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V lingvistike, ktorá si vybrala antropologický princíp ako svoj metodologický základ, 

v centre pozornosti zaujímajú miesto dva okruhy základných problémov jej skúmania: 

definovanie toho, ako človek vplýva na jazyk a špecifikovanie vplyvu jazyka na človeka, 

jeho myslenie a kultúru. Percepcia takto chápanej problematiky vzťahu človek a jazyk 

dostáva špecifické kontúry vo forme aplikovania termínu jazykový obraz sveta. Každý 

z obrazov sveta, ktorý vo forme zobrazovaného fragmentu sveta predstavuje jazyk ako 

špecifický fenomén, formuje svoj pohľad na jazyk a svojským spôsobom definuje princíp 

aktivity jazyka. Skúmanie a konfrontácia rôznych pohľadov na jazyk cez prizmu rôznych 

obrazov sveta môže ponúknuť lingvistike nové heuristické prístupy k prieniku do povahy 

jazyka a jeho poznania. 

„Jazyk sa bezprostredne zúčastňuje dvoch procesov, ktoré sú spojené s obrazom sveta. 

Po prvé: v jeho útrobách sa formuje jazykový obraz sveta, jedna z najhlbinnejších vrstiev 

obrazu sveta v človeku. Po druhé – samotný jazyk vyjadruje a explikuje iné obrazy sveta 

človeka, ktoré sa prostredníctvom špeciálnej lexiky dostávajú do jazyka, prinášajú do neho 

črty človeka, jeho kultúry. Za pomoci jazyka sa empirické poznanie získané jednotlivými 

indivíduami transformuje na kolektívne vlastníctvo, kolektívnu skúsenosť“ (Serebrennikov  

1988, s. 11). Akcentovanie problematiky jazykového obrazu sveta je úzko späté s koncepciou 

reflexie reality v jazyku, jazykových konštrukciách. Jazyk špecifickým spôsobom kóduje 

realitu do svojráznej formy – obrazu, ktorý zodpovedá individuálnej i kolektívnej percepcii 

sveta okolo nás. „Jazykový obraz sveta sa definuje ako fenomén, ktorý zrkadlí konceptuálny 

obraz sveta pomocou jazyka. Jazyk fixuje fragmenty ľudského bytia a odráža zmeny 

v sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote ľudí. Jestvuje niekoľko výkladov genézy 

jazykového obrazu sveta: od nevedomého osvojenia si nominácií o svete a spolu s tým – 

systému vzájomných vzťahov, nacionálnych stereotypov, systému symbolov daného 

lingvokultúrneho spoločenstva až po percepciu obrazu sveta ako vrodeného fenoménu“ 

(Avramova 2007, s. 55-56).  

Súčasný politický jazyk je charakteristický používaním výrazových prostriedkov, 

ktoré spadajú do oblasti sociálnych vzťahov, či už v kladnom alebo v zápornom zmysle 

slova. Aj princípy tolerancie v súčasnom politickom diskurze nachádzajú svoju 

konceptualizáciu. Vznikajú nové tendencie, ktoré v sebe spájajú sily mnohých vedeckých 

smerov, skúmajúcich človeka prostredníctvom jeho jazyk v mnohých jeho podobách. Jednou 

z nich je nesporne aj interdisciplinárna náuka so zaujímavým „portfóliom“ svojho záujmu – 

lingvopolitológia.    Lingvopolitológia alebo politická lingvistika predstavuje syntézu 

lingvistiky a politológie a má blízko k pragmalingvistike, kognitívnej lingvistike i 

lingvokulturológii.   Podľa A. P. Čudinova (Čudinov 2003, s. 4) sú pre súčasnú politickú 

lingvistiku charakteristické atribúty ako antropocentrizmus,  expanzionizmus, 

fukcionalizmus. Ako predmet záujmu danej disciplíny A. P. Čudinov definuje antinómie: 

1.  rituálnosť a informatívnosť, 

2. inštitucionálnosť a personálny charakter, 

3. ezoterickosť a široká dostupnosť, 

4. redukcionizmus a mnohoaspektovosť informácie,  

5. autorstvo a anonymita politického textu, 

6. intertextuálnosť a autonómnosť  politického textu, 

7. agresivita a tolerancia v politickej komunikácii. (Čudinov 2003, s. 42-56). 
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 Je teda evidentné, že princípy tolerancie v politickej komunikácii nachádzajú svoje 

miesto záujmu a tvoria jednu z kľúčových oblastí výskumu politického diskurzu.  

 Tolerancia je jedným z kľúčových pojmov, o ktoré sa snaží oprieť spoločnosť, ktorá si 

osvojila demokratické princípy vo vzťahu k moci, k nositeľom iných názorov, tradícií 

a kultúrnych hodnôt. Súčasne existujú vážne problémy tak v osvojovaní samotného pojmu 

tolerancia, ako aj v organizovaní komunikačného priestoru vo vzťahu k ustanoveniu 

tolerantného vzťahu k inému. „V politickej komunikácii kategória tolerancie získava 

paradoxné charakteristiky. Slovo tolerancia žije orwelovským spôsobom, ibaže naopak: 

deklaruje sa nominácia, ale v spoločenskom povedomí sa neuplatňuje a konanie – tak 

verbálne ako aj neverbálne – často nezodpovedá princípom tolerancie. Asynchrónnosť 

takéhoto typu, tým že podporuje dvojaké štandardy v sociálno-politických vzťahoch, vytvára 

neadekvátny obraz politického života“ (Maslova 2010, s. 56).   

 Lingvopolitologický prístup k problematike tolerancie umožňuje použiť špecifický 

aparát pre analýzu pojmov, ktoré tvoria informačný obsah konceptu tolerancia. Sú to pojmy 

ako: lojálnosť, korektnosť, empatia alebo politická korektnosť. Tolerancia v oblasti politiky 

ako znášanlivosť voči iným názorom môže indikovať pevnosť a neporušiteľnosť vlastných 

pozícií, ktorá sa prejavuje v dialógu a spolupráci ako fundamente konštruktívnej tolerancie, 

vylučujúcej pasívnu znášanlivosť.  

 Výstup za hranice imanentnej lexikografie, pripojenie sa ku komentovaniu faktov, 

ktoré vplývajú na mentalitu, na spoločenské povedomie, pohlcujúce nové predstavy 

hodnotového charakteru, to je črta súčasnej „rozšírenej“ lingvistiky, ktorá sa opiera 

o kognitológiu, sociológiu, kulturológiu, politológiu. Simultánnosť a vzájomná projekcia 

takéhoto druhu definujú princípy vyznačenia hraníc konceptu tolerancia. 

 Uvedieme želaný zoznam kognitívnych príznakov politickej tolerancie: pripravenosť 

prijať iné názory, civilizovaný kompromis, ochota moci pripúšťať iné presvedčenie 

v spoločnosti, tendencia dávať do súladu pozície na základe spravodlivosti, zákona a práva 

človeka na vlastný výber, nevnucovať jediný štandard, snažiť sa hľadať niekoľko variantov 

riešení, umenie riešiť rozpory otvorene, konštruktívne a pozitívne, zachovávať cit pre mieru, 

byť vyrovnaný v prípade vystavenia sa konkurencii, nezabúdať na ohraničenia etického 

charakteru, konať na základe pozitívneho scenára, nekultivovať obraz nepriateľa, vyhýbať sa 

a vystupovať proti akýmkoľvek prejavom xenofóbie, nedeliť spoločnosť na víťazov 

a porazených. Žiaľ, mnohé z daných princípov predstavujú virtuálnu, želateľnú realitu 

spoločensko-politického stavu.  

 E. Chlyščeva považuje toleranciu za jeden z pilierov multikultúrnej spoločnosti. 

„Multikulturalizmus hlása politiku prechodu od politiky „zapojenia“ individuálnych 

a skupinových rozdielov do širších štruktúr k politike „priznania“ ich práva na existenciu vo 

forme iných. Multikultúrne vedomie je vedomie dialogické, ale aby sme mohli nadviazať 

dialóg s iným typom vedomia, musí vo svojom vnútri kultúra akceptovať polyfóniu rôznych 

hlasov a nesmie ich izolovať ako „iné“ (Chlyščeva 2009, s. 45).  

 Toleranciu rovnako ako intoleranciu je možné považovať za symbolicky 

zovšeobecnené prostriedky komunikácie. To znamená, že tak tolerantné ako aj intolerantné 

správanie predstavuje následok príslušnosti k špecifickému sociálnemu systému a je 

individuálne používané ako potvrdenie identity jednotlivca. „M. M. Bachtin sa dopracoval 

k teórii „dialógu kultúr“ prostredníctvom analýzy problematiky „iného“. Tak sa, podľa jeho 

názoru, autor diela (hovoriac súčasným jazykom – autor mediálneho textu) musí stať niekým 

iným vo vzťahu k sebe samému, hľadieť na seba očami iného, t. j. spojiť vo svojom myslení 

a konaní rôzne kultúry a morálno-hodnotové záchytné body“ (Šur 2009, s. 69). 

 Akcentovanie problematiky jazykového obrazu sveta je úzko späté s koncepciou 

reflexie reality v jazyku, jazykových konštrukciách. Jazyk špecifickým spôsobom kóduje 

realitu do svojráznej formy – obrazu, ktorý zodpovedá individuálnej i kolektívnej percepcii 
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sveta okolo nás. Jednotlivé etnokultúry predstavujú svojimi jazykovými systémami 

hodnotový základ, ktorý je osobitným prínosom pre globálny axiologický systém. Štruktúra 

reality nachádza svoj odraz v špecifickom kóde založenom na etnokultúrnom základe.  L. 

Guzi v tomto kontexte hovorí, že: „Jazyk vystupuje ako základný prostriedok sociokódu, 

hlavnej znakovej reálie kultúry. Ak za takéto reálie považujeme aj písanú a znakovú históriu 

národa, spätosť s jazykom a ním vytváraným jazykovým obrazom skutočnosti a sveta 

(Weltbild der Sprache) je nepopierateľná“ (Guzi 2009, s. 7). Je nevyhnutné zamerať svoju 

aktivitu na čo možno najkomplexnejšiu reflexiu cudzej kultúry, jej zákonitostí, systém 

hodnôt.  

 Konfrontačný výskum politickej komunikácie rôznych štátov ale aj historických 

epoch umožňuje výraznejšie diferencovať „vlastné“ a „cudzie“, náhodné a zákonité, 

„všeľudské“ a platné iba pre ten-ktorý nacionálny diskurz (Čudinov 2005, s. 45). Takto 

komplexne chápaný záber výskumu napomáha k lepšiemu vzájomnému porozumeniu medzi 

národmi a k interkultúrnej tolerancii. 

 Jedným z najefektívnejších prostriedkov implementácie prvkov tolerancie do vedomia 

spoločnosti je použitie tolerantných slov, výrazov, slovných spojení akými sú: humanizmus, 

vzájomné pochopenie a úcta, zhovievavosť, priateľstvo a spolupráca medzi národmi atd. 

Samozrejme, takéto jazykové jednotky musia byť použité v pozitívnom kontexte a nie ako 

prostriedky irónie či manipulatívne techniky. T. V. Novikova vníma súčasnú publicistiku 

z oblasti politiky ako charakteristickú opačným zameraním. „Oveľa častejšie nachádzame 

lexémy, ktoré sa vyznačujú odklonením od sociálnych noriem a noriem medzietnických 

vzťahov: extrémizmus, konfesionálna nevraživosť, xenofóbia, nacionalizmus, šovinizmus, 

banditizmus...“ (Novikova 2007, s. 196).    

 Problematika tolerancie ako konštruktívneho prístupu riešenia konfliktných situácií 

v sociálno-politickej oblasti ponúka v súčasnosti jednu z možných alternatív. Výskum jazyka 

politického diskurzu (jazyk chápaný ako reflexív reality) umožňuje nielen odhaľovať 

negatívne javy sociálnej interakcie príslušníkov konkrétnej spoločnosti, ale aj spätne pôsobiť 

prostredníctvom neho na vedomie spoločnosti a zabrániť prehlbovaniu a rozširovaniu 

takýchto záporných fenoménov. V tomto smere majú svoju nezastupiteľnú úlohu masmédiá 

ako nositelia informácií a predstavitelia tzv. štvrtej moci. Môžu svoju silu použiť (ako sa to 

neraz deje) na manipulovanie, alebo, čo je pre spoločnosť prínosnejšie, ba priam nevyhnutné, 

môžu pôsobiť profilakticky a svojim zameraním posilňovať ideu tolerancie v každodennej 

komunikácii.  

 

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Резюме 

В статье представлена проблематика лингвокультурологических аспектов работы с 

текстом СМИ в области современного политического дискурса, в основном в рамках 

новой пограничной дисциплины, находящейся на стыке лингвистики и политики – 

линвополитологии. Рассмaтриваются возможные области исследования концепта 

толерантности в русском языке, как тенденции предпочтения диалога, сотрудничества 

и согласия, и роль СМИ в процессе внедрения принципа толерантности в массовое 

сознание.       
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