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MÉDIÁ, POLITICKÁ METAFORA A JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 
PRI PREZENTÁCII SPOLOČENSKEJ REALITY A OSOBNOSTI 

V PREVRATOVÝCH OBDOBIACH  
 

Ľubomír Guzi 
 
Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá zanedbávanou témou spoločensko-politického diskurzu a jeho ja-
zykovo-rečovou (resp. znakovou) výstavbou v prelomovom období ruských dejín po 
Februári roku 1917. Spomínaný rok dlhé desaťročia dominoval ako rok „veľkej októbro-
vej revolúcie“, no bol to práve Február, ktorý priniesol pravú revolučnú eufóriu, v ktorej 
významnú rolu zohrávali prostriedky mediácie a sprostredkovania znakových systémov 
rôznych úrovní, pričom jazykové výrazové prostriedky výrazne zasiahli do technológie 
kreovania mediálneho textu. 
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 úvode nášho príspevku si dovolíme vysloviť konštatovanie, že v zloži-
tosti mediálneho priestoru, v celej jeho rozmanitosti, sa dokážu oriento-

vať predovšetkým tie subjekty, ktoré sú s ním historicky spojené, vznikajú 
v ňom, kreujú ho, riadia a mnohokrát s ním aj zanikajú. Diskurzívne pole 
mediálneho priestoru je rovnako komplikované, ako sú komplikované dve 
mentálne štruktúry, ktoré sa na ňom zúčastňujú – máme na mysli chápanie, 
zmysel a význam samotného textu, ktoré je v pamäti jedinca alebo skupiny 
prítomné v pozícii určitej textovej predstavy, ktorej sekundujú samotní nosi-
telia jazyka ako takého, súčasne s organizátormi mediálneho prostredia, dis-
ponujúcimi jedinečnou, osobnou predstavou o určitej udalosti zhmotnenej 
v texte. Predstavový poznatok v pamäti recipienta sa zvykne označovať ako 
určitý „situačný model“ (van Dijk, 1991, s. 117). Pri spracúvaní a ozrejmovaní 
udalosti, ktoré je podaná v textovej podobe, sa vytvára mentálny model tejto 
udalosti. Takýto model nielenže obsahuje, sprostredkúva a vyjadruje informá-
ciu predstavovanú v texte, no taktiež pojíma aj iný druh informácie – tá nie je 
vyjadrená priamo v texte, no opiera sa o zodpovedajúce poznatky a reakcie 
recipienta. Istá časť takejto informácie vzniká z kultúrne kontúrovaných sce-
nárov, konvenčných poznatkov, predstáv o „známych“ epizódach sociálneho 
prostredia. Je zrejmé a pochopiteľné, že človek i skupina ľudí disponujú špe-
cifickým mentálnym modelom, ktorý zahŕňa poznatky o diskurzívnych cie-
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ľoch prítomnej, prirodzenej alebo naviazanej interakcie, komunikačných ak-
toch a osobitostiach publika. Najvýraznejšie sa uvedené fenomény prejavujú 
v prevratových obdobiach, ktoré do seba vťahujú a následne aj vyvrhávajú na 
povrch ako ich priamych účastníkov, pasívnych pozorovateľov aj absolútne 
nezainteresovaných jedincov. Komplexná analýza mediálneho textu a diskur-
zu si podľa A. Ševčenka vyžaduje „skúmanie konkrétnych fonetických, gra-
fických, morfologických, syntaktických mikro- aj makrosémantických, štylis-
tických, hyperštruktúrnych, rétorických, pragmatických, interakčných a ďal-
ších iných štruktúr a stratégií“, pričom každá z týchto úrovní má vlastné cha-
rakteristiky, ktoré môžu byť interpretované na iných úrovniach, ako z pozícií 
tradičnej lingvistiky, tak aj mimo nej (Ševčenko, 2002, s. 192). My sa sústre-
díme na historické reminiscencie prevratového obdobia ruských dejín, vyjad-
reného revolučnou situáciou v rokoch 1905 – 1907 a hlavným referenčným 
rokom 20. storočia, rokom 1917. 

Ak sa na obdobie ruských dejín pozeráme zo súčasnej perspektívy, je 
zrejme, že tesne pred rokom 1917 akoby sa všetko konvergentne zbiehalo 
k tomu, do čoho vyústili udalosti vo februári. Generál N. N. Golovin podo-
tkol, že „počas revolučného roku 1917 je to práve oblasť javov kolektívnej 
psychiky, kde je potrebné hľadať príčiny tej rýchlosti, s akou bola zvrhnutá 
cárska vláda v oných marcových dňoch roku 1917“ (Kolonickij, 2010, s. 8). 
Ruská spoločnosť bola pripravená na prevrat spoločnosti nielen pod vplyvom 
vypuklých a dlhodobo racionálne neriešených sociálno-ekonomických a poli-
tických problémov, no samotná technológia prevratu mala svoju špecifickú 
znakovo-verbálnu a symbolickú predprípravu, revolučnú realizáciu a soviet-
ske pokračovanie. 

V jazykovo-symbolickej rovine sa museli technológovia revolúcie – či la-
tentní, alebo otvorení, vedomí, alebo nevedomí – zamerať na mentálno-
jazykovú a znakovo-symbolickú agresiu do jazykovo-kognitívneho aparátu 
recipientov. Najväčšiu verbálno-obraznú silu zaznamenávali kultúrne kon-
cepty ako typické koncentráty kultúry, odrazené vo vedomí človeka, čím sa-
motná kultúra vchádza do mentálneho sveta človeka. Na druhej strane, ta-
kýmito konceptmi obyčajný človek, nie „tvorca kultúrnych hodnôt“, akoby 
sám vchádzal do kultúry a miestami na ňu aj vplýval (Stepanov, 1997, s. 40). 

Príkladom toho je aj konceptualizácia kultúrneho prostredia väčších miest, 
ktoré zohrali kľúčovú úlohu v revolučnom procese. Práve v nich, na prvom 
mieste s obidvoma hlavnými mestami vtedajšieho Ruska, sa objavovali fakto-
ry, ktoré bránili vytvoreniu národnej jednoty v časoch spoločenskej krízy 
a prebiehajúcej svetovej vojny. Na realizáciu takéhoto spoločensko-poli-
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tického projektu, akým je vytvorenie, resp. akcelerácia národnej jednoty, 
vtedajšia cárska moc už jednoducho nedisponovala potrebnými zdrojmi reál-
nych a vážených symbolov národnej jednoty – jedinstva. Naopak, takmer 
všetky symboly, koncepty ruskej monarchie tesne pred rokom a v roku 1917 
značne utrpeli. Najvýznamnejšiu úlohu tu opäť zohral jazyk (v širokom po-
nímaní) a technológia ním podporovanej slovnej diskreditácie. O. Figes 
a B. Kolonickij vyčlenili tri hlavné konceptuálne témy, ktoré mali najväčší 
vplyv na spoločnosť: 1. morálny úpadok (moral corruption); 2. otázka Kto 
vládne Rusku? (who rules Russia) a 3. zrada. Všetky tieto tri zložky však boli 
len subsystémom celkového konceptu „nepriateľa“ (obraz vraga), ktorý vyús-
ťoval až do prítomnosti mystických „temných síl“ (dark forces) (Figes – Kolo-
nickij, 1999). Podľa S. S. Oľdenburga „temné sily“ jednoducho neexistovali. 
V tejto pre Rusko ťažkej chvíli vládol „sám Panovník“ (Gosudar). Nikto mu 
„nenašepkával“; nik naňho nevplýval; „temné sily“ boli výplodom klebiet ale-
bo choromyseľnej predstavivosti. Hovorili o nich všade a kedykoľvek, avšak 
keď bolo potrebné ukázať prstom, kto je v skutočnosti tou „temnou silou“, buď 
dookola opakovali „Rasputin“, alebo sa vyslovovali mená toho, kto práve prišiel 
na jazyk a kto v skutočnosti nemal žiaden vplyv (Gučkov nakoniec hovoril 
o nejakých „tajomných burzových žralokoch“) (Oľdenburg, 1949, s. 215). 

Slovné spojenie „temné sily“ vo svojej propagande používali ľavičiari aj 
pravičiari. Pre jedných znamenalo carizm, klerikalizm, černosotencev, ek-
spluatatorov, pre druhých antinacionaľnyje a antireligioznyje sily, ktoré 
zväčša pôsobia tajne. V rôznych textoch prvej svetovej vojny sa pod temnými 
silami rozumeli „špióni“ a rasputincy, prívrženci nemeckej strany (german-
skoj partii), ďalej židia, „špekulanti“, protivníci vojny. 

Jazyk a symbolika pofebruárového vývoja odrážali potreby aktuálneho 
dňa. V slovnej a symbolickej rovine bolo v nových revolučných podmienkach 
nevyhnutné „demonarchizovať“ krajinu, podobne ako to bolo v 90. rokoch 
minulého storočia, keď jednou z prvých podmienok budovania novej spoloč-
nosti bola tzv. „desovietizácia“. K najnenávidenejším monarchistickým inšti-
tútom patrili tajné a špeciálne služby monarchie známe pod nepresným spo-
ločným názvom „Ochranka“, v postsovietskej realite 90. rokov povestná 
„KGB“ akoby symbolicky „odchádzala“ spoločne so sochou F. Dzeržinského, 
ktorú za všeobecného jasotu davu snímali žeriavom z podstavca na Lubian-
skom námestí. Aj v jednom, aj v druhom revolučnom období dominovalo slo-
vo „demokracia“ – tá sa mala stať liekom na všetko, slovo malo magický šarm, 
no málokto vlastne vedel, o čo ide. O tom sa však zmienime ďalej. Na tomto 
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mieste sa pristavíme pri ďalšom fenoméne, ktorý sa výrazne rozvinie v so-
vietskom pooktóbrovom prostredí. 

Samotná revolúcia potrebovala vodcu. Vo februári 1917 „demonarchistic-
kej“ demontáži podliehal v prvom rade samotný cár ako vodca krajiny. Člo-
vek, ktorý si ešte prednedávnom v sčítaní ľudu do rubriky zamestnanie napí-
sal patetické choziain Zemli Russkoj, hrdý romanovský monarcha – samoder-
žec Nikolaj II. sa zmenil na graždanina Nikolaja Aleksandroviča Romanova. 
Bolo to zákonité – každý chcel, a ak nie, musel byť graždanin a demokrat. 
Februárové udalosti sa považovali za „demokratickú revolúciu“ – prevažovali 
slová a slovné spojenia ako volej naroda, demokratija, demokratičeskaja revo-
ľucija, demokratičeskij puť. 

Situácia sama vytvorila vodcu, ktorý mal vyjadrovať očakávania ľudu. 
V svojej Istorii russkoj smuty generál Denikin, bývalý vrchný veliteľ bielej 
armády, konkrétne o 27. marci hovorí: „V tento rozhodujúci moment vodcov 
nebolo, existoval iba živel. V jeho hroznej riave nebolo vidieť žiaden cieľ, 
žiaden plán, žiadne heslá“ (Denikin, 1921, s. 35). Aj Trockij priznáva, že revo-
lúcia ešte nedisponovala svojimi vlastnými rituálmi, ulica bola ešte plná dy-
mu, masy sa ešte nenaučili spievať po novom, zasadnutia plynuli bez akého-
koľvek poriadku, boli bezbrehé ako rieka v povodni, Soviet sa dusil svojím 
vlastným entuziazmom. Revolúcia je už mocná, no ešte naivná detskou naivi-
tou (Trockij, 1997, s. 172). 

Je len pochopiteľné, že práve v podmienkach radikálnej antimonarchistic-
kej mentálnosti vzniká v revolučnom Rusku bez akéhokoľvek silového prinú-
tenia nový kult – kult demokratického vožďa národa, borca za svobodu – kult 
Alexandra Fiodoroviča Kerenského. Aj v tomto prechode je zrejmý zmätok, 
ktorý v politickom diskurze oných dní predstavovala nejasnosť podstaty pre-
biehajúceho a samotných pojmov, ktoré práve prebiehajúce označujú, pome-
núvajú. Jasne na to odkazujú memoáre a spomienky mnohých účastníkov 
prevratových dní, týždňov a mesiacov. Často citovaný britský veľvyslanec sir 
George Buchanan sa zmieňuje o tom, ako istý vojak poznamenal: „Potrebu-
jeme republiku, no na jej čele musí stáť dobrý cár“ (Buchanan, 1923, s. 86). 
B. Kolonickij podotýka, že takéto slová mohli slúžiť aj potrebám samotného 
diplomata, aby zdôraznil nízku úroveň politickej kultúry v Rusku, tentoraz 
však Angličan nebol ďaleko od pravdy. Podobne aj Louis de Robien, francúz-
sky diplomat, spomína na úvahy „novovzniknutých občanov“: „Chceme re-
publiku s dobrým cárom“ (de Robien, 1969, s. 24). Americký slavista Frank 
Golder si vo svojom denníku 7. marca 1917 zapísal rozhovor dvoch vojakov, 
ktorí by chceli vidieť republiku, ako majú v Anglicku, alebo republiku s cá-
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rom. Jeden z vojakov sa pripojil a vraví, že by sa mal zvoliť prezident; keď sa 
ho opýtali, koho by zvolil, odpovedal: „Cára predsa!“ (Golder, 1992, s. 46). Aj 
známy ruský spisovateľ V. G. Korolenko vo svojej brožúrke Padenije carskoj 
vlasti (Reč prostym ľudiam o sobytijach v Rossii) o podobných excesoch pri-
jímania februárových revolučných dní spomína: „Jednoduchí ľudia sú v po-
mykove a kladú si otázky – odkiaľ sa zobrala takáto pohroma, čo sa odohralo 
tam, v hlavných mestách, môže vôbec krajina fungovať bez cára, kto potom 
bude vládnuť?“ (Korolenko, 1917, s. 4). 

Populárnosť cárskej rodiny v ostatných mesiacoch i rokoch nebola vysoká, 
hlavne v mestách. Stávala sa terčom posmechu, satirických narážok, kom-
promitácie a podobne. Aj vojenská ochranka s cenzúrou sledovali nálady spo-
ločnosti a zaznamenali rôzne ohlasy na vzniknutú realitu: „potrebujeme vo-
leného cára“, „cár by sa mal voliť z vyššej spoločnosti na niekoľko rokov, tak, 
ako sa volí starosta“, „chceme demokratickú republiku a báťušku-cára na tri 
roky“, „bolo by dobré, keby nám dali republiku so schopným cárom“. Hlavne 
sedliaci mali problém oddeliť od seba dva pojmy – gosudar vo význame mo-
narcha a gosudarstvo vo význame štát. Neporozumenie miestami došlo do-
konca tak ďaleko, že niektorí vojaci nechceli skladať vojenskú prísahu Dočas-
nej vláde, lebo jej text obsahoval slovo gosudarstvo: považovali to za „protire-
volučné“ – kontrarevoľucionnaja propoveď monarchizma. Vojaci pritom vy-
krikovali: „U nas net gosudarstva, a jesť respublika!“ (My nemáme štát, ale 
republiku!) (Oskin, 1931, s. 110 – 111; Gourko, 1919, s. 326 – 327). 

Ako už bolo načrtnuté, veľkú úlohu v „symbolickej revolúcii“ roku 1917 
zohralo precedentné meno, resp. koncept Kerenskij. 

Kerenskij je príkladom toho, že ani nie tak oficiálne politické funkcie, ale 
vypracovaný koncept verejne činnej osobnosti, jej „imidž“, čo je vlastne tak-
tiež obraz, sú zárukou úspechu v revolučnej atmosfére (nebudeme sa púšťať 
do politických súvislostí). Práve verbálny „imidž“ – obraz, koncept osobnosti 
je tým, čo dokáže vyrobiť jazyk myslením, kognitívnymi schopnosťami alebo 
úmyslami producentov takéhoto konceptu. Nikolaj Svanidze v už citovanej 
Historickej kronike s nadšením poskytuje takýto text: 

 
„Rok 1917 bol najstrašnejším rokom dvadsiateho storočia v histórii Ruska, ba aj celého 
sveta. Dve ruské revolúcie, z ktorých prvá urobila Rusko na deväť mesiacov demokratickým 
a druhá na trištvrte storočia boľševickým. Cárova abdikácia, Dočasná vláda, príchod Leni-
na a Trockého alebo Trockého a Lenina z emigrácie. A človek, ktorý mohol zvrátiť chod 
udalostí, no nezvrátil – Aleksandr Fiodorovič Kerenskij“ (Svanidze, 2004). 
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Oficiálne posty Kerenského nevystihujú jeho status, ktorý požíval v oných 
dňoch: od marca do apríla bol ministrom spravodlivosti, od mája do augusta 
ministrom vojny a námorníctva, od 8. júla premiérom a od 30. augusta aj po-
vestným vrchným veliteľom. Oveľa väčšiu váhu, ako sa postupne ukázalo, 
mali jeho verbálne charakteristiky, ktoré sa objavovali v tlači, pochádzali 
z pier významných intelektuálov alebo sa zachovali v spomienkach účastní-
kov oných udalostí: R. H. Bruce Lockhart hovoril o Kerenskom ako o „jedi-
nom, kto má v ministerskej rade nejakú moc“ (Filosofov, 1917, s. 18), George 
Buchanan ako o „najvplyvnejšom mužovi vo vláde“, V. M. Zenzinov ako 
o „ozajstnom premiérovi“, Zinaida Gippius a Artur Ranson (1929, s. 116) ako 
o „najvplyvnejšom ministrovi“. D. V. Filosofov nazýva Kerenského „symbo-
lom slobodného Ruska“, „prorokom a hrdinom ruskej revolúcie“ (Filosofov, 
1917, s. 26), P. N. Miľukov aj francúzsky socialista Albert Thomas sa zmieňu-
jú, že Kerenskij sám hodnotil svoje postavenie v rámci vlády ako „speciaľno-
je“ (Miľukov, 1955, s. 272; Abraham, 1987, s. 157). 

Z ďalších spomienok môžeme Kerenského ponímať ako „najpopulárnej-
šieho muža v meste“ (Sokoloff, 1956, s. 7), „jediného človeka spomedzi všet-
kých, ktorý sa rozdával úplne...“, „nepostrádateľný Kerenskij posledných dní 
cárizmu“, „všadeprítomný“ (vezdesuščij čelovek) februárových a marcových 
dní (Suchanov, 1991, s. 69), „zosobnenie koaličných a živých síl národa“, „ná-
rodná osobnosť“, ktorej ideály sú nestranícke, ale nadstranícke (Cereteli, 
1965, s. 123 – 124), človek, ktorý prepožičal svoje meno Sovietu (Sobolev, 
1993, s. 19), „pravý rodený syn revolúcie“ (pravorožďonnyj syn revoľucii – 
charakteristika F. A. Stepuna Figes – Kolonitski, 1999, s. 80). Vo všeobecnom 
radostnom opojení revolúciou Rusi v Petrohrade čoraz častejšie vyzdvihovali 
do popredia typickú kategóriu sobornosť, ktorá vtedy dominovala nad stra-
níckosťou (partijnosť) – „Chvála Bohu, poznamenala si Tatiana Gippius, že 
sobornosť víťazí nad straníckosťou (partijnostej)“ (Figes, 1997, s. 352). 

Jeden z vodcov menševikov I. G. Cereteli vo svojich spomienkach naráža 
na skutočnosť, že takmer všetci revoluční lídri boli pre vojakov, ktorí pochá-
dzali hlavne z dedinského prostredia, istými Kristupodobnými zjaveniami 
(Christopodobnyje), „vzhliadali k nám, ako by sme boli uskutočnili zázrak 
revolúcie“. Aj Leonid Andrejev v denníkoch opisuje príklady kultu revolúcie, 
ktorá sa stala akousi súčasťou subkultúry radikálnej inteligencie – zmieňuje sa 
o religii revoľucii či sviatosti revoľucii (Andrejev, 1994, s. 42). Aj Kerenské-
mu sa dostávalo Kristupodobnogo uctievania. O. Figes a B. Kolonitskij uvá-
dzajú zdravice a pozdravy, z ktorých list Mogilevského roľníckeho sovietu 
obsahuje formuláciu na adresu Kerenského, oslavujúc ho ako „apoštola revo-



Ľubomír Guzi 

 
119119119119    

lúcie a osloboditeľa roľníkov“ (apostle of the revolution and the liberator of 
the peasantry), pričom jasne cítiť presun oslavného epiteta zo zautomatizova-
ného Aleksandr IIAleksandr IIAleksandr IIAleksandr II – Car osvoboditeľ na Aleksandr Kerenskij Aleksandr Kerenskij Aleksandr Kerenskij Aleksandr Kerenskij – apostol i osvo-
boditeľ! 

V oných februárových dňoch však vrcholila verbalizácia konceptu Keren-
skij. Reálny človek Kerenskij sa strácal, no v jeho koncepte sa zjednocovalo 
niekoľko významových doktrín. Okrem spomínaného religiózneho podtextu 
sa Kerenskij stával aj dočasnou, hoci klamlivou odpoveďou na hľadania strie-
borného veku – samotný Berďajev spomína, že na jar roku 1917 sa s Keren-
ským stretol aj Andrej Belyj, pričom Kerenského označoval spoločne s jeho 
snaženiami ako roždenije novogo čeloveka (Berďajev, 1991, s. 223). 

Nie je nič udivujúce, že Kerenskému sa dostalo ďalšieho prirovnania – po-
et revoľucii (Turov, 1917). Podčiarkovala sa jeho izbrannosť ako duši revoľu-
cii, nekoronovannogo koroľa. Viktor Černov spomína, že ľudia k nemu z da-
vu prevolávali: „Veď nás! Ukáž nám cestu!“ (Černov, 1934, s. 334). 

Moskovská fabrika D. L. Kučkina, ktorá bola známa svojou produkciou 
pamätných znakov, vyrazila v samotnom apogeu Kerenského popularity že-
tóny s portrétom nového ministra justície. Na zadnej strane sa skvel nadpis 
Slavnyj, mudryj, čestnyj i ľubimyj vožďľubimyj vožďľubimyj vožďľubimyj vožď svobodnogo narodanarodanarodanaroda (Fediuk, 2009, 
s. 144). Entuziazmus Kerenského prívržencov ako keby nepoznal hranice. 
V máji roku 1917 sa v novinách intenzívne posudzoval návrh na vytvorenie 
špeciálneho Fonda imeni Druga Čelovečestva A. Druga Čelovečestva A. Druga Čelovečestva A. Druga Čelovečestva A. F. KerenskogoF. KerenskogoF. KerenskogoF. Kerenskogo (Kolonickij, 
2001, s. 316). Máj bol ozaj veľmi dobrý mesiac na vytváranie obrazu Keren-
ského. Majakovskij, ktorý už v tom čase produkoval svoje poetochroniki, na 
adresu Kerenského písal: „Podšit k istorii, / pronumerovan i skrepľon. / Jego 
risujut / i Brodskij, i Repin.“ Ďalší z početných svedkov a v jeho prípade aj 
zákulisných účastníkov, známy anglický agent Bruce Lockhart, zanechal ďal-
šie veľavravné svedectvo: Stalo sa to 25. mája 1917. 

Revolúcia sa dramatizovala (teatralizovala) prostredníctvom festivalov slo-
body (festivaľ svobody) (Figes – Kolonitski, 1999, s. 44 – 46). Ako v hlavných, 
tak aj v provinčných mestách sa v divadlách alebo na uliciach opakovali, zo-
hrávali scény, ktoré prednedávnom reálne prebehli (aj v Boľšom teatre sa ko-
nali povestné koncertné mítingy (koncert-miting, concert-meeting). Samo-
zrejme, že napodobovali hlavnú hviezdu – Kerenského. Ten zaujímal nielen 
svojím verbálnym a hereckým prejavom, no postupne si pestuje aj svoj vizu-
álny obraz. Jeho manželka Oľga Ľvovna mu poradila ostrihať sa „na bobrika“ 
– ako spomína Nina Berberova, ktorá sa s ním poznala dlhú dobu: „bobrik na 
golove i za sorok let, kak ja jego znala, ne poredel, toľko stal serym, a potom – 
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serebriannym“ (Berberova, 1996, s. 349). Oveľa dôležitejšie je jeho polovojen-
ské sako, ktoré prevzala aj sovietska politická elita a ktoré sa v 20. rokoch 20. 
storočia stalo známym ako oblek vodcu – vožďovka, vožďovki a neskôr sta-
linka, stalinki. 

Samotný Kerenskij sa rád pasoval za Napoleona I. Niektorí sa o ňom vyjad-
rovali ako o mnimom diktatore alebo o revoľucionnom diktatore, Marína 
Cvetajevová v Lebedinnom stane súcitila s Kerenským a neskôr aj s bielym 
hnutím, pričom v duchu intelektuálnych slabostí k francúzskemu cisárovi 
rozvíjala túto tradíciu ruskej inteligencie: „I kto-to, upav na kartu, / ne spit vo 
sne, / Povejalo Bonapartom v mojej strane...“ (Cvetajeva, 1988, T. 2; „I kto-to, 
upav na kartu...“). V. V. Šuľgin však pri charakteristike februára – marca 1917 
dáva takúto odpoveď: 

 
„No veď razve my-to sami k čemu nibuď takomu godny? Razve my ponimali?... Razve my 
byli sposobny v to vremia ‚molnienosno‘ oceniť položenije, predvideť buduščeje, priňať re-
šenije i vypolniť za svoj strach i rysk?... Tot meždu nami, kto eto sdelal by, byl by Napoleo-
nom, Bismarkom ili Stolypinym... No meždu nami takich nebylo...“ (Šuľgin, 1990, s. 448 – 
449) 

 
Kerenského často porovnávali s Mirabeauom, neskôr s Napoleonom. Po-

tom to bol Danton, sám o sebe vravieval, že „medzi nami potrebujeme ‚Mara-
ta‘“. 

Ak by sme epitetá a charakteristiky jeho osoby mali zhrnúť, verejnosť ho 
oslavovala ako „rytiera revolúcie“, „levie srdce“, „básnika ruskej revolúcie“, 
„srdce národa“, „duch národa“, „záchrancu vlasti“, „prvú lásku revolúcie“, 
„tribúna ľudu“, „génia ruskej slobody“, „slnko ruskej slobody“, „národného 
vodcu“, „spasiteľa Vlasti“, „hrdinského ministra“, „proroka a hrdinu ruskej 
revolúcie“, „Prométea ruskej revolúcie“, „dobrého génia slobodného Ruska“, 
„vodcu ruskej revolúcie“, „pýchu a radosť ruskej revolúcie“ (Abraham 1991; 
Figes 1999, 2000; Fediuk 2009 a pod.). Pre ľudí zo sedliackeho prostredia bol 
Christupodobnym, spasiteľom i prorokom, pre intelektuálov zasa „politikom-
intelektuálom“, čo si poznamenali osobnosti z takých rozdielnych svetov ako 
spisovateľ Michail Zoščenko a námorník a dobrodruh Pavel Dybenko (Dy-
benko, 1923, s. 1962; Zoščenko, 1938, s. 223). Spisovateľ Vasilij Nemirovič-
Dančenko konštatoval, že pri počúvaní Kerenského sú „vaše nervy napnuté 
priamo k nemu a sú s ním prepletené do jedného uzla“, akademik S. A. Ven-
gerov sa pohoršoval, keď Kerenského prirovnávali k Dantonovi a hovorili 
o ňom ako o „ruskom Dantonovi“: „On je Kerenskij – a to úplne stačí, aby ho 
to urobilo nesmrteľným“; pre A. I. Kuprina bol zasa narodnym serdcem (Rus-
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skoje slovo, 30. 5. 1917; Svobodnaja Rossija, 12. 6. 1917; cit. podľa Kolonitski, 
2001, s. 317). Vojenské výbory adresovali svoje rezolúcie Kerenskému ako 
narodnomu ministru, nepovtorimomu lideru revoľucionnych sil, neutomi-
momu borcu za delo (ideju), ľubimomu vožďu, nastojaščemu vožďu, simvolu 
revoľucii, verchovnomu vožďu, dorogomu Kerenskomu, tovarišču Keren-
skomu a pod. 

Vytváral sa model akejsi občianskej metafory prerastajúcej do precedentu, 
ktorý cez hlavné precedentné mená revolucionárov sedemnásteho roku 
(hlavne Kornilova, Lenina), boľševických lídrov prvých porevolučných rokov 
(Trockij, Kollontaj, Armand, Zinoviev, Dybenko a pod.) vyvrcholí v kulte 
Stalina a v ochudobnenej konceptuálnej rovine bude prítomný u všetkých 
najvyšších sovietskych predstaviteľov. 
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Mass Media, Political Metaphor and Linguistic Means in Presentation 
of Social Reality and Personality in Periods of Upheavals 

Abstract 

The present paper deals with the forgotten topic of the socio-political discourse and its 
linguistic-speech (or sign) composition in the revolutionary period of Russian history 
after the February 1917. The mentioned year has been known for many years as the 
year of the Great October Revolution, but, actually, it was exactly the February 
Revolution that brought real revolutionary euphoria, in which a significant role was 
played by the means of mediation and extension of various level sign systems, and the 
linguistic means of expression significantly affected the technology of media text 
creation. 
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