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INTENCIONALITA METAFORY V RUSKOM SOCIÁLNOM  
A POLITICKOM DISKURZE  

 
 

Nikoleta Mertová 
 
Abstrakt 
Štúdia je primárne zameraná na kategorizáciu kognitívne podmienených druhov intencionality 
metafory pri budovaní, modifikácii a jej aplikácii v ruskom sociálnom a politickom diskurze. Pokúša  
sa o prierez súčasných teórií vnímania intencionality metafory z aspektu kognitívnej lingvistiky 
a chápania vnútorných vzťahov ideológie, metafory a intencionality komunikačného prostredia 
v politickom diskurze. Musíme si uvedomiť, že metaforu nemožno chápať bez transportu významov  
či akcentovať doslovný preklad jednotlivých elementov, ktorými je štruktúrovaná. Metafora nielenže 
odkazuje k politickej komunikácii a zacielenosti aktéra politickej komunikácie, ale súčasne predstavuje 
aj jej interpretáciu a reflexiu. Jadro politických konceptuálnych metafor sa sústreďuje okolo politických 
persón a udalostí, spätých s aktuálnym dianím v politickom diskurze. Na jednej strane badáme 
existenciu autorských metafor, na strane druhej transformáciu už jestvujúcich metafor, ktoré autor  
s ohľadom na jej verbálno-asociačný základ transpoluje pri hodnotení politicky orientovanej udalosti  
či hodnotení politických subjektov (v závislosti od ich intencionality (diskurz politickej moci, diskurz 
novej politickej elity, autoritársky diskurz, diskurz demokratizácie ai.). 
 
Kľúčové slová 
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PREČO MYSLÍME TAK, AKO MYSLÍME? 
 

Už prvotné spôsoby tvorenia predstáv o svete, vytváranie väzieb s predmetmi nášho 

poznania a ich uchovávanie, kotvenie v pojmovom aparáte predchádza zjavne naša fyzická 

skúsenosť. Predmetnosť objektívnej reality, uvedomovanie si vlastnej fyzičnosti a spôsob 

percepcie sveta nás predurčuje k vytváraniu si fyzických stôp objektívnej reality v našom 

kognitívnom priestore a až po ich ukotvení – tvorba metaforickej projekcie, pre ktorú  

je typická kognitívna kreativita v schéme od konkretizácie k abstraktizácii. Problematika 

postupnej abstraktizácie a pochopenia procesu jej vzniku od našej prvopočiatočnej 

senzomotorickej skúsenosti bola nepochybne prvotným stimulom pri výskume 

konceptuálnych schém (v myslení v oblasti kognitívnej psychológie už v roku 1967, ktorým 

sa datuje vydanie dnes už klasického diela kognitívnej psychológie Ulricha Neissera 

Cognitive psychology /New York, vyd. Appleton-Century-Crofts/). O deväť rokov neskôr 

vychádza Neisserova monografia Cognition and Reality
1
 (San Francisco, vyd. W. H. Freeman 

1976), v ktorej nevyhnutne predpokladá, že recipient disponuje určitými kognitívnymi 

štruktúrami, takzvanými schémami, funkcia ktorých spočíva v sumarizácii informácií 

z okolitého prostredia. Konceptuálne schémy sú: 

  

„[c]entrálnym pojmom v mojom pokuse o zmierenie koncepcií spracovania informácií 

a zberu informácií, pričom každá z nich obsahuje tak mnoho pravdivého, že to nie je možné 

ignorovať. Okrem iného, [pojem schéma] je tým ohnivkom, ktoré spája vnímanie a vyššie 

psychické procesy.“ (autorský preklad) (Neisser 1981, s. 20) 

 

 

                                                 
1
 Neisserova monografia Cognition and Reality, vydaná vydavateľstvom W. H. Freeman v San Franciscu 1976 

vyšla v preklade do ruského jazyka významného ruského psychológa B. M. Veličkovského v roku 1981 pod 

názvom Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. Москва: Прогресс. 
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Fundamentálne východiská Neisserových koncepcií znamenali prevrat v chápaní 

človeka a stáli aj pri zrode kognitívnej lingvistiky a pohľadu vedeckých autorít pri výskume 

metafory. Tu sa kognitívna lingvistika opiera o našu kompetenciu myslieť metaforicky, 

konštruktívne, štruktúrne a do istej miery aj schematicky. Práve metaforickosť nášho 

myslenia, transferencia významov z pôvodnej, zdrojovej oblasti do cieľovej, a teda vznik 

metaforickej projekcie, nám umožňuje vytvárať a chápať komunikačné apely.  

Aktuálnosť výskumu metaforického modelovania súvisí s pragmatickým odhaľovaním 

interakcie medzi konceptuálnymi metaforami a politickým a sociálnym diskurzom, v ktorom 

sa konceptuálna metafora realizuje ako lingvosociálny fenomén (Mertová 2015). Ako tvrdí 

Budajev, výskum zákonitostí metaforického modelovania reality nám dáva možnosť objasniť 

univerzálne a špecifické štruktúry a významy v mentálnom svete človeka a spoločnosti  

a taktiež preskúmať, ako sa kognitívne štruktúry opätovne realizujú v priestore nacionálneho 

politického diskurzu (Budajev 2006). Metaforické modelovanie (N. D. Aruťunovová,  

V. V. Gak, G. B. Skľarevská) je komplexný mentálny a kognitívny proces a zároveň 

predstavuje pragmatické odhaľovanie významových korelácií medzi univerzálnym 

a unikátnym vo významových priestoroch, čo predpokladá možnosti nájsť prienikové 

a konfliktné sféry nacionálnej a internacionálnej charakteristiky (Mertová 2015). 

Metafora diskurzívneho typu (prenesenie významov konceptuálnej metafory do iného 

diskurzu s cieľom kreovať komunikačný zámer a dosiahnuť konkrétny komunikačný efekt) 

obsahuje empirickú vrstvu, vlastnú konceptuálnu metaforu, ktorú ako nositelia jazyka  

a kultúry projikujeme do jazyka. Z toho vyplýva, že konceptuálna metafora ako súčasť 

kultúrnej paradigmy nositeľov jazyka je spôsobilá vstupovať do iných diskurzov a v závislosti 

od intencionality subjektov diskurzu a v súvislosti s intencionalitou diskurzu samotného  

a vlastnou výpovednou silou korigovať významy priame a bezprostredné (Mertová 2015). 

Vstupom do kategórií sociálneho a politického priestoru sa aktivuje jej argumentačná 

(inokedy ideologická, schematizujúca) a manipulačná sila, ad exempla: metafora ROZVOJ 

SPOLOČNOSTI – POHYB (DOPREDU) PO CESTE (implikuje progres, progresívne 

myšlienky a názory (прогрессивные / передовые мысли, прогрессивные / передовые идеи, 

прогрессивные / передовые взгляды) cieľ, smer cesty, stály rozvoj, vývoj dopredu; pohyb 

vpred na úrovni konceptuálnej metafory, prvopočiatočne chápaný fyzicky je prenesený  

do abstraktného mentálneho obrazu a asociovaný s nárastom, dynamikou, vývinom dopredu; 

metaforická projekcia prebieha zo zdrojovej oblasti (source domain) a kreuje novú predstavu 

a význam politickej metafory (diskurzívnej): ПУТЬ К КОММУНИЗМУ (cesta  

ku komunizmu), ПУТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА (cesta výstavby socializmu) 

vo význame VSTÚPIŤ NA CESTU PROGRESU A ROZVOJA a BYŤ NA STABILNEJ 

POZÍCII SMEROM K VÝVOJU. 

Politický diskurz sám osebe predstavuje polyintencionálny systém a ako píše  

A. P. Čudinov v dnes už klasickom diele ruskej vetvy politickej lingvistiky Rusko v zrkadle 

metafory (Россия в метафорическом зеркале 2001): 

 

„Základnou funkciou politickej reči je zmena predstáv adresáta o politickej realite, 

transformácia politického sveta vo vedomí recipientov. Jedným z najdôležitejších 

prostriedkov takejto transformácie je metaforický model, ktorý umožňuje akýkoľvek zložitý 

problém premeniť na úplne jednoduchý či dobre známy, znásobiť jeho význam alebo, naopak, 

odpútať od neho pozornosť spoločnosti, vyvolať predstavou o ďalšom vývine udalostí 

bezvýchodiskovosť alebo, naopak, chápať tento stav ako prirodzený.“ (autorský preklad) 

(Čudinov, s. 42) 
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V tejto súvislosti je dôležité chápať intencionalitu samotného politického a sociálneho 

diskurzu ako fundamentálny motivátor politických udalostí. Intencia, ponímaná  

ako systematický fenomén kognitívnej aktivity nositeľa jazyka, predstavuje podľa 

Kolšanského „svojráznu zmes potreby, motívu a cieľa“ (Колшанский 1979, s. 53).  

Táto potreba, motív a cieľ existencie politického diskurzu je získanie a upevnenie moci 

v politickom a sociálno-ekonomickom priestore spoločnosti.  

 

 
IDEOLÓGIA, METAFORA A INTENCIONALITA V DISKURZE 
 

Vychádzajúc zo všeobecnej definície komunikácie, musíme predpokladať účasť 

minimálne dvoch kognitívne vybavených jedincov a splnenie cieľa samotného 

komunikačného procesu – porozumenie komunikátu. Klasický model komunikácie Harolda 

Lasswella z roku 1948 (The Structure and Function of Communication in Society), ktorým 

demonštroval úlohu komunikačných faktorov v médiách, vychádza z piatich pilierov (kto?, 

čo?, ako?, komu? a prečo? [schému upravila N. M.]). 

 
Obrázok 1. Komunikačný model Harolda Lasswella 

 

 
 

Avšak, efektívna komunikácia neplní iba informačný cieľ, ale deje sa v dôsledku 

demonštrácie komunikačného zámeru expedienta s dopadom komunikačného efektu  

na recipienta. V tomto bode nášho výskumu nie je možné neoprieť sa o teóriu rečových aktov 

(klasifikované Searlom (1965, 1969) a Austinom (1962) ako direktívne, komisívne, 

expresívne, deklaratívne, reprezentatívne), ktoré sa riadia istými pravidlami: „Regulatívne 

pravidlá regulujú predtým existujúcu činnosť, činnosť, ktorej existencia je logicky nezávislá 

od pravidiel. Konštitutívne pravidlá konštituujú (aj regulujú) činnosť, ktorej existencia  

je logicky závislá od pravidiel.“ (Searl 2007, s. 55) 

Prečo hovoríme tak (istým spôsobom), ako hovoríme? Rečové akty disponujú 

intencionalitou, zameranosťou a konvencionalitou a „[v]ždy sú späté s osobou expedienta. Ich 

postupnosť vytvára diskurz.“ (autorský preklad) (Арутюнова 1990а, s. 412) Špecifikum 

komunikačnej intencie aktéra spočíva v osobitosti diskurzu, v ktorom sa komunikácia deje.  

Jazykové prostriedky, používané v politickej komunikácii často obsahujú prvky obraznosti 

a metaforu samotnú, s cieľom polemizovať a dosahovať v politickej komunikácii strategické 



Nikoleta Mertová                                                                                                   Médiá a text 6 

    

65 

 

ciele. Snáď najvýpovednejším spôsobom kognitívneho štruktúrovania, ktorý priamo zasahuje 

schopnosť jedinca konceptualizovať, kategorizovať a transportovať významy je metafora. 

Hovoriac o metafore ako o jazykom nelimitovanom médiu expandovania nášho kognitívneho 

priestoru za direktné schémy, musíme si uvedomiť, že metaforu nemožno chápať  

bez transportu významov či akcentovať doslovný preklad jednotlivých elementov, ktorými  

je štruktúrovaná. Prax ukazuje, že predstavuje aj médium manifestácie komunikačných cieľov 

v politickom diskurze. Vyvstáva tu však otázka, akú hranicu individuálnej (ja – ty) alebo 

kolektívnej (ja – my) intencie v relácii aktér – recipient metafora reprezentuje? V oblasti 

realizácie sociálnych a politických potrieb a motívov je však táto hranica intencie podmienená 

konvenčnými reláciami. G. Chazagerov analyzujúc podmienky komunikácie v sociálnej 

a politickej sfére odhaľuje:  

 

„Na osi „ja“ – „my“ nevstupuje „ja“ do interakcie s intenciou konkrétneho adresáta,  

ale s kolektívnymi konvenciami. Samozrejme, k zahmlievaniu dochádza tým, že adresát má 

konkrétne očakávania podmienené práve konvenciami (ide o takzvané žánrové očakávania) 

a identifikáciou s danými očakávaniami hovoriaci berie do úvahy intencie adresáta. Inými 

slovami, „ja“ a „my“ sa v hraniciach rečového aktu vyjadruje cez „ja“ a „ty“. Aj napriek 

tomu, nie je to prekážkou v odlišovaní dvoch osí komunikácie: osi intencie („ja“ – „ty“) a osi 

konvencie („ja“ – „my“). Vo svetle tohto rozdielu, presnejšie antagonizmu môžeme oveľa 

adekvátnejšie pochopiť mnohé antinómie komunikácie.“ (autorský preklad) (Хазагеров 2006, 

s. 42). 

 

Metafora nielenže odkazuje k politickej komunikácii a zacielenosti aktéra politickej 

komunikácie, ale súčasne predstavuje aj jej interpretáciu a reflexiu.  Je známe, že v jazyku  

sa stretávame s metaforami, ktoré sú akoby predurčené pre použitie v konkrétnom kontexte, 

no súčasne možno tvrdiť, že existuje aj druhá skupina a s ňou aj fakt, že existujú metafory 

kontextuálne nezacielené. V tomto zmysle by sme chceli poukázať na politické konceptuálne 

metafory, jadro ktorých sa sústreďuje okolo sociálnych a politických očakávaní a udalostí, 

spätých s dianím v politickom diskurze. Na jednej strane badáme existenciu autorských 

metafor, na strane druhej transformáciu už jestvujúcich metafor, ktoré autor s ohľadom na jej 

verbálno-asociačný základ transponuje pri hodnotení politicky orientovanej udalosti  

či hodnotení politických subjektov v závislosti od ich intencionality (diskurz politickej moci, 

diskurz novej politickej elity, autoritársky diskurz, diskurz demokratizácie a i.). 

Z aspektu súbežného pôsobenia jednotlivých pilierov realizácie komunikácie 

(intencionalita, zameranosť a konvencionalita) je možné klasifikovať a kategorizovať 

kognitívne podmienené druhy samotnej intencie politickej metafory (prostredníctvom analýzy  

ideologického politického diskurzu obdobia existencie sovietskeho jazyka):  

˗ kontaktná ako reprezentujúca, preferenčná (sebaprezentujúca) a (relačná, personali-

zujúca v každom nositeľovi jazyka a kultúry vyšší stupeň zodpovednosti za všeobec-

né blaho) interakčná intencionalita politickej metafory; 

˗ deklaratívna ako axiologická (konceptualizujúca v cieľovej auditórii koncepty vlast-

ných kultúrnych hodnôt a hodnôt demokracie) a normalizačná vo vzťahu 

k prezentácii politickej moci a ideologickej autority; 

˗ apelatívna ako persuazívna, slúžiaca legitimizácii vlastných činov a politických roz-

hodnutí, no súčasne zjednocujúca predpísanou direktívou celú spoločnosť;  

˗ informačná; 

˗ komunikačná. 

Metafory sú pomerne častým javom pri formovaní spoločenských a politických 

ideológií. Golubevová v tejto súvislosti poukazuje na kompetenciu metafory vytvárať 

takzvané mémy, známe aj ako vírusy myslenia, predstavujúce „[k]ultúrne konštrukty – 
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replikátory, uchovávané a odovzdávané od indivídua k indivíduu prostredníctvom procesu 

imitácie“ (Голубева 2016, s. 213).  

Aktualizácia a invokácia istých frejmov (dopredu – progres, dozadu – regres, vysoké  

je pozitívne a nízke – negatívne) u recipienta s intenciou dosiahnuť konkrétny cieľ – je 

pragmaticky významnou, realizuje sa s cieľom formovania istých predstáv, mienok, 

presvedčení (politická propaganda, ideologická propaganda, formovanie verenej mienky). 

V jazyku sovietskej ideológie predstavovala práve aktualizácia typizovaných frejmov 

a vyvolanie konkrétnej asociácie najfrekventovanejší postup pri manipulatívnej komunikácii.  

Z doterajších výskumov sovietskeho jazyka (Vasiľiev 2011 uvádza 22 možných 

ekvivalentov pojmu sovietsky jazyk: jazyk totalitnej spoločnosti, sovietsky novojaz
2
,  

sovietsky jazyk, jazyk sovietskej spoločnosti, totalitárny jazyk, lživý jazyk, jazyk štátnej 

služby, ruský sovietsky jazyk, rituálny jazyk, drevený jazyk, ruský totalitárny jazyk, 

totalitárny jazyk sovietskej epochy, totalitárny jazyk v ruskej variante, sovietsky brat 

novojazu, sovietsky variant ruského jazyka, jazyk totalitárnej sovietskej spoločnosti, jazyk lži, 

politizovaný sovietsky jazyk, jazyk sovietskej epochy, jazyk totalitarizmu, politizovaný jazyk 

Sovdepie, žargón moci), resp. Lingua Imperii Sovietici (termín Chlebdu, 1994) vyplýva,  

že postupná a detailná ideologizácia jazyka slúžila ako organon sociálneho vplyvu a naplnenia 

komunikačného zámeru manipulatívnych praktík. Sovietsky jazyk ako oficiálny, stranícko-

štátny variant ruského jazyka bol v službách politickej moci, bol prostriedkom plnenia 

základných ideologických cieľov Sovietskeho zväzu. Demagógie, parciálne prezentované 

v ideologémach jednotlivých etáp rozvíjajúceho sa ideologického jazyka a vnorené  

do sociálnych a kognitívnych konštruktov boli výraznou črtou konceptualizácie 

a stereotypizácie obrazu sveta: nadlho formovali predstavy o sociálnej realite, ovplyvňovali 

rečový prejav a myslenie, napĺňali žiadaný komunikačný efekt manipulácie masami. 

Psychologizujúce a propagandistické naladenia spoločnosti, ktoré za ideologizáciou ukrývali 

reálny vnútorný obsah, mali značný tendenčný dopad na verejné masy a široké publikum 

práve prostredníctvom ideologém, ktoré predstavovali:  

 

„minimálny úryvok textu, ...[p]redmet alebo symbol, vnímaný autorom, poslucháčom, 

čitateľom ako priame či nepriame odvolanie sa na metajazyk alebo na konkrétne penzum 

svetonázorových noriem a fundamentálnych ideových mechanizmov, ktorými sa musí riadiť 

celá spoločnosť. Ak by sme danú definíciu aplikovali na chápanie metafory, mohli by sme 

ideologému nazvať najjednoduchším komutátorom rečového správania sa z individuálneho  

a prirodzeného na verejný stranícko-štátny režim.“ (Gusejnov 1990, s.27)  

 

Napríklad pre výstavbu významov a obsahov ideologicky orientovaných schém 

nachádza v jazyku ideológie svoje uplatnenie prostredníctvom orientačných metafor 

množstvo ideologických pojmov a stratégií. Pri analýze metafory a konceptuálnych štruktúr, 

formujúcich sa okolo politických konceptov, je viac než zjavná stereotypizácia 

a schematizácia nášho myslenia. Regres, neúspech a devalvácia v spoločnosti je chápaná 

prostredníctvom orientačnej metafory, v ktorej naberá význam DOLE (NÍZKO) – ZLE 

(NEGATÍVUM).  Rast, politicko-ekonomický úspech a progres v sociálnej a politickej sfére 

sovietskej spoločnosti bol často konceptualizovaný prostredníctvom orientačných metafor 

v škále HORE (VYSOKO) – DOBRE (POZITÍVUM): 

(dokázať) vysoko zvíťaziť – (одержать) Великую Победу (великое торжество) 

(dosiahnuť) vysoký stupeň kontroly – (достичь) высокий уровень контроля 

postaviť si vysoké (vyššie) ciele – ставить (перед коллективом) высшие цели  

vysoká zodpovednosť – высокая ответственность 

                                                 
2
 „novojaz“ – „новояз” – kalk anglického newspeak autora románu antiutópie Georgea Orwella „1984“ (Orwell 

1950). 
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vysoké tempo a výsledky vývoja – высокие темпы и результаты развития 

vysoký post (pozícia) – высокий пост 

zabezpečiť vysoký stupeň bezpečnosti – обеспечить высокий уровень безопасности  

vysoké tempá rozvoja krajín (v rámci princípov novej ekonomickej politiky – pôvodná 

abreviatúra NEP) – высокие темпы развития страны (НЭП) 

vyššia miera sociálneho zabezpečenia (ochrany) – высшая мера социальной защиты 

a podobne. 

Často sa orientačná metafora rozmerov vyjadruje v jazyku sovietskej ideológie 

prostredníctvom adjektív ako veľký, titanický či gigantický (rast) a obrovský (úspech), 

napríklad гигантский, большой, крупный, великий, титанический, великий и могучий 

Советский Союз (event. могучий, сильный, великий, могущественный). A. P. Čudinov 

(2009, s. 257) poukazuje na okolnosť, že pokiaľ je takýto hyperbolizujúci element spájaný 

v metaforách, odkazujúcich k perfekcionizmu politického subjektu alebo subordinácii,  

je možné ich diferencovať do niekoľkých kategórií: 

˗ metafory, komparujúce autoritárske zriadenie s výchovou; 

˗ metafory, komparujúce politické vedenie s ľuďmi intelektuálne nadpriemernými; 

˗ metafory, komparujúce politický systém s vojenskou (event. armádnou) štruktúrou; 

˗ metafory, komparujúce politický systém s úlohou, predkladanou pedagógom, 

s úlohou, ktorá stojí „pred národom“, napríklad: 

слава великому советскому народу – sláva mohutnému sovietskemu národu; 

величайшая заслуга Ленина – najvýznamnejšia (najväčšia) Leninova zásluha; 

великое учение Ленина – veľké učenie Lenina; 

великая сила идей Ленина – veľká sila Leninových ideí; 

ленинизм, ленинский этап в развитии революционной теории по праву называют 

высшим этапом марксизма – leninizmus, leninská etapa v rozvoji revolučnej teórie  

je právom nazývaná vyššou etapou marxizmu; 

ленинизм — самая передовая и влиятельная идеология в современном мире – 

leninizmus – najpokrokovejšia a najvplyvnejšia ideológia v súčasnom (modernom) svete atď. 

  

 

ZÁVER  
 

Hyperbolizácia v schematizácii a konceptuálnej fixácii predstavy o sovietskom svete 

bola protipólom a antagonistickou opozíciou k zvyšku celého a ostatného sveta. Pretavenie 

pôvodnej fyzickej a konkrétnej skúsenosti prostredníctvom metaforickej projekcie  

do abstraktného sveta sa dialo aj za pomoci kontrastov a opozície v konceptualizácii sveta: 

revolúcia sovietskeho národa bola veľkou, nesúcou víťazstvo a revolúciou svetovou 

(великая, победоносная, мировая революция); minulosť bola smutná, temná 

a budúcnosť svetlá (печальное прошлое – светлое будущее); myšlienky viedli k pokroku 

(передовые мысли); boj s kapitalizmom bolo potrebné neustále posilňovať (по усилению 

борьбы с капитализмом); nepriateľ bol triedny, a preto sa vyžadoval boj celej spoločnosti, 

národ a nepriateľ boli progresívnymi (прогрессивный враг, прогрессивные силы) a viera  

vo víťazstvo sovietskeho národa bola železnou či oceľovou (стальной). Intencia skrývajúca 

sa za množstvom schém, konceptov a frejmov neplnila iba komunikačnú alebo informačnú 

funkciu, ale predovšetkým apelatívnu, kontaktnú a deklaratívnu v službách ideologizujúceho 

jazyka a splnenia manipulatívnych cieľov vedúcej strany bývalého ZSSR.  
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Intentionality of metaphor in Russian social and political discourse  
 
Abstract 
The study is primarily focused on categorizing cognitive contingent intentionality kinds of metaphors  
in the construction, modification and its application in the Russian social and political discourse.  
It attempts a cross-section of current theories of perception of intentionality metaphors from the aspect 
of cognitive linguistics and understanding of internal relations of ideology, metaphor and intentionality 
of communication environment in the political discourse. We must remember that the metaphor can 
not be understood without transporting the meanings or highlighting the literal translation of each 
element that is structured. A metaphor refers not only to political communication and a targeted 
person involved of political communication, but also presents its interpretation and reflection. In this 
sense, we would like to highlight the political conceptual metaphors, the core of which is centered 
around political staff and events linked with current events in the political discourse. On the one hand 
we see the existence of author`s metaphors, but on the other hand the transformation of already 
existing metaphors that the author, with respect to the verbal-association basis, used in assessing 
politically oriented events or future political entities (depending on their intentionality (discourse  
of political power discourse of the new political elite, authoritarian discourse, the discourse  
of democratization, etc.). 
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