiádu v nacistickom Nemecku či olympijské hry v Číne 

s tým rozdielom, že čínskym komunistom v stavbe ich Potemkinovej dediny média nepomáhali a na 

porušovanie ľudských práv občas upozornili. V JAR však hlavnou témou boli africké trúbky vuvuze-

ly, zatiaľ čo o porušovaní ľudských práv sa svet nedozvedel nič. Vie o tom iba niekoľko zaintereso-

vaných. 

9. V rozhovore pre ParlamentníListy.cz sa spisovateľ,  bývalý novinár, senátor TOP 09 Jaromír 

Štětina  vyjadril k rozhodnutiu prezidenta Miloša Zemana, ktorý sa rozhodol neísť do Soči. Vyjadril 

svoj názor, že Soči je obrovská Potemkinova dedina, ktorá má zakryť skutočnosti, ktoré k nám 

z Ruska prichádzajú veľmi pomaly. V Rusku sa porušujú ľudské práva, vyháňajú sa novinári, zabíjajú 

sa novinári. Olympiáda je celosvetový sviatok a športovci by tam mali ísť a poctivo a čestne súperiť. 

Ale na druhej strane, píše autor, že politici, ktorí ta, odmietajú ísť, vyjadrujú nesúhlas s tým, čo sa 

v Rusku odohráva. 

 

Potemkinova dedina nielen pri športe 

10. „Zeman jako Potěmkin: Poklepal kladívkem na základní kámen neexistující stavby!“  ( Blesk, 

24.10.2013) 

Autor článku prirovnáva prezidenta Zemana ku kniežaťovi Potemkinovi. Prezident pri návšteve 

Ústeckého kraja symbolicky poklepal kladivkom základný kameň ústeckého justičného paláca. Avšak 

problém je v tom, že dlhodobo sú plány výstavby tejto budovy len na papieri. 

11. „Medvedeva čakala v Saratove dokonalá potemkinovská dedina“  (Pravda, 03.09.2010) 

Redaktor použil tento historizmus v súvislosti s návštevou prezidenta Medvedeva  v povolžskom 

Saratove, ktorý prišiel do mesta na celoštátnu poľnohospodársku poradu, pri ktorej varoval pred špe-

kulatívnym zvyšovaním cien základných potravín. Návšteva vyvrcholila cenovou inventúrou prezi-

denta v miestnych obchodoch. Prezident pochvaľoval, že ceny potravín sú niekoľkonásobne nižšie 

ako v Moskve. Avšak nebola to náhoda, lebo radnica bola o prezidentovom programe vopred infor-

movaná a náležite sa pripravila. Vymedzila trasu prezidentskej kolóny a stanovila obchody, ktoré 
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hlava štátu navštívi. Obchodníci dostali presné inštrukcie, aké cenovky majú svojmu tovaru zaobsta-

rať – ak neboli ochotní cenový diktát zhora prijať, mali radšej svoj obchod zatvoriť. Väčšina obcho-

dov v Saratove bola preto vo štvrtok „z technických dôvodov“ uzatvorená alebo vyhlásila „sanitárny 

deň“. Tam, kde bolo otvorené, získali podľa miestneho saratovského denníku predavači písomný ma-

nuál s inštrukciami, ako odpovedať na otázky prezidenta: cenová politika je stabilná, ceny sa nezvyšu-

jú. 

 

Potemkinova dedina (v súvislosti s ekonomikou) 

12. Redaktor českého časopisu Ekonom v titulku článku použil opäť spojenie Potemkinova dedina 

v súvislosti s cenou energie 

„Evropská energetika? Potěmkinova vesnice“, říká generální ředitel firmy ČEZ – nejziskovější 

společnosti v Česku – Daniel Beneš 

13. „Demokratický Afghánistán jako Potěmkinova vesnice“ (Literární noviny, 25.06. 2013) 

Budúcnosť Afganistanu, ktorého akýkoľvek pokrok za dvanásť rokov okupácie najviac pripomína 

Potemkinove dediny, si dobre uvedomujú afgánski diplomati. Der Spiegel uvádza, že v rámci rotácie 

sa ich malo v Kábule hlásiť 105 ale prišli len piati. 

14. Na portáli pavolpaska.sk sa nachádza aj príspevok pod názvom: „SDKÚ ako Potemkinova de-

dina“ – 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.“  (Želinská) 

15. 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 spravod-

livosti v ňom rieši otázky a problémy slovenského súdnictva. 

16. „M. Hanus: Reforma ako Potemkinova dedina“  (Týždeň, 29. 6. 2009) 

Redaktor týždenníka Týždeň Martin Hanus hodnotí školskú reformu po roku. 

17. „Vláda stavia Potemkinovu dedinu“ (portál hnonline.sk, 14. 10. 2010).  

V komentároch autor článku sa zamýšľa nad vytvorením novej agentúry a to zlúčením agentúry 

pre podporu podnikania a SARIO, čo  mu  pripomína práve snahu postaviť Potemkinovu dedinu. 

18. „Zeman: Šumava je plná Potěmkinových vesnic na entou“ (Parlamentní listy.cz,  1. 9. 2012) 

Kandidát na prezidenta v Českej republike na návšteve juhočeského kraja. Autor článku cituje  Mi-

loša Zemana, ktorý sa vyjadril na zásahy v národnom parku Šumava, ktoré stáli veľa korún avšak 

neboli na nič. 

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo  poukázať na skutočnosť, že v slovenskej ale aj zahraničnej tlači môžeme 

nájsť množstvo etnokultúrnych historizmov, ktorých pochopenie je založené na poznaní histórie.  

Súčasné prostriedky masovej komunikácie odrážajú základné sociálno-ekonomické procesy 

v spoločnosti, ale aj procesy premeny v jazyku. Akákoľvek činnosť alebo udalosť sa odráža na strán-

kach novín, časopisov, v rozhlase, televízii ale aj na stránkach internetových portálov. 
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