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Abstract 
 
 

Strategies of Nominating Political Opponents in Belarusian Pro-Regime 
and Pro-Opposition Telegram channels. The following paper studies sev-
eral basic strategies of nomination present in the content published by ideo-
logically opposing Belarusian Telegram channels Nexta, Nick i Mike, and 
Zholtyye SLIVY. It is shown that both sides tend to use similar strategies, such 
as somatization, social problematization, dehumanization and refer to a num-
ber of Belarusian contexts which provide the word-forming basis for realisa-
tion of these strategies. 
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Úvod 
 
Rok 2020 bol pre Bielorusko vo viacerých aspektoch prelomový, poznačený 
nielen pandémiou nového koronavírusu, ale aj udalosťami pred a po prezi-
dentských voľbách, ktoré sa v krajine konali 9. augusta. Aj keď ide o azda 
najdôležitejšiu politickú udalosť pre akúkoľvek demokratickú krajinu, v Bie-
lorusku sa od roku 1994 tieto voľby postupne pretransformovali na „voľby 
A. Lukašenka“, ktorému sa podarilo celý politický život v krajine centralizo-
vať okolo postavy prezidenta. Možno by aj tieto voľby pokračovali v tomto 
trende, avšak práve pandémia a reakcia úradov na ňu, ako aj ďalšie vnútorné 
politické procesy prispeli k „prebudeniu sa“ občianskej spoločnosti, ktorá sa 
snažila, či už cestou účasti na samotných voľbách alebo aj hromadným pro-
testovaním proti sfalšovaniu výsledkov volieb, vyjadriť snahu o zmenu poli-
tického systému na demokratickejší a „otvorenejší“. Zdá sa však, že policajné 

                                                           
1 Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0452/21 Jazyk sekuritizácie 
v súčasnom slovenskom verejnom diskurze. 
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násilie a rokmi budované represívne mechanizmy štátu protest potlačili, a rok 
2021 je pre Bielorusko poznačený jednak snahami vládnuceho režimu o udr-
žanie moci, jednak represáliami voči účastníkom protestov (aj cestou donú-
tenia civilných lietadiel k pristátiu), likvidáciou neziskových organizácii 
a médií a nakoniec medzinárodnou izoláciou (s výnimkou predovšetkým 
Ruska).  

Podstatnú úlohu v informovaní o procesoch, ktoré prebiehajú v krajine 
zohrali nové druhy médií, z ktorých tým najpodstatnejším je aplikácia Tele-
gram, pri vzniku ktorej stal zakladateľ sociálnej siete Vkontakte (vk.com) Pa-
vel Durov. Podľa Bykova, Medvedevovej a Hradziushku, „popularita 
messengeru Telegram je založená predovšetkým na kanáloch, prostredníc-
tvom ktorých anonymný používateľ alebo skupina odosiela správy alebo celé 
články svojim odberateľom, ktorí tiež predstavujú skupinu anonymných ľudí, 
ktorí sa prihlásili na odber správ z tohto kanálu. Preto je možné povedať, že 
Telegram ponúka nástroj na anonymnú komunikáciu“ (Bykov, Medvedeva, 
Hradziushka 2021: 14). Práve Telegram-kanály boli a stále zostávajú naj-
rýchlejším (preto nie vždy dôveryhodným) zdrojom informácií o dianí v Bie-
lorusku, pričom ich úloha len rastie po tom, ako sa v krajine likvidujú nezá-
vislé média (ako tut.by, nashaniva.by a pod.). Prirodzene sa v tomto prostredí 
vytvára aj náprotivok protestného, resp. opozičného diskurzu v podobe kaná-
lov, ktoré šíria prolukašenkovský obsah. Ako sumarizuje Kozlov, „‘politické 
preorientovanie sa’ internetových skupín, sociálnych sietí a Telegram-kaná-
lov v Bielorusku, výrazný nárast účasti na pouličných protestoch boli výsled-
kom synergetického efektu, ktorý spojil heslá protestujúcich v uliciach bie-
loruských miest s možnosťami, ktoré ponúkajú súčasné technológie. Bol to 
signál pre bieloruské úrady, že súčasné komunikačné prostriedky a interne-
tové technológie, aj keď sú v rukách neprofesionálnych politických aktérov, 
sa môžu stať príčinou politickej nestability cez formovanie nepriaznivej me-
diálnej agendy a propagovanie spoločenských trendov“ (Kozlov 2021). Jed-
ným zo základných a komunikačne efektívnych prostriedkov vytvárania 
agendy „nepriaznivej“ pre aktérov dirskurzu, je pomenovanie ideologických 
oponentov, keďže, ako tvrdia Cingerová a Dulebová, aj abstraktné procesy 
vnútri diskurzu majú veľmi konkrétne efekty: „to, ako sa o osobách, skupi-
nách, javoch, udalostiach rozpráva, významne ovplyvňuje to, ako sa v súvis-
losti s nimi koná“ (Cingerová, Dulebová 2019: 9). V štúdii predstavím zá-
kladné nominalizačné stratégie (vo vzťahu k osobám, skupinám a inštitú-
ciám), ktoré sa manifestujú vo fragmentoch vybraných bieloruských Tele-
gram-kanálov s protikladným politickým zameraním: Nexta (viac ako 500 tis. 
odoberateľov) a Nik i Majk (takmer 70 tis. odoberateľov) ako opozičné ka-
nály a Žoltyje SLIVY (viac ako 74 tis. odoberateľov) ako provládny kanál.  
 



Ivan Posokhin 

369 

 

Opozičné kanály 
 
Vo všeobecnosti je možné tvrdiť, že vo väčšine prípadov sú používané nomi-
nalizačné stratégie ľahko identifikovateľné, motivácia a pôvod jednotiek, 
ktorými sa manifestujú, sú zrejmé. Avšak, neraz sa pomenovania zakladajú 
na komplexnejších obrazoch a kontextoch, ktoré môžu dokonca unikať adre-
sátovi neponorenému do bieloruských udalostí. Tiež je potrebné pozname-
nať, že napriek odlišnej ideologickej pozícii spomínaných kanálov sa ich ré-
torika a diskurzívne stratégie veľmi podobajú: vo všeobecnej rovine sú za-
merané na diskreditáciu či dokonca difamáciu oponentov, ktorí sú modelo-
vaní ako skupina „oni“ („iní“) a ako hrozba pre skupinu „my“. Pričom z hľa-
diska komunikačnej situácie, produkcie ako aj konzumácie textov, ani jeden 
zo spomínaných Telegram-kanálov nepatrí k „tradičným“ mediálnym formá-
tom. Na základe našich pozorovaní je pre nich v lexikálnej rovine príznačné, 
že často siahajú po expresívnych až pejoratívnych jazykových prostriedkoch, 
čo je do istej miery pochopiteľné, keďže „najjednoduchšia a najzákladnejšia 
forma jazykovej a rétorickej diskriminácie spočíva v identifikovaní osôb 
a skupín prostredníctvom ich pomenovania hanobiacim, degradujúcim, urá-
žajúcim spôsobom“ (Reisigl, Wodak 2001: 45). Signifikantné je aj to, že via-
ceré príznakové pomenovania pre osoby, skupiny a inštitúcie sa nevyskytujú 
ojedinele, ale dokonca vytláčajú „oficiálne“ pomenovania (priezviská, názvy 
pozícií a inštitúcií a pod.). Na ilustráciu uvádzam fragmenty publikácií uve-
rejnených v období jún – september 2021 na kanáloch Nexta a Nik i Majk.  

Povahu bieloruského politického života determinuje, že najviditeľnejším 
aktérom spoločenského diskurzu sprostredkovaného médiami je A. Luka-
šenko. Nominácie, ktoré na jeho pomenovanie používajú autori publikácií 
médií Nik i Majk a Nexta sa vyznačujú extrémnou mierou expresivity, ktorá 
zodpovedá aj ich postojom voči informovaniu o udalostiach v Bielorusku. S. 
Putilo, jeden zo zakladateľov Nexta, dokonca tvrdil, že sa jeho kanál tiež za-
oberá propagandou, ale „v dobrom“ (Корелина 2020). Pri odkazovaní na ak-
tivity Lukašenka autori Nexta a Nik a Majk používajú stratégie, ktoré sú za-
merané predovšetkým na ironizáciu a zosmiešňovanie jeho obrazu. Uvediem 
príklad: „Токсичность Лукашенко распространяется не только на тех, 
кто жмёт ему руку. Тот, кого дед публично оскорбляет, сразу становится 
немного популярнее <…> Так, наезд диктатора на главу МИД 
Германии, похоже, повысит рейтинги политика“ (Nexta 2021 1). V tomto 
úryvku nachádzame dve veľmi časté pomenovania, ktoré, podľa klasifikácie 
Wodakovej (Reisigl, Wodak 2001: 48-52), predstavujú na jednej strane stra-
tégiu somatizácie (použitie gerontonyma дед) a na druhej strane stratégiu 
spoločenskej (aj morálnej) problematizácie (pomenovanie диктатор), ktoré 
kontrastuje s neutrálnym pomenovaním osoby, ktorú Lukašenko urazil 
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(глава МИД Германии). Pragmatickým efektom týchto pomenovaní je vy-
tváranie obrazu surového, starnúceho vládcu, čo implikuje aj jeho nelegitím-
nosť a neadekvátnosť jeho činov. Stratégia somatizácie, ako aj sociálnej 
problematizácie sa manifestuje v správe zo zdroja Nik i Majk, ktorý sa pre-
zentuje ako kanál ponúkajúci „insiderské“ informácie zo sveta bieloruskej 
politiky a predpovede ďalšieho vývoja v krajine: „Агрофашист после 
настойчивых просьб все же вынужден был явиться на сбор арбузов. 
Однако вместо развеселых перекидываний бахчи с эскортницами 
получилось видео усталого пенсионера, который даже эти самые 
арбузы не отрывал, а просто складывал в кучу. Из видео на 66 секунд 
синепал мелькнул три раза в общей сложности секунд на 15. <...> сейчас 
лишний раз показывать еле передвигающегося деда не хотят. Меж тем, 
агрофюрер всеми силами пытается вернуться в ситуацию до 9 
августа“ (Nik i Majk 2021 1). Znovu môžeme pozorovať opakujúcu sa rea-
lizáciu gerontoným rozvíjaných prívlastkami evokujúcimi fyzickú slabosť, 
chabosť subjektu (усталый, еле передвигающийся), zároveň aj neschop-
nosť naďalej viesť promiskuitný štýl života, čo implikuje sekvencia, v ktorej 
sa tematizuje využívanie eskortných služieb. Ako sociálne problematizujúce 
sa môžu vnímať pomenovania ako агрофюрер a агрофашист, ktoré cez od-
kazy k historickej pamäti o Veľkej vlasteneckej vojne pripisujú Lukašenkovi 
vlastnosti obdobné ako mal Hitler a jeho vojská, a to najmä pre krutosti na-
páchané na politických oponentoch a rétoriku segregujúcu bieloruskú spoloč-
nosť na tú správnu (ktorá podporuje režim) a „zradcov“. Príznačná je realizá-
cia prefixoidu агро-, pomocou ktorého sa tvoria lexémy evokujúce komplex 
aktualizovaných kontextov: majú odkazovať na dedinský pôvod a aj Luka-
šenkov dedinský spôsob vnímania sveta, jeho averziu voči veľkým mestám, 
ktoré sa pretavujú aj do štátnej politiky v podobe sociálnych projektov ako 
агроусадьба, агрогородок a pod. Lexéma синепал vytvorená kontaminá-
ciou predstavuje odkaz na precedentný výrok samotného Lukašenka, ktorý 
pri viacerých príležitostiach (napríklad, Interfax 2019) tvrdil, že sa nebude za 
každú cenu držať moci „modrými prstami“. Práve toto pomenovanie, pozna-
čené aj metaforikou smrti, nadobúda popularitu v opozičnej vetve mediál-
neho diskurzu, ako aj v bežnej komunikácii, a má signalizovať, že Lukašenko 
jednak nedodržiava vlastné sľuby, a jednak využíva násilie, aby sa udržal pri 
moci. S ideou neoprávnenosti prezidentstva Lukašenka je spojené ďalšie 
kontamináciou vytvorené pomenovanie пересидент, ktoré vzniklo po roz-
hovore s Lukašenkom. V tom tvrdil, že možno príliš dlho „sedí“ v prezident-
skej stoličke (пересидел) (Kommersant 2020). V kontexte incidentu s lietad-
lom Ryanair, ktoré bolo donútené k pristátiu na území Bieloruska z dôvodu 
zadržania novinára R. Protaseviča, sa Lukašenko začal pomenovávať aj 
ďalšou jednotkou, a síce террорист, resp. усатый террорист. Na základe 
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daných nominácií môžeme znovu uvažovať o stratégii sociálnej problemati-
zácie, resp. kriminalizácie. Ako ironizujúce a familiarizujúce pomenovania, 
ktorých cieľom je zosmiešniť a „uzemniť“ obraz Lukašenka, by sa mohli in-
terpretovať nominácie, v ktorých sa používa skrátená verzia jeho mena, a síce 
Саша 3 процента, Саша 7 рублей. Obidve odkazujú na precedentné situá-
cie: zatiaľ čo prvé odkazuje na nízku popularitu Lukašenka v predvolebných 
prieskumoch (vďaka čomu sa zrodil aj identifikátor pre skupinu „my“ – я/мы 
97%), druhé odkazuje na televíznu reportáž, v rámci ktorej Lukašenko na 
návšteve trhoviska tvrdil, že nemá peniaze na džús a prosil, aby mu požičali 
7 rubľov (Telegraf.by 2021).  

Pri analýze spôsobov pomenovania personálií je potrebné zvážiť aj to, ako 
sa v Telegram-kanáloch modelujú obrazy predstaviteľov silových zložiek, 
štátnej moci, ktorí zostali verní Lukašenkovi a zohrali, resp. zohrávajú vý-
raznú úlohu jednak v násilnom potláčaní protestu a prenasledovaní oponen-
tov režimu, jednak v šírení „oficiálnej“ bieloruskej agendy v médiách a na 
diplomatickom poli. Dovolím si odcitovať celú správu, ktorú zverejnil kanál 
Nexta pri príležitosti narodenín N. Karpenkova, zástupcu ministra vnútra Bie-
loruska, ktorý v lete roku 2020 stál na čele Hlavného úradu pre boj proti or-
ganizovanému zločinu a korupcii (ГУБОПиК), čo sa „preslávil“ krutosťou 
a násilím pri potláčaní protestov: „Сегодня празднует день рождения одна 
из самых отбитых мразей лукашистской хунты – начальник 
губошлёпиков Николай Карпенков. На прошлый свой праздник 
упоротый бандит знатно повеселился, избивая протестующих, да ещё 
и бонусом разбил витрину кафе O`Petit. Напомним опьяневшему от 
вседозволенности карателю, что фотографии и видео его зверств из 
интернета не удалишь, а справедливый суд в итоге учтёт каждое 
преступление и в подарок вынесет не тортик, а приговор“ (Nexta 2021 
2). V použitých expresívnych pomenovaniach sledujeme využitie niekoľ-
kých stratégií: somatizáciu, pri ktorej sa odkazuje na mentálnu neadekvátnosť 
subjektu (отбитый, упоротый, опьяневший от вседозволенности), kri-
minalizáciu (бандит), ironizujúcu profesionalizáciu (начальник 
губошлёпиков, posledné pomenovanie je založené na slovnej hre s názvom 
inštitúcie ГУБОПиК). Pomenovanie каратель je ďalším odkazom na dis-
kurz Veľkej vlasteneckej vojny, v ktorom je toto pomenovanie spojené s oku-
pantmi zodpovednými za vyvraždenie civilného obyvateľstva a vypálenie de-
dín. Je tu prítomná aj istá dehumanizácia, keď sa o Karpenkovovi hovorí ako 
o мрази a spomínajú sa jeho zverstvá. 

Kanál Nik i Majk je charakteristický tým, že sa takmer vždy autori textov 
vyhýbajú priamym pomenovaniam kľúčových aktérov politického života 
(Lukašenko sa nenazýva priezviskom takmer nikdy). Takáto všeobecná stra-
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tégia je zameraná na celkové „znižovanie“ obrazov týchto politikov, demon-
štráciu autorského „pohŕdania“ ich skutočnými menami, a zároveň na pride-
lenie im dehonestujúcich prívlastkov. Napríklad, predsedkyňa bieloruského 
parlamentu N. Kačanovová je v rámci patologizačnej stratégie vždy pomeno-
vaná ako Нимфоманка, keďže sa kanál snaží propagovať naratív o jej pro-
miskuitnom spôsobe života. Hovorkyňa A. Lukašenka a zároveň jedna z naj-
vplyvnejších žien bieloruskej politiky N. Ejsmantová (je aj administratorkou 
Telegram-kanála Pul Pervogo) má ustálené dehumanizujúce pomenovanie 
Массандра odkazujúce na značku vína, ktorú Ejsmantová údajne spomínala 
v uniknutej nahrávke z obdobia, keď bol v jednom z dvorov zavraždený 
účastník protestov R. Bandarenka. Vlastným menom sa neoznačuje ani mi-
nister zahraničných vecí V. Makej. Producenti správ kanálu ho nazývajú 
Лакей. V tomto prípade by sme tiež mohli hovoriť o pomenovaní, ktoré 
vzniklo cestou kontaminácie a zároveň predstavuje istú manifestáciu straté-
gie akcionalizácie, keďže лакей je pomenovanie pre sluhu, ktorý poslušne 
vykonáva všetky povely svojho pána. 

Nakoniec by som sa v krátkosti zastavil pri niekoľkých príkladoch pome-
novaní skupín a inštitúcií. Napríklad aj spomínané ministerstvo zahraničných 
správ sa autormi kanálu Nik i Majk často nenazýva priamo, ale ako 
Министерство очень странных дел (slovná hra s odkazom na ruské znenie 
názvu seriálu Stranger Things), čím sa dotvára obraz nedôslednej zahraničnej 
politiky. Jedným z najrozšírenejších pomenovaní pre súčasné bieloruské 
vládnuce sily je už spomínaná vyššie хунта (alebo ešte оккупанты), ktoré 
evokuje obraz „cudzej“ skupiny, čo sa vojenským, resp. policajným násilím 
udržuje pri moci. Komplexným pomenovaním, ktoré by sa dalo identifikovať 
ako prejav (de)spacialializácie, je Северная Белоруссия (Nik i Majk 2021 
2). V tomto pomenovaní je prítomné jednak porovnanie so Severnou Kóreou, 
ako stereotyp diktatúry, jednak odkaz na koloniálny/imperiálny diskurz, 
v rámci ktorého funguje pomenovanie Белоруссия (na rozdiel od Беларусь). 
Výsledkom je obraz „cudzieho priestoru vnútri nášho priestoru“. 
 
 
Provládne Žoltyje SLIVY 
 
Ako som spomínal vyššie, rétorika opozičných a provládnych Telegram-ka-
nálov je do istej miery podobná (dokonca sa navzájom volajú 
(инфо)помойка – informačné smetisko), rozdiel teda spočíva vo východis-
kovej ideologickej a občianskej pozícii. Podľa C. Ganzera, v porovnaní 
s počtom odoberateľov opozičných kanálov, sú provládne kanály skôr mar-
ginálne, vyznačujú sa však väčšou aktívnosťou: „Vzhľadom na vysoký počet 
príspevkov v týchto (polo)-anonymných kanáloch, ktorý sa často pohybuje v 
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trojcifernom rozsahu za deň, možno predpokladať, že existujú tímy niekoľ-
kých ľudí, ktorí pracujú na plný úväzok. Nedá sa vylúčiť, že ich prevádzkujú 
vládne agentúry. Jeden z najaktívnejších a najagresívnejších Telegram-kaná-
lov s najväčším počtom odberateľov <...> je Žoltyje SLIVY („žlté 
slivky“ alebo „žlté úniky“ [„слив“ je ryský analóg anglickému „leak“, tj. 
uniknutá informácia – I. P.]). Prevádzkovatelia tohto kanála majú zrejme 
dobré napojenie na štátne štruktúry, ak aj kanál nie je priamo štátny, a režim 
otvorene propagujú“ (Ganzer 2020: 205-206). Celkovo tento kanál šíri proti-
západnú agendu, predstavu o „zaplatených protestoch“, o protištátnom spri-
sahaní, o „fašistickom“ pôvode bielo-červeno-bielej vlajky, ktorú pomenúva 
s výrazne sexistickým podtónom (aj v kontexte ženských protestov) „použitá 
vložka“, a pod.  

Nominalizačné stratégie tohto kanála budem ilustrovať fragmentami pub-
likovanými v septembri 2021. V modelovaní skupiny „oni“ (ktorú predsta-
vujú účastníci protestov, ľudia s opozičnou politickou pozíciou) sa autor/i ka-
nála snažia o diskreditáciu, ironizáciu a hanobenie jej predstaviteľov. Jedným 
z častých pomenovaní pre túto skupinu alebo jej jednotlivých predstaviteľov 
je ironicky použitý prívlastok (aj v substantivizovanej podobe) 
невероятный, ktorého pôvod siaha do predvolebnej kampane V. Babaryku 
a následne S. Cichanovskej (spolu s M. Kalesnikavovej a V. Capkalovovej). 
V rámci nej sa v pozitívnom zmysle apelovalo na Bielorusov ako na 
невероятный národ. V ďalšej správe sa dané pomenovanie vyskytuje v sú-
vislosti s príbehom športovkyne K. Cimanovskej, ktorej bieloruské športové 
autority odmietli účasť na Olympiáde v Tokiu a ktorá musela emigrovať do 
Poľska: „Или бягуха оказалась еще и ссыкухой, или паньство раздувает 
вокруг невероятной «iмпрэзу» с потенциальной сакральной жертвой. 
На деле, чем больше проходит времени с момента ‘принудительной 
посадки Тимановской на польские харчи’, тем меньше интереса к ней 
даже со стороны БЧБ-паствы“ (Žoltyje SLIVY 2021 1). Tiež sú v danom 
úryvku pozorovateľné aj ďalšie expresívne pomenovania. Jedným z nich je 
ironicky zafarbené použitie bieloruského slova бягуха (bežkyňa), ktoré sa rý-
muje s pejoratívnym označením pre zbabelú ženu ссыкуха, čím sa producent 
správy snaží o čo najhanlivejšie zobrazenie „zradkyne“. Táto správa ilustruje 
sexistický až šovinistický postoj tohto zdroja k zobrazovaniu žien-oponentiek 
režimu, ktorý je preň charakteristický. Ako ďalšiu ilustráciu uvediem frag-
menty správy, ktorá informuje o zadržaní účastníčky protestov: „Брестский 
ГУБОП задержал инста-самку. Дамочка в своём инстаграм очень 
активно делилась эмоциями после каждого бчб-митинга. <…> 
Сотрудники брестского ГУБОП заглянули в гости к мадемуазель и 
предложили проехать в милицию для дальнейшего разбирательства. 
<…> Теперь „геройка“ является фигурантом уголовного дела“ (Žoltyje 
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SLIVY 2021 2). V texte môžeme pozorovať použitie prostriedkov, pri kto-
rých sú identifikovateľné stratégie somatizácie na základe rodovej prísluš-
nosti cez opakované akcentovanie ženskosti (дамочка, мадемуазель) a sar-
kastické použitie feminatív (геройка), ako aj element animalizácie (инста-
самка). 

Azda najproduktívnejším slovotvorným modelom, ktorý sa požíva (nie-
len) v danom kanáli za účelom modelovania skupiny „oni“, sú deriváty vy-
tvorené pomocou spojenia skratky БЧБ (biely-červený-biely ako farby histo-
rickej/alternatívnej bieloruskej vlajky) s ďalšími morfémami: бчбшник (mor-
féma -шник, ktorá označuje príslušnosť k skupine, organizácii, môže mať 
v ruštine hanlivú konotáciu), бчб-паства (odkaz na náboženský kontext 
a zároveň istá animalizácia, porov. slovenské pejoratívne pomenovanie 
„ovce“), бчб-адепт (religionizácia, obraz „slepého“ veriaceho), бчб-
плесень (dehumanizácia), бчб-экстремисты (sociálna problematizácia), 
бчб-хунта (adresované Koordinačnej rade opozície), бчб-пидераст (pre 
tento kanál je príznačná aj výrazná úroveň homofóbie), бчблохеры (slovná 
hračka блогер – блохер) a i. 

Nakoniec istou „klasikou“ je aj pomenovanie змагар (bojovník), ktoré na 
jednej strane ilustruje ironické použitie bieloruských slov príznačné pre ofi-
ciálny bieloruský diskurz. Na druhej strane pôsobí anachronisticky, keďže 
pôvodne sa toto pomenovanie používalo na ironické označenie pronárodne 
(nacionalisticky) orientovanej opozície, avšak v rámci súčasných opozičných 
procesov má „národná“ zložka rezonuje oveľa menej. Autor/i tiež využívajú 
túto lexému pre tvorbu nových, expresívnejších pomenovaní – manifestácií 
predovšetkým stratégie dehumanizácie: змагарыш, ktoré zvukovo pripo-
mína jednotku опарыш (larva muchy mäsiarky) či змагарёныш, ktoré evo-
kuje детёныш (mláďa zvieraťa). Pri pomenovaní celej skupiny fixujeme aj 
jednotku змагарьё, vytvorenú podľa rovnakého slovotvorného modelu ako 
negatívne konotované skupinové pomenovania (porov., жульё, хулиганьё, 
хамьё, мужичьё a pod.). 
 
 
Záver 
 
Vzhľadom na momentálnu likvidáciu nezávislých médií v Bielorusku nado-
búdajú Telegram-kanály čoraz väčší význam ako alternatíva tak tradičných, 
ako aj „novších“ internetových médií. Nazdávam sa, že aj takáto krátka sonda 
do publikácií relevantných bieloruských Telegram-kanálov ponúka hodnotný 
pohľad na spôsob modelovania skupín „my“ a „oni“ na úrovni nominácie 
a približuje charakter ideologického „boja“, ktorý prebieha v bieloruskom 
mediálnom priestore. Ako vidíme, obidve strany tohto konfliktu používajú 
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pri modelovaní obrazu svojich ideologických „nepriateľov“ ako istú 
„zbraň“ niekoľko základných nominalizačných stratégií, a to predovšetkým 
dehumanizáciu, sociálnu problematizáciu a somatizáciu.  
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