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Abstract 
 
The Update of the Precedent Statement “Russia's Border Does Not End 
Anywhere” in the Political Discourse. The article deals with the updating 
of the precedent statement "Russia's border does not end anywhere", said 
by the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, during the 
awards ceremony for schoolchildren in November 2016. We focus both on 
analysing the dominant functions of selected updates and their potential to 
influence the Russian language image of the world and on the transfor-
mation of these fragments of the Russian political discourse. 
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diskurz, mediálny diskurz politickej tematiky, jazykový obraz sveta. 
 
 
Úvod  
 
Skúmanie idiolektu politikov je v súčasnej politickej lingvistike podnetným 
smerov analýz mnohých vedeckých prác. Ten sa formuje pod vplyvom ja-
zykového obrazu konkrétneho lingvokultúrneho spoločenstva a vždy sa pri-
spôsobuje jeho stereotypom a zaužívaným rečovým taktikám. Na druhej 
strane, sám idiolekt politika ovplyvňuje jazykový obraz sveta (v priamej 
úmere k jeho politickému vplyvu). V prípade výskumu idiolektu Vladimira 
Putina ide o mimoriadne výrazný vplyv na ruský jazykový obraz sveta, pre-
tože hovoríme o autoritatívnom prezidentovi, s pozíciou silného politického 
lídra a s absolútnou podporou provládnych médií, ktorý do značnej miery 
určuje charakter ruského politického diskurzu. Spomínaná dialektika ich 
vzájomného pôsobenia je podľa nás novým a mimoriadne produktívnym 
smerom politolingvistických, kognitívnych a lingvokultúrnych výskumov. 
Pre každú lingvokultúrnu spoločnosť budú predstavovať rôzne pojmy rôzne 
asociácie, nakoľko špecifické historické, kultúrne, literárne odkazy 
a storočné ľudové tradície zohrávajú dôležitú úlohu v procese formovania 
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jazykového obrazu sveta a vedecký výskum idiolektu konkrétnych politikov 
nemôže nezohľadňovať v procese analýzy všetky extralingvistické súvislos-
ti a prepojenia. 
 
 
Precedentné výrazy V. Putina ako objekt výskumu 
 
Súčasné výskumy v politickej lingvistike sa často venujú analýze obrazných 
resp. neštandardných výrazov vrcholných politikov. Populárne výrazy pre-
zidenta Ruskej federácie V. Putina, tzv. putinizmy nie sú výnimkou. Ide pri-
tom o snahu „analyzovať ich sústavný výskyt v masmédiách z hľadiska 
komunikačných stratégií ich využívania v rámci diskurznej opozície svoj – 
cudzí na pomyselnej osi protiputinovská koalícia – antiputinovská opozícia 
(Dulebová 2016). Prezident Putin si roky buduje imidž silného vládcu, ktorý 
sa však svojim rečníckym prejavom snaží priblížiť „svojmu ľudu“, aj takým 
spôsobom, že sa nebojí vo svojich prejavoch používať slangové výrazy či 
žargonizmy. Dôležitosť výskumov v tejto oblasti politolingvistiky vidíme 
práve v tom, že prezident Ruskej federácie „udáva štylistický trend“ 
a rozširuje hranice dovoleného v súčasnej ruskej politickej komunikácii. 
Týmto sa značne menia dovtedy zaužívané lexikálne normy publicistických 
(mediálnych) textov (Gajarský 2015). 

Nie všetky výrazy/výpovede prezidenta Ruskej federácie majú potenciál 
stať sa precedentnými výrazmi. Vplývajú na to viaceré faktory. Asi najdôle-
žitejším z nich je podpora v médiách – ich široká rezonancia v masmediál-
nom priestore. Nejde pritom iba o samotné prezidentove výrazy, ale o dis-
kurzné zámery ich používania inými aktérmi politickej komunikácie. Puti-
nove výroky sa rôznymi spôsobmi modifikujú – dochádza k ich aktualizácii 
prostredníctvom transformácii, resémantizácii, posunu denotátu či modifi-
kácii konotačného významu. Je známe, že prezident Putin si nedáva „servít-
ku pred ústa“, častokrát je jeho lexika „znížená“, expresívna, používa veľké 
množstvo žargonizmov či dokonca aj argotizmov. Ďalej sa sústredíme na 
analýzu diskurzných stratégií použitia konkrétnych rečových fragmentov 
prostredníctvom určovania ich kľúčových funkcií (estetická, persuazívna, 
hodnotiaca, modelujúca, expresívna, eufemistická, kódovacia, funkcia jazy-
kovej hry a iné). 

V našom príspevku analyzujeme typy transformácie precedentnej výpo-
vede. Teoreticky sa opierame o úvahy D. Gudkova (2003), ktorý opisuje na-
sledovné štyri spôsoby transformácie precedentných fenoménov: zámena 
komponentov (substitúcia), vynechanie komponentov (implikácia), doplne-
nie komponentov (explikácia) a spojenie dvoch alebo viacerých precedent-
ných fenoménov (kontaminácia). 
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Hlavnou úlohou použitia transformácií je upútať pozornosť publika. Pri-
pomínajúc si známu situáciu, predchádzajúci text v dôsledku transformácie 
niektorých zložiek vedie k vzniku nových významov, zvýšeniu expresivity. 
Podľa A. Orechova (2014) cieľom používania precedentných fenoménov 
nie je ich doslovný význam, ale asociácie, ktoré vznikajú pri správnom chá-
paní všetkých extralingvistických súvislostí. 
 
 
Mediálny diskurz politickej tematiky 
 
Náš výskum sa odohráva na poli mediálneho diskurzu politickej tematiky, 
ktorý je predmetom výskumu medialingvistiky. Mediálnou lingvistikou sa 
v ruskom vedeckom prostredí zaoberá T. Dobrosklonská (2000, 2008), L. 
Duskajevová (2011), E. Budajev (2006), T. Šmeľovová (2012). V sloven-
skom vedeckom prostredí mediálnej lingvistike a skúmaniu mediálneho 
diskurzu sa venujú M. Bočák (2012), J. Rusnák (konferencia Médiá a text 
od r. 2003), N. Cingerová (2012, 2016), N. Mertová (2018), I. Dulebová 
(2017), M. Blaho (2015), Ľ. Guzi (2017), M. Spišiaková (2018), A. Same-
lová (2020), R. Štefančík (2020) a mnohí iní. T. Dobrosklonská, ktorá ak-
tívne operuje termínom mediálna lingvistika, pri výskume osobitostí me-
diálneho textu berie do úvahy rôzne teoretické prístupy: vlastný lingvistický 
v spojení a zjednotení s pragmalingvistickým a kognitívnym, semiotický 
i filozoficko-kulturologický, komunikačný a iné (Dobrosklonskaja 2000). 
D. McQuail, jeden z najvýznamnejších teoretikov masmediálnej komuniká-
cie, sa domnieva, že „súčasné masmédiá uskutočňujú celý rad funkcií, začí-
najúc od nestranného informovania, až po manipuláciu a kontrolu verejnej 
mienky či verejného povedomia.“ (McQuail 1994: 65). Tieto funkcie sú sú-
vzťažné s rôznymi komunikačnými modelmi prezentácie reality, pri-
čom jedným s najvýraznejších príznakov súčasného mediálneho diskurzu je 
jeho intertextuálna povaha, ktorá sa prejavuje stále vzrastajúcim množstvom 
používaných precedentných fenoménov (Duleba, Dulebová, 2021: 406).  

Politický diskurz môžeme vnímať v širšom a užšom význame: „V širo-
kom ponímaní je to každý diskurz, v ktorom je s oblasťou politiky spojený 
aspoň jeden z jeho prvkov: adresant, adresát alebo téma výpovede. V užšom 
chápaní politický diskurz je diskurz, ktorého cieľom je získavanie, udržia-
vanie a realizácia politickej moci, a práve tento moment je rozhodujúci pri 
výbere jazykových prostriedkov a vnútornej logiky textu“ (Štefančík, Dule-
bová 2017: 52). Práve tento cieľ vnímame ako dominantný aj pri analýze 
funkcií a zámerov vytvárania a následného používania precedentných výra-
zov v politickom diskurze. Podľa T. Van Dijka by sme mali k politickému 
diskurzu pristupovať nielen na úrovni textu, ale do analýzy zahrnúť aj širší 
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kontext a jeho vzťahy k diskurzným štruktúram (Van Dijk 1997). Súhlasíme 
s týmto názorom, a preto v analyticko-interpretačnej časti budeme sústavne 
zohľadňovať aj mimojazykové súvislosti, a teda spoločenský kontext pou-
žívania samotného výrazu ako aj jeho vzťah s inými textami. 
 
 
Aktualizácia precedentnej výpovede  
 
Skúmanú precedentnú výpoveď vyslovil prezident Ruskej federácie, 
Vladimir Putin, pri odovzdávaní cien Ruskej geografickej spoločnosti v 
novembri 2016. Keď na javisku vysvetloval 9-ročný chlapec, kde sa končí 
hranica Ruska, V. Putin zažartoval slovami „Hranica Ruska sa nikde 
nekončí.”1 Prezident vzápätí doplnil, že to iba bol vtip, ktorý je založený na 
polysémii slova hranica, kedy ho môžeme chápať ako geografickú hranicu/ 
čiaru oddeľujúcu isté administratívne celky, ale aj v prenesenom význame 
ako prekročiť hranice/ nepoznať hraníc/ byť neobmedzený hranicami a pod.  

Po tomto vyjadrení sa obvajili na internete desiatky komentárov či už 
v podobe masmediálnych textov, alebo statusov na sociálnych sieťach, ktoré 
týmto spôsobom aktualizujú výrok v prevažnej väčšine v transformovanej 
podobe. Na sociálnej sieti Twitter vznikol hashtag2 #KdeSaKončíRusko3, 
ktorý slúži ako odkaz na výrok prezidenta so zámerom odpovedať na 
otázku. Niektorí používatelia sociálnej siete dopĺňajú túto myšlienku 
nasledovne: #KdeSaKončíRusko tam, kde začínajú normálne cesty 
(Twitter, 24/11/2016), #KdeSaKončíRusko Tam, kde začína normálny 
život (Twitter, 25/11/2016). Autori týchto výrokov využili otázku V. 
Putina, ktorú sa spýtal nadaného chlapca. Nepoužívajú pritom 
transformovanú podobu výpovede „hranica Ruska sa nikde nekončí“, avšak 
odkazujú na ňu. Dochádza k doplneniu komponentov/explikácii (tam, kde 
začínajú normálne cesty a tam, kde začína normálny život). Daným 
aktualizáciam prisudzujeme výraznú persuazívnu funkciu – v snahe názoro-
vo ovplyvniť adresáta; expresívnu funkciu – ostro vyjadrené názory; súbež-
ne aj hodnotiacu funkciu – negatívne hodnotia agresívny podtón výroku, 
pričom sa zameriavajú na širší kontext súvislostí; modelujúcu funkciu – 
modelujú obraz Ruska ako územia „zlých ciest“ a „zlého života“.  

Na sociálnej sieti Twitter sa objavila anketa, v ktorej mohli používatelia 
hlasovať tým, že zvolili jednu z odpovedí na otázku „Kde sú hranice Rus-

                                                           
1 V origináli: Граница России нигде не заканчивается 
2 Kód, symbol, kľúčové slová. Najčastejšie je využívaný v informačných systémoch 
na jednoznačné označenie článkov, dokumentov alebo ich častí. Môže ísť o krátke 
príspevky na blogoch alebo na sociálnych sieťach. 
3V origináli: #ГдеЗаканчиваетсяРоссия 
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ka“4: 1. Na mape je všetko nakreslené; 2. Hranice sú tam, kde budeme 
chcieť; 3. Rusko siaha až do vesmíru; 4. Na Zemi je len Rusko (Twitter, 
25/11/2016), pričom najčastejšia odpoveď bola č. 4. Dochádza k explikácii 
výrazu o doplnenie rôznych možností, ktoré sú humorne naformulované. 
Príspevku prisudzujeme prevládajúcu eufemistickú funkciu, pretože cez 
humor autor zjemňuje podstatu geopolitickej „neobmedzenosti“ Ruska. Sú-
bežne vnímame aj persuazívnu, hodnotiacu a expresívnu funkciu. Výraznú 
funkciu jazykovej hry môžeme pripísať komentáru „Rusko nemá hranice. 
A ešte cesty, nemocnice“ (Twitter, 24/11/2016), pretože aj v ruštine5 sa 
tento krátky text rýmuje. Autor zámerne modifikuje Putinov výraz, čím do-
cielil rýmovanú podobu a má snahu pobaviť adresátov. Okrem funkcie ja-
zykovej hry, prisudzujeme aj eufemistickú, estetickú a persuazívnu funkciu. 
Autor obmenil vetu Hranica Ruska sa nikde nekončí na Rusko nemá hrani-
ce, čím ju transformoval do podoby, kedy sa jej význam nezmenil, no došlo 
k doplneniu komponentov A ešte cesty, nemocnice.  

Aktualizácia prebehla aj na úrovni multimodálnych textov. Jedným 
z mnohých podobných textov je mém z portálu Radiosvoboda.org, na kto-
rom je kreslený ježko, ktorý ranený leží a na jeho pichliačoch, tvorených 
raketami, sa nachádzajú predmety s nápismi: Крым наш! (Krym je náš!), 
Донбасс, Aleppo, МН17. Celý obraz dopĺňa veta „Hranica Ruska sa kon-
čí v Haagu“6. Došlo k implikácii slov не, нигде, čím sa zmysel vety úplne 
mení – hranica Ruska je a tá sa nachádza v Haagu; explikácia в Гааге. Do-
chádza aj ku kontaminácii viacerých precedentných výrazov: Krym je náš 
a Hranica Ruska sa nikde nekončí. Aktualizácii pripisujeme výraznú mode-
lujúcu a expresívnu funkciu, pretože autor poukazuje na kauzy, ktoré sú 
spojené s ruskou agresiou, resp. nevyriešenými konfliktmi a tým sa snaží 
modelovať obraz nevyhnutného trestu – metaforickým poukázaním na fakt, 
že ruská agresia má hranicu a tou je Haag, centrum Medzinárodného trest-
ného súdu. Súbežná je estetická, hodnotiaca a persuazívna funkcia. 

Ďalší multimodálny text sa objavil na Twitteri portálu Deutsche Welle 
(dw_russian, 25/11/2016), na ktorom bola zobrazená mapa Ruska 
s postavou V. Putina, ktorý hovorí „Rusko nemá hranice“7, a tiež 
s desiatkami Číňanov, ktorí prichádzajú na územie Ruska so slovami: „No 
konečne!“8 a „Dočkali sme sa!“9 Opäť vidíme modifikáciu precedentnej 

                                                           
4 V origináli: Где границы России? 1. На карте все нарисовано; 2. Границы там 
где захотим; 3. Россия уходит в Космос; 4. На Земле только Россия 
5 V origináli: У России нет границ. А еще дорог, больниц. 
6 V origináli: Граница России заканчивается в Гааге 
7 V origináli: У России границ нет.  
8 V origináli: Ну наконец-то! 
9V origináli: Дождались! 
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výpovede, ale ide o synonymický význam. Dochádza k doplneniu kompo-
nentov, teda k explikácii výrazov: No konečne! a Dočkali sme sa. V tomto 
prípade nie je agresor Rusko, ale Čína. Autor má na mysli územnú hranicu, 
teda ide o opačný význam ako v predchádzajúcich prípadoch, kedy pod 
„nemá hranice“ môžeme rozumieť „nemá zábrany“. 
 Daná výpoveď sa dostala do rebríčka Slovo roka10, v ktorej ľudia hlaso-
vali v kategórii Antijazyk – jazyk propagandy, lží, násilia a umiestnila sa na 
druhom mieste za rok 2016.  
 
 
Záver  
 
Precedentná výpoveď Hranica Ruska sa nikde nekončí sa najčastejšie 
aktualizovala v transformovanej podobe, dochádzalo najmä k explikácii 
(doplneniu komponentov). Pri skúmaní zámerov používania precedentnej 
výpovede môžeme usúdiť, že výraz sa používal najčastejšie v prenesenom 
význame – hranica ako pomyselná čiara, tolerancia, obmedzenosť, a pritom 
bola výpoveď spájaná s negatívnymi konotáciami.  
 Pri charakteristike funkcií daných aktualizácií sme dospeli k záveru, že 
prevládajúcimi boli persuazívna, hodnotiaca a expresívna funkcia. Súbežne, 
no menej explicitné, boli modelujúca, estetická funkcia a funkcia jazykovej 
hry. 
 Precedentná výpoveď sa najčastejšie aktualizovala v duchu ironickej re-
sémantizácie a bola veľmi expresívna, čo podľa nás mohlo prispieť k jej 
rýchlemu zapamätaniu a trvalému ukotveniu v lingvokultúrnej spoločnosti, 
čo môže vyústiť do negatívneho ovplyvnenia ruského jazykového obrazu 
sveta a vektoru smerovania ruského politického diskurzu v zmysle rastu je-
ho radikalizácie a agresivity. 
 
Tento príspevok je súčasťou grantového projektu VEGA 1/0452/21 Jazyk 
sekuritizácie v súčasnom slovenskom verejnom diskurze a projektu KEGA 
003UK-4/2021 Vysokoškolská učebnica Mediálna lingvistika 
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