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Edit oriál

V poradí šestnásta publikácia zborníkového radu Aspekty vznikla
v rámci dlhodobej spolupráce zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla
vo Varšave s partnerskými organizáciami z Českej republiky, Poľ
ska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky. Projekt ASPEKTU s pracovným názvom „Rodové aspekty politickej komunikácie“ nadväzuje na predchádzajúce práce, ktoré sa venovali skúmaniu politiky
a rodu na Slovensku1, predovšetkým na publikáciu Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien (ASPEKT 2011), ktorá priniesla
rôzne pohľady na to, za akých okolností a akým spôsobom sa ženy
stávajú politickými subjektkami, a ktorá načrtla aj tému politickej
komunikácie na príklade predvolebnej kampane kandidátky na primátorku Bratislavy Magdalény Vášáryovej. Posolstvá odovzdávané
a prijímané v politickej komunikácii, ako aj ich formálna stránka
nás čoraz viac zaujímali a čím viac sme čítali, tým viac sa naše predstavy diferencovali. Po zbere materiálov sa ukázalo, že väčšina výstupov predvolebnej kampane síce mala určitú formu, ale chýbal jej
obsah. Stretli sme sa s vyprázdnenými heslami na bilbordoch i vo
videách, s bezobsažnými frázami v diskusných reláciách a s často
formálnym prístupom političiek, politikov i politických strán k internetovým sociálnym sieťam. Aj pri štúdiu literatúry o politickej
komunikácii sme narážali na určitú dávku obsahovej vyprázdnenosti, a to predovšetkým v podobe komercionalizujúceho jazyka,
ktorý chápal politické posolstvá výlučne ako produkt ponúkaný
spotrebiteľom a spotrebiteľkám. Brian McNair (2011, s. 37) pri tejto
téme cituje Herberta Schillera, podľa ktorého sú političky a politici
„predávaní“ verejnosti podobne ako mydlo alebo autá. Objavila sa
pred nami veľká výzva – pripraviť publikáciu tak, aby sme reflektovali súčasný stav politickej komunikácie na Slovensku, a pritom
nereprodukovali predstavu politiky ako obchodu a politických ideí
ako tovaru.
Projekt sme začínali s cieľom priniesť rôzne ukážky toho, akými spôsobmi možno nazerať na rôzne časti politickej komunikácie
pred parlamentnými voľbami 2012 – bilbordy, videošoty, volebné
programy, nové médiá – z rodovej perspektívy. Hoci predvolebná
kampaň je len jednou zo súčastí dlhodobej politickej komunikácie,
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je obdobím, keď je táto komunikácia najintenzívnejšia, keď sa jej
političky, politici, politické strany, ako aj občianky a občania venujú najviac. Možno ju teda chápať ako určitý koncentrát, v ktorom
sa dajú identifikovať najvýraznejšie snahy kandidátov a kandidátok presvedčiť voličstvo o tom, že sú tou správnou politickou voľbou, a zároveň analyzovať komunikačné stratégie, ktoré pri takomto presviedčaní využívajú. Texty publikácie prinášajú ukážky toho,
ako sa rodový poriadok v spoločnosti prejavil v politickej komunikácii, aká dynamika vzťahov politik-politik, politik-občan, občanobčan sa reprodukovala.
Definície politickej komunikácie sa rôznia, niektoré sa zameriavajú výlučne na verbálnu stránku komunikácie, iné zahŕňajú aj
symbolické komunikačné akty, neverbálnu komunikáciu a rôzne
formy protestov. Denton a Woodward charakterizovali politickú
komunikáciu s dôrazom na zámer – to, čo robí komunikáciu politickou, nemá byť komunikátor, ale obsah a zámer (podľa McNair, 2011,
s. 3 – 4). McNair (tamže) nadviazal na zdôrazňovanie zámeru a do politickej komunikácie zahrnul:
1. všetky formy komunikácie zo strany političiek, politikov, ako aj
iných politických aktérov s cieľom dosiahnuť určité ciele;
2. komunikáciu adresovanú politickým aktérom zo strany ne-političiek a ne-politikov (napríklad novinárok, občanov a pod.);
3. komunikáciu o politických aktéroch a ich aktivitách obsiahnutú
v mediálnych obsahoch.
V publikácii Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 používame pojem politická komunikácia vo význame,
ktorý formuloval McNair, a to predovšetkým preto, lebo k politickým aktérom nezaraďuje len politické strany, ale aj verejné organizácie (odborové organizácie, mimovládne organizácie, lobistické skupiny a pod.), teroristické skupiny a nátlakové skupiny
(pressure groups), ktoré sú menej inštitucionalizované ako verejné
organizácie a väčšinou sa zameriavajú na jednu konkrétnu tému
alebo cieľ. Zohľadňuje pritom aj skutočnosť, že aktérmi a aktérkami politickej komunikácie môžu byť aj jednotlivci. Do tzv. interpersonálnej politickej komunikácie patria aj individuálne rokovania za zatvorenými dverami, neoficiálne rozhovory novinárok
a novinárov či diskusie ľudí vo verejnom a súkromnom priestore.
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Takáto široká definícia politickej komunikácie korešponduje
s naším chápaním politiky, ktoré sa neobmedzuje len na inštitucionálnu politiku, ale zahŕňa rôzne podoby politiky, resp. politík
v rôznych oblastiach spoločnosti. V tejto publikácii sa zameriavame
na oblasť inštitucionálnej politiky, teda takej, ktorej aktéri sa po
získaní mandátu zaviažu dodržiavať ústavou definované pravidlá
politického systému, v rámci ktorého pôsobia (McNair, 2011, s. 5). Zároveň vidíme priestor na ďalšie skúmanie v iných formách politickej komunikácie, napríklad počas štrajkov, občianskych protestov,
v sociálnych kampaniach a pod.
Pri skúmaní politickej komunikácie chápeme rod ako analytickú
kategóriu, teda tak, ako ho uchopila a definovala historička Joan
Wallach Scott. Zdôrazňuje potrebu odpútať rod od jeho limitovaného sociálneho vymedzovania: od používania slova rod ako synonyma slova ženy, resp. od označovania vzťahov žien a mužov. Definícia rodu ako silnej analytickej kategórie obsahuje dva základné
body: „1. rod je konštitutívnou súčasťou sociálnych vzťahov, ktoré sa zakladajú na uvedomovaných rozdieloch medzi pohlaviami;
2. rod je primárnym spôsobom označovania mocenských vzťahov.“
(2007, s. 57) Teoretické uchopenie rodu Scott rozvíja v druhej téze,
ktorú reformuluje: „Rod je primárnou oblasťou, v rámci ktorej či
prostredníctvom ktorej sa artikuluje moc.“ (S. 59) Pre túto publikáciu
je zásadné konštatovanie, že zisťovanie spôsobu, ako pojem rodu
legitimizuje a konštruuje sociálne vzťahy, napomáha chápanie reciprocity medzi rodom a spoločnosťou „i konkrétne a kontextuálne podmienené špecifické spôsoby, akými politika konštruuje rod
a rod politiku“ (s. 60).
Publikáciu o rodových aspektoch politickej komunikácie sme
začali pripravovať niekoľko mesiacov po tom, čo v októbri 2011 vyslovila Národná rada SR nedôveru vláde prvej slovenskej premiér
ky Ivety Radičovej. Príčinou bola neschopnosť vládnej koalície dohodnúť sa na prijatí alebo odmietnutí Európskeho stabilizačného
mechanizmu, tzv. eurovalu. Prezident Ivan Gašparovič premiérku
odvolal a poveril ju, aby doviedla vládu do predčasných volieb,
ktoré sa uskutočnili 10. marca 2012. Iveta Radičová oznámila, že
v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandidovať nebude
a z politiky odchádza. Na jednej strane sa objavovali hlasy, podľa
ktorých daná situácia potvrdila, že politika je priestor vhodný predovšetkým pre mužov, hlasy, ktoré situáciu považovali za zlyhanie
žien, resp. ženskosti v politike či za osobný problém premiérky, na
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druhej strane sa objavovali hlasy, ktoré uvažovali o tom, čo hovorí odchod Ivety Radičovej o politickom priestore, z ktorého prvá
slovenská predsedníčka vlády odchádza. V tomto kontexte sme
skúmali predvolebnú komunikáciu politických strán, bolo pre nás
preto zaujímavé sledovať aj to, či političky, politici alebo politické
strany nejakým spôsobom odkazujú na pôsobenie prvej premiérky
na Slovensku.
Publikácia Politika vylúčenia a emócií. Aspekty predvolebnej kampane 2012 prináša dva texty, pričom každý sa zameriava na istú časť
politickej komunikácie pred voľbami 2012. Alexandra Ostertágová vo svojej štúdii Kto je občan? Konštrukcia občianstva v programoch
politických strán skúma, akým spôsobom politické strany vytvárali
a prezentovali obraz tých, ktorým sa prihovárajú. Autorka sleduje
inkluzívnosť a exkluzívnosť kategórie občianstva v predvolebných
programoch, pričom využíva konceptuálny rámec Niry Yuval-Davis
(2008), ktorý nabúrava striktné oddelenie súkromnej a verejnej sféry.
Druhý text s názvom Sex, vtipy a pop rock. Mítingy politických strán
Smer-SD a SDKÚ-DS sa zameriava na tú časť predvolebnej kampane,
ktorej výskum na Slovensku doteraz nevenoval väčšiu pozornosť,
na osobné stretnutia političiek a politikov s občanmi a občiankami. V analýze sú zahrnuté politické strany, ktoré sa vystriedali
na premiérskom poste – odchádzajúcu premiérku Ivetu Radičovú
(SDKÚ-DS) nahradil Robert Fico (Smer-SD). Štúdia sleduje, aké
obsahy dostávajú a znovunadobúdajú pojmy ako politika, politik,
občianka, občan a súčasne, akými komunikačnými stratégiami sa
tieto obsahy vytvárajú.
Zuzana Maďarová
Poznámka
1
V roku 2000 vyšla publikácia Ženy v politike – dôsledok tranzície verejnej politiky?
(Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – S.P.A.C.E.), o dva roky neskôr bola tejto téme venovaná kapitola v publikácii Slovensko 2002. Súhrnná správa o stave
spoločnosti I. (Inštitút pre verejné otázky). V rámci projektu „Hlasy žien za zvýšenie
účasti žien v parlamentných voľbách 2002“ vypracovala Oľga Pietruchová analýzu
volebných programov strán v parlamentných voľbách 1998 a Katarína Farkašová pripravila analýzu volebných programov strán v parlamentných voľbách 2002.
V rade Aspekty vyšla publikácia Hlasy žien. Aspekty ženskej politiky (ASPEKT 2002).
Výstupom projektu „Voľby do NR SR v roku 2006 — rodové aspekty“ bola publikácia Kradmá ruka feministky rozvažuje za plentou. Aspekty parlamentných volieb 2006
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(ASPEKT 2007). Politickej reprezentácii žien sa venovala aj Barbora Holubová
v správe Účasť žien v politike – postoje, stav a perspektíva (Inštitút pre výskum práce
a rodiny 2010).
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Dnes by zrejme málokto otvorene protirečil názoru, že všetci ľudia majú rovnakú hodnotu a majú si byť rovní. Idea rovnosti
obsiahnutá v koncepcii občianstva i ľudských práv je formulovaná v nadnárodných deklaráciách aj v dokumentoch jednotlivých
štátov. Ako sa píše v Prvom oddiele Druhej hlavy Ústavy Slovenskej
republiky: „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné (...) bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti,
jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.“ (S. 2)
Prečo potom ustavične pretrvávajú nerovnosti v uznaní aj v prístupe k zdrojom medzi ľuďmi rôzneho rodu, sociálneho pôvodu,
etnickej príslušnosti, ekonomického statusu alebo zdravotného
stavu? (Porovnaj Fraser, 2004; Young, 1989) Zdá sa, že ideológia rovnosti
môže viesť k paradoxným situáciám. Ako uvažuje napríklad politológ Ondřej Slačálek, „právě proto, že všichni mají nescizitelná lidská práva, říká nám ideologické užití lidských práv, může se každý
snažit, žádná uzurpující moc mu nestojí v cestě, a tím pádem může všechna selhání přičítat sám sobě“ (2010, s. 153).
Vzťahy nerovnosti sa často vysvetľujú ako prirodzený dôsledok
rozdielnej miery úsilia jednotlivcov, pričom sa prehliadajú inštitucionálne a štruktúrne obmedzenia, ktoré určité skupiny1 zažívajú
v prístupe k platenej aj neplatenej práci, k vzdelaniu, želanému
spoločenskému oceneniu či slobode rozhodovania (tamže). Tieto obmedzenia neraz plynú z androcentrických (Orloff, 1993; Pateman, 1998;
Young, 1989; Yuval-Davis, 2008), etnocentrických a rasistických (Dijk, 1992,
1997; Schinkel, 2008), heterosexistických (Hobson – Lister, 2002) či ageistických (Higgs, 1995) predstáv o ideálnom občanovi. Významným agensom utvárania, upevňovania alebo reformulácie týchto predstáv
sú aj političky a politici, ktorí majú možnosť nastoľovať témy vo
verejnom priestore a ovplyvňovať nielen ekonomické a legislatívne
rámce života občianok a občanov, ale aj verejný diskurz a verejnú
mienku (Dijk, 1997).
Parlamentné voľby v marci 2012 ponúkajú príležitosť pozorovať, ako vnímajú občianstvo politici a političky na Slovensku. O čiu
priazeň sa kandidujúce strany vo voľbách vlastne uchádzajú? Zaujímajú ich všetky občianky a občania Slovenskej republiky a všetkým priznávajú aj rovnakú hodnotu a rovnaký význam? Alebo chápu kategóriu občianstva exkluzívne? Kto je skutočným občanom
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či občiankou? Tieto otázky si kladiem pri analýze predvolebných
programov, ktoré politické strany predložili svojim voličkám a voličom ako oficiálny stranícky materiál pred voľbami v roku 2012.

1 Met odologické výc hod i ská

V parlamentných voľbách roku 2012 kandidovalo 26 politických
strán2. Písomne sformulovaný program predložilo 23 z nich, strany Obyčajní ľudia, Strana rómskej únie na Slovensku a Zelení svoj
program v písomnej podobe nezverejnili. Sledovaný súbor tak tvorilo 23 predvolebných dokumentov, ktoré som podrobila kvalitatívnej obsahovej analýze a aj kritickej diskurzívnej analýze.
V rámci kvalitatívnej obsahovej analýzy som využila postup,
ktorý navrhuje David Altheide (1987, 1996). Tento postup umožňuje utvárať obsahové kategórie kombináciou induktívneho a deduktívneho prístupu. Kategórie nevznikajú výlučne ako hypotézy
odvodené z teoretických koncepcií či výlučne prostredníctvom
otvoreného kódovania. Vynárajú sa na základe reflexie teoretických
východísk aj samotných dát. Možno tak zohľadňovať formulovaný
výskumný zámer a vlastnú povahu sledovaného súboru. (Tamže)
Zaujímala som sa o dva vzájomne súvisiace okruhy obsahov.
Po prvé som sa pokúsila identifikovať, ako sa v predvolebných
programoch utvárali diskurzívne skupiny my a oni. Cieľom bolo
zistiť, aký ideál občianstva utvárali kandidujúce strany vo svojich
predvolebných programoch, aké charakteristiky a činnosti prisudzovali občiankam a občanom a ako tieto charakteristiky a činnosti hodnotili. Skrátka, kto bol podľa kandidujúcich strán hodnotným členom spoločnosti.
Ďalšie obsahy, na ktoré som sa v predvolebných programoch
zamerala, sa odvíjali od úvahy o občianskych právach a povinnostiach. Občianstvo totiž možno chápať aj ako vzťah práv a povinností ustanovený medzi jednotlivcom a štátom. Práva sa občiankam a občanom priznávajú na základe toho, ako prispievajú
k fungovaniu spoločnosti – ako si plnia svoje občianske povinnosti
v rozličných sférach. (Kymlicka – Norman, 1994; Yuval-Davis, 2008) Pozíciu
občianok a občanov som sledovala v sfére štátu, spoločenských
organizácií (civil organizations of society3), akými sú napríklad trh,
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vzdelávanie či médiá, a v rodinnej sfére. Takúto konceptualizáciu
spoločenského priestoru navrhuje Nira Yuval-Davis (2008) ako rozšírenie klasického delenia na verejný a súkromný priestor. Týmto spôsobom možno zohľadňovať rodové (i vekové, národnostné
a iné) aspekty spoločenského usporiadania (porovnaj Okin, 1998). Mojím zámerom bolo sledovať, aké pozície mali podľa kandidujúcich
strán zastávať rôzne sociálne skupiny, komu strany pripisovali zodpovednosť za štát, spoločenské organizácie či rodinu.
Tieto obsahové kategórie som ďalej sledovala optikou kritickej diskurzívnej analýzy. Zamerala som sa na to, ako predvolebné
programy utvárali diskurzy vlastnej skupiny my a cudzej skupiny oni a aké vzťahy dominancie a podriadenosti sa medzi týmito
skupinami formovali. Zaujímalo ma tiež, aké ideologické pozadie
tieto vzťahy vysvetľovalo a legitimizovalo, čo chápali kandidujúce
strany ako normálne a prirodzené, objektívne a nespochybniteľné.
(Dijk, 1995; Wodak – Meyer, 2009)

Jednotku oboch analýz tvoril celý súbor predvolebných programov. Hoci by bolo možné sledovať programy aj samostatne a porovnávať ich medzi sebou, mojím cieľom je ponúknuť náhľad
do všeobecných a opakujúcich sa trendov v spôsobe, akým politici a političky konštruovali kategóriu „skutočného“ občianstva.
Výsledky budem preto dopĺňať o názorné ilustrácie z viacerých
programov4 a bližšie opíšem len výrazné odlišnosti medzi rôznymi
stranami.

2 Kv a lit a tív na ob sahov á analýz a

V predvolebných programoch som sledovala ideál občianstva a ďalej som sa sústredila na to, aké pozície sa pripisovali rôznym skupinám obyvateľstva vo vzťahu k štátu, spoločenským organizáciám
a rodine. Hoci oba tieto okruhy navzájom súvisia, výsledky uvádzam pre lepšiu názornosť samostatne.
Prepojenie teoretického predpokladu o občianstve ako exkluzívnom koncepte (Schinkel, 2008; Young, 1989) s obsahmi predvolebných
programov umožnilo utvoriť šesť vzájomne prepojených kategórií
(Tabuľka 1). Tieto kategórie naznačujú, koho pokladali kandidujúce
strany za správneho a hodnotného občana či občianku a koho od-
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súvali do pozície oni. Hlavnú kategóriu, ktorá oddeľovala diskurzívnu skupinu my od skupiny oni, tvorila v predvolebných programoch slušnosť. Kandidujúce strany kladne hodnotili slušných
ľudí a v ich prospech navrhovali aj politiky. Medzi slušných občanov a občianky zaraďovali predovšetkým ľudí, ktorých považovali
za aktívnych, pričom aktívnosť podmieňovali účasťou na pracovnom trhu. Do kategórie slušných patrili aj niektoré osoby bez platenej práce – starší ľudia, ženy, zdravotne znevýhodnené osoby či
deti, ktorých opisovali programy ako odôvodnene pasívne osoby.
Ak politické strany konštruovali niektoré sociálne skupiny ako
neoprávnene pasívne na trhu práce, zaraďovali ich do skupiny
neslušných, pretože údajne zneužívajú sociálny systém štátu. K neslušným občiankam a občanom patrili aj ľudia, ktorí sa dopúšťajú
kriminálnych činov alebo zneužívajú svoje mocenské postavenie.
Strany o nich nehovorili explicitne ako o neslušných občanoch,
ale ich stavali do protikladu k slušným ľuďom. Odkazy na kriminalitu a zneužívanie, ktoré vyjadrujú amorálne konanie na úkor
iných, utvorili predstavu, že oni – neslušní ľudia ohrozujú nás sluš-

Tabuľka 1 | Konštrukcie

ideálneho občianstva v predvolebných programoch

My

vs.

Oni

Slušnosť

Kriminalita

„[KDH j]e hnutím, ktoré je a vždy aj
bude na strane slušných ľudí, prenasledovaných a núdznych, podporuje
zodpovednú slobodu, dôslednú spravodlivosť a solidaritu.“
(KDH)

„Cieľom opatrení vlády bude tiež eliminovať legalizáciu príjmov z trestnej
činnosti a financovania terorizmu.“
(Smer-SD)

Aktívnosť

Zneužívanie moci

„Sme presvedčení, že dobrý človek
je slobodomilný, svoju slobodu žije
zodpovedne a je príčinlivý. Sloboda,
zodpovednosť a príčinlivosť sú pre
neho vysokými hodnotami.“
(SaS)

„[J]e stranou vyrastenou z prostredia
občianskych aktivistov, ktorí už desaťročia bojujú proti korupcii a zneužívaniu moci, proti chamtivosti neférových
podnikateľov (...).“
(ZZ-DÚ)

Legitímna pasivita

Zneužívanie sociálneho systému

„V záujme tých občanov, ktorí to
najviac potrebujú – detí, starších,
chorých a sociálne odkázaných.“
(RTPD-SF)

„Ako je možné, (...) že niektoré
skupiny môžu beztrestne zneužívať náš
sociálny a zdravotný systém (...)?“
(SOSKA)

kto je občan?

19

ných. Programy preto navrhovali zasahovať proti skupine oni s cie
ľom ochrániť skupinu my. Politické opatrenia mali teda zasahovať
rovnako proti ľuďom, ktorí páchajú trestnú činnosť, ako aj proti
chudobným – tým, čo sú odkázaní na štátny sociálny systém.
Vo vzťahu k štátu, spoločenským organizáciám a rodine sa pozícia občianok a občanov formulovala v siedmich obsahových kategóriách (Tabuľka 2), ktoré možno chápať vo vzájomnej spojitosti
a nadväznosti. Činnosti v jednej sfére ovplyvňovali pozíciu občianok a občanov v ďalších sférach. Strany považovali občianky
a občanov za nositeľov práv vo vzťahu k štátu, no zároveň od nich
vyžadovali aktívnosť v pracovnej sfére. Platenú prácu považovali
za určujúcu podmienku nároku na štátnu podporu. Z takéhoto
striktného vymedzenia povinnosti vykonávať platenú prácu plynie
niekoľko problematických záverov. Podľa Carole Pateman (1998) nie
je platená práca jediným spôsobom, ako môžu občianky a občania prispievať spoločnosti. Androcentrická predstava občana, ktorý
prostredníctvom platenej práce zabezpečuje seba a svoju rodinu,
zneviditeľňuje a delegitimizuje ďalšie formy práce i osoby, ktoré ich vykonávajú. Neplatená práca vo forme starostlivosti, ktorú
vykonávajú najčastejšie ženy a ktorá je podobne ako platená práca dôležitým aspektom chodu spoločnosti, sa takto nepovažuje
za skutočnú prácu. (Tamže) Pritom práve neplatená práca spôsobuje
významné rozdiely v celkovom pracovnom čase mužov a žien. Zatiaľ čo ženy v priemere odpracujú (platene aj neplatene) 67,3 hodín týždenne, priemerný pracovný čas (platený aj neplatený) mužov je 52,6 hodín. (Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti..., 2012) Predvolebné
programy legitimizovali predstavu o primárnej zodpovednosti žien
za neplatenú prácu v domácnosti tým, že ich na rozdiel od mužov
konštruovali ako sociálnu skupinu, ktorá súčasne vykonáva platenú aj neplatenú prácu. Podobný diskurz sa objavil aj v obrazoch
rodinnej sféry, v ktorej mali pôsobiť opäť predovšetkým ženy.
Strany navyše konštruovali rodinnú sféru podľa heterosexistického modelu tradičnej rodiny, v dôsledku čoho zo svojich programov de facto vylúčili všetky ostatné rodiny. Predvolebné programy
naznačili aj nežiaducosť viacpočetných rodín v sociálne vylúčených
komunitách.
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Tabuľka 2 | Práva a povinnosti občianok a občanov vo vzťahu k rôznym sféram
spoločnosti v predvolebných programoch

Štát
Ako osoby prijímajúce služby štátu
„Vplyv štátu zamerať najmä na ochranu zdravia, prístup k vzdelaniu, ochranu sociálne odkázaných občanov, korektnú hospodársku súťaž, ochranu vlastníckych práv,
ochranu pred zneužívaním postavenia prirodzených monopolov a ochranu princípov
právneho štátu.“
(RTPD-SF)
Ako osoby zneužívajúce služby štátu
„Táto skupina však pre spoločnosť nič neprodukuje, len od systému dlhodobo
odčerpáva obrovské množstvo peňazí.“
(SSS-NM)
Spoločenské organizácie (pracovný trh)
Osoby s platenou prácou
„Máme kvalitnú, skúsenú a vzdelanú pracovnú silu, skvelých odborníkov, silný živnostenský stav a veľký potenciál v malých a stredných podnikoch. Tieto skupiny tvoria kostru našej ekonomiky a sú predpokladom prosperity Slovenska.“
(OĽaNO)
Osoby bez platenej práce
„Výzvy z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia budeme smerovať
do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokou chudobou. Takýmto spôsobom dosiahneme znižovanie počtu ľudí bez práce, ako aj tých, ktorí žijú v chudobe alebo sú vystavení jej riziku.“
(ĽS-HZDS)
Osoby s platenou aj neplatenou prácou
„Alternatívne formy organizácie práce (zdieľanie pracovnej doby a úlohy, práce
na domov, skrátenie pracovnej doby pre matky atď.).“
(SZ)
Rodina
Osoby podieľajúce sa na reprodukcii ďalších generácií
„Podporujeme myšlienku, aby mohli rodičia pri deťoch zotrvať v ranom detstve čo
najdlhšie. Presadili sme zvýšenie a predĺženie materského príspevku (...).“
(SaS)
Osoby, ktoré sa na rodinnom živote nemajú podieľať
„Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy.“
(ĽSNS)
„Riešenie cigánskej otázky5 a problémov s osadami (...) Je potrebné: (...) Usmerniť
sexuálnou výchovou (...) pôrodnosť.“
(SNS)
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Koncept občianstva sa v predvolebných programoch utváral exkluzívne. To, či konkrétna osoba patrila alebo nepatrila k slušným
a oceňovaným, na trh práce, do politického či rodinného života,
nebolo podmienené jej vlastným rozhodnutím, ale skôr tým, že sa
jej prisúdila nejaká sociálna charakteristika. Práve tá predznamenávala ďalšie hodnotenie i spoločenské pôsobenie.

3 Kr itická di sk ur zí vna analýz a
Exkluzivitu kategórie občianstva, ktorú utvárali predvolebné
programy, ďalej sledujem prostredníctvom kritickej diskurzívnej
analýzy. Ak sa ako občiansky ideál v predvolebných programoch
vymedzovala aktívnosť, koho takáto charakteristika najlepšie vystihuje? Ako sa konštrukcia ideálu využívala na utváranie vzťahov dominancie a podriadenosti a medzi ktorými skupinami? Čo
odôvodňovalo pasívnosť občianok a občanov vo vzťahu k štátnym
politikám? Mohli občianky a občania prispievať štátu aj inak než
vo forme daní? Akými ideológiami sa vysvetľovala rodovo asymetrická deľba práce a čo to pre mužov a ženy z majoritnej skupiny
obyvateľstva, národnostných alebo neheterosexuálnych menšín
znamenalo?
3 .1 Slušnosť a ko a ktí vnos ť

Byť slušným človekom, a teda adresátom predvolebných programov
je mnohoznačná požiadavka. Hnutie OĽaNO predložilo „volebný
program pre slušných ľudí“, KDH zasa deklarovalo, že stojí „na strane slušných ľudí“. Zdá sa, že slušní ľudia mali zaujímať v spoločnosti špecifické miesto. Strany ich charakterizovali ako bohatstvo
krajiny: „Slovensko má svoje bohatstvo vo vzdelaných a slušných ľuďoch“ (ZZ-DÚ) a opisovali ich aj ako cieľ, ku ktorému má smerovať celospoločenské úsilie: „Kľúčovou úlohou školstva je (...) výchova slušných a vzdelaných ľudí“ (OĽaNO). Slušnosť sa takto v predvolebných
programoch formulovala ako morálna požiadavka. Byť slušným
človekom znamenalo byť aj hodnotným – byť bohatstvom a cieľom.
Kto potom patril k nám, slušným občiankam a občanom, a kto nie?
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Ako sa ukázalo už v kvalitatívnej obsahovej analýze, slušní ľudia
boli podľa politických strán najmä aktívni. Slušnosť a aktívnosť sa
vo vetných konštrukciách objavovali spoločne:
tí, čo sú pracovití, slušní a ctia si zákony (ZZ-DÚ);
dobrý človek je slobodomilný, svoju slobodu žije zodpovedne a je príčinlivý (SaS).

Požiadavka aktívnosti sa implicitne formulovala aj vtedy, keď
programy opisovali legitímnych prijímateľov a prijímateľky podporných politík. SDKÚ-DS ponúkla pomocnú ruku „a investície
pre tých, čo ju prijmú“, SaS zase chcela, „aby sa mali lepšie tí, ktorí o to stoja“. Pomoc a podporu strany nenavrhovali pre niekoho,
kto aktívne neprispieva k zlepšeniu svojej situácie. Podobný odkaz
sprostredkúvali aj diskurzy o zodpovednosti občianok a občanov
za svoj život a celú spoločnosť:
aby výchova a vzdelávanie viedli ľudí (...) k zodpovednosti za ich život
(Smer-SD);
pre všetkých ľudí, ktorí chcú zmenu v prospech zodpovednej politiky
a lepšej budúcnosti (PaS).

Výzva niesť zodpovednosť za seba i spoločnosť opäť zahŕňa požiadavku nezostať v pasivite, ale prispievať k vlastnému i spoločnému dobru. Kategória občianstva a človečenstva vôbec sa takto
formulovala aj prostredníctvom občianskych cností a povinností.
Kandidujúce strany nechápali občianstvo ako jednoduché priznanie práv všetkým, ktorí oficiálne prináležia k štátu, občianky a občania si podľa nich musia práva najskôr zaslúžiť. Občianstvo sa tak
neformulovalo ako stav, ale ako istý druh aktivity (porovnaj Kobová,
2011a; Kymlicka – Norman, 1994; Turner, 2006).
Neskôr sa budem venovať aj konkrétnym právam a povinnostiam, ktoré kandidujúce strany pripisovali rôznym spoločenským
skupinám z hľadiska ich rodu, veku, sexuálnej orientácie či zdravotného znevýhodnenia. Na tomto mieste považujem za potrebné
zamerať sa na dichotómiu aktívnosť – pasívnosť. Aktívnosť, ktorú kandidujúce strany pripisovali ideálnemu občianstvu, je stále
veľmi všeobecná a nejasná charakteristika. A hoci charakteristika
aktívnosti približuje definíciu hodnotných občianok a občanov
v tom zmysle, že stanovuje požiadavku konať – byť činným alebo
činorodým, naďalej nie je jasné, aký typ činnosti politické strany

kto je občan?

23

vyžadovali. Práve to, čo strany očakávali od slušného či dokonca
dobrého človeka, občana alebo občianky, naznačuje, čiu životnú
pozíciu považovali za normálnu a správnu.
3 .1.1 P r acuj ú c a nor m a

Volebné programy špecifikovali aktívnosť tak, akoby súvisela najmä s oblasťou pracovného trhu. Svedčia o tom výrazy „pracovitosť“
(ZZ-DÚ) či „príčinlivý“ (SaS). Požiadavka ekonomickej aktívnosti sa ešte výraznejšie formulovala via negativa opisom občianok a občanov,
ktorí sa podľa predvolebných programov na pracovnom trhu nezúčastňovali a poberali sociálne dávky. Týchto ľudí programy stavali
do protikladu k slušným ľuďom. Hoci sa teda slušnosť nedefinovala priamo ako ekonomická aktívnosť, prostredníctvom uvedeného protikladu sa s ekonomickou aktívnosťou fakticky stotožnila.
Podobne sa aj neslušnosť stotožnila s ekonomickou neaktívnosťou.
Táto dichotómia sa výstižne prejavila v predvolebnom programe
SNS, podľa ktorého „[s]lušná väčšina obyvateľstva pracuje a ‚živí‘
neprispôsobivú časť“. Podobné odkazy sa objavili aj v ďalších predvolebných programoch, ktoré chápali poberanie sociálnych dávok
ako zneužívanie sociálneho systému štátu:
nemôžeme živiť ľudí, čo ich [sociálne dávky] doslova zneužívajú (ZZDÚ);
niektoré skupiny môžu beztrestne zneužívať náš sociálny a zdravotný
systém (SOSKA).

Samotný výber výrazu zneužívať odkazuje na nemorálne konanie
– „využiť na zlé, nečestné ciele“ (Kačala a kol., 2003). Navyše, zneužívanie sa v programoch uvádzalo ako konanie na úkor niekoho iného
– na úkor slušných ľudí, nás, ohrozoval sa „náš sociálny systém“
(SOSKA). O ľuďoch, ktorí poberajú sociálne dávky, sa tak utvárala
predstava, že škodia slušným – pracujúcim ľuďom a ohrozujú ich
finančné prostriedky odovzdávané štátu vo forme daní. Nevykonávať platenú prácu bolo podľa predvolebných programov nemorálne. Správni občania a občianky mali platenú prácu, vedeli sa „postarať o seba a svoje rodiny“ (KDH).
Pri pozornejšom pohľade na tieto diskurzy sa ukáže, že kandidujúce strany z kategórie ideálneho občianstva vylučovali občianky

24

politika vylúčenia a emócií

Bil bor d s tr any SNS o r óm skej m en š i n e

a občanov, ktorých možno identifikovať na základe ich sociálnoekonomického statusu, v niektorých prípadoch dokonca na základe etnicity či národnosti. Poberanie sociálnych dávok charakterizovala napríklad SSS-NM ako „odčerpávanie peňazí príživníkmi
a darmožráčmi“. Iné programy využili metaforu príživníctva, keď
informovali o ľuďoch s rómskou národnosťou, ĽSNS ich označila
ako „(nielen) cigánskych príživníkov“.
V programoch takto došlo k prepleteniu tém poberania sociálnych dávok, zneužívania sociálnych dávok a rómskej národnosti. Niekedy strany kládli dôraz na sociálno-ekonomické aspekty
problematiky sociálneho vylúčenia, inokedy túto problematiku
zosúvzťažnili s národnosťou alebo etnicitou, pričom sociálne vylúčených označovali ako „príslušníkov rómskej komunity“ (Náš
kraj). SNS dokonca celú problematiku zarámcovala ako „[r]iešenie
cigánskej otázky“. Podobne ako ĽSNS a NaS-NS nerešpektovala
odporúčania nadnárodných ani domácich autorít vyhýbať sa negatívne zafarbenému označovaniu Cigáni a Cigánky a namiesto neho
používať pomenovanie Rómky a Rómovia (Hrabovský, 2012). „Riešenie cigánskej otázky“ (SNS) je navyše spojením, ktoré sa objavovalo v nacistických diskurzoch počas druhej svetovej vojny (Hrabovský,
2012), takže využitie takéhoto diskurzu v oficiálnom predvolebnom
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dokumente je veľmi problematické. Politiky navrhované niektorými stranami pre „sociálne vylúčené spoločenstvá“ (SaS) sa na mnohých miestach (v rámci jednotlivých programov, ako aj medzi
programami) prekrývali s politikami navrhovanými explicitne pre
„rómskych občanov“ (SDĽ). Príkladom toho je predvolebný program ĽS-HZDS, v ktorom strana hovorila o deťoch z marginalizovaných skupín ako o deťoch s rómskou národnosťou:
Sme za zriadenie internátnych škôl pre rómske deti, ktoré žijú v málo
podnetnom prostredí (...) Internátne školy pomôžu riešiť dlhotrvajúci
problém marginalizovaných skupín obyvateľstva a zlepšiť predpoklady
uplatnenia na trhu práce.

Situácia sociálneho vylúčenia sa často chápala ako okolnosť
života Rómok a Rómov. Alebo naopak, strany pokladali Rómky
a Rómov a priori za sociálne vylúčených a re/produkovali tak stereotypnú predstavu o rómskej komunite i o chudobe (Hojsík, 2010).
Z diskurzu slušného občianstva strany takýmto spôsobom vylučovali ľudí, ktorí žijú v sociálnej exklúzii, ako aj rómsku menšinu.
Politiky, ktoré navrhovali kandidujúce strany v súvislosti so sociálne vylúčenými ľuďmi, sa zameriavali najmä na získanie platenej
práce. Práca sa konštruovala v súvislosti so vzdelaním, ktoré malo
ovplyvňovať uplatniteľnosť na pracovnom trhu (porovnaj Kobová, 2009).
SMK napríklad uviedla, že je dôležité, „aby bolo pre každé rómske
dieťa a mladého človeka zabezpečené vzdelávanie“ a ĽS-HZDS bola „za zriadenie internátnych škôl pre rómske deti (...) so zámerom
zvýšenia ich vzdelanostnej úrovne a predpokladov pre uplatnenie
na trhu práce“. Zámerom týchto politík bolo vychovať cieľovú skupinu podľa normatívneho modelu aktívneho občianstva a zaradiť
ju na pracovný trh. Nestačilo pritom sprístupniť pracovné miesta
sociálne vylúčeným – „[z]ákladom riešenia musí byť práca a pracovné návyky“ (PaS). Je zrejmé, že strany považovali za hlavný dôvod
nezamestnanosti v týchto skupinách nevôľu pracovať a prehliadali napríklad pretrvávajúce diskriminačné praktiky na pracovnom
trhu, vo vzdelávacom systéme, ako aj lokalizáciu najohrozenejších
spoločenstiev v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou. Pri tematizácii príčin nezamestnanosti iných sociálnych skupín pritom
strany zohľadňovali rôzne spoločenské a ekonomické faktory.
Politické strany vytvárali polaritu slušnosť verzus nezamestnanosť
aj na národnom princípe. Táto dichotómia bola súčasťou komu-
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nikačnej stratégie predvolebných programov s prvkami národného
populizmu. Národný populizmus, podobne ako ostatné populistické stratégie, vydeľuje zbedačovaných a ohrozujúcich (Mudde, 2004).
Tieto skupiny kategorizuje prostredníctvom národnosti, idealizuje vlastný národ oproti iným národom a legitimizuje tak vlastnú
nadradenú pozíciu. (Gyárfášová – Mesežnikov, 2008) Explicitne sa o národný naratív opierali nacionalisticky orientované strany. NaS-NS
vyjadrila, že „chápe národ ako prameň spravodlivosti a spravodlivosť ako základ života národa“, SNS uviedla svoj program heslami „Vernosť Slovensku“ a „Bez kompromisov na stráži slovenských
záujmov“. Glorifikovali identitu slovenského národa, zvýznamňovali jej špecifické a nadradené postavenie. Aj ďalšie strany vymedzovali skupiny podľa národného kľúča, pričom vlastnú skupinu
charakterizovali ako nadradenú. Programy umiestňovali sociálne
vylúčené Rómky a Rómov do symbolického priestoru dole, ktorý
metaforicky vyjadruje negatívne obsahy (Lakoff – Johnson, 1980; Nelson,
1996). Ukázalo sa to napríklad v predvolebnom programe strany
SMK, ktorá sa definuje na národnom princípe a v centre jej záujmu sú predovšetkým slovensko-maďarské vzťahy. Podľa SMK
„[z]ásadnou podstatou vzostupu je, aby bolo pre každé rómske dieťa a mladého človeka zabezpečené vzdelávanie“ (zvýraznila aut.). Predvolebný program ĽS-HZDS zase navrhol politiky „pre rómske deti,
ktoré žijú v málo podnetnom prostredí so zámerom zvýšenia ich
vzdelanostnej úrovne a predpokladov“ (zvýraznila aut.). Tieto obrazy
navodzujú predstavu homogénnej skupiny sociálne vylúčených ľudí ako tých, ktorí sú dole a zamlčanú skupinu nás ako tých hore, čím
sa medzi skupinami utvára hierarchický vzťah.
Tento vzťah medzi majoritou a minoritou (či už ju programy
chápali ako sociálno-ekonomickú alebo národnostnú) umožňoval
navrhovať politiky s cieľom chrániť. Ak sa totiž ľudia žijúci v sociálnom vylúčení chápu ako tí dole, ako tí, čo sú v zlej situácii, treba túto situáciu zlepšiť a/alebo potlačiť jej negatívne dôsledky.
Predstavované politiky mali pomáhať sociálne vylúčeným ľuďom,
„aby Rómovia získali reálne príležitosti na zlepšenie svojho života“
(KDH), alebo mali chrániť našu spoločnosť, „[i]nak nám z extrémne
zanedbaných detí rastú budúci kriminálnici a nezamestnateľní“
(ZZ-DÚ). Diskurz ochrany umožňoval formulovať politiky reštriktívnym a represívnym jazykom. V tomto duchu chcela SaS zrušiť
„dávky v hmotnej núdzi a všetky príspevky k dávke v hmotnej núdzi“. SDKÚ-DS zasa vytvoriť „verejnoprospešné pracovné mies-
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ta pre veľmi dlhodobo nezamestnaných, ktorí preukážu, že naozaj
chcú pracovať“ (zvýraznila aut.). Ľuďom, ktorí podľa kandidujúcich
strán nechceli pracovať – napĺňať ideál aktívneho občianstva, mali
politiky uberať. Ako odporúčala extrémne pravicová ĽSNS: „Parazitom, ktorí odmietnu pracovať, nedáme vôbec nič – žiadne domy,
dávky ani príspevky.“ Strany legitimizovali takéto politiky potrebou chrániť ich adresátky a adresátov:
Vďaka zle nastavenému systému robí štát z ľudí v hmotnej núdzi žobrákov (...). Sú odkázaní výlučne na štát, strácajú postavenie v spoločnosti a ľudskú dôstojnosť. (SaS)

Stratégia nedať vôbec nič sa prezentovala ako „zvýšenie uplatnenia motivačných prvkov v sociálnom systéme“ (OĽaNO), ktorý
v súčinnosti s ďalšími opatreniami „musí ľudí motivovať pracovať
a podnikať“ (SaS). Strany takto uplatňovali systém pomoci „Trade
not Aid6“ (Most-Híd) podľa motta: „Ak chceme nasýtiť ľudí, nestačí
im dávať potravu, treba ich naučiť potravu si získať.“ (PaS)
Predvolebné programy predstavovali reštriktívne opatrenia voči
sociálne vylúčeným osobám aj ako účinný nástroj ochrany štátnych
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financií, pretože „[t]áto skupina (...) pre spoločnosť nič neprodukuje, len od systému dlhodobo odčerpáva obrovské množstvo peňazí“ (SSS-NM). A napokon mali takéto opatrenia ochraňovať ľudí,
ktorí nepatrili k sociálne vylúčeným:
Negatívne dôsledky asociálneho správania tejto skupiny ľudí, ktoré
prináša kriminalitu, v prostredí osád mnohokrát právne nepostihnuteľnú, znášajú následne aj majoritní obyvatelia. (SaS)

Podobné dôvody uviedla aj z nacionalistickej tradície vychádzajúca NaS-NS a krajne pravicová SNS:
Neriešením cigánskeho problému dochádza k výraznému a stále nebezpečnejšiemu porušovaniu zákonov, množia sa agresívne útoky s mimoriadnou brutalitou, ktorých motívom je len násilie. Takéto vyčíňanie Cigánov má prvé obete! (NaS-NS)
Cigánska otázka už teraz nadmerne zaťažuje spoločnosť a ešte len v plnej sile prepukne! (SNS)

Prezentovaná situácia vyvoláva predstavu, že proti jej dôsledkom treba bojovať podobne ako proti kriminalite, korupcii či organizovanému zločinu. Analógiu medzi sociálne vylúčenými skupinami a ľuďmi páchajúcimi trestnú činnosť ukazuje predvolebný
program SŽS:
[R]ealizovať v praxi boj proti: zneužívaniu politickej moci nemorálnymi jedincami vo vedení politických strán, s ich prepojením na ekonomickú a finančnú oligarchiu vzniknutú z nezákonnej privatizácie (...),
zneužívaniu sociálneho systému občanmi závislými na alkohole, drogách a sociálnych dávkach s trvalými následkami na morálny úpadok
vo výchove mládeže.

V takto formulovaných politikách možno pozorovať prvky diskurzívneho rasizmu (Dijk, 1992, 1997; Wodak – Reisigl, 1999). Strany identifikovali dve národnostne či etnicky odlišné spoločenstvá – nerómsku majoritu a rómsku menšinu stereotypne stotožnenú so sociálnym vylúčením – a konštruovali medzi nimi hierarchický vzťah.
Sociálne vylúčených umiestnili dole a majoritnú spoločnosť hore.
Predstava o potrebe ochrany potom umožnila zaviesť rétoriku boja
proti – nepracovitosti, amorálnosti, kriminalite aj zlým sociálnym
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a materiálnym podmienkam sociálne vylúčených. Strany narábali
s mocenským diskurzom a legitimizovali použitie inštitucionálnej
sily vlastnej skupiny proti inej skupine (porovnaj Wodak – Reisigl, 1999).
Občianky a občania žijúci v sociálnej exklúzii sa takto ocitli v pozícii, ktorá sa diametrálne líši od pozície slušných ľudí. Na pozadí
aktívnej, zodpovednej, slobodnej a svojbytnej normy sa javili ako
neschopní sebakontroly, neschopní rozhodovať o vlastnom živote.
Ako ilustruje predvolebný program PaS, hoci „[d]ôverujeme v racionálne a mravné konanie jednotlivca“, v prípade Rómok a Rómov je potrebná „pravidelná kontrola čistoty a hygieny aj keby sa
mala konať za prítomnosti armády či polície“ (zvýraznila aut.). Alebo
ako deklarovala SaS, „dobrý človek je slobodomilný, svoju slobodu
žije zodpovedne a je príčinlivý“, no „[ľ]udia zo SVS [sociálne vylúčených spoločenstiev] sa najprv v prísnych podmienkach musia
naučiť využívať výhody sociálneho bývania, kým získajú možnosť
bývať v samostatných bytoch nižšieho štandardu“. Autonómia,
ktorú strany ideálnemu – dobrému človeku pripisovali, akoby sa
nevzťahovala na ľudí zo sociálne vylúčených komunít. Tí podľa
programov potrebovali kontrolu či prísne podmienky nastavené
našou spoločnosťou.
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S najväčšou pravdepodobnosťou strany takýmto spôsobom reagovali na negatívny vzťah niektorých skupín nerómskej majority
voči Rómom a Rómkam. Podľa Oľgy Gyárfášovej a Grigorija Mesežnikova „[m]iera sociálneho dištancu väčšinovej (nerómskej) populácie voči Rómom je totiž pomerne vysoká, čo politické strany
zohľadňujú pri oslovení priaznivcov“ (2008, s. 33). Kandidujúce strany zrejme využívali prvky národného populizmu a diskurzívneho
rasizmu ako mobilizačnú stratégiu voličskej obce.
Gyárfášová a Mesežnikov sa v uvedenej štúdii zaoberajú prevažne tzv. národno populistickými stranami Smer-SD, ĽS-HZDS
a SNS, ktoré oslovujú voličky a „voličov prostredníctvom tradičných populistických metód s využitím silného etnicko-nacionálneho (‚národného‘) prvku“ (2008, s. 7). V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami sa strana Smer-SD národno populistickej komunikačnej stratégii vyhla. Politiky na podporu „okrajových rómskych
komunít“ (Smer-SD) formulovala ako podporné, nezdôrazňovala
nedostatok pracovných návykov či vzdelania Rómov a Rómok
a nekonštruovala ich ako hrozbu. Takýto postup zrejme súvisel
s celkovou predvolebnou stratégiou strany, v ktorej sa namiesto
národného princípu uplatňoval antagonizmus chudobných a bo-
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hatých. Na stranu tých, čo potrebujú ochranu, strana umiestňovala nižšie sociálne vrstvy obyvateľstva a démonizovala práve vyššie
sociálne vrstvy, finančné skupiny či bankový sektor, teda aktérov,
ktorí disponujú finančnými prostriedkami.
3 .1.2 Nepr acujúc e výni m ky

Nie všetkých ľudí bez platenej práce programy predstavovali ako
občanov druhej kategórie. Výnimku tvorili ľudia, ktorí dostávajú
od štátu finančnú podporu, pretože „to najviac potrebujú“ (MostHíd) a je dôležité „dbať na slabých a zraniteľných“ (RTPD-SF). Strany
presne určili, o ktoré sociálne skupiny ide a medzi výnimky zaradili starších a zdravotne znevýhodnených ľudí, deti, ženy (ktoré sú
matkami malých detí alebo ženy všeobecne) a ľudí žijúcich v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Potrebu strán vymedziť, kto
môže legitímne prijímať podporu od štátu, ilustruje program SaS:
Ponechať tzv. ochranný príspevok pre tých, ktorí z objektívnych a veľmi jasne stanovených príčin nemôžu pracovať – matky s malými deťmi
do šesť rokov, invalidní a starobní dôchodcovia, ktorých príjem nedosahuje životné minimum. (SaS, zvýraznila aut.)

Navrhovaná stratégia SaS je v súlade s celkovým negatívnym
postojom strany k sociálnemu zabezpečeniu. No aj programy politických strán, ktoré nevychádzajú z liberálnej tradície (ako sa SaS
sama definuje), veľmi konkrétne vymedzili legitímne prijímajúcich. Kládli dôraz na skupiny ľudí, „ktorí to najviac potrebujú –
detí, starších, chorých a sociálne odkázaných“ (Most-Híd). Štát mal
poskytovať „starostlivosť o deti a mladistvých, starostlivosť o ženy,
o seniorov, o onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené
skupiny obyvateľstva“ (Smer-SD) a „dbať na slabých a zraniteľných
– deti, starých ľudí, ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodiny“ (RTPD–SF). Programy označovali týchto ľudí ako slabých, ohrozených a zraniteľných, čo malo zdôvodniť ich neúčasť na pracovnom trhu. A tak napriek tomu, že využívali sociálny systém štátu,
podľa strán ho nezneužívali. Spolu s pracujúcimi sa zaraďovali medzi slušných ľudí.
Predvolebné programy písali podobným spôsobom aj o občiankach a občanoch z regiónov s vysokou nezamestnanosťou. Strany
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chceli „investovať do zlepšovania kvality života ľudí priamo v regiónoch pomocou regionálnych nástrojov“ (SaS), keďže „[ľ]udia chcú
slušne žiť a založiť si rodinu nielen v Bratislave, ale aj vo Vranove
nad Topľou (...) a ďalších mestách a obciach v našich regiónoch“
(99%-OH). Volebné programy vysvetľovali nezamestnanosť týchto ľudí externými príčinami – ekonomickou situáciou regiónu a nedostatkom pracovných príležitostí. Podľa strany SSS-NM išlo o „skutočne nezamestnaný[ch]“ – zrejme o ľudí, ktorí pracovať chcú, no
nemajú možnosť. Aj SDĽ uvažovala o „[s]trachu o naše deti, či nepôjdu na ulicu, ak nebudú môcť, nie vlastnou vinou, splácať hypotéku“.
Okrem rozdielnych kritérií, ktoré kandidujúce strany využívali
pri hodnotení nezamestnanosti rôznych skupín obyvateľstva, je
dôležité upriamiť pozornosť aj na to, koho programy vylučovali
z ekonomicky aktívneho ideálu občianstva v rámci skupiny slušných
ľudí. Starších ľudí, ženy, deti či zdravotne znevýhodnené osoby
programy nedemoralizovali ako príživníkov. Naopak o nich vo väčšej či menšej miere utvárali pozitívny obraz a vykresľovali ich ako
hodných ochrany, ako tých, ktorí si zaslúžia podporu spoločnosti.
Podľa niektorých kritických politických teórií je potrebné reflektovať odlišné životné pozície rôznych skupín obyvateľstva. Identifikácia a napĺňanie špecifických potrieb a požiadaviek ľudí, ktorí
sa líšia rodom, triedou či kultúrou, má prispievať k ich rovnovážnemu postaveniu v spoločnosti. (Correa – Petchesky, 1994, podľa YuvalDavis, 2008) Programy politických strán pred parlamentnými voľbami 2012 síce označili rôzne sociálne skupiny a pomenovali aj ich
odlišné požiadavky, no súčasne ich vylúčili z normatívneho modelu ekonomicky aktívneho občianstva, čo len sotva mohlo prispieť
k ich rovnovážnemu postaveniu v spoločnosti. Ak strany hodnotili
ekonomicky aktívnych ľudí ako bohatstvo krajiny, čím sú pre krajinu starší ľudia, ženy a zdravotne znevýhodnené osoby?
Nie všetky kandidujúce strany zdôrazňovali aktívnosť občianok
a občanov rovnako intenzívne. Strana Smer-SD napríklad proklamovala tézu vychádzajúcu z koncepcie občianstva ako stavu (porovnaj Kymlicka – Norman, 1994): „[o]bčan a uspokojenie jeho životných
potrieb musí byť stredobodom pozornosti organizovania výkonu
verejnej správy“. Aj v tomto programe sa podporné politiky zameriavali na špecifické skupiny: „osobitne pre staršiu generáciu
(...) úspešné formy integrácie zdravotne a telesne postihnutých“.
A podobne ako programy iných strán aj program Smer-SD očaká-
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val od ekonomicky aktívnych ľudí, že sa budú finančne podieľať
na chode spoločnosti:
Zdravie občana je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť (...); je nevyhnutné zvýšiť podiel verejných príjmov
na HDP, aby nedošlo k obmedzeniu verejných služieb pre občanov (...);
Navrhne zvýšenie sadzby dane z príjmov fyzických osôb na úroveň 25
percent, ktorá sa uplatní pri hrubých príjmoch nad 33 000 EUR ročne.

Ľudia, ktorí sú zdraví a pravdepodobne môžu pracovať, ako aj
ľudia, ktorí pracujú a majú vysoký príjem, mali podľa Smeru-SD
prispievať do systému. To znamená, že podobne ako stredopravé
strany aj deklaratívne sociálnodemokratická strana Smer-SD vy
zdvihovala úlohu a význam platenej práce. Ako vyjadrila na ďalšom mieste programu:
V ekonomicky aktívnom čase života občanov kľúčovú úlohu zohráva
práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitým prvkom nielen pre ich obživu, ale aj ich osobnú identitu v celkovej
sociálnej identite spoločnosti.

Strana Smer-SD teda legitimizovala pozíciu občianok a občanov
ako prijímajúcich vo vyššej miere než tzv. stredopravé strany. Spolu
s nimi však predpokladala, že ľudia chcú vykonávať platenú prácu, a keďže ide o primárnu formu prispievania do spoločnosti, bez
platenej práce môžu byť len odôvodnené výnimky.
Normatívny obraz ideálneho občana ako človeka, ktorý vykonáva platenú prácu, stará sa o svoju rodinu, prípadne o obec a štát, je
metaforicky a symbolicky rodovo príznakový. Zatiaľ čo aktívnosť
sa v programoch spájala s výrazmi ako úspech či sebadôvera, čiže
s výrazmi, ktoré odkazovali na moc, pasívnu pozíciu strany opisovali ako pozíciu slabých a ohrozených, teda bezmocných. Podľa koncepcie rodovo príznakovej metafory Julie A. Nelson (1996)
pojmy ako sila, racionalita či priebojnosť sú konotované maskulínne, kým slabosť, emocionálnosť a vzťahovosť sa tradične chápu
ako atribúty femininity. Súčasne sa koncepty maskulinity a femininity hodnotia odlišne – sila je napríklad vlastnosť s pozitívnou
hodnotou a slabosť s negatívnou (tamže, porovnaj aj Scott, 2007). Z tejto
koncepcie je zrejmé, že ideál občianstva tvorila maskulínna norma.
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3. 2 M edzi š tát om, r od i nou a p r á c ou

Hoci predchádzajúci text naznačil, že oceňovaná aktívnosť občianok a občanov sa v programoch posudzovala predovšetkým z hľadiska ekonomickej participácie, občianske úlohy a aktivity možno
definovať aj v ďalších sférach spoločenského života. Čiastočne sa
to ukázalo na príklade žien – zväčša matiek, ktorých sféru pôsobnosti vymedzovala starostlivosť o deti. A tak hoci tieto ženy nepatrili k ekonomicky aktívnej norme a označovali sa ako výnimky,
programy ich nechápali ako neslušné a nemorálne.
Uvedený príklad nadväzuje na delenie priestoru na verejný a súkromný. Zatiaľ čo mužom sa tradične pripisuje pôsobenie vo verejnom priestore – na pracovnom trhu alebo v politike, ženy sa
umiestňujú do súkromnej rodinnej sféry (Elshtainová, 1999; Kiczková,
1997; Okin, 1998). Veľká časť feministickej kritiky považuje delenie
spoločenského priestoru na verejný a súkromný za zjednodušujúce a takéto delenie spochybňuje. Ukazuje sa, že hranice verejného
a súkromného sú v politických teóriách často nejasne vymedzené. Verejné sa niekedy poníma ako politické, inokedy ako trh. Súkromné sa rôzne stotožňuje s rodinným alebo zasa s trhom. (Okin,
1998) Tieto kritiky spochybňujú aj viac či menej explicitné odpolitizovanie rodinnej sféry, ktorá sa konštruuje zásadne ako súkromná,
a štátne politiky do nej preto nemajú a nemôžu zasahovať (Okin,
1998; Orloff, 1993). Aj v praxi sa konkrétne opatrenia nezriedka formulujú tak, akoby štát nesmel zasahovať do záležitostí, ktoré sa týkajú súkromia rodiny7. Apolitický prístup k rodinnej sfére delegitimizuje rodinu ako aktívny subjekt utvárania a reprodukcie politík
– napríklad rodových, pracovných či občianskych. Nira Yuval-Davis (2008) aj z týchto dôvodov navrhuje trojdelenie spoločenského
priestoru, ktoré by zohľadňovalo sféru štátu, spoločenských organizácií (akými sú trh, vzdelávanie či médiá) a napokon rodinnú
sféru. Všetky tieto priestory pritom možno chápať ako politické.
Sú súčasťou dohodnutého spoločenského usporiadania, objektom
i aktívnym subjektom re/produkcie politík. (Tamže)
O trojčlenné delenie spoločenského priestoru sa budem opierať
aj v nasledujúcom texte. Budem sledovať, ako programy formulovali pozície občianok a občanov vo vzťahu k štátu, spoločenským
organizáciám a rodine. Zameriam sa najmä na to, či tieto pozície
zohľadňovali diverzitu životných situácií a aké práva a povinnosti
pripisovali kandidujúce strany občiankam a občanom vzhľadom
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na ich sociálne charakteristiky. Pre koho sa vymedzovala ktorá
sféra pôsobnosti, aké činnosti a úlohy mužov, žien, sociálne znevýhodnených či neheterosexuálnych ľudí považovali politici a političky za plauzibilné, normálne a bežné. Kde sa ukotvila pozícia rôznych ľudí, aké miesto v spoločenskej štruktúre im strany pripísali.
3 .2 .1 Nepoliti c ké ob č i a ns tvo

Napokon treba robiť len to, čo očakáva každý občan od štátu, to znamená efektívne a včasné plnenie služieb, ktoré štát občanovi sľúbil.
(NaS-NS)

Vzťah ľudí k štátnej sfére sa nedefinoval prostredníctvom aktívnosti, ale predovšetkým prostredníctvom práv občianok a občanov.
Strany sa vo svojich programoch zaväzovali plniť najrôznejšie potreby obyvateľstva ako bezpečnosť, sociálnu istotu, prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a práci, zdravé životné prostredie,
dobre a transparentne fungujúcu politiku na všetkých úrovniach
či jednoduchú administráciu v štátnej správe. Práva občianok a občanov v týchto oblastiach strany zdôrazňovali bez ohľadu na to, či
predkladali koncepciu silného alebo minimálneho štátu (Imbeau
a kol., 2001). Strana Smer-SD navrhovala „posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu (...); definovať priestor na intervenciu štátu, jeho nezastupiteľnosť pri prekonávaní krízy“. Podobne
sa o model silného štátu opierala napríklad SDĽ, podľa ktorej
„[n]a prvom mieste musí byť občan a jeho silný štát“. SaS zase
vnímala zasahovanie štátu negatívne: „Zrazu len zistíme, že naša
sloboda je obmedzovaná výrazne. Štátom.“ Tieto koncepcie často neodrážali politickú orientáciu kandidujúcej strany. Napríklad
Most-Híd, ktorý bol v predchádzajúcom volebnom období súčasťou tzv. stredopravej koalície, zdôrazňoval, že pre blahobyt občianok a občanov je potrebné, aby sa dospelo „[z]odpovednou politikou k zabezpečeniu základných sociálnych istôt“. SDKÚ-DS zasa
venovala „v prospech rodín a sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva“ pomerne veľa pozornosti politikám sociálneho zabezpečenia, ktoré sú typickou agendou ľavicovej politiky (Imbeau a kol., 2001).
Predvolebný program SNS dokonca zdôraznil koncepciu silného
aj minimálneho štátu súčasne. Strana vyzdvihovala „silný národný
štát, ktorý dokáže chrániť národ a občana pred krízou“ a na ďal-
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šom mieste zdôraznila „[m]inimálny štát“. Ten mal byť definovaný
zjednodušením byrokracie v štátnej správe.
Z hľadiska ideologického pravo–ľavého delenia sa koncept štátu
v predvolebných programoch ukázal ako nejasný. Strany konštruovali štát bez ohľadu na svoju ideologickú orientáciu ako ochrancu a poskytovateľa služieb pre občianky a občanov. V mene ideí
demokracie a právneho štátu8 chceli zabezpečiť obyvateľstvu najmä občianske práva. Zdôrazňovali „slobod[u] jednotlivca“ (PaS) či
„[n]ezávislosť súdnej moci a vymožiteľnos[ť] práva“ (SaS). Hlavným
cieľom týchto politík mala byť „rovnosť“ (Smer-SD), „rovnaké práva pre všetkých“ (OĽaNO), „spravodlivosť“ (PaS) a „[s]loboda občana“
(ZZ-DÚ). Programy navrhovali reformy v justícii a štátnej správe.
Za jednoznačného agensa zmien pritom označovali štátny aparát,
ktorého dominantné postavenie zdôrazňovali výrazové prostriedky
odkazujúce na moc a potenciu. Strana Smer-SD chcela „garantovať fungovanie právneho štátu“, SDKÚ-DS „vrátiť dôveru občanov
v štát, v ktorom je poriadok a platí zákon“, RTPD-SF zase chcela
„ochranu princípov právneho štátu“.
Programy podobne tematizovali úlohu štátu aj pri poskytovaní sociálnych práv v sfére zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia,
vzdelávania či kultúry9. Strany však nepovažovali všetky občianky
a občanov za rovnako legitímnych prijímateľov týchto politík. Práve v súvislosti so sociálnymi právami sa najviac prejavila exkluzivita občianstva. Obmedzený prístup k sociálnym právam mali mať
podľa programov ľudia, ktorí do štátneho systému neprispievali
(pozri kapitolu 3.1).
Dôležitým prvkom občianstva sú aj politické práva, ktoré zabezpečujú účasť občianok a občanov na riadení štátu. Strany zdôrazňovali politické práva v menšej miere a menej diferencovane
než sociálne a občianske práva. Politické práva uvádzali vo svojich
programoch predovšetkým novovzniknuté strany, ktoré proklamovali celkovú zmenu politického systému a charakteru politiky. Hnutie OĽaNO chcelo napríklad „občanov motivovať, aby sa
viac zúčastňovali volieb“ a podobne aj strana +1 Hlas deklarovala
„[m]otiváci[u] k občianskej aktivite“. No aj etablovaná KDH chcela
„presadzovať, aby niektoré štátne politiky boli tvorené participatívnym spôsobom v partnerskom dialógu s občanmi a zainteresovanými skupinami“.
Účasť občianok a občanov na tvorbe politík sa formulovala
v zmysle možnosti, nie povinnosti:
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demokraciu, v ktorej má každý občan reálnu možnosť vyjadriť svoj názor na riešenie verejných otázok a v ktorej sa jeho názor s primeranou
váhou berie do úvahy (SZ, zvýraznila aut.);
Občan sa bude môcť aktívne zapájať do fungovania štátu vo forme
elektronických referend (SSS-NM, zvýraznila aut.).

Predvolebné programy chápali občianstvo vo vzťahu k štátu
ako stav a nepožadovali, aby si ľudia plnili nejaké povinnosti. Občianky a občania nemuseli voliť, zúčastňovať sa politického života
ani sa pokúšať prinavrátiť dôveru inštitúciám, ktoré reprezentujú
právny štát. Ich úlohou bolo prijímať služby štátu a v predvolebnom období ich spätne hodnotiť. Reprodukovala a umocňovala
sa predstava politiky ako sféry, ktorá je vyhradená len konkrétnym
politickým aktérkam a aktérom (Bútora, 2010; porovnaj tiež Plichtová, 2010)
– politickým stranám. Takéto usporiadanie legitimizovali prísľubmi, že sa o svoju voličskú obec postarajú a občianky a občania sa
o politiku nemusia a možno ani nemajú zaujímať.
Obraz pasívnych voličiek a voličov je v rozpore s vyššie opísanou
konštrukciou aktívneho občianstva. Strany na jednej strane požadovali, „aby si občania plnili aj svoje povinnosti voči spoločnosti,
štátu, obci a rodine“ (KDH) a miera ich ne/aktívnosti určovala ich
morálnu hodnotu. Na druhej strane sa od občianok a občanov
požadovalo, aby aktívni neboli, aby riadenie štátu nechali výlučne
v rukách politických strán. Aké povinnosti, o ktorých uvažovalo
hnutie KDH, si teda mali občianky a občania plniť? Aby sme pochopili celistvosť vzťahu občan-štát, treba nahliadnuť do ďalších
sfér spoločnosti. Naznačuje to aj výrok strany NaS-NS:
Ak teda základom vzťahu občana a štátu je spoločenská zmluva, v ktorej sa občan zaväzuje platiť dane, štát sa zaväzuje poskytovať kvalitné
a efektívne služby v čase a priestore.

Občianky a občania teda mohli prispievať štátu tak, že participovali na pracovnom trhu a platili dane.
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3. 2 . 2 Platená aj n e p l a te ná p r á c a ž i e n

Máme kvalitnú, skúsenú a vzdelanú pracovnú silu, skvelých odborníkov, silný živnostenský stav a veľký potenciál v malých a stredných
podnikoch. Tieto skupiny tvoria kostru našej ekonomiky a sú predpokladom prosperity Slovenska.
(OĽaNO)

Platená práca sa v predvolebných programoch konštruovala ako
normatívna požiadavka správnych občianok a občanov. Pracovať
znamenalo plniť si svoje povinnosti, prispievať celej spoločnosti.
Zrejme aj preto zastávala participácia na trhu práce ústrednú pozíciu v predvolebných programoch. Otázky nezamestnanosti, budovanie a uchovávanie pracovných miest zdôrazňovali takmer všetky
kandidujúce strany10. Hnutie KDH dokonca nazvalo svoj program
Začína to prácou: Cesta pre Slovensko a SDKÚ-DS pomenovala program Pre viac práce na Slovensku.
Masívnu pozornosť venovanú platenej práci možno vysvetliť pomocou diskurzov, ktoré pracujúcich chápu ako kapitál, potenciál
a budúcnosť krajiny. Kandidujúce strany konštruovali pracujúcich ako „ľudsk[é] zdroj[e]“ (SZ). Chceli, „aby sa čo najlepšie využili
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schopnosti a potenciál každého človeka“ (RTPD-SF), keďže „Slovensko odvíja svoju globálnu konkurencieschopnosť od zamestnancov, ktorí ovládajú najpokrokovejšie svetové technológie“ (Smer-SD).
Práca sa podľa programov nezhodnocovala len na individuálnej,
ale aj na celospolečenskej úrovni. Ak teda niekto neparticipoval
na pracovnom trhu, oberal tým nielen seba, keďže „[p]ráca je dôležitá súčasť sebarealizácie dospelého človeka“ (Most-Híd), ale aj celú
spoločnosť, pretože „tí, čo nepracujú, sú nevyužívaným potenciálom spoločnosti“ (tamže).
Platená práca sa v programoch konštruovala v úzkom vzťahu so
vzdelaním, ktoré má ľudí pripraviť na budúce povolanie a zvyšovať
ich konkurencieschopnosť:
zvyšovať (...) vzdelanostnú úroveň pre budúce lepšie uplatnenie na trhu
práce (SaS);
dôležitosť celoživotného vzdelávania, ak majú mať aj ľudia, ktorí už
pôsobia na trhu práce, šancu obstáť v súťaži s mladými (KDH).

Vzdelanie sa v predvolebných programoch nechápalo ako hodnota sama o sebe, ale slúžilo ako vyjadrenie potenciálu zamestnať sa.
Súhlasne s ideami akademického kapitalizmu strany na vzdelávajú-
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ceho sa človeka nahliadali ako na „súťaživ[é] indivídu[um], ktoré sleduje najmä cieľ ekonomického úspechu a zároveň aj cieľ vlastného
sebazdokonaľovania a sebarealizácie“ (Kobová, 2009, s. 58). Hranice štátneho aparátu takto splývajú s ekonomickou sférou, a keďže jedinou
domnelou úlohou občianok a občanov je vykonávať platenú prácu,
ich pozícia sa depolitizuje. „Priestor, v ktorom sa pohybuje ten alebo
tá, ktorá sa vzdeláva, je trh práce a nie národný štát“. (Tamže)
O kom takáto norma ekonomicky aktívneho občana informuje?
Čiu pozíciu opisuje? Ak porovnáme ideál človeka participujúceho
na pracovnom trhu so štatistikami zamestnanosti (napr. Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti..., 2012) a s rozsiahlou evidenciou o pretrvávajúcich diskriminačných praktikách na trhu práce (Gyárfášová – Sekulová,
2010), zdá sa, že túto normu najlepšie napĺňajú heterosexuálni muži majoritnej národnosti v strednom veku. Túto sociálnu skupinu
predvolebné programy ani raz explicitne nepomenovali. Ideál ekonomicky aktívneho občana sa tak prezentoval ako všeobecný. Utvárala sa tzv. neviditeľná norma založená na koncepte hegemónnej
maskulinity (Kimmel, 1993). Namiesto mnohorakosti a rôznorodosti
životných situácií stanovili programy ako normu životnú pozíciu
jednej sociálnej skupiny (Young, 1989).
Programové dokumenty nevenovali veľa pozornosti inštitucionálnym prekážkam v prístupe k platenej práci. To len zvýraznilo zdanie, že pracovať môže každý, kto chce. Dôsledkom etnickej, národnostnej a rasovej diskriminácie na trhu práce sa strany nevenovali
takmer vôbec. Programy len ojedinele a zovšeobecňujúco spomínali
„diskrimináciu na základe odlišností farby pleti, pohlavia, vierovyznania, veku či zvoleného životného štýlu“ (SZ) alebo návrhy politík
„s osobitným dôrazom na dodržiavanie nediskriminačných praktík
prístupu na pracovný trh znevýhodnených skupín obyvateľstva“
(Most-Híd). Nezáujem väčšiny kandidujúcich strán o diskrimináciu
na základe národnosti alebo etnicity zrejme súvisel s už opísaným
psychologizujúcim diskurzom, podľa ktorého sa niektoré skupiny
nezapájajú do pracovného procesu preto, že pracovať nechcú alebo
nemajú potrebné pracovné návyky. Postaveniu migrantiek a migrantov sa strany nevenovali vôbec, hoci ich počet na Slovensku stúpa
a oficiálne štatistiky uvádzajú v tejto skupine vysokú mieru nezamestnanosti (Filadelfiová a kol., 2011). Programy sa tiež zriedka venovali
zamestnávaniu osôb so zdravotným znevýhodnením, starších osôb
alebo rodovým aspektom zamestnanosti. V súvislosti s rodovou nerovnosťou na trhu práce sa najčastejšie problematizovali rozdiely
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v platoch žien a mužov. Strana 99%-OH uviedla, že „je plat žien až
o 20,9 percent nižší než plat muža na porovnateľnej pracovnej pozícii“ a SZ taktiež informovala, že „ženy všade, vrátane štátnej správy,
dostávajú za tú istú prácu a výkon nižšiu mzdu ako muži“.
Programy zamlčovali mnohé ďalšie diskriminačné praktiky na trhu práce – napríklad horizontálnu a vertikálnu rodovú segregáciu
pracovného trhu, dvojité zaťaženie žien platenou aj neplatenou prácou (Filadelfiová, 2010) alebo znevýhodňujúce mechanizmy sociálneho
systému, v dôsledku ktorých sú ženy starajúce sa o deti viac ohrozené chudobou (Michalitsch, 2010; Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti..., 2012).
Väčšina politických opatrení sa zameriavala na situáciu matiek
na pracovnom trhu, čím problematiku diskriminácie a marginalizácie žien zužovala na problematiku diskriminácie žien s deťmi:
Šance žien na pracovnom trhu je možné zvýšiť len tak, ak im vytvoríme
podmienky na flexibilné zamestnanie (SMK);
zdieľanie pracovnej doby a úlohy, práce na domov, skrátenie pracovnej
doby pre matky (SZ);
Politici hovoria, že je to v poriadku, pretože ženy – matky sú viac pri
deťoch ako v práci. Zamestnávatelia nesmú trestať ženy za to, že sa rozhodnú založiť si rodinu! (99%-OH)
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Budeme podporovať opatrenia, ktoré budú motivovať zamestnávateľov
zvyšovať počet pracovných miest vhodných pre matky s malými deťmi.
(OĽaNO)

Vzťah žien a mužov k spoločenským organizáciám sa utváral
odlišne. Pozícia mužov na pracovnom trhu sa špecificky netematizovala, ženy sa ocitali v paradoxnej situácii. Programy ich na jednej
strane vnímali ako ekonomicky aktívne občianky a predpokladali, že majú platenú prácu. Ženy však na druhej strane nezapadali
úplne do všeobecného obrazu aktívneho občianstva, keďže okrem
platenej práce mali vykonávať aj neplatenú prácu. Ženy tak boli
v predvolebných programoch konfrontované s univerzálnym modelom chlebodarcu (Fraser, podľa Lister, 2002), o ktorom Ruth Lister v kontexte politík Veľkej Británie uvažuje ako o fetišizme pracovnej etiky
(tamže). V týchto diskurzoch sa neplatená práca v podobe starostlivosti ako forma práce delegitimizuje.
Ako jediná legitímna forma práce sa v týchto diskurzoch definuje platená práca, kým neplatená práca v podobe starostlivosti sa
ako forma práce delegitimizuje. Ženám sa takto upiera nezávislosť
od sociálneho systému, ktorá má podľa ekonomizujúceho pohľadu na občianstvo zabezpečiť autonómiu a svojbytnosť jednotlivca
(Fraser – Gordon, 1994). Programy prezentovali ako pochopiteľné, ak
ženy sú do väčšej či menšej miery závislé od štátnej podpory, no
súčasne vykresľovali závislosť od sociálneho systému negatívne.
Paradoxné postavenie žien vo vzťahu k spoločenským organizáciám sa v programových dokumentoch neproblematizovalo zrejme
aj preto, že vychádzalo z rodových ideológií, ktoré umiestňujú ženy
do súkromnej sféry (Elshtainová, 1999; Kiczková, 1997) a ktoré politické
strany internalizovali.
3. 2 . 3 Tr adičná r od i na

To všetko sa prejavilo potlačovaním významu dosiaľ jedinej formy rodiny uznávanej slovenskou spoločnosťou, a to tradičnej manželskej rodiny. Zanedbávali sa vplyvy, ktoré prináša postmoderná éra vyspelých
spoločností spojená s rastúcimi požiadavkami platenej práce na čas
a s rastúcou účasťou žien na trhu práce.
(Smer-SD)
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Predvolebné programy zobrazovali rodinu prostredníctvom metafor a prízvukovali jej celospoločenský význam plynúci zo zdanlivej nadčasovosti. Rodina sa vykresľovala ako „prístav pre všetky
generácie“ (RTPD-SF), ako „základná bunka určujúca kvalitu života“
(Smer-SD), ktorú treba „ctiť a legislatívne podporovať“ (PaS), pretože je „prirodzeným, základným a štát predchádzajúcim spoločenstvom“ (KDH), „kolískou detí a výsadným spoločenstvom ľudí, ktorí
sa navzájom podporujú a pomáhajú si“ (SaS).
Kandidujúce strany utvárali predstavu rodiny ako prirodzenej
podmienky ľudskej existencie, ktorá akoby nebola súčasťou politického priestoru. Súčasne ju však konštruovali aj ako objekt politík, reprodukciu ďalších generácií chápali z hľadiska významu pre
štát a pôrodnosť opisovali ekonomizujúcim jazykom:
kde sa tvorí najcennejší – ľudský kapitál (RTPD-SF);
aby sa obnovila prirodzená reprodukčná rovnováha spoločnosti (...)
s akcentom na zvyšovanie pôrodnosti (Smer-SD);
s cieľom skvalitnenia populácie a zastavenia nežiaduceho demografického vývoja (SDĽ);
pozitívne stimulovať pôrodnosť aj zamestnanosť (OĽaNO);
priaznivo pôsobiť aj na demografický vývoj (KDH).

Rodina mala reprodukovať ďalšiu pracovnú, kultúrnu a národnú silu (porovnaj Yuval-Davis, 2008). Mať deti – podobne ako mať platenú
prácu – teda znamenalo prispievať celej spoločnosti a štátu. V porovnaní s platenou prácou však bolo rodičovstvo až druhoradé:
Budúcnosť Slovenska stojí aj na aktívnych, pracujúcich rodičoch
(SDKÚ-DS, zvýraznila aut.);
Občania, ktorí majú deti a pracujú, sú predsa pilierom ekonomiky každého štátu (OĽaNO, zvýraznila aut.).

Politiky zacielené na sociálne vylúčených občanov a občianky – teda na ľudí bez platenej práce – tiež naznačovali primárne
postavenie pracovného života voči rodinnému životu. Pôrodnosť
v týchto sociálnych skupinách chceli strany skôr znižovať. Jediná
služba reprodukčného zdravia pre skupiny sociálne vylúčených,
ktorú v programe spomínala SaS, znamenala vzdať sa ďalšieho rodičovstva. Strana chcela zabezpečiť „prístup ľudí zo SVS [sociálne
vylúčených spoločenstiev] k službám reprodukčného zdravia, nap-
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ríklad k dobrovoľným sterilizáciám za prísne stanovených podmienok“. Nacionalistická SNS, ktorá stotožňovala sociálne vylúčené
komunity s rómskymi komunitami, tiež naznačovala problém
s ich vysokou pôrodnosťou a do programového bodu „cigánskej
otázky a problémov s osadami“ zahrnula aj klauzulu „[u]smerniť
sexuálnou výchovou (...) pôrodnosť“. Na podobných základoch stavali návrhy SDKÚ-DS, ktoré chceli zmeniť „vyplácanie sociálnych
dávok pre nezamestnaných, aby nezáviseli od počtu detí“. SDKÚDS zrejme odkazovala na viacdetnosť rodín žijúcich v sociálnom
vylúčení (Report on the living..., 2012) a na stereotypy o využívaní pôrodnosti s cieľom získať finančné prostriedky (porovnaj Debrecéniová, 2010).
Zahrnutie rodiny do štátnych politík sa môže zdať nezlučiteľné s predstavou o prirodzenosti rodiny. V skutočnosti však práve
zdanlivá prirodzenosť rodiny legitimizuje kontrolujúci tón navrhovaných politík. Ak ľudia chcú „prirodzene“ zakladať rodiny, dôležitým politickým cieľom je potom „odstraňovať všetky prekážky,
ktoré mladí ľudia pociťujú, keď si chcú založiť rodinu“ (RTPD-SF).
Bližší pohľad na zamýšľanú kontrolu a reguláciu demografie a pôrodnosti prezrádza, že kontrolované a regulované sú práve ženské
telá, ktoré želaný „ľudský kapitál“ (RTPD-SF) reprodukujú (Ginsburg
– Rapp, 1991; Kobová, 2011b; Yuval-Davis, 2008). Stranícke programy neuvažovali o ženách v súvislosti s biologickou reprodukciou, spomínali len rodinu, demografiu či populáciu. Úlohu žien zdôraznili až
v súvislosti s výchovou detí, ktorá na rozdiel od pôrodu nemusí byť
výlučnou doménou žien. Hoci žiadna z kandidujúcich strán explicitne nevyjadrila názor, že práve ženám prislúcha neplatená práca
v podobe starostlivosti o deti, rodičovstvo sa významovo prekrývalo s materstvom:
Podporujeme myšlienku, aby mohli rodičia pri deťoch zotrvať v ranom
detstve čo najdlhšie. Presadili sme zvýšenie a predĺženie materského
príspevku (SaS);
Presadzovať opatrenia na zvýšenie významu rodičovských funkcií
a materstva (SDĽ).

Otcovstvo sa naopak zamlčovalo a ak o ňom predvolebné programy uvažovali, vykresľovali úlohu otcov ako podružnú. Zámer
„posilniť úlohu otca v rodine“ (RTPD-SF) akoby plne vyčerpávala
„[o]tcovská dovolenka (týždeň pracovného voľna nad rámec zákonnej dovolenky)“ (KDH), respektíve „10 dní pre otcov po narodení
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dieťaťa“ (RTPD-SF). Strany len výnimočne venovali pozornosť nástupu otcov na rodičovskú dovolenku, čím sa posilňovala predstava
mužov ako druhoradých či pomocných opatrovateľov. Aj pokus
o výnimku v predvolebnom programe strany PaS, ktorá vyjadrila
potrebu „čo najviac zapojiť otcov do nástupov na rodičovskú dovolenku“, sa skončil stereotypizáciou hypotetických príkladov v navrhovanej úprave vyplácania rodičovských príspevkov11. Tieto politiky mali neplatenú prácu žien uľahčiť a mužom ju mali vo väčšej
miere sprístupniť. Predstava primárnej zodpovednosti žien za starostlivosť o deti však zostala nenarušená.
Otázka rodovo stereotypnej deľby práce sa navyše v programoch
tematizovala len zriedka. Strany ju neproblematizovali, nepovažovali ju za dôležitú tému štátnych politík. Inštitucionálna podpora prerozdeľovania zodpovednosti za rodinný život je pritom
významným prvkom agendy politík rodovej rovnosti, ku ktorej
napĺňaniu sa podpisom medzinárodných dokumentov zaviazala aj
Slovenská republika. Pokiaľ sa štátne politiky nastavujú tak, aby
zvýhodňovali a podporovali jednu skupinu ľudí v rodinnej sfére
a druhú naopak na pracovnom trhu, sloboda žien aj mužov rozhodovať o vlastnom živote je výrazne obmedzená (Orloff, 1993). V znevýhodnenom postavení sa pritom ocitajú najmä ženy.
Toto znevýhodnenie nemusí nutne vychádzať zo samotnej účasti na neplatenej práci (porovnaj Young, 2010b), problém však je, že sa
ženám pripisuje sféra, ktorá je podceňovaná v porovnaní so sférou
vymedzenou pre mužov. Ako sa v programoch ukázalo, ideálnym
občanom nie je človek, ktorý sa stará o deti, ale človek, ktorý vykonáva platenú prácu.
Obrazy rodinnej sféry v predvolebných programoch však nereprodukovali len asymetrickú deľbu platenej a neplatenej práce medzi mužmi a ženami. Kandidujúce strany vylučovali z rodinného
života niektoré skupiny obyvateľstva. Upevňovali diskurz rodiny
ako spoločenstva muža, ženy a detí. V modeloch rodinných politík
sa akoby automaticky počítalo s prítomnosťou dvoch dospelých
osôb:
Zvýšime prídavky na deti o 50 percent, ak minimálne jeden z rodičov
bude pracovať a odvádzať dane z príjmu (ĽS-HZDS);
Budeme pokračovať v zvyšovaní a predlžovaní materskej, aby mali rodičia do prvého roka veku dieťaťa zabezpečený slušný príjem (SDKÚDS).
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Výnimku tvorili občasné odkazy na iné formy rodín – okrem dôrazu strany PaS na samoživiteľky a samoživiteľov chcela „zrovnoprávnenie postavenia členov rodín rôznych partnerských foriem:
manželskej rodiny, rodiny nezosobášených partnerov a jednorodičovskej rodiny“ aj strana Náš kraj.
Okrem toho, že väčšina programov prehliadala osamelé matky
či otcov, strany reprodukovali heterosexistický model rodiny. Ten
sa zdal akoby samozrejmý a väčšina programov otázku neheterosexuálnych partnerstiev ani nenačrtla. Tieto partnerstvá z rodinnej
sféry v niektorých prípadoch explicitne vylúčili:
Za manželstvo budeme vždy pokladať len zväzok muža a ženy. Odmietame registrované partnerstvá, adopciu detí homosexuálmi aj propagáciu sexuálnych úchyliek (ĽSNS);
jasným definovaním manželstva a rodiny ako zväzku muža a ženy
(SNS);
manželstvo ako zväzok muža a ženy (KDH).

Z ostatných strán sa tejto problematike venovali len SaS a ZZDÚ, ktoré deklarovali zámer zaviesť inštitút registrovaného part
nerstva:
Podporujeme prijatie zákona o registrovaných partnerstvách občanov
rovnakého pohlavia (ZZ-DÚ);
spolužitie takýchto párov v inštitucionalizovanom životnom partnerstve je realizáciou práva týchto osôb na plnohodnotný rodinný život
a prvkom slobody jednotlivca (SaS).

Hoci strany chceli zaviesť inštitút registrovaného partnerstva,
rodinná sféra sa neheterosexuálnym ľuďom nemala sprístupniť
úplne, a preto „nevznikne vyživovacia povinnosť rozídených životných partnerov ani možnosť adoptovať deti takýmto párom“ (SaS).
Napriek zdanlivej prirodzenosti rodiny sa táto spoločenská sféra
v predvolebných programoch konštruovala ako projekt významne
politický. Niektoré občianky a občania sa do nej zahŕňali, iní sa
z nej vylučovali a odlišná etnická alebo národnostná príslušnosť,
ako aj iná sexualita než heterosexualita automaticky vylučovali jednotlivkyne a jednotlivcov z normatívneho modelu reprodukujúcej
bunky spoločnosti.
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4 Zá ver: Kt o je ob č an?

Predvolebné programy predložené v parlamentných voľbách 2012
re/produkovali koncept rovných a rovnejších. Ideálneho občana
vykreslili ako človeka, ktorý sa zúčastňuje na pracovnom trhu,
pričom predpokladali, že všetci občania a občianky majú rovnaký
prístup k platenej práci, a teda majú porovnateľnú možnosť tento
ideál občianstva naplniť. Z tohto obrazu viac alebo menej explicitne vylučovali konkrétne sociálne skupiny na základe rodu, veku,
sexuálnej orientácie či národnosti. Takouto vylúčenou skupinou
boli v prvom rade ľudia, ktorí žijú v sociálnej exklúzii. Nielenže
neboli radení k ideálnym občiankam a občanom, ale navyše neboli
súčasťou toho, čo programy konštruovali ako naša spoločnosť.
Aj v rámci kategórie vlastnej skupiny, teda našej spoločnosti,
pripisovali politické strany rôznym sociálnym skupinám odlišné
úlohy v štátnej sfére, sfére spoločenských organizácií a v rodine.
Hoci programy konštruovali povinnosť vykonávať platenú prácu,
od žien očakávali, že sa budú primárne venovať starostlivosti o deti. Hoci vykresľovali rodinu ako základ spoločnosti a prirodzenú
túžbu ľudí, právo na rodinu odopierali neheterosexuálnym ľuďom.
Obraz občianstva sa utváral androcentricky. „Správny“ občan má pracovať a živiť svoju rodinu, dokáže sa postarať o seba
aj o ekonomicky pasívnych a závislých príbuzných. Okrem detí či
starších ľudí k závislým a slabým patrili aj ženy. Strany tak upevňovali predstavu žien ako „slabšieho pohlavia“ a legitimizovali ich
mocensky nerovnovážnu pozíciu v spoločnosti. Napriek pripisovanej pasivite sa od žien očakávala aktívnosť – ako v platenej, tak aj
v neplatenej práci. Neplatená práca ani starostlivosť pritom nevyjadrovali povahu „skutočného“ občianstva.
Symbolické vylúčenie žien ako adresátok predvolebných posolstiev aj vylúčenie žien z modelu občana – chlebodarcu naznačil hneď
v úvode predvolebného programu SaS jej predseda:
Isteže, denne sa vzdávame časti osobnej slobody a odovzdávame ju svojej žene, svojim deťom, svojej kariére. Ale tento dar je dobrovoľný.

Predvolebné programy nielenže re/produkovali hierarchické
vzťahy medzi rôznymi sociálnymi skupinami, ale navyše z politiky
vylučovali občianky a občanov. Strany im určili miesto na pracov-
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nom trhu a v rodinnom živote a ako jediného politického aktéra
konštruovali samy seba. Štát i politiky takto zostali pre občianky
a občanov neprístupné. Prečo kandidujúce strany vylúčili občanov a občianky z politickej sféry en bloc, sa možno len domnievať.
Možno si politici a političky občiansku kontrolu neželajú, keďže
„ich činnosť, ex offo verejná a s poslaním slúžiť spoločnému dobru,
je veľmi efektívnym biznisom slúžiacim na osobné obohacovanie“
(Višňovský, 2010, s. 57 – 58). A možno kandidujúce strany zohľadnili nastavenie voličiek a voličov (Maarek, 2011), ktorí v reprezentatívnych
prieskumoch často prejavujú nízky záujem o politiku (Bútorová –
Gyárfášová, 2010), nedôverujú svojim politickým znalostiam a schopnostiam ani možnosti, že v politike niečo zmenia (Plichtová, 2010).
Re/produkoval sa obraz pasívneho občianstva, ktorý výstižne opísal moderátor predvolebného mítingu strany Smer-SD:
My, ktorí žijeme v tejto krajine, sa predsa chceme venovať svojej práci,
chceme na ňu mať vytvorené podmienky a nechceme byť zaťahovaní
do konfliktov, hádok, nedorozumení, núdzových a krízových stavov.
Chceme, v tom najlepšom prípade, žiť svoj život a o politiku sa vôbec
nestarať. (Porovnaj Maďarová, v tejto publikácii, s. 65)

Sledovaním predvolebných programov som sa pokúsila naznačiť, ako sa v straníckej politike na Slovensku chápe občianstvo.
Z výsledkov vyplýva, že koncept správneho občana alebo občianky
je v oficiálnych predvolebných dokumentoch pomerne zúžený –
na „ekonomického človeka“, ktorého jedinou úlohou a poslaním je
finančne zabezpečovať seba, svoju rodinu a v konečnom dôsledku
i štát. Z predstavy „skutočného“ občana sú vylúčené mnohé spoločenské skupiny a občianky a občania sú vylúčení zo sféry politiky.
Poznámky
1
Pod označením skupina nerozumiem jednoliate a homogénne spoločenstvo ľudí – mužov, žien, ľudí so zdravotným znevýhodnením a podobne, ktorí by mali
spoločnú identitu či záujmy. Namiesto toho chápem toto označenie analogicky
s vymedzením žien ako sociálnej skupiny podľa Iris M. Young (2010a). Autorka
vymedzuje sociálnu skupinu ako súbor ľudí s „podobným postavením ve vztahu
k základním společenským strukturám“ (Uhde, 2010, s. 23). To, čo dovoľuje označiť niektoré osoby súhrnne ako ženy, národnostná menšina či neheterosexuálna
menšina, nie sú teda zdieľané charakteristiky, ale vzťah k ostatným spoločenským
štruktúram – najčastejšie vzťah dominancie a podriadenosti. Súčasne, s prihliad-
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nutím na intersekcionalitu individuálnej pozície, sa môže aj samotná povaha týchto vzťahov rôzniť (Yuval-Davis, 2008).
2
V parlamentných voľbách 2012 kandidovali strany +1 Hlas, 99% – Občiansky
hlas (99%-OH), Kresťansko-demokratické hnutie (KDH), Komunistická strana
Slovenska (KSS), Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), Most-Híd, Národ a spravodlivosť – Naša strana (NaS – NS), Náš kraj, Obyčajní ľudia, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Právo a spravodlivosť (PaS), Robíme to pre deti
– Slobodné fórum (RTPD-SF), Sloboda a solidarita (SaS), Slovenská demokratická
a kresťanská únia – demokratická strana (SDKÚ-DS), Strana demokratickej ľavice
(SDĽ), Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), Strana maďarskej koalície (SMK),
Slovenská národná strana (SNS), Strana občanov Slovenska (SOSKA), Strana rómskej únie na Slovensku (SRÚS), Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej (SSSNM), Strana zelených (SZ), Strana živnostníkov Slovenska (SŽS), Zelení, Zmena
zdola – Demokratická únia (ZZ-DÚ).
Strany uvádzam v abecednom poradí a v texte budem využívať skratky, ktoré sú
uvedené v zátvorke.
3
Civil organizations of society prekladám ako spoločenské organizácie, pretože význam slova občiansky je v kontexte strednej a východnej Európy odlišný od významu, ktorý používa autorka (porovnaj Kobová, 2011a).
4
Citáty z predvolebných programov ponechávam v pôvodnom znení. K zmenám
mohlo v citátoch dôjsť len pri zjavných gramatických chybách či preklepoch, ktorých oprava nezasahuje do pôvodného významu textu. Takéto zásahy som nevy
značovala s cieľom zlepšiť čitateľnosť textu.
5
Neprijateľnosti označovania životnej situácie Rómok a Rómov slovným spojením cigánska otázka sa budem venovať v širšom kontexte ďalej.
6
V preklade trh namiesto pomoci (preložila aut.).
7
Výstižným príkladom apolitického prístupu k rodinnej sfére je rodovo podmienené násilie páchané na ženách, o ktorom sa v spoločnosti často uvažuje ako
o „vnútornom“ probléme rodiny a prehliada sa systémové znevýhodňovanie žien
(Bútorová – Filadelfiová, 2005).
8
demokracia, právny štát, univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv a základných slobôd (Smer-SD); sloboda jednotlivca, právny štát a spravodlivosť (PaS)
9
poskytnutie dostatočných istôt pre každého občana (NaS-NS); zabezpečiť vyššiu bezpečnosť dôchodcov (SSS-NM); [v]plyv štátu zamerať najmä na ochranu
zdravia, prístup k vzdelaniu, ochranu sociálne odkázaných občanov, korektnú
hospodársku súťaž (RTPD-SF); zabezpečiť optimálne dostupnú nemocničnú sieť
pre obyvateľstvo v regiónoch (SMK); aby občan cítil neustálu oporu štátu v oblasti
protipovodňových opatrení (Most-Híd); [š]tátna podpora umenia, kultúry a vzdelania je povinnosťou vlády rovnako ako podpora podnikania (SDKÚ-DS)
10
aby sa napomáhalo potlačovaniu nezamestnanosti (Smer-SD); smerovať do regiónov s vysokou mierou nezamestnanosti a vysokou chudobou (ĽS-HZDS);
stimulácia podnikateľského prostredia a znižovanie nezamestnanosti (PaS);
[z]amestnávanie dlhodobo nezamestnaných podporíme (SaS)
11
V programe sa objavila tabuľka, ktorá demonštruje spôsob výpočtu rodičovského príspevku. Hypotetické prípady, ktoré uvádzala, reprodukovali stereotypné
umiestňovanie žien do rodinnej sféry. Tabuľka uvažovala o matke a manželovi
a vzťah k dieťaťu sa takto identifikoval len prostredníctvom ženy. Podporil sa vyššie spomenutý diskurz, ktorý stotožňuje materstvo s rodičovstvom. Výška rodičov-
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ského príspevku sa mala odvodzovať od predchádzajúceho príjmu rodičov. V jednotlivých príkladoch sa pritom ani raz nepredpokladal vyšší príjem ženy a ani raz
sa nedefinovala hypotetická situácia, že by sa o dieťa staral len muž – samoživiteľ.
A to i napriek tomu, že strana v prípade samoživiteľstva ojedinele zvolila gramatický dvojtvar maskulína aj feminína, aby zdôraznila rodový rozmer problematiky:
„Za najviac ohrozenú skupinu považujeme matky/otcov samo živiteľky/živiteľov.“
Uvedené prípady samozrejme slúžili ako príklady. Možno predpokladať, že osoby
by v praxi boli zameniteľné. Tieto príklady však vychádzali zo stereotypného usporiadania rodiny ako matky – opatrovateľky a manžela – živiteľa. Protirečili tak zámeru toto stereotypné usporiadanie narušiť. Strana PaS do svojho predvolebného
programu navyše vniesla diskurzy diskriminačných praktík voči mužom: „Zastavenie diskriminácie otcov štátnymi orgánmi iba preto, že títo otcovia sú mužského
pohlavia (...) Treba zastaviť celospoločenský trend, kedy matky falošne obviňujú
z násilia a štátne orgány automaticky oddeľujú otcov od detí bez toho, aby tieto
obvinenia preverili.“ Aj týmto spôsobom chcela strana zrejme nabúrať stereotypné
nahliadanie na rodové roly v rodine. Tieto vyjadrenia však neprijateľne bagatelizujú problematiku rodovo podmieneného násilia na ženách, ktorého výskyt je aj
v súčasnosti alarmujúci (porovnaj Holubová, 2011).
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V snahe získať čo najväčšiu podporu vo voľbách vyvíjajú političky a politici rôzne aktivity – cestujú po Slovensku vlakom,
rozdávajú kvety a klobásy, navštevujú kultúrne domy, častejšie
sa objavujú v diskusných reláciách, sú aktívnejší na svojich blogoch či internetových sociálnych sieťach. Čoraz viac sa spoliehajú na spoluprácu s komunikačnými expertkami a expertmi,
ktorí vyvíjajú rôzne stratégie, ako komunikovať určité témy,
osloviť cieľové skupiny, vytvoriť si čo najlepší imidž. Forma pritom často potlačí obsah, otázka AKO komunikovať je pre politické strany dôležitejšia než to, ČO komunikovať. Politický
marketing hovorí o politických ideách ako o tovare, ktorý sa
strany usilujú predať spotrebiteľkám a spotrebiteľom, a politici
tomuto trendu podliehajú, o čom svedčí aj priebeh mítingov
politických strán Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a Slovenská demokratická kresťanská únia – demokratická strana
(SDKÚ-DS) pred parlamentnými voľbami 2012. Politici na jednej strane hovoria o politike ako o sfére výlučne racionálnej,
v ktorej emocionálne prejavy nie sú žiadané – a tento argument
sa využíva aj na vylúčenie žien (stereotypne spájaných s emocionalitou) z politiky, a na druhej strane sa čoraz väčšmi pokúšajú o vytvorenie emocionálneho spojenia s voličkami a voličmi.
V analyzovaných predvolebných stretnutiach možno nájsť tento prístup, ktorý opísali napríklad Bruce I. Newman a Richard
M. Perloff: „Celý marketing je o emocionálnom spojení s ľuďmi. Spotrebiteľky a spotrebitelia sa rozhodujú srdcom a potvrdzujú svoje rozhodnutia rozumom. Ak si političky a politici
najskôr nevytvoria emocionálne spojenie s voličmi, nebudú mať
príležitosť hovoriť o konkrétnych témach.“ (2004, s. 24) Politici
sa na predvolebných stretnutiach usilujú vyvolať v prítomných
určité emócie, vytvoriť dojem jednoty medzi sebou a publikom
a čo najväčší odstup medzi prítomnými a inými politickými
stranami.
Vplyvom takéhoto prístupu k politike si publikum vypočuje
príbehy premiéra, ktorý klamal, aby nesklamal, príbehy o „bezdomovcoch“ a „prostitútkach“, dozvie sa niečo o mužoch, ktorí nevedia umyť kuchynskú linku a nemajú vzťah k zvieratám,
smeje sa na sexistických vtipoch, je vystavené sexuálnym narážkam a hromadným vyznaniam lásky. Toto všetko možno nájsť
v predvolebných kampaniach, treba len nazrieť za zverejnené
volebné programy, uhladené televízne diskusie, retušované bil-
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bordy a precízne nastrihané televízne, rozhlasové či internetové šoty. Stačí prísť na predvolebné mítingy, navštíviť kultúrne
domy a stretnúť sa s politikmi, ktorí sa aj takýmto spôsobom
usilujú priblížiť svojim voličkám a voličom.
Pri hodnotení predvolebného pôsobenia strán sa najčastejšie
zameriava pozornosť na politické programy a v oblasti komunikácie na to, ako sa politické strany, političky a politici prezentujú na bilbordoch, v politických diskusiách, či na to, ako
ich reprezentujú médiá. V rôznych formách politickej reklamy,
ako aj v diskusných reláciách sa stretávame s heslami a frázami,
ktoré sa opakujú bez ohľadu na politickú príslušnosť kandidátky a kandidáta, často aj bez ohľadu na spoločenský a politický
kontext. Dochádza k vyprázdňovaniu politických posolstiev,
predvolebnej kampane, ako aj politiky.
Predvolebná kampaň má viacero súčastí, pričom každá táto súčasť má svoje charakteristiky a poskytuje len obmedzené
možnosti informovať a presviedčať. Bilbordy a reklama umiestnená v tlači či na internetových portáloch poskytuje priestor
na fotografie a skratkovité heslá, dôslednejšie, ale stále nie
podrobné informácie umožňujú podávať audiovizuálne a rozhlasové šoty či letáky, obšírnejšie sa političky a politici môžu
vyjadrovať v diskusných reláciách i vo volebných programoch
strán. Najväčší priestor pre vysvetľovanie, informovanie a presviedčanie však ponúkajú priebežne napríklad nové médiá (internetové bulletiny, internetové sociálne siete, blogy) a nárazovo
napríklad stretnutia s voličkami a voličmi. Predvolebné mítingy
organizujú politické strany, pripravujú ich program, štruktúru,
vyberajú, kto na stretnutí vystúpi, aké témy sa otvoria, čo sa vysvetlí a čo zostane nevyslovené. Stretnutia ponúkajú dostatočný
priestor na politické príhovory k voličkám a voličom, znovuobjavujú význam rečníckeho štýlu v politike. A keďže, ako tvrdí
Bruce E. Gronbeck (2008, s. 151), záujem o politickú komunikáciu je pokračovaním storočia trvajúceho úsilia preskúmať vzťah
medzi rétorikou a politikou, predvolebné mítingy sú vhodnou
príležitosťou pozrieť sa na tento vzťah v súčasnej praxi inštitucionálnej politiky.
Na predvolebných mítingoch sa politické osobnosti stretávajú s ľuďmi tvárou v tvár, naživo, bez mediálneho sprostredkovania. Program stretnutí pripravuje politická strana a jej
odborníčky a odborníci na komunikáciu, zároveň sa však po-
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litičky a politici niekde pozabudnú, inde improvizujú a spestria dokola opakovaný program a pripravené príbehy novými
vtipmi a sprostredkovanými zážitkami. Ich spontánne reakcie
môžu odhaliť viac z toho, čo sa skrýva za marketingovou stratégiou. Analýza volebných mítingov tak môže napovedať viac
o ne/konzistentnosti politickej kampane a jej jednotlivých častí, o obsahovom napĺňaní predvolebných hesiel, o inscenovanej
dynamike vzťahov medzi jednotlivými politikmi a političkami,
ako aj o inscenovanej dynamike vzťahov medzi nimi a prítomnými občiankami a občanmi.
V nasledujúcom texte sledujem štruktúru predvolebného mítingu (zloženie hostiek a hostí, výber hudby, tém, moderáciu...)
a jeho konkrétnych častí (príhovorov a prehovorov političiek,
politikov a moderujúcich). Kladiem si pritom otázky: Akým
spôsobom sa na predvolebných stretnutiach re-produkujú predstavy o politike a spoločnosti? Ako sa re-produkujú vzťahy politik-občan, politik-politik, občan-občan? Na aké ideológie političky a politici odkazujú a zároveň ich reprodukujú? Zaujíma ma
rovnako forma, ako aj obsah posolstiev: Aké obsahy dostávajú
a znovunadobúdajú pojmy ako politika, politik, politička, občianka, občan? A súčasne, akými rôznymi komunikačnými stratégiami sa tieto obsahy vytvárajú?
Na zodpovedanie týchto otázok som zvolila kombináciu kritickej analýzy diskurzu a kritickej analýzy politickej metafory.
Tieto prístupy som uplatnila pri skúmaní štyroch predvolebných mítingov: dvoch stretnutí SDKÚ-DS a dvoch stretnutí
Smer-SD. Keďže každá strana absolvovala pred voľbami viacero stretnutí v rôznych častiach Slovenska, prvotným zámerom
bolo skúmať stretnutia na východnom, strednom a západnom
Slovensku. V takomto prípade by bolo možné pozorovať, ako sa
politický diskurz ne/prispôsobuje danému miestu a jeho sociálnej, politickej a ekonomickej situácii (regionálnym rozdielom,
miere nezamestnanosti, podpore politickej strany podľa prieskumov, zastúpeniu národnostných menšín a ď.). Nedostatočná dostupnosť neupravených videozáznamov stretnutí strany
Smer-SD však umožnila skúmať len dva jej mítingy1 a technické problémy nahrávok znemožnili skúmať predvolebný míting
SDKÚ-DS v Bratislave2. Objektom skúmania sa preto stali štyri
stretnutia: dve z východoslovenského Prešova a dve zo západoslovenského kraja – z Nitry (SDKÚ-DS) a Bratislavy (Smer-SD).
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Po transkripcii všetkých stretnutí som v stručnosti identifikovala rôzne fázy mítingov, resp. ich formálnu štruktúru a následne hlavné témy, o ktorých sa na stretnutiach hovorilo, teda
obsahovú štruktúru. Už v tejto fáze bolo zrejmé, že formálna
a obsahová štruktúra volebných mítingov je jednotná a od mesta k mestu sa takmer nelíši. V prípade strany SDKÚ-DS boli
najväčšou zmenou otázky publika, v prípade strany Smer-SD
sa menil najmä hudobný program, priestor pre otázky publika
nebol súčasťou stretnutí.

1 Met odologické výc hod i ská skúm ani a

1.1

K r itická a na lýz a d i sk ur zu

Kritický prístup diskurzívnej analýzy je charakteristický v tom,
ako pristupuje k (a) vzťahu medzi jazykom a spoločnosťou a (b)
vzťahom medzi analýzou a skúmanou praxou. Norman Fair
clough a Ruth Wodak (1997) uvádzajú, že každý prípad použitia
jazyka prispieva k reprodukovaniu a/alebo transformácii spoločnosti a kultúry, vrátane mocenských vzťahov (podľa Meadows,
2007).
Kritická diskurzívna analýza chápe diskurz ako jeden zo spôsobov sociálnej praxe (Fairclough, 2008), čo podľa Wodak naznačuje dialektický vzťah medzi konkrétnou diskurzívnou udalosťou
a situáciami, inštitúciami a sociálnymi štruktúrami, ktoré ju
rámcujú (podľa Aghagolzadeh – Bahrami – Khorshid, 2009). Fairclough
(2008) vysvetľuje, že na jednej strane diskurz ovplyvňujú a formujú spoločenské štruktúry, na druhej strane sa sám podieľa
na vytváraní tých spoločenských štruktúr, ktoré ho ovplyvňujú.
Diskurz priamo či nepriamo reaguje na spoločenské zvyky,
ktoré upevňujú určité mocenské vzťahy a ideológie. Kritická
diskurzívna analýza teda napomáha odkrývanie týchto vzťahov a ideológií a súčasne umožňuje nahliadať na to, ako politické elity využívajú jazyk na konštruovanie a reprodukovanie
asymetrických sociálnych hierarchií. Rôzne štúdie sa pomocou
kritickej diskurzívnej analýzy usilujú zviditeľniť skryté postupy, ktoré sú bežnou súčasťou praxe politických predstaviteľov
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a predstaviteliek, a tak spochybniť etablované sociálne hierarchie (Meadows, 2007).
Politický diskurz sa rodí v priesečníku rôznych diskurzov,
a to podľa charakteru témy a pragmatického cieľa – napríklad
informovať, propagovať, presviedčať, útočiť, dehonestovať komunikačnú partnerku či partnera a pod. (Patráš, 2003). V texte
budem sledovať ciele političiek a politikov podľa toho, ako ich
definoval Murray Edelman (spracované podľa Kraus, 2003):
1. vytváranie predstavy, že publikum politického diskurzu (ob-

čianky a občania) rozhodujúcim spôsobom určuje a ovplyvňuje smer politických aktivít;
2. vytváranie obrazu nepriateľa, t. j. skutočnosti, že istí ľudia
alebo isté skupiny ľudí tento správny smer ohrozujú;
3. podpora názoru, že určitý politický predstaviteľ alebo určitá
strana dôsledne vystupujú v záujme publika, že ich hlavné
záujmy sú rovnaké ako záujmy bežného človeka;
4. zdôrazňovanie názorovej jednoty medzi politickým vodcom
(stranou) a publikom – prejavuje sa častým používaním zámena „my“, resp. prvej osoby množného čísla slovies.
Analýza sa usiluje zistiť, aké komunikačné stratégie političky
a politici na predvolebných mítingoch využívali na dosiahnutie
týchto, ako aj ďalších cieľov.
1.2

Kr itická analýz a met afor y

Umenie presviedčať sa prejavuje predovšetkým v hovorenom
slove, v ktorom sa premietajú zdieľané spoločenské predstavy
o tom, čo je správne a čo nesprávne, pričom okolo týchto predstáv možno vytvárať rôzne spojenectvá. Súčasťou stratégií hovoreného slova sú mýty, humor a metafora. (Charteris-Black, 2011,
s. 2) Nasledujúci text sa zaoberá predovšetkým využívaním humoru a metafory v politickom diskurze, pri skúmaní humoru
využíva kritickú diskurzívnu analýzu a vychádza z troch hlavných teórií humoru a pri skúmaní metafory využíva kritickú
analýzu metafory.
Kritickú analýzu metafory rozvinul lingvista Jonathan Charteris-Black, keď spojil korpusovú lingvistiku, kritickú diskurzívnu analýzu a kognitívnu analýzu metafory do jedného prí-
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stupu. Ako uvádza, metafory vytvárajú slovné prejavy na prvý
pohľad neviditeľného systému ideí (neviditeľných ideológií),
ktoré sú väčšinou neuvedomované. Cieľom kritickej analýzy
metafory je odkryť zaužívané spoločenské hierarchie, ktoré sa
prejavujú v rôznych lingvistických formách – od jednoduchých
narážok po zložitejšie abstraktné metafory. (Meadows, 2007)
Metaforická projekcia obsahuje „verbálno-asociačný základ,
z ktorého nositeľ jazyka a kultúry čerpá pre vyjadrenie svojich
myšlienok a predpokladá porozumenie u svojho komunikačného partnera (predpokladané stereotypy, znalosť jazyka, metaforický, kultúrny fond)“ (Demjanová, 2010, nestránkované). Politička
alebo politik teda prostredníctvom metafor reprodukuje systém ideí, o ktorých predpokladá, že im publikum, teda voličky
a voliči porozumejú (tamže). Skúmanie politickej metafory tak
môže naznačiť, na aké ideológie politik a politička odkazujú,
aké ideológie reprodukujú a na základe reakcie aj to, či tieto
ideológie zdieľa publikum. Súčasne, keďže metafory spoluformujú pojmovú štruktúru názorov na svet, ich kritická analýza
môže sprostredkovať určité pochopenie toho, prečo je rétorika
politických lídrov úspešná (Charteris-Black, 2011).
1. 3 D isk ur zívna a na l ýz a hum or u

Humor v politickom diskurze možno interpretovať ako komunikačný proces, ako odkaz alebo správu odovzdanú konkrétnym človekom alebo skupinou s určitou motiváciou, určenú
pre jednotlivkyňu, jednotlivca alebo skupinu. Prijímajúci túto
správu interpretujú v závislosti od kontextu, ktorý je však súčasne ovplyvňovaný aj samotnou správou. (Lynch, 2002) Aby bol
teda odkaz správne dekódovaný, považovaný za vtipný alebo zábavný, hovoriaci a prijímajúci by mali dosiahnuť určitý stupeň
porozumenia, mali by zdieľať isté hodnoty, presvedčenia, normy. Správne porozumenie (kódovanie a dekódovanie) vtipov či
zábavných historiek teda predpokladá, že hovoriaci i prijímajúci sa zhodnú na tom, čo je v spoločnosti bežné, zaužívané,
„normálne“ a čo sa, naopak, dá zosmiešňovať. Práve preto môže
dekonštrukcia spôsobu, akým sa používa humor na predvolebných mítingoch, poukázať na systém ideológií, na ktorých
konkrétna politická strana stavia svoj program. Ideológie pri-
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tom v súlade s Faircloughovou definíciou (2008) chápem ako
označovania, spoluvytvárania a interpretácie fyzického sveta
a spoločenských vzťahov, ktoré sú súčasťou produkcie, distribúcie a spotreby diskurzov a ktoré sa podieľajú na produkcii
a transformácii mocenských vzťahov. Keďže tie najefektívnejšie
ideológie sú prijímané ako samozrejmé a stávajú sa súčasťou
uvažovania „zdravého rozumu“, zostávajú na prvý pohľad neviditeľné. Vtipy, humorné príbehy, metafory a ďalšie verbálne či
neverbálne symboly sú na skrytých ideológiách postavené, preto poskytujú vhodný priestor pre ich skúmanie. V tejto analýze humoru vychádzam z troch základných teórií, ktoré humor
skúmajú: teórie prevahy, úľavy a rozporuplnosti (Lippitt, 1995;
Lynch 2002).
1. Humor naznačujúci prevahu sa zvyčajne smeje na iných ľu-

ďoch, skupinách či organizáciách, na ich nedostatkoch, ale občas môže mať aj podobu sebairónie. Hovoriaci si uvedomuje,
že je vo výhodnejšej pozícii ako zosmiešňovaný, a má z toho
potešenie. Takýto typ humoru môže byť mechanizmom riadenia či kontroly, ako aj mechanizmom vyjadrenia odporu.
2. Podľa teórie úľavy je humor metódou, ako sa zbaviť napätia. Napríklad sa takýto druh humoru dá chápať ako spôsob
správania, prostredníctvom ktorého možno ustáť svoju pozíciu v procese vyjednávania, zmierniť napätie medzi vyjednávajúcimi stranami a zvýšiť ich vzájomnú dôveru (pozri napr.
Goffman, 1995; Rogan – Hammer, 1994; Rubin, 1983).
3. Vtipy môžu vychádzať aj z poznania, že niečo nie je v súlade
s očakávaniami. Ak niekto zaznamená nezrovnalosť medzi
vnímaním udalosti a očakávanou normou, môže to obrátiť
na vtip. Podľa teórie rozporuplnosti sa teda za vtipné považuje to, čo je iracionálne, paradoxné, nelogické, nesúvislé,
chybné alebo nevhodné.
Všetky tri uvedené teórie chápu humor ako komunikačný jav,
komunikačný proces. Owen H. Lynch (2002) poukazuje na potrebu všetkých troch teórií, na ich kompatibilitu a nutnosť
kombinovať ich prístupy v praxi. Zároveň uvádza dve hlavné
skupiny výskumu humoru z hľadiska komunikácie – skúmanie
z hľadiska rétoriky a skúmanie z hľadiska spoločenských funkcií správy. Kým rétorické výskumy sa zameriavajú na text humornej správy, druhá skupina sa sústreďuje na kontext, v rámci
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ktorého sa správa prijíma, a následne, akú úlohu samotná správa zohráva v tomto kontexte. Rétorické štúdie skúmajú, ako
možno prostredníctvom humoru motivovať publikum, aby interpretovalo správu, situáciu alebo človeka určitým spôsobom,
alebo ako publikum o niečom presvedčiť. V takom prípade sa
humor stáva persuazívnym nástrojom. Ďalšia funkcia humoru
je vyvolať alebo zvýšiť v publiku určité obavy, neistotu, strach.
Štúdie zameriavajúce sa na spoločenské funkcie humoru, ako
pokračuje Lynch (tamže), sa zhodujú v tom, že humor má dualistické funkcie, vychádzajú teda z paradoxu humoru. Ten možno
vysvetliť tak, že hoci sa humor používa na vytvorenie určitého
javu, súčasne vytvára aj jav opačný. Dualistické funkcie humoru
sú potom: identifikačná a diferenciačná, kontrola a vyjadrenie
odporu. Ako tento paradox vyzerá v politickom diskurze, ukáže
analýza spôsobu, akým politické strany humor na predvolebných stretnutiach používali.

2 A n a lý za pr edvol e b nýc h s tr etnutí : p rí b e hy, vt ipy

a e mócie

2.1 Pr edvolebné s tr etnuti a s tr a ny S m e r- S D

Predvolebné stretnutia v Bratislave i Prešove sú rozdelené
na tzv. politickú časť a časť venovanú Medzinárodnému dňu
žien. Takéto rozdelenie podnietil termín volieb 10. marca, ako
aj skutočnosť, že strana Smer-SD organizuje stretnutia venované MDŽ každoročne v rôznych mestách Slovenska. O štruktúre
mítingov hovorí na začiatku stretnutí aj predseda strany Robert
Fico, pričom rôznymi spôsobmi zdôrazňuje obsahovú nezlučiteľnosť jednotlivých častí. Vytvára sa tak dojem serióznej a trochu nepríjemnej politickej časti, ktorá je len nevyhnutnosťou
a ľudí zaujíma menej, a druhej časti, ktorá je veselá, príjemná
a publikum sa na ňu môže tešiť. Na predvolebných stretnutiach
vystupujú výlučne muži: Robert Fico, Róbert Kaliňák, Marek
Maďarič, Pavol Paška, Dušan Čaplovič, Peter Kažimír a hostia.
Už v úvode moderátor Martin Nikodým zarámcuje politickú
časť stretnutí, ako aj politiku ako takú a jej úlohu v živote ľudí:
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My, ktorí žijeme v tejto krajine, sa predsa chceme venovať svojej práci,
chceme na ňu mať vytvorené podmienky a nechceme byť zaťahovaní
do konfliktov, hádok, nedorozumení, núdzových a krízových stavov.
Chceme, v tom najlepšom prípade, žiť svoj život a o politiku sa vôbec
nestarať. (Bratislava)

S odkazom na predchádzajúcu vládnu koalíciu, jej vnútorné
nezhody a predčasný koniec moderátor vytvára obraz politiky,
ktorá nie je bežnou súčasťou života občianok a občanov, ale je
výlučne vecou volieb a odovzdania moci do správnych rúk. Zdá
sa, že dobrá vláda je taká, ktorá zabezpečí, aby sa ľudia starali
o politiku len raz za štyri roky, keď budú prichádzať k volebným urnám a zvolia nové obsadenie parlamentu. Kým o politiku sa budú starať zvolení a zvolené, občianky a občania si môžu
žiť svoj život bez toho, aby sa o ňu zaujímali. Takýmto spôsobom sa na začiatku stretnutí predstavuje spoločensko-politický
ideál, obraz jednej z istôt, ktoré strana Smer-SD ponúka. Istoty
boli pritom hlavnou témou predvolebnej kampane strany, ktorá sa usilovala získať voličské hlasy sloganmi: „Ľudia si zaslúžia
istoty“ (Obrázok 1) a „Voľme istoty“ (Obrázok 2). Istotu tak postavi-

Obr ázok 1 | Is t ot y n a bi l bor do c h s t r a ny Sm er- SD
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Obr ázok 2 | Is t ot y na bi l bor do c h s t r a ny Sm er- SD

la proti neistote a nestabilite stredopravých strán, ktorých vládna koalícia nevydržala štvorročné volebné obdobie a zapríčinila
predčasné voľby.
K apolitickej časti stretnutí strany Smer-SD sa priraďujú ženy, keďže stretnutia sa konali nielen pri príležitosti volieb, ale
aj Medzinárodného dňa žien. Moderátor a neskôr aj jednotliví
hostia z politického prostredia oslovujú publikum ako: dámy,
mamy, mamky, staré mamy, manželky, priateľky, frajerky. Prihovárajú sa predovšetkým ženám, ktorým prišli zablahoželať
k sviatku a pre ktoré pripravili kultúrny program. Ako nepríjemnosť vidia skutočnosť, že do tohto programu musia včleniť
aj politické posolstvá. Rozdiel medzi týmito dvoma časťami
stretnutí je takmer nezlučiteľný: „Nebude to jednoduché skombinovať politiku a oslavu sviatku žien, ale spoločne to nejako
dokážeme.“ (R. Fico, Bratislava)
Hneď na začiatku oboch stretnutí sa teda vytvoria dve kategórie politické – apolitické, pričom v priebehu mítingov sa napĺňajú rôznymi významami. Ďalšie dve kategórie, ktoré sú hneď
od začiatku zrejmé, sú dobrí politici a zlí politici. Vytvárajú sa
prostredníctvom vymedzovania už od prvých minút stretnutia.
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Pred príchodom moderátora totiž v sále premietnu videozáznam, ktorý je kritikou predchádzajúcej vlády, predstavuje rôzne
jej kroky, od prvých vyhlásení Ivety Radičovej, cez problémy vo
vnútri vládnej koalície, až po pád vlády. Záverom videa, ktoré sa
sústreďuje na konflikty, protirečivé vyjadrenia a napätie medzi
politikmi a premiérkou, je opäť predvolebné vyhlásenie strany
Smer-SD: „Ľudia si zaslúžia istoty.“ Strana sa vymedzuje voči
konfliktom, neistotám i konkrétnym krokom predchádzajúcej
vlády a pripája sa tak k dobrým politikom – ponúkajúcim ľuďom stabilitu, istoty, nekonfliktnosť a možnosť nezaujímať sa
o politiku.
Kým stretnutie v Bratislave sa začína videozáznamom o vláde
Ivety Radičovej, míting v Prešove otvára „folkovo-folklórna satiristická“3 skupina Drišľak so svojimi pesničkami a príhovormi k publiku. Už od začiatku je zrejmé, že míting na východe
Slovenska bude zameraný skôr na zábavu a politická časť bude
v úzadí. Potvrdzujú to aj politici, ktorí pôsobia uvoľnenejšie
a vtipom venujú väčší priestor ako v Bratislave. V hlavnom meste vystupujú aj politickí hostia: predseda Skupiny progresívnej
aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Hannes Swoboda a predseda Českej strany sociálnodemokratickej Bohuslav Sobotka. Moderátor uvádza oboch hostí nielen
ako politikov, ale osobných priateľov Roberta Fica, pričom sa
sústredí na predsedu strany Smer-SD a vytvára obraz krajiny,
ktorá Roberta Fica doslova potrebuje. Vystúpenie zahraničných
hostí slúži ako legitimizácia strany Smer-SD, ktorá tak potvrdzuje, že má priateľov a spolupracovníkov v Českej republike,
Rakúsku, ale predovšetkým v Európskom parlamente.4 Následne sa na pódium dostavia už zahraničím legitimizovaní politici strany Smer-SD, aby sa prihovorili ženám pri príležitosti ich
sviatku a pri príležitosti volieb.
Program stretnutí je od začiatku prezentovaný ako kultúrny
a politický, v záverečnej časti sa k tomu pridáva „sociálna časť“,
keď moderátor a politici odmenia vybrané ženy (v Bratislave
dve, v Prešove jednu) za ich obetavosť, pomoc iným, za to, že to
nemali v živote ľahké, ale nevzdali sa. Ženy vystúpia na pódium,
kde dostanú kyticu kvetov, politici na čele s Robertom Ficom
im potrasú rukou a zosobnia tak svoje sociálne cítenie. Po tomto kroku v oboch prípadoch nasleduje kultúrny program, teda
vystúpenia speváka Maroša Banga, ktorého moderátor uvedie
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s dôrazom na skutočnosť, že je nevidiaci, českého speváka Michala Davida a skupiny Drišľak.
Hudba je však v prípade strany Smer-SD dôležitým aspektom aj v priebehu stretnutí a využíva sa na vytvorenie atmosféry. Napríklad hlasná, vážna hudba pri príchode Roberta Fica
vytvára dojem veľkoleposti a na záver stretnutia, keď moderátor číta príbehy ocenených žien, atmosféru dotvára tichá, jemná hudba. Pri odchode poslancov strany Smer-SD sa hudobné
tempo opäť zrýchľuje, skladba je melodická, hlasná, čím sa zvýrazňuje ich aktivita, činorodosť, schopnosť konať a prekonávať
prekážky. Využitie hudby vplýva na emocionálne vnímanie publika (Juslin – Sloboda, 2010), vhodne vybrané skladby teda môžu mať
vplyv na posilnenie dojmu z jednotlivých častí mítingu, ako aj
konkrétnych politikov.
2.1.1 Humor v pr e d vol e b nýc h s tr etnuti a c h s t r any S me r- S D :

se x ualizov ané pu b l i k um
Humor zohráva na volebných mítingoch strán Smer-SD významnú úlohu. V snahe rozosmiať publikum a ukázať, že politika môže byť aj zábavná, že na volebných mítingoch môže byť aj
„sranda“ a politici sú tiež len ľudia, vyťahujú hostia zo svojich
tajných zásob vtipy, veselé príhody z pracovného i súkromného života, ironické poznámky na seba samých. Celkovo humor
slúži ako stratégia na uvoľnenie medzi vážnymi, politickými
témami a témami určenými na zábavu. Súčasne teda zdôrazňuje hranicu medzi kategóriami politické – apolitické a medzi
rôznymi obsahmi, ktorými sa tieto kategórie počas stretnutia
napĺňajú.
R. Fico: A ak vhodíte lístok strany Smer-SD, dopredu ďakujem a verte
mi, spolu to dokážeme. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli v takomto
obrovskom počte.
A teraz, keďže mi to inak nevychádza, mi dovoľte, aby som oslovil iba dámy v tejto športovej hale. Všetky vás objímam a bozkávam. Keby som mohol, tak by som išiel medzi vás, ale ja navrhujem iné riešenie, ktoré dámy
určite prijmú. Kým ja budem rečniť, poprosím Kaliňáka, že by to za mňa
urobil, že by trošku medzi vami pochodil, pretože ženy na Slovensku si
zaslúžia pozornosť aj inokedy ako pri príležitosti 8. marca. (Prešov)
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Takýto prechod z „politickej“ témy (parlamentné voľby 2012)
k téme – podľa slov politikov – ľahšej a príjemnejšej, môže podľa teórií humoru naznačovať viacero vecí. Z hľadiska teórie prevahy sa hovoriaci ocitá na vrchole mocenského rebríčka Fico
– Kaliňák – prítomné ženy, poveruje kolegu (člena strany SmerSD, v danom období bývalého ministra vnútra), aby za neho
niečo urobil. O tom, že Robert Fico Róberta Kaliňáka menej
„prosí“ a viac „posiela“, svedčí stretnutie v Bratislave, kde svoju symbolickú požiadavku formuluje ako: „Kým ja budem rečniť, pošlem Kaliňáka medzi vás.“ Takže hoci to v skutočnosti
Kaliňák spraviť nemusí – nezíde dole a nezačne prítomné ženy objímať – Fico nad ním týmto gestom symbolicky vyjadruje
prevahu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že predseda strany plní
túžby prítomných žien, a teda že práve ony majú na stretnutí
privilegované postavenie, no už prvý pokus o vtip ich umiestňuje do spodnej časti mocenského rebríčka. Pretože je to práve Robert Fico, kto pozná ich túžby, môže ich verejne odhaliť
a má moc ich aj plniť: „Vidím, že by ste to prijali s veľkou radosťou.“ V tejto situácii stavia na predpoklade, že rovnako on, ako
aj Róbert Kaliňák sú objektom tak politického, ako aj sexuálneho záujmu (nielen) prítomných žien. Robert Fico od začiatku
stretnutia vytvára obraz maskulínneho politika – politika zodpovedajúceho určitej predstave mužskosti, ktorú David D. Gilmore nazval muž-oplodňujúci-ochranca-živiteľ. Aby bol človek
správnym mužom, musí podľa tejto predstavy oplodňovať ženy,
chrániť slabých pred nebezpečenstvom, postarať sa o priateľov
a rodinu. (Podľa Nagel, 1998) Fico začína konštruovať svoj obraz
a prostredníctvom seba aj obraz strany Smer-SD a jej ďalších
členov, najskôr prostredníctvom heteronormatívnej predstavy
politika ako sexuálneho symbolu. Tento sexuálny symbol nie
je len pasívnym objektom (poznanej a už prezradenej) túžby
prítomných žien, je to aktívny, túžiaci muž, ktorý ale nezabúda na svoju primárnu úlohu politika – dokáže sa ovládať, svoje
túžby má úplne pod kontrolou a podriaďuje ich svojim politickým povinnostiam. Hoci by chcel zísť „dole“ k prítomným
ženám a všetky ich vyobjímať a vybozkávať, zostane na pódiu
a bude sa venovať svojim politickým – predvolebným povinnostiam.
Po príchode ďalších politikov na pódium sa z ich príhovorov
dozvieme, aká je vlastne schopnosť ovládať svoje sexuálne túžby
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u mužov vzácna a výnimočná. Prostredníctvom vtipov odhaľujú
svoju pomyselnú slabú stránku a naznačujú, za akých okolností
nad nimi ženy môžu mať prevahu, resp. aké ženy môžu túto
prevahu získať.
M. Maďarič: Kamarátov kamarát (...) chcel strašne vedieť, čo je v živote
najdôležitejšie a každého sa to pýtal, ale nikto ho svojou odpoveďou
nevedel nejakým spôsobom uspokojiť (...) Až mu raz povedali, že (...)
žije jedna taká čarodejnica (...) a ten, kto ju nájde, tomu ona odpovie
na jednu otázku, pretože ona vie odpovede na všetky otázky. (...) Putoval celé mesiace cez púšte, cez doliny, hory, až nakoniec naozaj niekde
hlboko a vysoko v horách našiel tú chalúpku, ktorá sa podobala tomu
popisu, zaklopal na tie dvere a otvorila mu jedna krásna, ale naozaj
krásna žena, akú si viete predstaviť.
M. Nikodým: Ja už ju vidím.
M. Maďarič: Áno, aj sa naňho usmiala, on sa tak trochu zakoktal, že
dobrý deň, vy ste tá čarodejnica. Áno, som to ja a ten, kto ma nájde,
tomu naozaj odpoviem na jednu otázku. Takže môj manžel síce nie je
doma, ale poď dnu a máš právo sa ma niečo opýtať. Tak on vošiel, tak
na ňu pozeral (...): Kedy sa vráti váš manžel?
Takže to na dôvažok k tomu MDŽ a nášmu vzťahu k tomu, čo je v živote najdôležitejšie.
M. Nikodým: My muži potrebujeme vedieť pravdu, ale iba do momentu, kým stretneme krásnu ženu, však? (Prešov)5

Len málokedy politici pripustia, že na pravde im vlastne nezáleží alebo že majú okrem záujmu občianok a občanov aj dôležitejšie záujmy. Politik stavia svoj vtip na predstave muža, ktorý
odhodlane a dlhodobo kráča za svojím cieľom, no keď ho má
na dosah, vzdá sa ho pre ženu, ktorú považuje za krásnu. Ak
vezmeme do úvahy, že vtipy sa zakladajú na zdieľanej predstave hovoriacich a interpretujúcich, tento stavia na predstave hegemónnej maskulinity ako aktívnej, hľadajúcej, pravdychtivej,
odvážnej, fyzicky silnej, ktorá má len jednu slabosť, a tou je sexuálna túžba. Politik ako predstaviteľ hegemónnej maskulinity
(z ktorej sa nijako nevyčleňuje) sa týmto pomyselne odhaľuje,
svoju slabinu dáva prítomným akoby na podnose, môže navodzovať zdanie vlastnej zraniteľnosti a dojem prevahy prítomných žien, ktoré sa s „krásnou“ aktérkou vtipu môžu identifikovať. Hoci rámec tohto príbehu či vtipu je nastavený tak, aby
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naznačoval ochotu muža vzdať sa vlastných cieľov pre sex a tiež
moc „krásnej“ ženy nad mužom, odkrytie tohto rámca naznačí,
že moc sa v tomto vtipe nachádza v rukách niekoho iného ako
prítomnej ženy. Možno totiž položiť otázku: Kto o potenciálnej
sexuálnej aktivite rozhoduje? A keďže aktér prítomný v dome
čarodejnice mal možnosť položiť len jednu otázku a spýtal sa
na príchod jej manžela, dal najavo, že aktérka vtipu nie je tou,
ktorá rozhoduje o svojom tele. V tomto vtipe totiž má moc nad
jej telom jej manžel a/alebo neznámy muž hľadajúci pravdu.
Ak je sila ideológie v tom, že ju ľudia bežne nevnímajú, tak
z rozboru tohto vtipu a hlasno smejúcej sa sály v Prešove možno usúdiť, že silne zakorenenou interpretáciou ženského tela je
práve telo žene vyvlastnené a patriace niekomu inému – rodine,
deťom, štátu alebo v tomto prípade mužovi (nie nevyhnutne
manželovi). Iba takýto tichý a pravdepodobne neuvedomovaný
konsenzus môže zabezpečiť, že je vtip smiešny. Z hľadiska teórie prevahy je potom zrejmé, že prevaha hovoriaceho voči pub
liku spočíva v jeho moci nad telami žien.
Z prvého vtipu je tiež zrejmé, že základným atribútom ženy,
pre ktorú sa muž vzdá svojho životného cieľa, je krása. Nasledujúci vtip naznačuje, že k ďalším charakteristikám ženy sa radí
dostupnosť, ale aj tá sa cení len u žien označovaných ako krásne.
R. Fico: [P]okiaľ ide o nádhernú ženu, jeden krásny fór, ktorý hovorí
o tom, že jeden mladý muž sa stratil v lese a chodí už chudák a nevie, kde prespať, a zrazu narazí na taký domček, taký škaredý, úplne
otrasný domček a z toho domčeka vyšla hrozne škaredá ježibaba, ktorá
mala tuná na pleci neuveriteľne škaredú vypĺznutú mačku. A teraz on
hovorí, že dobrý večer, hľadám nejaký nocľah. A tá ježibaba mu hovorí,
no teda, môžeš prespať v mojom domčeku, ale buď sa vyspíš so mnou
– s Babou Jagou, alebo sa vyspíš s Cicou Micou. A on si hovorí, no môj
bože, ježibaba škaredá jak noc, opĺznutá mačka ešte horšie. On: viete
čo, ja sa radšej tuná vonku pri tej studni vyspím. Tak si ľahol pri tej
studni, strašná zima bola do rána, triasol sa celú noc. Ráno sa otvoria
dvere na tej chalúpke a vyjde nádherná žena, podobná ako hovoril Marek [Maďarič], príde k mladíkovi, zobudí ho a hovorí: Ahoj, ja som Cica
Mica a ty si kto? Že: Ja som úplné hovado. (...)
M. Nikodým: Ja som vôbec netušil, že predvolebný míting môže byť
taká sranda, ináč. (Prešov)

72

politika vylúčenia a emócií

Podľa teórie inkongruencie, teda nezhody alebo nesúladu
sa môže v humornej komunikácii objaviť bod, v ktorom jeden
skript prechádza do druhého, pričom dochádza k nesúladu.
V uvedenom vtipe predsedu strany Smer-SD je takýmto bodom
ráno, keď dotyčný muž zisťuje, že Cica Mica nie je vypĺznutá
mačka, ale žena, ktorú považuje za krásnu. Rovnako je tu prítomná dvojznačnosť pojmu „vyspať sa“, čo možno chápať sexuálne aj nesexuálne, teda ako sexuálny akt alebo ako prespatie
vedľa niekoho. Hovoriaci predpokladá sexuálny výklad rovnako
ako predpokladá tichý súhlas s tým, že škaredá žena – navyše
bosorka – nie je vhodným objektom sexuálnej túžby, naopak,
vyvoláva pocit neistoty, nebezpečenstva, odporu, pre ktorý muž
zostane v noci vonku a dobrovoľne fyzicky trpí. Už druhý raz
sa na stretnutí objavila postava bosorky. „V obraze bosorky osciluje minulosť, mýtickosť, no zároveň aj aktuálny údel“, uvádza Silvia Bovenschen (1994, s. 9), ktorá následne prepája rôzne
archetypy žien. „Filmový vamp, ktorý je prísľubom nebezpečenstva, je vyzbrojený tými istými atribútmi ako strašidelné bohyne-matky, ktoré opísala Esther Harding; bosorky upodozrievajú
ostatní z tých istých priestupkov, ktoré dopomohli femme fatale v románe a dráme 19. storočia k ohrozujúcej literárnej existencii. V dejinách straší žena-sfinga, démon, nespútaná zmyselná bytosť, v najhoršom prípade vyzbrojená obávanou vaginou
dentata.“ (S. 10) V predstavených vtipoch vystupuje kombinácia
archetypov bosorky a osudovej ženy, pričom rozhodujúcim atribútom je fyzický vzhľad, teda to, či hlavný aktér príbehu považuje ženy za krásne alebo škaredé. Podľa toho sa vlastnosti čarodejníc delia: 1. krásna – sexuálne atraktívna – vydatá – osudová (mení osud i životný cieľ hlavného aktéra príbehu) – na prvý
pohľad nedosiahnuteľná, ale v konečnom dôsledku dostupná;
2. škaredá – sexuálne odpudivá – nebezpečná – žijúca bez muža
– odmietnutá – skrytá – dostupná/ponúkajúca sa. To, čo majú
obe bosorky spoločné, je ich telesná dostupnosť. Hoci na prvý
pohľad nie je jasné, či medzi bosorky patrí aj Cica Mica, je zrejmé, že je sexuálne dostupná a je len na mužovi, či sa rozhodne
túto možnosť využiť. V prípade Cice Mice o jej tele rozhoduje Baba Jaga a muž, sama totiž nie je prítomná vo chvíli, keď
ju bosorka ponúka, ako sa ráno ukáže, o prítomnosti muža,
a teda ani o ponuke vôbec nevedela. Vtip je predstavený tak, že
upriamuje pozornosť na ľútosť muža, ktorý mohol stráviť noc
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s krásnou ženou, a zároveň zneviditeľňuje implikácie s predajnosťou ženského tela.
V oboch prípadoch vidieť úsilie o ovládnutie sexuality mladých a krásnych žien. Zároveň je v prvom vtipe prítomná hrozba krásnej vedmy, v druhom odpor i nebezpečenstvo skryté
pod „škaredosťou“. Bovenschen to zhrnula takto: „[N]ebezpečenstvo, ktoré vychádza zo ženy, a jediná moc, ktorú môže
žena fakticky vykonávať, spočívajú v jej deštruktívnej sexualite.“ (1994, s. 10) Pohľad na jednu z viacerých významových vrstiev
vtipov predstavených na predvolebnom mítingu naznačuje, že
na základe spoločenských a kultúrnych rámcov zdieľaných politikmi a publikom sa vytvára dojem, že hovoriaci prisudzujú
ženám moc, že si moc žien uvedomujú a p/oddávajú sa jej. Ak
ale táto moc vyplýva výlučne zo sexuality žien, súčasne sa im
môže upierať schopnosť získať moc a udržať si ju na základe
iných atribútov, v iných oblastiach než v oblasti telesnosti.
Iba prostredníctvom sexuality môžu ženy dosiahnuť určitý
druh úspechu. Aj ten však nie je zaručený, občas totiž nedokážu odhadnúť dôsledky svojho konania a tak, ako môžu z pomyselnej prevahy nad mužom získavať, súčasne môžu aj tratiť. Ak
využijú slabosť mužov a prebudia v nich (obvykle neprítomný)
kúsok úprimnosti, môžu sa dozvedieť niečo, čo samy nechcú
vedieť. Príkladom takejto situácie je vtip predstavený Dušanom
Čaplovičom v Prešove.
R. Fico: Dušan teraz povie nejaké múdre slovo, najstarší, najmúdrejší
z nás. (...)
D. Čaplovič: [M]usím nadviazať na mojich kolegov, chcem dokázať,
ako sme my muži nielen naivní, ale niekedy aj úprimní, viac úprimní,
ako je treba. Manželka po pätnástich rokoch manželstva sa pýta svojho
manžela, povedz mi, drahý môj, koľko si mal v živote žien? No ja ti
to nebudem hovoriť, načo to potrebuješ vedieť. Však už máme pätnásť
rokov za sebou, no konečne povedz, koľko si mal žien v živote. Tak sa
on pozrel, zobral ruku, zamyslel sa a hovorí: jedna, dva, tri štyri, päť,
ty, šesť, sedem, osem, deväť, desať... Takže sme aj úprimní v niektorých
chvíľach, vidíte.

Podľa slov Roberta Fica „najstarší a najmúdrejší“ z prítomných politikov sa rozhodol prezradiť viac o povahe mužov –
o ich naivite a úprimnosti. Smiech je vyvolaný nesúladom me-
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dzi predpokladanými očakávaniami manželky, že ju manžel
nepodvádza (otázka mohla smerovať na ženy pred uzavretím
manželstva), a skutočnosťou, že manžel sa pozabudol a v naivite prezradil tajomstvo o svojej nevere. Vtip tak stavia na zdieľanej predstave naivnej vernej monogamnej manželky a naivného
sexuchtivého muža neschopného vernosti. Slovami Čaploviča
je predstavený tak, aby opäť vyvolával dojem moci manželky
nad manželom, ktorý pod jej vplyvom dospel až do chvíľkového stavu úprimnosti. Odkrytie ďalšej významovej vrstvy vtipov
naznačuje, že táto moc je iba domnelá: ženy totiž v skutočnosti
moc nad vlastnou sexualitou nemajú – majú ju muži alebo iné
ženy alebo mocou nevedia narábať a v snahe o získanie prevahy
si môžu škodiť.
2.1.1.1 Per sonalizác i a s tr a ny S m e r- S D a p a r ad ox h u mo r u

Politici spomínajú aj vlastné manželky, deti a rodiny. Robert
Fico je jediným ženatým z prítomných politikov, ktorý nespomína svoju manželku ani rodinu, zostáva v pozícii ne-dostupného idolu, jeho primárnou rodinou a primárnym záujmom
sú občianky a občania. Jeho obraz konštruovaný na stretnutiach pripomína obrazy slávnych národných dejateľov – štúrovcov, ktorí svoj život, vrátane súkromia, venovali a obetovali
národu. Na rozdiel od predsedu strany jeho ženatí kolegovia
dávajú na svoje rodiny – či už v podobe vtipných príhod alebo
jednoduchých odkazov – veľký dôraz. Jediný, kto o svojom súkromnom živote nehovorí, je rozvedený Dušan Čaplovič. Ten sa
na stretnutí ocitá v úlohe najstaršieho a najmúdrejšieho politika a predovšetkým historika, teda seriózneho odborníka predstavujúceho nielen seba, ale aj vedeckú inštitúciu Slovenskú
akadémiu vied.
Ani jeden zo ženatých politikov na stretnutiach nezabudne
poznamenať, že má rodinu, manželku, prípadne ako dlho je ženatý. Miestami to vyzerá, že politici sa až pretekajú v tom, kto
má aké dlhotrvajúce manželstvo:
R. Kaliňák: Môžem trošku zmeniť svoj príhovor (...) lebo dnes už som
starý trojročný ženáč, momentálne mám doma dvojmesačného červíčka. (...)
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P. Paška: No my máme vážny problém medzi sebou. Tak on už je ženatý tri roky a ja ešte len tridsať. (Prešov)

Humorné poznámky oboch politikov upozorňujú na rôznorodosť vo vnútri strany Smer-SD, a to tak z hľadiska veku, ako
aj skúseností. Obe poznámky stavajú na istej rozporuplnosti –
mladý vs. starý ženáč. Najskôr tento zvrat s úsmevom používa
Róbert Kaliňák a smiech prítomných naznačuje, že predstava
protichodnosti funguje, pretože označenie „starý ženáč“ pravdepodobne nie je v súlade s mužom, ktorý mal ešte pred pár minútami vyobjímať prítomné ženy a naplniť ich túžby, a súčasne
toto označenie vyvoláva predstavu manželstva trvajúceho dlhšie ako tri roky. Táto rozporuplnosť vyvoláva smiech a ponúka
priestor pre Pavla Pašku, aby na ňu ešte raz upozornil, potvrdil
ju a prostredníctvom nej vyjadril skutočnosť, že jeho manželstvo trvá desaťkrát dlhšie. Čo v týchto na prvý pohľad nepodstatných humorných poznámkach považujem za dôležité, je práve
ich funkcia – vytvárajú totiž pocit kontinuity. Najskôr Kaliňákov
príbeh o jeho politickej a osobnej transformácii, o tom, ako jeho
skúsenosť s manželstvom ovplyvnila jeho prejav na MDŽ. To, čo
predtým hľadal v encyklopédiách, v súčasnosti žije, už si prejavy k sviatku žien nemusí písať podľa kníh, pretože život s manželkou mu prináša to najdôležitejšie – prežitú skúsenosť, niečo
„skutočné“, uveriteľné. Tento proces pokračuje v osobe Pašku
– veď ak takýmto prerodom prejde muž po troch rokoch manželstva, ako ho manželský život ovplyvní po tridsiatich rokoch.
Strana sa tak neustále rozvíja, generačne obnovuje, ľudia v nej sa
posúvajú vpred, rozvíjajú svoj súkromný i pracovný život, strana
je symbolom progresu. Súčasne je symbolom (mužskej) ľudskosti, každý politik si na stretnutí vytvára po kúskoch svoju históriu.
Vlastný príbeh, do ktorého patria úspechy i chyby, má teda nielen strana, ale aj každý z jej členov.
Personalizácia strany, približovanie sa politikov potenciálnym
voličkám a voličom malo v období predvolebnej kampane špeciálny dôvod. Protesty proti kauze Gorila i rétorika novozniknutých strán kandidujúcich vo voľbách do Národnej rady SR
v marci 2012 zdôrazňovali veľkú vzdialenosť medzi politikmi
a občanmi. Vytváral sa dojem, že politici en bloc nemajú s občiankami a občanmi nič spoločné, ich záujmy sú úplne odlišné,
dokonca aj ich charakterové vlastnosti sa líšia, že politici nie sú
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občania a v nadnesenej forme možno formulovať otázku, či sú
vôbec ľudia. V období veľkej miery nedôvery voči politickým
predstaviteľom a predstaviteľkám a v čase ich „odľudštenia“
je strategické vytvárať každému politikovi jeho ľudský príbeh,
spomínať jeho manželku, deti, súkromný život – teda prístup,
ktorý sa v politike na Slovensku doteraz uplatňoval predovšetkým u političiek, a to v odlišnom kontexte (pozri napr. Maďarová,
2007). Tieto rodinné životy členov strany Smer-SD boli pritom
rámcované vyjadrením Roberta Fica z úvodu stretnutia6:
Vážené dámy a páni, milí priatelia, sme v Smere – sociálnej demokracii
ľudia, ktorí pochádzame z najobyčajnejšieho prostredia. Ja sám pochádzam od Topoľčian z rodiny, kde moja mama robila predavačku v obchode s topánkami štyridsať rokov a otec striekal nábytky v topoľčianskom Mieri. (Bratislava)

Úsilie predstaviť politikov strany Smer-SD ako ľudí i odborníkov sa začína už príhovorom Roberta Fica. My sme ako vy,
rozumieme si, teda všetci patríme do veľkej my kategórie. Členky a členovia strany sa tak radia k bežným ľuďom a dištancujú
sa od politikov – kradnúcich, bohatých, skorumpovaných, arogantných... Ich osobná skúsenosť s „najobyčajnejším prostredím“ legitimizuje ich politické rozhodnutia. Strana tak reaguje
na diskurz vytváraný nespokojnými ľuďmi, ako aj novovzniknutými stranami a hnutiami kritizujúcimi politické praktiky
na Slovensku.
Zdôraznenému dvojrozmernému životu politikov strany
Smer-SD (osobnému a politickému) zodpovedá aj jazyk používaný na stretnutiach a rozdelenie mítingov na „politickú“, resp.
„predvolebnú“ časť (konštruovanú ako nutnosť) a slávnostnú
časť venovanú ženám (konštruovanú ako radosť). Pritom v častiach označených ako politické prevláda vážny tón, chýbajú
vtipy i osobné príbehy, tie naopak prevažujú v častiach venovaných MDŽ. Vytvárajú sa tak dva póly: MDŽ, ženy, osobné,
nadľahčené vs. voľby, muži, politické, seriózne.
O pomyselnej nekompatibilite týchto dvoch strán môže svedčiť aj vyjadrenie o tom, že je ťažké spojiť ženy a politiku:
R. Fico: Ja som uvažoval, pretože pomaly končí politická časť nášho
stretnutia, ako nejako to postupne pretaviť do tej príjemnej zábavy,
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ktorá bude o chvíľku pokračovať. A rozmýšľal som, že či existuje nejaký slušný vtip, ktorým by som vedel prepojiť MDŽ a politiku. Alebo
teda ženy a politiku. Takže mi dovoľte, aby som predtým, ako opustíme toto pódium, sa pokúsil o niečo také, pretože, ako sa hovorí na Slovensku, vtipy sú iba zlé a neslušné, ale urobím z toho nejakú výnimku.
[Hovorí vtip o manželoch po dvadsiatich rokoch, v ktorom manžel priznal, že manželku podviedol raz s kolegyňou na podnikovom večierku,
ale bol opitý a nič to pre neho neznamenalo. Manželka podviedla manžela trikrát – prvý raz preto, že potrebovali do nového domu kachličky,
druhý raz tiež v záujme rodiny, keď ich syna nechceli vziať na vysokú
školu a „tretí raz“, keď jej muž kandidoval za poslanca mestského zastupiteľstva a chýbalo mu 26 hlasov.] Nech sa páči.
M. Nikodým: Nečakal som, že politická časť bude mať takýto veselý
koniec, ale viem, prečo sa usmievate, vy všetci tu na javisku. Lebo vy nemáte problém s preferenčnými hlasmi, však? Je mi to jasné. (Bratislava)

Ak by sme porovnali tento vtip s vtipom Dušana Čaploviča,
nájdeme rozdielne dôvody nevery. Žena podvádza pre dobro rodiny, v snahe pomôcť deťom a manželovi ponúka rôznym mužom svoje telo. Jej obeta nepozná hraníc, svoju sexualitu využíva ako nástroj na zabezpečenie rodinného šťastia.
„Veselý koniec“, ako tento vtip nazval moderátor stretnutia,
zavŕšil vylúčenie žien z tzv. vysokej politiky. Na pódiu sú v danej chvíli politici – kandidáti strany Smer-SD. Tí môžu hovoriť o politike, o voľbách, o budúcnosti krajiny a zároveň občas
zmenia tón i tému a prihovoria sa ženám v hľadisku, ktoré –
zdá sa – si vyžadujú špeciálnu pozornosť, vtipy, kvety, objatia
a ktorých spojenie s politikou je možné výlučne prostredníctvom hetero-sex-izmu, a teda prostredníctvom mužov. Takúto
predstavu nevyvracia moderátor a neprotestuje ani publikum,
naopak, odpovedá hlasným smiechom a potleskom. Na to, aby
bol vtip skutočne smiešny, je potrebná istá dávka porozumenia
medzi hovoriacim a publikom. V tomto prípade to znamená
zhodnú predstavu o tom, že muž sa môže dostať do politiky
pomocou manželky, a nie vďaka svojim vlastnostiam, politickým ideám a práci, ako i o tom, že ženy nie sú plnohodnotnou
súčasťou politiky, že ich najsilnejšia stránka je odvodená od sexuality a obetavosti.
Vychádzajúc z paradoxu humoru sa možno vrátiť k identifikačnej alebo diferenciačnej funkcii humoru. Identifikačná
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funkcia vytvára vnútorný pocit, ktorý zvyšuje vnútroskupinovú kohéziu a upevňuje spoločné vnemy, pocity. Napomáha dosiahnutie jedného z cieľov, ktoré uviedol Edelman – vytváranie
dojmu názorovej jednoty medzi stranou a publikom (podľa Kraus,
2003). Súčasne však vylučuje ľudí alebo skupiny, ktoré nevedia
identifikovať to, na čo konkrétne humor odkazuje, nerozumejú dostatočne súboru ideí, ktoré sú nevypovedané, ale predpokladané, a teda nezdieľajú ideológiu, na ktorej humor stavia
a súčasne ju reprodukuje. Humor tak vytvára alebo zväčšuje už
existujúce hranice odlišnosti medzi rôznymi sociálnymi skupinami konštruovanými na základe rodu, národnosti, rasy, náboženstva, pozície na trhu práce (Lynch, 2002) a v kontexte diskurzu
inštitucionálnej politiky možno dodať, že aj na základe sympatií k určitej politickej strane či aktívnej účasti v politike.
Uvedené vtipy a humorné poznámky vytvárali a vyostrovali
hranicu medzi ženami a mužmi. Upevňovali ideológiu, ktorá
objektifikuje ženy a vytvára z nich dostupné, tajomné a nepochopiteľné7, miestami hlúpe8, pasívne sexuálne objekty (pre
mužov), ktorá im vyvlastňuje telo a kontrolu nad ním dáva
predovšetkým mužom, čím vlastne legitimizuje rôzne podoby
obchodovania so ženami. Vyvlastnenie ženských tiel je legitimizované predpokladom, že aj v tých prípadoch, keď ženy môžu
disponovať vlastným telom, sa rozhodnú ho dobrovoľne inštrumentalizovať pre dobro rodiny. Vtipy súčasne konštruujú
obraz muža, ktorý nielenže ovláda sexualitu žien, ale je aj ovládaný vlastnou sexualitou, nesamostatného, neúprimného, neverného, naivného a bezmyšlienkovitého9, muža holdujúceho
alkoholu10.
Možno si položiť otázku, či smejúce sa publikum s takýmito
predstavami o ženách a mužoch bezvýhradne súhlasí. Tu však
treba zohľadniť jeden z efektov humoru, a tým je disciplinácia
(Kehily – Nayak, 1997). Na stretnutí sa vytvára dojem silnej koherentnej skupiny, ktorú reprezentujú prítomní politici na čele s predsedom strany Smer-SD, bývalým predsedom vlády Robertom
Ficom. Pomyselné exkluzívne členstvo v takejto skupine dáva
pocit určitej moci prostredníctvom spojenectva s „mocnými“.
Identifikácia s touto skupinou zvýhodňuje, humor teda pôsobí
ako sociálna kontrola – kto nerozumie, nezdieľa naše predstavy, nesmeje sa, je vylúčený, nepatrí k nám, čo znamená, že patrí
k „nepriateľskej strane“. Humor disciplinuje – v predstavených
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vtipoch naznačuje správanie, ktoré je prijateľné a ktoré je naopak neprijateľné, a teda hodné výsmechu. Do kategórie neprijateľného možno zaradiť napríklad neheterosexuálne správanie,
keďže všetky rituály na predvolebných mítingoch strany SmerSD zosobňujú heteronormativitu, nepomenovanú, ale zároveň
všadeprítomnú.
Stereotypné predstavy o ženách a mužoch, o ich správaní,
o ich pôsobení vo verejnej a súkromnej sfére, ktoré sa reprodukovali na skúmaných mítingoch strany Smer-SD, zhrnul Robert Fico v Prešove veršom z básne Manželská posteľ11.
Muž vedľa ženy, ale bližšie k oknu, aby aspoň v sne mohol lietať. Žena
vedľa muža, pri dverách totiž lepšie počuť plač z detskej izby.

Takéto explicitné zdôraznenie starostlivosti žien o deti ako
ich primárnej úlohy premiér upevňuje slovami: „Dámy, o tomto
je presne rozdiel medzi ženou a mužom, ja vám chcem zablahoželať k tomuto rozdielu.“ V čom sa teda ženy majú disciplinovať, je zrejmé – mali by zodpovedať panujúcej norme krásy, mali by byť heterosexuálne, sexuálne príťažlivé, telesne dostupné
a mali by sa starať o svoju rodinu.
Okrem disciplinujúceho charakteru takéhoto zarámcovania
žien je dôležité zohľadniť ešte jednu skutočnosť, a to politický
kontext predvolebných stretnutí. Konali sa totiž po páde vlády, na čele ktorej stála premiérka – ešte stále podľa prieskumov
obľúbená, hoci do parlamentu nekandidujúca Iveta Radičová.
Uvedené charakteristiky žien posilňujú predstavu, že predsedníčka vlády sa ako žena na túto pozíciu nehodila, a preto sa
nemožno čudovať, že vláda pod jej vedením zlyhala.12 Čo je ešte
dôležitejšie, keďže Iveta Radičová nepredstavovala priamu volebnú konkurenciu, prezentovaný obraz žien a mužov posúva
ako vhodného kandidáta na vedenie krajiny iba jedného človeka – Roberta Fica. Kto by chcel, aby štát viedla žena, fyzicky príťažlivá, bosorka, nebezpečná, nepredvídateľná, telesne dostupná, neustále obrátená k detskej izbe? Alebo muž, bezmyšlienkovitý, naivný, ovládaný vlastnou sexuálnou túžbou13? Robert
Fico je v tomto prípade jediný, kto sa vymyká z týchto obrazov
založených na predsudkoch a predstavených vo vtipoch. Ako
človek, ktorý má vlastnú sexualitu pod kontrolou a dominuje
politickej hierarchii, ktorá je na mítingoch stelesnená na pódiu,
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je predstaviteľom silného a nedostupného sexuálneho symbolu,
ako aj neohrozeného a neohroziteľného politického vodcu.
Rovnako ako vtipy založené na predsudkoch voči ženám
a mužom, objavil sa na stretnutiach aj humor, ktorý odkazoval na predsudky voči iným skupinám ľudí. Takýto typ humoru pritom možno považovať za mocensky zaťažený, dá sa
interpretovať ako produkovanie a reprodukovanie mocenskej
nerovnováhy (Lynch, 2002). Na stretnutí v Prešove došlo k dvom
momentom, keď sa reprodukovali stereotypné predstavy o Pakistancoch a Indoch ako nelegálnych migrantoch a o Rómoch
ako tých, čo nechcú pracovať.
Róbert Kaliňák vyrozprával príbeh o tom, ako ho na súkromnom výlete do Londýna v dobe, keď bol ešte ministrom
vnútra SR, zadržali na letisku a zavreli do „miestnosti, kde
boli z Pakistanu a Indie všetci tí nelegálni imigranti“. V príbehu, v ktorom Kaliňák zdôrazňuje, ako vzal manželku na výlet
a napriek svojej pozícii vo vysokej politike nespravil škandál, ale
skromne a slušne čakal medzi „nelegálnymi migrantmi“, Kaliňák ani na chvíľu nepochybuje o tom, že niekto z ľudí zavretých
v spoločnej miestnosti, niekto, kto bol skutočne z Pakistanu
a Indie (ak vôbec), bol zavretý neoprávnene – rovnako ako on
na základe predsudkov. Usúdil tak podľa výzoru alebo predpokladaného pôvodu prítomných. Navyše predstavu, že na základe výzoru možno naozaj človeka niekam zaradiť, upevňujú aj
vyjadrenia Roberta Fica: „Viete, on sa tvári a čuduje, že ho dali
medzi Pakinstančanov a Arabov, ale pozrite sa na neho...“
Ďalšia skupina obyvateľstva, ktorá sa stala terčom vtipu – hoci nie zo strany samotných politikov, ale ich hostí, boli Rómovia a Rómky. Skupina Drišľak odkazuje na predstavu rómskych
obyvateľov a obyvateliek ako agresívnych a tých, ktorí nechcú
pracovať. O pesničke, v ktorej spievajú, že „chcú pracovať“, hovoria, že je miesto, kde ju nedospievali: „Myslíš, keď sme spievali na Luníku?“ pýta sa jeden z hudobníkov. Kapela reprodukuje
mýty o rómskom obyvateľstve, a to v období, keď mnohé politické strany stavili na agresívnu rétoriku proti „neprispôsobivým“ a tým, čo „nechcú pracovať“. Aj takéto poznámky môžu
stereotypy podporovať a napätú situáciu v spoločnosti ešte viac
vyhraňovať.
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2 .1.2 M et afor a v p ol i ti c kom d i sk ur z e s tr any S me r- S D :

„ zlepenec“ v s . m onol i t
Humor využívali politici predovšetkým v častiach, ktoré mali
byť venované ženám, resp. Medzinárodnému dňu žien. Metafory zase v tých častiach, ktoré boli podľa štruktúry stretnutia
seriózne, politické, venované predvolebnej situácii. Politici ich
využívali predovšetkým v snahe zjednodušovať, vytvárať kategórie, vymedzovať sa voči niečomu alebo niekomu, určité aspekty zvýznamňovať a iné zase zneviditeľňovať.
Najčastejšie sa opakujúcou metaforou bol tzv. pravicový zlepenec, teda vládna koalícia štyroch stredopravých strán: SDKÚDS, KDH, Most-Híd, SaS. Označením zlepenec sa do popredia
dostali také vlastnosti tejto vlády, ako sú nesúrodosť, nestálosť,
konfliktnosť, neschopnosť dohodnúť sa. Odchádzajúca vláda
pôsobila ako niečo krehké, zlepené, teda nepôvodné, nie úplne
funkčné, náhradné, niečo, čo sa človek bojí používať, pretože
neustále hrozí nebezpečenstvo rozpadu. V tomto zmysle bola
vládna koalícia kategorizovaná ako vec, ktorá sa dá alebo nedá
použiť, súčasne však vec, ktorá je aktívna: „Zlepenec, ktorý sa
nepochybne rozpadne do jedného roka, a zlepenec, ktorý chce
ísť cestou zdražovania.“ (R. Fico) Schopnosť konať je pri označení pravicovej vlády veľmi dôležitá, pretože pomáha vytvárať
dojem nebezpečenstva. Aktivita môže byť pozitívna i negatívna:
ak sa teda nejaká vláda vydá na cestu, takéto pomenovanie predovšetkým naznačuje, že je to jej dobrovoľná činnosť – vydáva
sa na cestu, pretože sa tak rozhodla, čo ešte zdôrazňuje jej negatívny vplyv na občianky a občanov, keďže ide o oblasť zdražovania. Naopak, Smer-SD sa podľa Roberta Fica vydá na inú cestu,
na cestu stabilnej, silnej a solidárnej vlády. Súčasne treba povedať, že v tomto bode predseda strany Smer-SD využíva priestor, ktorý predvolebné stretnutie ponúka, a vysvetľuje, čo pod
stabilnou, solidárnou a silnou vládou myslí. Napĺňa obsahom
tie heslá, ktoré strana používa na bilbordoch, na svojej webovej
stránke, v politických diskusiách (a vôbec vo svojom diskurze),
ako aj v politickom programe.
R. Fico: Ako si predstavujeme vládu, ktorá má byť stabilná? Predstavujeme si vládu, ktorá bude zložená maximálne z dvoch politických
subjektov. (...) Čo rozumieme pod vládou, ktorá má byť solidárna?
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Rozumieme, že ozdravovanie verejných financií nemôže prebiehať
na úkor peňaženiek ľudí s nízkymi a strednými príjmami. (...) Vážené
dámy a páni, chceme naozaj zaviesť vyššie dane pre ľudí, ktorí zarábajú
33 000 eur ročne a viac. (...) Chceme zaviesť vyššie dane pre monopoly,
ktoré majú daňový základ vyšší ako 30 miliónov eur. A čo je najpodstatnejšie, a to ma naozaj trápi, banky nám oznamujú už druhý rok
(...), že majú historicky vysoké zisky. Nuž teda, dámy a páni sediaci v luxusných kanceláriách v bankách, ak máte historicky vysoké zisky napriek tomu, že ste spôsobili finančnú krízu, môžete platiť aj historicky
vysoké dane. A Smer vám zavedie vysoké dane, lebo to je spravodlivé
a to je férové. Odmietame, aby kuchárka, ktorá robí v závodnej jedálni
a ktorá zarába 350 eur platila také isté dane ako bankový manažér, ktorý zarába päť alebo šesť tisíc eur. To nie je spravodlivé a touto cestou
určite nepôjdeme. (Bratislava)

V tejto časti Ficovho prehovoru je zjavná kategorizácia ľudí
podľa ich príjmov a profesie. Andreas Mussolf (2008) zdôrazňuje, že vytváranie kategórií možno zneužiť na vytvorenie takej
sociálnej dynamiky, v rámci ktorej sú určité druhy skúseností
privilegované a iné zasa odmietané alebo považované za nedôležité. Hlavnou technikou takejto manipulatívnej kategorizácie je
ikonografický odkaz (iconographic reference), napríklad využitie
zjednodušeného obrazu určitej skúsenosti spojenej s všeobecne známymi hodnotami s cieľom vytvoriť silné spojenie medzi
označovaným a konkrétnym hodnotovým súdom.
V citovaných Ficových slovách možno nájsť kategóriu občianok a občanov s nízkymi príjmami, ktorú tu zastupuje profesia
kuchárky, veľmi príznačne ide o feminizovanú profesiu. Na základe vyjadrení predsedu strany možno usúdiť, že očakáva v publiku ľudí, ktorí patria alebo sa sami radia do tejto príjmovej
kategórie (nízke a stredné príjmy). Vytvára dualitu chudobní/
bohatí14, pričom sa stavia na stranu chudobných – lebo je to
spravodlivé – a navyše sa skúsenostne medzi nich sám zaraďuje.
Ďalej totiž pokračuje vo vyjadrení toho, ako on sám, rovnako
ako všetci „ľudia v Smere“, pochádza „z najobyčajnejšieho prostredia“. Rozpráva príbeh o svojich rodičoch, ktorí tvrdo pracovali a teraz dostávajú nízky dôchodok. K nízkopríjmovým
skupinám teda hovoriaci radí aj dôchodkyne a dôchodcov, prihovára sa im prostredníctvom skúseností svojich rodičov. Robert Fico vytvára pomyselné my, v priebehu svojho vystúpenia

sex, vtipy a pop rock

83

však mení kritériá. Začal vytvárať skupinu ľudí na základe ich
príjmov – nízkych a stredných (explicitne hovorí o sume 300 až
400 eur) – neskôr sa však do tejto skupiny priradí tiež, veľké my
sa rozširuje o ľudí zo strany Smer-SD, už však nie na základe
ich príjmov, ale na základe skúsenosti a rodinných pút. Vytvorenie dualistických kategórií chudobných a bohatých na základe zjednodušenia (kuchárka – bankár) a navyše vyvolanie emocionálneho náboja spojením bohatých so zapríčinením krízy,
môže vyvolať silné spojenie medzi publikom a hovoriacim. Dichotomické myslenie totiž zjednodušuje a zhusťuje zložité politické reality na úhľadné a jednoducho zapamätateľné heslá,
v ktorých možno sledovať vplyv protikladov my – oni. (Meadows,
2008) Napriek tomu, že rozdiely v príjmoch i životnom štýle
politika a publika sú pravdepodobne veľké, Fico si volí komunikačnú stratégiu, ktorá tento rozdiel zmenšuje až zotiera, občianky a občania môžu veriť, že nielen Robert Fico, ale všetci jeho kolegovia patria k nim, sú na jednej lodi a budú konať v ich
prospech. Takže my spravodliví budeme konať proti nim, ktorí
sú zodpovední za naše nešťastie, za ekonomickú krízu. Súčasne
sa tak na stranu oni (bohatí) dostávajú politici tzv. pravicového zlepenca, pretože chcú zdvihnúť dane všetkým ľuďom, čo
je znova označené ako nespravodlivé. Ako to zhrnul Meadows
(tamže), protiklady my – oni označujú a konštruujú solidaritu
alebo odstup a je pre ne typické pripisovanie pozitívnych vlastností nám a negatívnych vlastností im. Dôležitým faktorom diferenciácie pri konštrukcii kategórií my – oni je stabilita. Chápanie zlepenca ako nestabilného zoskupenia neschopného konať posilňuje aj vyjadrenie: „šesť kuchárov aj polievku pripáli“.
Takýmto spôsobom sa Robert Fico vyjadroval v médiách o páde vlády Ivety Radičovej a na mítingoch konštruoval „pravicový
zlepenec“ ako hrozbu, ktorá môže vzniknúť po ďalších parlamentných voľbách. Že skutočne ide o hrozbu, vyjadruje aj explicitne, keď vytvára obraz nepriateľských prieskumov verejnej
mienky, ktoré občianky a občanov zavádzajú, úmyselne vykazujú vysoké percentá pre Smer-SD, aby demobilizovali ľavicovú
voličskú základňu. „Nie je to tak. Hrozba pravicového zlepenca
je veľmi reálna,“ uvádza Fico. Vytváraním predstavy verejného
ohrozenia z pravicovej vlády sa predseda Smer-SD usiluje zvyšovať volebnú účasť a preferencie svojej strany. Rámec istoty je
tu veľmi silný, kto už by sa rozhodol ohroziť krajinu, nevoliť
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alebo voliť tých, čo neskôr ohrozia samotné voličky a voličov.
Naopak, oproti nejednotnej pravici stojí strana Smer-SD a jej
poslanci, ktorí „sa správajú v parlamente, akoby ich jedna mater mala“ (R. Fico). K takémuto silnému a jednotnému zoskupeniu sa môže pripojiť aj publikum, pretože ako niekoľkokrát
na stretnutí zaznie: „Spolu to dokážeme“, „Sme tu spolu s vami
a vy ste s nami“. Patriť k skupine, ktorá má moc, dáva pocit moci aj jej členkám a členom, takáto inklúzia prítomných môže
mať na publikum silné účinky. Jednota sa preukazuje aj v snahe
zbaviť sa neefektívnej pravicovej vlády, rovnako pomocou metafory: „Priatelia, tá svieca pravicovej vlády pomaly, ale iste zhasína. Tak urobme všetko preto, aby sme tú novú zapaľovali všetci spolu!“ V tomto momente aktívna pravicová koalícia akoby
strácala svoju moc, z aktívneho aktéra sa stáva pasívna svieca,
zverená do rúk niekoho iného.
V takejto kategorizácii je zaujímavý ešte jeden aspekt, a to aspekt pasivity. Tí, čo konajú, sú totiž výlučne politici a političky
(zvyšujú dane, zasahujú proti nespravodlivosti, prijímajú opatrenia) a potom ekonomickí aktéri, teda tí, čo spôsobili krízu.
Jediná aktivita občianok a občanov s nízkymi a strednými príjmami, teda väčšiny obyvateľstva, je akt volenia. Inak sa môžu
spoliehať výlučne na aktivity politickej elity.
V istých chvíľach sa aktívnou stáva aj samotná kríza, ktorá
„priplávala z Ameriky a dofúklo ju z Európy“. Takéto označenie
odkazuje na konceptuálnu metaforu – kríza ako človek. George
Lakoff pritom hovorí o konceptuálnej metafore ako o prirodzenej súčasti ľudského vnímania sveta, každodenného prežívania,
myslenia, skúsenostných štruktúr, a teda aj konceptualizácie,
pojmotvorných procesov (podľa Demjanová, 2010). Ku konceptuálnym
metaforám, ktoré sú bežnou súčasťou myslenia, jazyka, konceptualizácií, patrí napríklad argument ako boj (zvíťaziť v argumentácii, tromfla ju svojimi argumentmi) alebo teória či argument
ako budova (vystavať argumentáciu), myšlienky ako ľudia (myšlienky sa rodia, jej myšlienky budú žiť navždy) a pod. (Lakoff – Johnson, 2003) Na mítingoch strany Smer-SD sa objavila konceptuálna
metafora verejné financie ako človek (ozdravovanie verejných financií), Európska únia ako žena („Marka moja, ty si ako tá Európska únia, [...] len sa rozširuješ.“), štáty ako ľudia („sa musíme
ako európske krajiny a krajiny eurozóny pochytať za ruky“) alebo
firmy ako ošípané („aby sme im trochu orezali slaninku“).
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2 .2 P r edvole b né s tr etnuti a s tr a ny S D K Ú - D S

Rovnako ako mítingy strany Smer-SD aj predvolebné stretnutia
strany SDKÚ-DS sa delia na dve časti: prvá je konštruovaná ako
„odľahčená“ časť na „rozohriatie“ vystupujúcich i publika, druhá časť má prechádzať k „vážnejším“ politickým témam. Podujatím sprevádza hudobné vystúpenie speváka Petra Cmorika,
ktorý míting otvára i zatvára, ako aj oddeľuje prvú a druhú časť
stretnutia. Moderátorka Elena Vacvalová od začiatku pripravuje
publikum na to, že v závere bude môcť klásť hosťom a hostkám
otázky, publikum sa teda konštruuje ako aktívna súčasť stretnutia, občianky a občania sú v očakávaní toho, že ich čas príde.
Na analyzovaných stretnutiach sa zúčastnili: Mikuláš Dzurinda, Oľga Feldeková, Eugen Jurzyca, Ivan Mikloš, Ján Snopko
a Lucia Žitňanská.
Predvolebné stretnutia nesú názov 7 so zárukou, čo nadväzuje na televíznu reláciu Sedem s.r.o., ktorú Vacvalová moderovala
a v ktorej sedem osobností glosovalo vybrané udalosti z oblasti
politiky, spoločenského či kultúrneho života. Často išlo o kuriózne situácie, ktoré mali navodiť vtipnú debatu. Tomuto humorne ladenému formátu zodpovedá predovšetkým prvá – „odľahčená“ časť stretnutia, v ktorej moderátorka kladie všetkým
prítomných rovnakú otázku:
Toto naše stretnutie sa volá 7 so zárukou, to ste si asi všimli. Sedem,
počet je jasný, trošku problematickejšia je tá záruka a to je vlastne téma nášho rozhovoru, lebo záruka málokedy naozaj platí. (...) Záruka je
zložitá vec, tak takto by som ja trebárs začala, že sa vás teda všetkých
opýtam, či existuje vo vašich profesných, pracovných alebo aj súkromných životoch niečo, za čo by ste sa mohli naozaj zaručiť. Ja nehovorím, že na sto percent, ale niečo také, že by si mohol povedať, že tak
toto sa teda fakt môžem relatívne, heh, zaručiť. (Prešov)

Prvá otázka, rovnako ako názov stretnutia reaguje na predvolebné heslo politickej strany Smer-SD „Ľudia si zaslúžia istoty“.
Keďže jej predvolebná stratégia stavala na zdôrazňovaní nestability a neistoty stredopravej vládnej koalície, strana SDKÚ-DS
sa rozhodla spochybniť koncept istoty, záruky a dať mu nové
významy. Zdôrazňovanie toho, že napriek plánovaniu a dobrým úmyslom môžete len máločo skutočne zaručiť, je súčasne
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reakciou aj na pád vlády Ivety Radičovej. Je prípravou na otázky
publika, keďže sa očakáva sklamanie voličskej základne z politického diania v krajine, z konfliktov stredopravých partnerov
a z predčasných volieb. Takýto rámec stretnutia poskytuje politikom a političke dostatočne veľký priestor pre ich odpovede
na kritické otázky týkajúce sa ich dôveryhodnosti. Je tiež zrejmé, že hoci sa explicitne hovorí o odľahčenejšej a nepolitickej
prvej polovici stretnutia, v skutočnosti je reakciou na politického oponenta a situáciu vo vysokej politike. Prečo sa teda konštruuje ako nepolitická?
Predčasný koniec vlády Ivety Radičovej a rozhádané stredopravé politické strany vytvorili pred voľbami 2012 situáciu,
v ktorej ostrá negatívna kampaň strany Smer-SD nebola potrebná (Gyárfášová, 2012). Kritika prichádzala predovšetkým zo
strany občianskych protestov a nových politických zoskupení,
politická strana Smer-SD sa sústredila najmä na zdôrazňovanie
stability a istoty, ktorú mala krajine ponúknuť. To môže byť
dôvod, prečo ani SDKÚ-DS nezvolila priamu a ostrú konfrontáciu, navyše po problémoch vo vnútri vládnej koalície bolo pre
ňu dôležité nepôsobiť príliš konfliktne, naopak, pôsobiť neoficiálne, priateľsky, priblížiť sa občiankam a občanom, preukázať svoju „ľudskú“ stránku. V takejto situácii sa teda implicitné
spochybňovanie hlavného konceptu konkurenčnej strany javilo
efektívnejšie ako jej explicitná kritika. Snahou priblížiť sa občiankam a občanom možno vysvetliť aj formát predvolebného
stretnutia prispôsobený televíznej relácii Sedem s.r.o., doplnený
materiálom z ďalšej divácky úspešnej televíznej relácie Aj múdry schybí. Zostrihy z televíznej relácie a hudobný program delili
míting na „uvoľnenejšiu“ a „politickú“ časť.
Počas stretnutí je atmosféra neoficiálna, hostia a hostky sa
oslovujú najmä krstnými menami, moderátorka rozdeľuje hostí
na dobrých kamarátov (Oľga Feldeková, Ján Snopko) a politické krídlo (Mikuláš Dzurinda, Eugen Jurzyca, Ivan Mikloš, Lucia Žitňanská). Súčasne zdôrazňuje, že je v dobrej pozícii, pretože všetko sú to veľmi známi ľudia, ktorých netreba špeciálne
predstavovať. Hneď na začiatku teda vyzdvihuje politický a spoločenský význam prítomných, zdôrazňuje, že do mesta prišli
členovia a členka vlády, čím posilňuje aj pozíciu publika a jeho
dôležitosť. O publiku má pritom politická strana určité predstavy. Vacvalová ho už v úvode stretnutia zarámcuje príbehom
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o dôchodkyni, ktorá sa moderátorky pri stretnutí pýtala, kam sa
stratila. Vacvalová si túto otázku vysvetlila tak, že ju dlho nebolo vidieť na televíznych obrazovkách, ale dôchodkyňa nakoniec
dodala, že teraz jej nosí dôchodok iný poštár, pomýlila si teda
moderátorku s poštárkou. V nadväznosti na tento príbeh Vacvalová dodáva, že publikum má možnosť pýtať sa prítomných aj
na tému dôchodkov. Možno teda konštatovať, že strana SDKÚDS predpokladala, že na mítingu sa stretnú predovšetkým ľudia
v dôchodkovom veku, pre ktorých je táto téma najzaujímavejšia.
K tomuto predpokladu prispieva aj druhá časť predvolebného
stretnutia, ktorá je opäť konštruovaná prostredníctvom príbehu, tentoraz stretnutia Vacvalovej s jej „dobrou dlhoročnou susedkou, takou staršou, milou, inteligentnou pani Irenkou“. Pani
Irenka je „staršia pani, ale je to vzdelaná, a v podstate je naša,
len je strašne skeptická“ po páde pravicovej vlády a rozhodla
sa, že v týchto voľbách neodovzdá svoj hlas. Prítomní jej teda
majú niečo odkázať, aby ju presvedčili, že voliť sa oplatí. Druhá
časť predvolebných stretnutí je teda predovšetkým mobilizačná.
V porovnaní s prvou časťou politička a politici migrujú z osobnej pozície do pozície expertnej, pričom sa mení dynamika vzťahov medzi nimi a občiankami či občanmi.
2 .2 .1 Humor v p r e d vol e b nýc h s tr etnuti ac h S D K Ú - D S :

upe vňov aná p r e v a ha hovori a c i c h
Humor dominoval predovšetkým prvej časti mítingov SDKÚDS. Hoci otázka, na ktorú mali hostky a hostia odpovedať, bola
na prvý pohľad seriózna – týkala sa záruk v profesijnom i osobnom živote, odpovede boli často humorne ladené, mali publikum pobaviť, získať jeho pozornosť, zmenšiť pomyselnú vzdialenosť medzi pódiom a publikom. Hoci sa rozhovor javí ako
spontánny, pohľad na viaceré predvolebné stretnutia odhaľuje,
že scenár sa opakuje a spontánne reakcie tvoria len veľmi malú
časť mítingu. Takmer všetky odpovede i položené otázky sú súčasťou predvolebnej komunikačnej stratégie strany SDKÚ-DS.
Na stretnutí sa vytvára príbeh strany SDKÚ-DS, ako aj jej
konkrétnych členov, a to prostredníctvom rozprávania príbehov
z ich rodinného života či práce, ako aj prostredníctvom vymedzovania sa voči niektorým politikom a politikám iných strán.
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Obr ázok 3 | Legi ti mi z á c i a po l i t i k y SD KÚ - D S z l o m o v ý m i mo ment mi v his t ó r ii
Sl ovensk a – Novembe r 1989

Predseda a volebný líder strany SDKÚ-DS Mikuláš Dzurinda sa najskôr predstavuje ako fyzicky zraniteľný človek, nie je
len politikom, ale aj manželom, o ktorého má manželka obavy.
Pred každými voľbami si totiž fyzicky ublíži – v roku 2006 si
zlomil nohu a o štyri roky neskôr si pri bicyklovaní v Tatrách
zlomil ruku. Podotkne, že teraz v nedeľu hral síce futbal, ale
zatiaľ je okrem bolesti chrbta v poriadku.
Jedna rovina tejto konštrukcie utvára človeka z mäsa a kostí,
ktorý sa svojou telesnosťou a nedokonalosťou dostáva bližšie
k občianke a občanovi, stáva sa jedným z nich. Dostáva sa s nimi do jednej kategórie, sú na jednej lodi, môžu zdieľať podobnú skúsenosť založenú na fyzickom stave (zlomenina, bolesť).
Druhá rovina konštrukcie vypovedá o človeku aktívnom, ktorý
bicykluje, hráva futbal. Bicyklovanie je šport, ktorý symbolizuje rýchly pohyb vpred, progres, žiadnu stagnáciu či ústup. Futbal sa zase interpretuje ako šport pre všetkých (mužov), ktorý
možno hrávať kdekoľvek, ako šport tímový, taktický. Mikuláš
Dzurinda – hoci nehovorí explicitne o politike – konštruuje
vlastnosti žiaduce pre úspešnú osobnosť v rámcoch maskulínnej politiky.
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Obr ázok 4 | Leg i t i m i z á c i a po l i t i k y SD KÚ - D S z l o m o v ými mo ment mi v his t ó r ii
Slovensk a – kon i ec v l á dy V l a di m í r a M eč i a r a , 1998

Z roviny osobných charakteristík sa posúva do roviny politickej
profesie, pričom svoje miesto si vytvára prostredníctvom vymedzovania sa voči dvom politikom – Vladimírovi Mečiarovi a Robertovi Ficovi. Tento prístup korešponduje aj s bilbordmi SDKÚDS, na ktorých strana zdôrazňovala dva dôležité momenty politiky na Slovensku – rok 1989 ako koniec vlády komunistickej
strany a začiatok modernej demokratickej politiky v krajine (Obrázok 3) a rok 1998 ako koniec vlády Vladimíra Mečiara (Obrázok 4).
M. Dzurinda: Napríklad čestne, dôstojne reprezentovať Slovensko
v akejkoľvek situácii. Bolo mi to jasné už v deväťdesiatom ôsmom. Keď
som išiel po pánovi Mečiarovi na prvú európsku radu a mnohí čakali,
že kto to vlastne príde zo Slovenska, tak tak pokukovali po mne. Taký
menší, iný typ jak pán Mečiar. (Prešov)

Najskôr sa Dzurinda vymedzí voči Mečiarovi fyzicky, neskôr pokračuje v profesijnej oblasti tým, že opíše spoločenskú
a politickú situáciu bezprostredne po svojom nástupe k moci.
V príhode z roku 1998 opisuje, ako sa mu prihovoril vtedajší
rumunský prezident Emil Constantinescu:
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On zrazu na mňa neskutočne vľúdne, ako sa teší, že sa spoznávame. Si
hovorím, jaj Mikulášku, za ten mesiac si už asi niečo veľkého urobil.
No a potom z neho vyšlo, že nesmierne obdivuje našu ekonomiku.
E. Vacvalová: A to ti už bolo podozrivé.
M. Dzurinda: Dvadsať percent nezamestnaných, si hovorím, mama
mia, a keď z neho vyšla veta, že najviac zo všetkého obdivuje silu našej
armády, my tri stíhačky na Sliači (...) z toho dve nelietali, tak už ma oblial pot. Už som vedel, že Rumun hovorí s Talianom, nie so Slovákom.
A teraz že, bože, prvé moje stretnutie na medzinárodnej pôde, čo ja
budem robiť?15

Príhoda zo stretnutia slovenského premiéra s rumunským
prezidentom stavia na dvoch humorných momentoch – prvý je
rozdielna situácia v oblasti zamestnanosti a armády v Taliansku
a na Slovensku, resp. absurdnosť situácie, v ktorej niekto omylom chváli kritické body v krajine, a druhý – hlavný – je spôsob,
akým sa Dzurinda so situáciou vyrovnal. Politik neprezradí, že
nie je tým, za koho ho považoval jeho kolega. Zachová sa diplomaticky a nájde „neutrálnu“ odpoveď – síce nepovie pravdu,
ale neklame: „Nepovedal som celú pravdu, ani som nezaklamal,
a potom som z toho ešte dosť dlho ťažil, reprezentoval som
dobre nielen Slovensko, ale aj Taliansko.“
V snahe predviesť, aký dobrý a diplomatický politik je, Dzurinda prezradí, čo politici priznajú len zriedka – že nehovorí pravdu a má z toho výhody. V rozprávaní pokračuje ďalej
a k svojej vynaliezavosti pridáva ďalšiu situáciu z Talianska, keď
sa počas návštevy pápeža vo Vatikáne na Dzurindu „vrhli“ Talianky a Taliani v domnienke, že je ich premiér, a chceli od neho autogram. Politik si tu pridáva k svojmu obrazu ďalší atribút – vynaliezavosť. Napadlo mu, že taliansky premiér Massimo D‘Alema a Mikuláš Dzurinda majú spoločné iniciály, a tak
sa podpisoval MD. Hoci na jednej strane politik konštruoval
svoj obraz bezstarostného, veselého a vynaliezavého človeka,
ktorý sa dokáže vynájsť v akejkoľvek situácii, na druhej strane
bol tento obraz aj o človeku, ktorý nepovie pravdu, keď si ho
pomýlia s niekým iným (tu možno položiť aj otázku, či sa ako
premiér krajiny s nepriaznivou ekonomickou situáciou a v skutočnosti neexistujúcou armádou hanbil za svoj post a za to, že
Slovensko zastupuje), a navyše sa pred občiankami a občanmi
inej krajiny vydával (hoci neúmyselne) za ich premiéra. Tento
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svoj čin legitimizuje dvoma spôsobmi. Naznačuje, že je dôležitejšie ľudí nesklamať ako neklamať: „A hovorím si, Mikulášku,
čo teraz, aby si neklamal? A nesklamal tých ľudí?“ A súčasne sa
odvoláva na pomoc nebies, ktoré mu mali nápad s podpisom
MD zoslať. Vzhľadom na kontext – je práve v Bazilike svätého
Petra počas návštevy pápeža – ide o legitimizáciu konania vyššou silou, než je tá ľudská alebo politická, a proti takej sa len
ťažko hľadajú argumenty.
Politik na niekoľkých miestach zdôrazňuje, že neklamal, iba
nepovedal pravdu. Otvára teda otázku toho, čo je a čo nie je
klamstvo. Vytvára obraz politiky ako oblasti, v ktorej sú polopravdy či nepravdy za určitých okolností dovolené – ak sú
požehnané Bohom a pomôžu nesklamať ľudí. V konečnom
dôsledku nejde o najlepšiu komunikačnú stratégiu, pretože
sa možno pýtať, koľkokrát politici klamú občianky a občanov
„pre ich dobro“? A len málokto prizná, že sa nechá rád a dobrovoľne klamať.
Príhoda s autogramami hovorí aj o mocenských vzťahoch
medzi ľuďmi, ktorí si pýtali autogram, a politikom. Postavil sa
totiž do nadradenej pozície, v ktorej sa rozhodoval o tom, čo je
pre nich lepšie – či dozvedieť sa pravdu, alebo zostať v nevedomosti a domnienke, že majú podpis od talianskeho premiéra.
Dzurinda teda reprodukuje obraz politika ako mocensky zvýhodneného, ako toho, kto môže namiesto ľudí rozhodovať, čo
potrebujú („a boli šťastní“), toho, kto to vie najlepšie a koho
vedie kresťanský Boh.
Príbehy Ivana Mikloša sa v niektorých aspektoch podobajú príbehom Mikuláša Dzurindu. Aj vtedajší minister financií
stavil na vlastnú vynaliezavosť a na snahu priblížiť sa ľuďom.
Porozprával o stretnutí s mužom, ktorý za ním v Tatrách prišiel a povedal mu, že si myslel, že je Mikloš. Politik na to zareagoval: „Vidíš a s týmto ksichtom ja musím žiť.“ Rovnako ako
Dzurinda ani Mikloš nepriznal, že je sám sebou, ale vydával sa
za niekoho iného. Bývalý minister financií môže takýmto spôsobom priznávať, že nie je medzi občiankami a občanmi veľmi
obľúbený. V spoločnosti sa spája s ekonomickými reformami
krajiny, s uťahovaním opaskov. Súčasne však takýmto spôsobom naznačuje, že nie je taký, ako si ľudia na základe jeho
politických krokov myslia. Keď ho videl cudzí človek zabávať
sa v spoločnosti priateľov a piť alkohol, prišiel k záveru, že to
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nemôže byť Ivan Mikloš. Minister financií sa takto vymedzuje
voči predstavám, ktoré o ňom ľudia majú, priznáva svoju ľudskú stránku – aj on si predsa s kamarátmi rád vypije a dokáže si
urobiť srandu sám zo seba. Je človek ako všetci ostatní, je jedným z nás. Napriek tomu pri tomto Miklošovom rovnako ako
pri Dzurindovom príbehu možno položiť otázku, prečo sa politici v danej situácii nepriznali, že sú sami sebou?
Na jednej strane Mikloš svojím príbehom problematizuje záruky – ako najskôr uvádza, bol by sa zaručil za to, že si ho nepomýlia so sebou samým – na druhej strane priznáva, že hoci je to
ťažké, môže povedať jednu politickú záruku, a to že SDKÚ-DS
vždy odovzdala krajinu v lepšom stave, ako ju preberala. V dôsledku spochybnenia záruky ako konceptu prostredníctvom rôznych príkladov naberá toto tvrdenie, ktoré politikovi akoby práve napadlo, väčší význam a väčšiu váhu. Opäť odkazuje na Dzurindove slová a vytvára obraz politiky SDKÚ-DS implicitným
vymedzovaním sa voči Ficovej a Mečiarovej politike. Vytvára
obraz nielen odlišných politík, ale akoby až dvoch absolútne
rôznych režimov, resp. dôb.
I. Mikloš: Moja žena má tú zvláštnosť, že sa za slobodna volala Gašparovičová. (...) No a donedávna, asi pred desiatimi rokmi, keď mala ešte
pôvodný vodičský preukaz, tá ružová kartička, na dievčenské meno,
tak ju zastavil policajt v Bratislave, lebo nemala zapnuté pásy alebo niečo podobné a povedal: Dobrý deň, mladá pani, vaše doklady. Tak ona
mu dala doklady a on sa díval do jednej knižočky, do druhej, potom jej
to vrátil a hovorí jej: Hm, mladá pani, vidím, že vy ste vybavená do každej doby. Ale už neni, musela si vybaviť vodičský preukaz.
E. Vacvalová: Neni, už ho vymenila, už sa musí len na teba spoliehať.

Prvá a najviditeľnejšia rovina tohto príbehu vytvára ostrú
hranicu medzi politikou strany SDKÚ-DS a strany Smer-SD,
ktorá v prezidentských voľbách podporovala Ivana Gašparoviča. Táto hranica je o to ostrejšia, že ju tematizuje osoba zdanlivo neutrálna, náhodný policajt, čo môže naznačovať, že rozdiel v spôsobe vykonávania politiky je zrejmý všetkým. Ak ale
odkryjeme ďalšiu vrstvu, môžeme sa pýtať, či sú si „režimy“
z príbehu skutočne natoľko vzdialené, ak v oboch môže človeka zvýhodniť alebo znevýhodniť priezvisko, prípadne rodinné
vzťahy. Nenaznačuje takto postavený príbeh, že určitá skupina
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ľudí má výhody, nech už je vo vláde akékoľvek politické zoskupenie? A nakoniec, čo Ivan Mikloš – rovnako ako smejúce sa
publikum – hovorí o charaktere politiky na Slovensku, o miere
korupcie a klientelizmu? Tretia rovina súvisí rovnako s príbehom, ako aj s reakciou Eleny Vacvalovej naň: „musí sa len na teba spoliehať“. Žena tu vystupuje výlučne ako manželka a dcéra,
jej život závisí od priezviska, teda od otca alebo manžela. Vystupuje výlučne vo vzťahu k nejakému mužovi a aj politika na ňu
vplýva len prostredníctvom nich dvoch, sama o sebe akoby ani
neexistovala.
Svoj rodinný život spomínajú všetci traja zúčastnení politici,
každý iným spôsobom. Dzurindova manželka má obavy o jeho
zdravie, Miklošova manželka je nezodpovedná šoférka a manželka Eugena Jurzycu má väčší zmysel pre poriadok než on.
E. Jurzyca: Manželka občas ide na služobnú cestu na dva, tri dni, keď
odíde, tak s mojimi synmi dvoma, ktorí majú okolo dvadsať rokov, tak
my si tam varíme a smažíme, no a záruka je tá, že nech po tom smažení umývame kuchynskú linku aj celý deň, tak manželka keď príde, tak:
Jak je možné že tá linka je zase taká špinavá? Vždy to povie.

Jurzyca konštruuje obraz starostlivého otca, ktorý sa venuje
synom („my si tam varíme a smažíme“) a stará sa aj o poriadok
doma („umývame kuchynskú linku“). Napriek tomu, že robia
všetko preto, aby bol doma poriadok, manželka nie je spokojná, nespĺňa to jej kritériá čistoty. Z toho možno usudzovať, že
Jurzyca (ako aj synovia) umýva kuchynskú linku výlučne vtedy,
keď manželka nie je doma, a teda že starostlivosť o domácnosť
je primárne jej povinnosťou. Reprodukuje sa predstava o tom,
že ženám idú domáce práce lepšie, majú väčší zmysel pre poriadok, a aj keď sa muži snažia, nie je to rovnako dobré, ako
keď to spravia ženy. Opakuje sa často používaný argument, že
je lepšie, praktickejšie a pre ženy i mužov výhodnejšie, ak domáce práce vykonávajú ženy. K tomuto tvrdeniu sa pridáva i Elena
Vacvalová, ktorá Jurzycov výstup zakaždým komentuje slovami:
„Eugen, ja ti to vysvetlím.“ Vytvára dojem, že ako žena má pravdepodobne podobné skúsenosti ako Jurzycova manželka, a preto jej rozumie. Do úlohy manželky sa ale nestavia ministerka
spravodlivosti Lucia Žitňanská a svoje príbehy situuje výlučne
do oblasti pracovného života.
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Vo vyrozprávaných príbehoch sa odzrkadľovali stereotypné
predstavy o ženách a mužoch, ich vlastnostiach a vzťahoch. Prejavili sa predstavy o ich zručnostiach v oblasti domácich prác,
ich závislosti od otcov či manželov a Oľga Feldeková pridáva
predstavy o ženách ako verných a úprimných manželkách, no
nie veľmi vynaliezavých ľuďoch (napríklad v porovnaní s Dzurindom a Miklošom), pretože sa vlastnou nešikovnosťou dostávajú do problémov. Tento obraz ilustruje na sebe a svojej matke.
Na stretnutí opisuje „trapas“, ktorý sa jej stal v pražskom metre,
keď vypadol elektrický prúd a vlak zostal stáť medzi dvoma stanicami. Mužský hlas, ktorý označuje ako „sexy“, sa pýta, či pôjdu potom na pohárik a Feldeková v predstave, že sa prihovára
jej, vysvetľuje, že je vydatá a verná žena. Humorná situácia je založená na rozdiele medzi predstavou, že sa muž rozpráva s ňou,
a skutočnosťou, že telefonoval, a teda hovoril s niekým iným.
V snahe riešiť situáciu tak, aby muž nezistil, kto sa mu takto
nechcene prihovoril, Feldeková otáča hlavu na druhú stranu
a po obnovení elektrického prúdu sa prichytí len kúsok od tváre tínedžera so silným akné, ktorý jej kladie otázku: „Na co
čumíš, bábo?“ Humoristka konštruuje svoju príhodu ako trapas, ako situáciu pre ňu samu nepríjemnú. Na rozdiel od Dzurindu alebo Mikloša akoby sa nevedela vynájsť a zachovať tak,
aby z danej situácie vyťažila. Navyše na základe teórie prevahy
je Feldeková objektom smiechu, publikum i ostatní sa smejú
na nej. Nie je teda v pozícii prevahy – nesmeje sa na iných, ale
prostredníctvom smiechu dáva moc nad ňou samou ostatným.
Zdôrazňovanie veľkých rozdielov medzi ženami a mužmi
sa nesie celým stretnutím, tematizuje sa napríklad rozdielnym
vzťahom k zvieratám. Kým ženy sa o zvieratá starajú (podľa príbehu Jána Snopka niekedy až priveľmi a zbytočne), mužov naopak často nezaujímajú. Ako to vysvetľuje moderátorka: „Ale vy
ste všetci takíto, vy ste chlapi.“ Na niektorých miestach príbehu
to vyzerá, akoby boli ženy až príliš emocionálne a neuvedomovali si racionálne dôsledky. Vacvalová rozpráva príbeh o tom,
ako pri šoférovaní s dcérou, ochranárkou zvierat, v aute obmedzovala dopravu kvôli možným zvieratám na ceste: „lebo žabičky prechádzajú cez cestu a veveričky, občas kačičky“. Raz, keď
prudko zabrzdila, auto za ňou zastalo, šofér prišiel k nej a začal
jej nadávať.
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E. Vacvalová: Ja som tak ako zbitý pes pozerala na tú dcéru, tak nech
mu niečo povie, že prečo my toto tu robíme a ona mala vtedy dvadsať
tri, mala pupík taký holý, taký piercing, sukničku, ona vyšla von pred
to auto – takto – rovno k nemu, obišla ten predok, prišla k nemu a povedala: Viete, my, prepáčte mame, ona to nechcela, viete, nám sa zdalo,
že prebehla jašterička, dávame pozor na zvieratká. On sa na ňu takto
pozerá a hovorí: Dúfam, že sme ju nezabili.
Toľko som chcela k tomu povedať. Váš vzťah k zvieratám.

Podľa toho, ako sú príhody Jána Snopka a Eleny Vacvalovej
zarámcované, by sa dalo predpokladať, že vzťah k zvieratám je
závislý od rodu. Interakcia Vacvalovej a Snopka vyzerá, akoby
sa naťahovali, doberali si jeden druhého, spontánne na seba
reagovali. Tento proces však opakujú na viacerých mítingoch,
je teda zrejmé, že nejde o spontánny rozhovor, ale naopak, tieto príhody majú v kontexte stretnutia svoj zmysel. Vacvalová
striktne rozdeľuje ženy – my a mužov – vy. Aký má teda takáto
kategorizácia žien a mužov význam?
Keď sa pozrieme na príbehy z hľadiska ďalšej dichotomickej dvojice emocionalita – racionalita, možno ženy zaradiť
do skupiny emocionálnych (prehnaná a niekedy až nebezpečná
starostlivosť o zvieratá pri šoférovaní, používanie zdrobnenín
a pod.) a mužov do skupiny racionálnych (hoci, podobne ako
to bolo v prípade vtipov na mítingoch strany Smer-SD, mužská
racionalita je stále „ohrozovaná“ ženskou sexualitou, je teda
obmedzená). Takéto vyjadrenia môžu mať po predčasnom konci vlády prvej slovenskej premiérky aj politické konotácie. Keďže médiá často reprezentovali Ivetu Radičovú ako emocionálne
založenú (pozri napr. Bariak, 2012; Gašparovič, 2011; Krivošík, 2011; Ostertágová, 2011), takéto zdôrazňovanie rozdielnosti žien a mužov môže
naznačovať, že svoju úlohu premiérky nezvládla práve preto, lebo bola emocionálna žena. Vzhľadom na to, že kandidačnú listinu vo voľbách 2012 viedol racionálny muž Mikuláš Dzurinda,
mali byť podobné problémy nepravdepodobné, a potenciálna
vláda stabilnejšia. SDKÚ-DS sa teda vymedzuje nielen voči politike vtedajšej opozície (predovšetkým strane Smer-SD), ale aj
voči svojej bývalej premiérke Ivete Radičovej. Naznačuje to tiež
jazyk, ktorý strana pred voľbami používala. Diskurz SDKÚDS sa pred voľbami 2010 a 2012 líšil, v skúmanej predvolebnej
kampani strana opäť stavila na ekonomizujúci jazyk, obnovila
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vo svojom slovníku koncept reformy, menej hovorila o solidarite a viac o číslach, dlhoch, rozpočte a pod. (K politickým diskurzom
pozri napr. Maďarová, 2010)

2. 2 .1.1 Humor pr e v a hy

Dôležitým nástrojom vymedzovania sa bol na stretnutiach
SDKÚ-DS humor prevahy. Zohrával významnú úlohu zo štruktúrneho hľadiska, pretože oddeľoval dve časti stretnutia, ale jeho význam možno sledovať aj na mikroúrovni mítingu.
Po prvej časti stretnutia, v ktorej odznejú reakcie hostí a hostiek na možnosti niečo zaručiť, nasleduje úryvok z televíznej relácie Aj múdry schybí. Tento program bol divácky veľmi úspešný a súkromná televízia ho dodnes často reprízuje. Podstatou
vtipných momentov relácie sú jednoduché otázky, ktoré redaktorky a redaktori kladú na ulici rôznym ľuďom a na ktoré dostávajú až neuveriteľné odpovede. Len málokedy sa opýtaným
podarí otázku zodpovedať. Správna odpoveď niekoho z publika v štúdiu pritom vždy potvrdzuje, že nejde o ťažké otázky.
Opýtaní na ulici často pochádzajú zo sociálne slabých skupín
alebo sú duševne chorí či evidentne pod vplyvom alkoholu.
Čím horšia odpoveď na otázku, tým je obvykle úspešnejšia.
Relácia teda presne spadá do kategórie humoru prevahy, pretože pomáha vytvárať dojem, že smejúci sa človek sa voči objektu svojho smiechu úplne vymedzuje, smiech je prejavom toho,
že odpoveď pozná, je lepší, múdrejší, nad objektom smiechu nadobúda istú moc. Publikum i vystupujúci takýmto spôsobom
pomáhajú vytvárať rôzne hierarchizované kategórie občianok
a občanov. V kategóriách političky a politici – občianky a občania sú zvýhodnené politické elity, pretože sú v odbornej pozícii, radia, rozprávajú, určujú program i to, komu v závere odpovedia, program (stretnutia i vysokej politiky) je v ich rukách.
Súčasne sa však prostredníctvom ukážok z relácie Aj múdry
schybí vytvárajú rôzne kategórie občianok a občanov, pričom
medzi nimi sú tiež rôzne mocenské vzťahy. Možno povedať, že
najlepšie sú na tom tí ľudia, čo prišli na stretnutie SDKÚ-DS,
pretože tým disponujú určitou mocou v podobe informácií, sú
v situácii, keď za nimi prišli politickí predstavitelia, a navyše sa
môžu smiať na ostatných, ktorí na stretnutie neprišli. Vyme-
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dzovaním sa voči tým, ktorých v relácii vidia (napríklad aj tým,
že ich ironicky označujú ako „spoluobčanov“), o sebe tvrdia, že
nepatria do skupiny sociálne slabých, nevzdelaných, opitých.
Významnú úlohu tu zohráva aj skutočnosť, že časť respondentiek a respondentov relácie je rómskeho pôvodu, publikum sa
teda vymedzuje aj voči Rómkam a Rómom.
V tejto stratégii pokračuje stretnutie v Nitre, na ktorom vytváranie kategórií a vymedzovanie sa pokračuje aj po skončení
televíznych šotov. Ďalšia skupina ľudí, voči ktorej sa prítomní a prítomné chcú vymedziť, sú ženy pracujúce v sex-biznise.
S témou začína humorista Ján Snopko, ktorý rozpráva príbeh
o tom, ako sa mal stretnúť s kamarátom na benzínovej pumpe
a priniesť mu dokumenty od notára.
Mňa nenapadlo, že samozrejme na tej pumpe sa tam stretávajú tie sociálne pracovníčky. Tak som tam vošiel, len som vyšiel z auta, v momente bola pri mne taká, viete, že štrikované punčošky, minisukňa,
taká snedá, sa tvárila, že je z ostrova slobody, ale bola z Detvy určite.
Nie, podľa akcentu som pochopil, že bola z Detvy, lebo hneď krásna
otázka – to ešte nebola tá ťažká, že: Nekcete sex? A ja som sa tak na ňu
díval, že akože od koho, dievka moja, a ona že no šak odo mňa, ja tu
pracujem. A mňa hneď, že humorista, srandu si spravím a vravím, máte zaplatenú cestnú daň? A ona že akú cestnú daň? No veď keď robíte
na ceste, musíte mať zaplatenú cestnú daň. Šak pozrite sa, koľko je to
potvrdení, a ukázal som tie papiere od toho notára. Vieš, tie stužky, tie
pečate všetky, tak krásne to vyzeralo a ona sa tak dívala na to, na mňa,
na to, na mňa, tak sa jej rozžiarili krásne očká a hovorí: Jéj, a vy ste
tiež kurva? Vybavený som bol. A už sa nepýtam ani srandu si nerobím
z týchto.

Príbeh predstavuje stereotypný obraz žien pracujúcich v sexbiznise, ktorých Snopko nazýva „sociálne pracovníčky“ alebo
dokonca „tieto“. Jeho pozícia voči nim je nadradená, uvedomuje si, že ženu môže oklamať, ohúriť, resp. vystrašiť oficiálne
vyzerajúcimi dokumentmi. Príbeh s pracovníčkou v sex-biznise
rozpráva na Snopkov podnet aj Vacvalová, zakladá sa na tom,
že kým na benzínovej pumpe čakala na manžela, pracovníčka v sex-biznise si myslela, že je jej konkurencia a pľuvancom
na zem jej vyčlenila priestor. Keď prišiel manžel na aute, Vacvalová mu chcela povedať, aby si ženu všimol, nenastúpila hneď,
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ale nahla sa do dverí auta. Žena ju odstrčila, naklonila sa do auta a prihovorila sa za Vacvalovú, aby ju muž zobral. Poznamenala pritom, že moderátorka je v biznise „nová“, a preto sa ešte
nevie „oháknuť“. Opäť možno nájsť nadradený postoj hovoriacej voči žene, ktorú na benzínovej pumpe stretla. Hovorí o nej
totiž ako o „takejto dievčine“, zdôrazňuje jej oblečenie: „v nejakom igelite, úplne vypasovaná, zips, také pančucháče, čižmiská, no úplne vyparádená“ a humornú stránku príhody stavia
na nepravdepodobnosti toho, že by mohla byť pracovníčkou
v sex-biznise. Vymedzovaním pokračuje aj Oľga Feldeková, ktorá ľutuje, že „mňa si s takouto osobou ešte nikto nepoplietol,
mňa si poplietli s osobou, ktorá by mala predávať Nota Bene“,
teda časopis pre ľudí bez domova. Ďalšia príhoda teda hovorí
o tom, ako si Feldekovú niekto pomýlil so ženou, ktorá chodí do charity na polievku. Teória humoru prevahy naznačuje,
že hovoriaci majú prevahu nad objektmi svojho smiechu, teda
nad inými ľuďmi, v tomto prípade nad ľuďmi bez domova či
pracovníčkami v sex-biznise. Z toho je zrejmé, že tieto kategórie občianok a občanov úplne vylučujú zo skupiny ľudí, ktorí
by SDKÚ-DS mohli voliť, im sa neprihovárajú, k nim nehovoria, hovoria len o nich s cieľom vymedziť sa voči nim. Využívajú
(a reprodukujú) negatívny obraz o ženách pracujúcich v sexbiznise a o ľuďoch bez domova, aby vystavali pozitívny obraz
o sebe. Súčasne sa s takýmto obrazom vyrovnáva aj publikum,
ktoré – aby sa smialo, musí sa identifikovať s hovoriacim a nie
s objektom posmechu. Vytvára sa tak solidarita medzi hovoriacou osobou a publikom a vytvára sa vzdialenosť medzi publikom a objektom smiechu. Predvolebné stretnutia sú týmto spôsobom viktimizačné pre isté skupiny obyvateľstva.
2. 2 . 2 M et afor a v p ol i ti c kom d i sk ur z e S D KÚ - D S : zo d p o ve d n o s ť

v s. „gr éck a ces t a “
V diskurze SDKÚ-DS sa metafora využívala menej ako na stretnutiach strany Smer-SD. Rovnako však bola nástrojom na
označenie situácie na politickej scéne, na diferenciáciu politiky strán SDKÚ-DS a Smer-SD. Najzaužívanejšou metaforou
v tomto smere bola „grécka cesta“ ako označenie vyslovene negatívne, ekonomicky, spoločensky i politicky nevýhodné. Gréc-
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ko sa v diskurze strany stalo príkladom, ktorému sa treba vyhnúť za akýchkoľvek okolností, stalo sa hrozbou, miestom, kde
skončí vládnutie Roberta Fica. Stalo sa jednou z dvoch potenciálnych ciest, ktorými sa Slovensko môže vydať. Slovensko bolo teda chápané ako človek (konceptuálna metafora), ktorý sa
môže vydať tou „cestou“, ktorou chce, resp. si môže zvoliť buď
tzv. grécku cestu, alebo cestu zodpovednosti. Takéto zjednodušenie spoločenskej, politickej a ekonomickej situácie v Grécku
reprodukuje negatívne stereotypy o bohatých a lenivých Grékoch, ktorým sa nechce pracovať, a tak protestujú proti opatreniam Európskej únie. Oproti nim stojí pozitívny obraz krajín
EÚ, ktoré im chcú pomôcť. Politici tak radia občianky a občanov Slovenska na stranu tých dobrých, ktorí pomáhajú, ale súčasne si musia dať pozor na to, aby sa v núdzi neocitli sami.
SDKÚ-DS vytvára pocit neustálej hrozby. Kým na stretnutiach
strany Smer-SD bola hrozbou pravicová vláda a jej nestabilita
a zdražovanie, na mítingoch SDKÚ-DS je personifikovanou
hrozbou ekonomická situácia. Hrozba gréckej cesty legitimizuje nepopulárne kroky politickej strany a jej ekonomických reforiem, ktoré zabraňujú tomu, aby ľuďom na Slovensku „spadol
balvan na plecia“ tak, „že sa nezobudíme“ (M. Dzurinda).
Komunikačná stratégia strany SDKÚ-DS stojí na spojení vlády strany Smer-SD so všeobecným ohrozením ľudí i ekonomiky,
vidno úsilie dať do súvislosti každodenné životy ľudí s ekonomickou situáciou krajiny. Úspech ekonomiky má byť úspechom
Slovenska i ľudí. Politický diskurz strany sa teda sústreďuje
na ekonomické faktory, ale vzhľadom na prítomných hostí uvádza aj pozitívne príklady zo školstva a súdnictva. V oblasti súdnictva sa symbolom ohrozenia stal predseda Najvyššieho súdu
SR Štefan Harabin, ktorý bol ministrom spravodlivosti prvej
vlády Roberta Fica. Politička a politik sa usilujú vytvoriť obraz
„naštartovaných“ pozitívnych zmien, ktoré nestihli dokončiť.
Zodpovednosť za pád vlády nesie neprítomný predseda strany
Sloboda a solidarita Richard Sulík, ktorý „povalením vlády“
prekazil ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej i ministrovi
školstva Eugenovi Jurzycovi ich plány a zabránil im dokončiť
pozitívne zmeny.

100

politika vylúčenia a emócií

3 Politik , voličk a a d e p ol i ti z ác i a

Za dverami kultúrnych domov vyzerá volebná kampaň inak
ako na bilbordoch pri ceste alebo v televíznom štúdiu. Komunikačná stratégia politických strán sa prispôsobuje oslovovanej
skupine voličiek a voličov, mení sa konštrukcia obrazu politiky,
političky či politika, ako aj voličky a voliča. Pri vytváraní emocionálneho spojenia medzi politikmi a publikom zohrávajú
na predvolebných mítingoch dôležitú úlohu metafory, osobné
príbehy a humor. Až neskôr prichádzajú na rad posolstvá týkajúce sa politickej, spoločenskej a ekonomickej situácie v krajine.
Výskumy politickej komunikácie sa zhodujú na tom, že osoba komunikátora do veľkej miery ovplyvňuje politické postoje
publika (Newman – Perloff, 2004). Publikum totiž vníma informácie
v závislosti od toho, či hovoriacej osobe prisudzuje charakteristiky ako sympatickosť, atraktivita, dynamickosť, odbornosť
a dôveryhodnosť, kompetentnosť či integrita (tamže). Je teda
zrejmé, že političky a politici sa usilujú pôsobiť tak, aby na voličky a voličov spravili čo najlepší dojem, konštruovať svoj obraz
tak, aby splnili ich očakávania. Nejde však len o jednostranný
proces, svojím výzorom, jazykom, správaním súčasne vytvárajú
predstavy o tom, ako by politik, politička či politika mali alebo nemali vyzerať. Čo o týchto predstavách prezradili skúmané
predvolebné stretnutia?
3.1 S pr ávny politi k

... je len jeden, dalo by sa usúdiť z predvolebných stretnutí strany Smer-SD. Silná pozícia volebného lídra Roberta Fica a jeho privilegované postavenie v strane sa konštruuje od prvých
chvíľ oboch mítingov. Na začiatku stretnutí vždy odprezentuje
symbolickú prevahu nad kolegom Róbertom Kaliňákom a postupne sa vymedzuje aj voči ďalším svojim kolegom, predovšetkým prostredníctvom sexuality. Ako naznačila analýza vtipov,
ktoré odzneli na stretnutiach strany Smer-SD, Robert Fico je
jedným z mála heterosexuálnych mužov (ak nie jediný), ktorým
sa podarí odolávať ženám a ovládať vlastnú sexuálnu túžbu.
Stavia sa síce do pozície sexuálneho idolu žien – voličiek, ale
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dáva prednosť svojim politickým povinnostiam. Táto pozícia
mu umožňuje spĺňať ďalšie dva aspekty Gilmorovho modelu
maskulinity muža-oplodňujúceho-ochrancu-živiteľa. Mítingy
konštruujú politika, ktorý ochraňuje občianky a občanov Slovenska, predovšetkým tých sociálne slabších – ľudí s nízkymi
príjmami, dôchodcov a dôchodkyne. Pre potreby vytvorenia
skupiny, ktorú treba ochraňovať, je potrebné vytvoriť aj dojem
ohrozenia. Z diskurzu strany Smer-SD je zrejmé, že hrozbou
pre spoločnosť, pre občianky a občanov sú stredopravé politické strany, „pravicový zlepenec“, teda stredopravá vládna koalícia, banky, finančné inštitúcie a vrstva bohatých ľudí, ktorí zapríčinili ekonomickú krízu. Robert Fico je podľa obrazu vytvoreného na predvolebných stretnutiach jediným človekom, ktorý
dokáže Slovensko „zachrániť“ a „stabilizovať“. Konštruuje sa
obraz krajiny, ktorá Roberta Fica „potrebuje“:
D. Čaplovič: Pretože silný líder, rozhodný líder, prirodzený líder, predseda vlády, silná vláda, rozhodná vláda a silný parlament je v týchto
časoch nespochybniteľne potrebný. (...) Potrebujeme mať na čele nášho
štátu a našej vlády osobnosť, ktorá bude zastávať záujmy našich občanov tak dovnútra, ako aj vo vzťahu k zahraničiu. A takýmto lídrom
je pre mňa, podľa mojich skúseností, jedine tu prítomný Robert Fico.
(Prešov)

Za všetkých prítomných politikov to takýmto spôsobom
sumarizuje Dušan Čaplovič, keď vysvetľuje, čo mali spoločné krajiny, ktoré boli v histórii úspešné. Ako zdôrazňuje, ich
spoločnou črtou bol práve silný líder. Preto Slovensku k úspechu môže pomôcť výlučne silný líder v podobe Roberta Fica.
Na niektorých miestach potreba vlády Roberta Fica prekročila
štátne hranice a stala sa z nej potreba medzinárodná: „Nielen
Slovensko potrebuje Roberta Fica, ale aj celá Európa,“ dodáva
politický hosť Hannes Swoboda na stretnutí v Bratislave.
Je teda zrejmé, že predseda strany Smer-SD má na stretnutiach privilegovanú pozíciu, v mocenskej hierarchii sa nachádza
na vrchole rebríčka a pod sebou necháva svojich politických kolegov, občianky a občanov. Naznačuje to aj spôsob, akým sa kolegovia na stretnutiach oslovujú – členovia strany Smer-SD sa
volajú krstnými menami alebo občas priezviskami, moderátor
ich oslovuje priezviskom, akurát Roberta Fica nazývajú okrem
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mena a priezviska aj „šéfe“, „pán predseda“, iba Pavol Paška ho
raz nazve krstným menom Robert. Zvýznamňovanie predsedu strany pritom nie je novým fenoménom, ako uvádza Oľga
Gyárfášová (2008) pre stranu Smer-SD je charakteristické, že
priazeň voličiek a voličov sa koncentruje na lídra, pričom Robert Fico má úspech aj u sympatizantiek a sympatizantov iných
strán. Jeho vystupovanie je v súlade s charakteristikami populistických16 lídrov, ide predovšetkým o priamu, nesprostredkovanú komunikáciu s verejnosťou a boj proti „nepriateľom“ (tamže).
Tu však treba dodať, že podobným spôsobom komunikovala aj
SDKÚ-DS. V čase predvolebnej kampane sa rovnako usilovala
o priame stretnutia s ľuďmi, vytvárala pocit nepriateľstva, ohrozenia, voči ktorému sa treba brániť a pred ktorým môže ochrániť iba SDKÚ-DS v spolupráci s ďalšími stredopravými stranami. Dalo by sa teda predpokladať, že diskurzy oboch skúmaných politických strán sa do určitej miery približujú a vzďaľujú
v závislosti od spoločenskej a politickej situácie, tieto diskurzy
sa vzájomne ovplyvňujú a preberajú jednotlivé prvky (Maďarová,
2010) a že aj rétorika stredopravých strán ako SDKÚ-DS má populistický charakter.
V porovnaní so stranou Smer-SD vytváralo SDKÚ-DS iný obraz o mocenských vzťahoch medzi prítomnými politikmi a političkou. Na javisku všetci pôsobili ako skupina kamarátov, ktorá sa zišla v neoficiálnej televíznej talkšou. Oslovovali sa výlučne krstnými menami, občas dokonca zdrobneninami, doberali
sa navzájom, žartovali. Mocenské vzťahy medzi volebným lídrom a vtedajším predsedom SDKÚ-DS Mikulášom Dzurindom
a jeho kolegami a kolegyňou sa zdali na prvý pohľad vyrovnané.
Rozdiely možno nájsť až po pohľade na priestor, ktorý majú
na svoje vyjadrenia – Dzurinda mal možnosť ukončiť hlavnú
časť stretnutia záverečnou rečou, v ktorej nemusel odpovedať
na žiadne otázky, a zväčša ako prvý odpovedal na otázky publika. Reč, ktorú Robert Fico predniesol na úvod stretnutia, si
Mikuláš Dzurinda nechal na záver. Oba prístupy pritom majú svoje výhody. Reč v úvode mítingu umožňuje vytvoriť rámec
stretnutia a do istej miery tak ovplyvniť interpretačný rámec
pre veci a javy, ktoré na stretnutí odznejú. Záverečné slovo zase ponúka možnosť zdôrazniť a pripomenúť tie aspekty volieb,
ktoré politik považuje za dôležité a hodné zapamätania si.
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3 .2 D epolitiz á c i a p ol i ti ky, ob č i a nok a ob č an o v

... bola súčasťou predvolebných stretnutí tak strany Smer-SD,
ako aj strany SDKÚ-DS. Pavel Barša, Ondřej Slačálek a Tereza
Stöckelová v texte Od roztržky ke sporu (2010) definujú dva momenty politizácie. Prvý (barthesovský) je založený na spochybnení doteraz prijímanej samozrejmosti a danosti, na rozrušení
jednoty a zhody, ktorá okolo nej existuje, na vytvorení sporu,
rovnako aj rôznych strán sporu, a tým určitej plurality. Druhý moment politizácie (schmittovský) predstavuje politické
uznanie, teda nerozhodnuteľnú povahu sporu a jeho zvládanie v rámci, ktorý umožňuje koexistenciu jeho strán ako legitímnych nepriateľov. Autorka a autor to zhrnuli ako dve fázy
relativizácie: v prvej fáze sa spochybňuje pôvodný predpoklad
a iniciuje sa spor, v druhej sa relativizuje a redefinuje spor, aby
sa mohol riešiť. Druhej fáze politizácie je imanentný zárodok
depolitizácie, teda nový rámec, ktorý umožňuje zvládať spor
a môže postupne dospieť do fázy určitej samozrejmosti. Tam,
kde politizácia problematizuje, depolitizácia ponúka zjednodušené riešenia a skratku. (Barša – Slačálek – Stöckelová, 2010)
V závere sa budem venovať dvom momentom depolitizácie,
ktoré možno sledovať na predvolebných stretnutiach politických strán Smer-SD a SDKÚ-DS. Prvým je súčasný politický
systém, ktorý je zdanlivo nespochybniteľný a v žiadnom prípade sa o ňom nediskutuje. Voľby 2012 boli charakteristické občianskymi protestmi proti korupcii v politike, vznikom nových
politických strán a hnutí, tematizáciou participatívnej demokracie, útokmi na etablované politické strany a ich fungovanie.
Hoci sa na predvolebných stretnutiach Smer-SD a SDKÚ-DS
vzájomne napádali, vymedzovali sa voči sebe navzájom, kritizovali sa a snažili sa vytvárať dojem, že práve tá druhá strana
ohrozuje krajinu a ľudí, ani raz nespochybnili politický systém
a jeho charakter. Na všetkých stretnutiach totiž odznela výzva
voliť etablované strany. Pre predstaviteľky a predstaviteľov stredopravej i stredoľavej strany je prijateľnejšia predstava, že voľby
vyhrá a vládu zostaví ich priama politická konkurencia ako politická strana neznáma, neetablovaná, nová, taká, ktorá charakter súčasnej politiky spochybňuje. Strany vytvárajú predstavu
o tom, že parlamentná demokracia v takom prevedení, v akom
aktuálne na Slovensku funguje, je prirodzeným a samozrejmým
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politickým systémom. Zmena nielenže nie je potrebná, ale ani
sa o nej nediskutuje, vôbec sa nepripúšťa. Je teda zrejmé, že súčasný charakter politiky vyhovuje etablovaným stranám a prioritou je jeho zachovanie aj s rizikom, že sa k moci dostane
konkurenčná politická strana.17
Skutočnosť, že politické strany nemajú záujem o väčšiu účasť
občianok a občanov na politickom živote, naznačuje aj normatívny obraz, ktorý o nich na stretnutiach podávali a ktorý
považujem za ďalší depolitizujúci moment mítingov. K depolitizácii občianok a občanov na stretnutiach strany SDKÚ-DS
dochádzalo prostredníctvom expertizácie (Barša – Slačálek – Stöckelová, 2010). Volička je stotožnená s pani Irenkou – „staršou“ pani,
ktorá je ale „naša“, teda volička SDKÚ-DS. Vytvára sa dojem, že
z pádu vlády Ivety Radičovej je sklamaná, zmätená, a preto ju
treba „poučiť“, treba jej poradiť, aby urobila správnu vec a išla
voliť. Celá druhá časť stretnutia strany SDKÚ-DS je konštruovaná ako rady pre pani Irenku, politici a politička sa stavajú
do expertnej pozície – každý je odborníkom či odborníčkou vo
svojej oblasti, na svojom ministerstve. Volička sa ocitá v pozícii
nekompetentného človeka, sama si nevie poradiť, na scénu teda prichádzajú politici, aby jej radili. Rod a vek majú v prípade
konštrukcie obrazu voličky významnú úlohu a odkazujú na stereotypné predstavy o starších ľuďoch a najmä o starších ženách.
Mocenská hra je v tejto situácii zrejmá – moc držia v rukách
politickí predstavitelia, resp. experti a expertka v oblasti zahraničných vecí, ekonomiky, školstva a súdnictva. V najnižšej časti
rebríčka sú ľudia, o ktorých sa ani nepredpokladá, že by mohli
voliť, ktorí sú len objektom humoru a vymedzovania sa – ľudia bez domova a ženy pracujúce v sex-biznise. Vyššie sú staršie
voličky, ktoré z politickej situácie môžu byť zmätené najviac,
a medzi nimi a politickou elitou sa môžu nachádzať ostatné kategórie občianok a občanov (starší muži, mladšie ženy a mladší
muži). Jediná aktivita, ktorá sa od pani Irenky očakáva, je aktívna volebná účasť. Hoci sa to pani Irenky ako predpokladanej
dôchodkyne netýka, ideálna občianka alebo občan v produktívnom veku by mal byť podľa obrazu konštruovaného na mítingoch SDKÚ-DS daňový poplatník (k ekonomickému občianstvu pozri
napr. Yuval-Davis, 2008).
Na stretnutiach strany Smer-SD dochádza k depolitizácii občianok a občanov prostredníctvom ich sexualizácie. Politici kon-
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štruujú prítomné ženy ako apolitické, ich spojenie s politikou je
pre prítomných politikov problematické ešte aj v oblasti humoru. Primárnymi charakteristikami žien je ich krása, sexualita, telesná dostupnosť a nebezpečnosť. Sexualita je jediným prostriedkom, ktorým môžu nadobudnúť určitý stupeň moci. Na konci
stretnutia sa k týmto fyzickým vlastnostiam pridáva ešte obetavosť prostredníctvom príbehov žien, ktoré politici oceňujú za ich
prácu a obetovanie sa pre iných. Ženy sa z politiky i akejkoľvek
politickej činnosti takýmto spôsobom vyčleňujú, jediná aktivita
súvisiaca s politikou, ktorá sa od nich očakáva, je opäť aktívna
volebná účasť. Navyše, ak sa dobre rozhodnú, strana Smer-SD im
zaručí, že sa o politiku ďalšie štyri roky nebudú musieť zaujímať.
Hoci muži z politiky a priori vyčleňovaní nie sú (ani nemôžu
byť, keďže na stretnutí zastupujú politickú scénu), do neustáleho ohrozenia ich dostáva vlastná sexualita. Ich sklon podľahnúť
ženskej sexualite ich pripravuje o racionalitu, rovnako teda potrebujú niekoho, kto by im v oblasti politiky pomáhal. Tu prichádza do úvahy len jeden človek, ktorý má všetky svoje emócie
pod kontrolou, a tým je Robert Fico.
Politici a političky na stretnutiach rôznymi spôsobmi podporujú maskulínny charakter politiky a nízku participáciu občianok a občanov v politike. Možno predpokladať, že občianske
protesty proti charakteru politického systému a korupcii v inštitucionálnej politike spojili etablované politické strany v úsilí
zachovať formálne a inštitucionálne status quo a hľadať spôsoby, ako možnosť participatívnej demokracie, o ktorej sa na protestoch hovorilo a ktorú mali v predvolebnom programe viaceré nové strany, zneviditeľniť. Jednou zo stratégií na dosiahnutie
tohto cieľa bola práve depolitizácia občianok a občanov.
Poznámky
1
Tlačové oddelenie strany na žiadosť o poskytnutie materiálu odpovedalo, že neupravenými záznamami nedisponuje, skúmané neupravené záznamy boli prístupné na webovej stránke SmerTV (Bratislava) a na internetovom portáli Youtube.
com, kanál prešovskej kancelárie strany Smer-SD (Prešov).
2
Strana SDKÚ-DS poskytla pre účely analýzy nezostrihané záznamy z predvolebných stretnutí, niektoré ale nebolo možné prehrať.
3
Takýmto spôsobom sa skupina predstavuje na svojej webovej stránke.
4
Potreba takejto legitimizácie môže vyplývať zo situácie, ktorá nastala v roku 2006
po vzniku vlády zloženej zo strán Smer-SD, HZDS a SNS. Strana európskych socia-
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listov vtedy pozastavila strane Smer-SD kandidátsky status (de facto pridružené členstvo) ako reakciu na spoluprácu s nacionalistickou stranou SNS. Vo februári 2008
bol kandidátsky status strany obnovený (Mesežnikov, 2008) a v decembri toho istého
roku sa Smer-SD stal plnoprávnym členom európskych socialistov (TASR, 2009).
5
Napriek tomu, že takéto rozpisovanie vtipov môže prispievať k ich neželanému
zvýznamňovaniu, považujem za dôležitý aj proces čítania celého textu a konfrontácie čitateliek a čitateľov s pocitmi, ktoré v nich vyvoláva vtip a následne jeho
interpretácia. Preto som sa rozhodla vtipy nielen prerozprávať, ale sprostredkovať
ich doslovné znenie. Súčasne zohráva dôležitú úlohu aj fakt, že v uvedenom znení
vtipy odzneli práve na predvolebných mítingoch etablovanej politickej strany.
6
Príbeh o „starom ženáčovi“ Róbertovi Kaliňákovi, ako aj reakcia „tridsaťročného ženáča“ Pavla Pašku sa objavili na oboch stretnutiach v Bratislave i v Prešove. Aj
nasledujúci príbeh Roberta Fica odznel na oboch mítingoch.
7
M. Maďarič: V týchto dňoch tak viac rozmýšľam o ženách, tak ja, hoci som teda
skoro už dvadsaťročný ženáč, tak som si uvedomil, že ja doteraz vôbec neviem, čo
tie ženy chcú, že ja sa v nich vôbec nevyznám. A ja som sa raz zveril svojmu skúsenejšiemu a staršiemu priateľovi, takému, myslím, že aj trikrát už rozvedenému
s týmto a on mi povedal, vieš, existuje len jeden spôsob, ako sa vyznať v ženách, ale
nikto nevie, ktorý to je. Milé dámy, podľa mňa si len pekne zachovajte to tajomstvo, o čo budete tajomnejšie, o to viac vás budeme zbožňovať, a zachovajte nám
priazeň aj v sobotu 10. marca. (Prešov)
8
Drišľak: Musíme vám to vysvetliť, bo sú aj blondíny... (Prešov)
9
M. Nikodým: To je takzvaná mužská meditácia: muž v bezmyšlienkovitom stave
sedí pred televízorom a drží ovládač. (Prešov)
10
Drišľak: Ženy, máte sviatok, my chlapi sa musíme obetovať a musíme za vás
piť, aby vám nebolo zle. (Prešov)
11
Podľa R. Fica je autorkou básne jeho kolegyňa a sudkyňa, ale meno autorky
neuvádza.
12
Ako uvádza moderátor v úvode stretnutia: „inak to ani dopadnúť nemohlo“.
13
P. Kažimír: Ja som v takej zvláštnej situácii. Som novopečený otec a moja dcéra
bude mať prvého apríla prvý rok, tak som rozmýšľal, ako jej urobiť ten dnešok
iným. Nič geniálneho ma nenapadlo. Zostal som doma a celý deň som sa s ňou
hral. A ja dúfam, ja dúfam... Ja dúfam, že moja žena bude chcieť odo mňa ten istý
darček. (Bratislava)
14
Strana Smer-SD v parlamentných voľbách 2012 na rozdiel od minulých komunikačných praktík rezignovala na diferencovanie občianok a občanov na základe národnostného princípu a vytvára kategórie predovšetkým na základe sociálneho princípu (pozri napr. Gyárfášová, 2008, 2012; Ostertágová, v tejto publikácii, s. 30 – 31)
15
Pri niektorých citátoch neuvádzam mestá, kde odzneli, pretože sa ich znenie
v Nitre a Prešove takmer nelíšilo.
16
Podľa Mesežnikova patrí k populistickým metódam „apelovanie na obyčajných
ľudí prostredníctvom sľubov chrániť ich záujmy pred tými, ktorí sa o nich nestarajú v zjavnej snahe získať tzv. protestné hlasy voličov; tvrdá kritika politického
establišmentu, úradujúcej administratívy a etablovaných „mainstreamových“ strán
za ich údajnú skorumpovanosť, nejasná programová orientácia, deklarovanie „ľudového“ charakteru vlastného politického kréda; snahy osloviť čo najširšie voličské
masy, kombinované s označovaním niektorých sociálnych skupín za „odlúčených“
od ľudu (boháči, kapitalisti, sofistifikovaní intelektuáli a pod.); rovnostárske motí-
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vy pri oslovovaní voličov, anti-elitistická rétorika; vyzdvihovanie vlastného ‚knowhow‘ na riešenie existujúcich spoločenských problémov; sľuby rýchlych zmien
k lepšiemu, prispôsobovanie navrhovaných riešení prevažujúcim trendom vo verejnej mienke a pod.“ (2008, s. 7)
17
K snahe o vytvorenie dojmu prirodzenosti a samozrejmosti politického systému v médiách pozri napr. Hall (2006).
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V poradí pätnásta publikácia zborníkového radu Aspekty
vznikla v rámci dlhodobej spolupráce Zastúpenia Nadácie
Heinricha Bölla vo Varšave s partnerskými organizáciami
z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny a zo Slovenskej republiky. Projekt ASPEKTU pod pracovným názvom „Women
Doing Politics“ sa zameral na prítomnosť a konanie žien
v rôznych podobách politiky. Štyri štúdie publikácie prinášajú pohľady na to, akými spôsobmi a za akých podmienok sa ženy stávajú politickým subjektom alebo, povedané jazykom, ktorý na individuálnej i kolektívnej rovine
zviditeľňuje ženský rod aktérok: politickými subjektkami.
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Z recenzií na publikáciu
Proč je polovina populace systematicky znevýhodněná
v politice? Jak se mohou ženy efektivně prosadit jako
politické subjektky? Čtyři kapitoly v této knize poskytují odpovědi na tyto otázky na základě systematické a
inovativní analýzy nových podkladů z něžné revoluce, ze
slovenských debat o interupcích a z politických kampaní
Magdy Vášáryové a Ivety Radičové. Všechny čtyři studie
jsou přesvědčivě a elegantně napsané stylem, jež zaujme
i čtenáře, pro které je problematika ženské politické subjektivity nová, a jsou informované nejnovějším bádáním.
James Krapfl (Slovenská politologická revue 2/2012)

Rovnako prínosné je vnímať štúdie v zmysle „doing politics“, teda podľa pracovného názvu celého projektu.
Politiky a političky sú z tohto pohľadu štyrmi fragmentmi nepretržitého procesu, ktorý spája minulú skúsenosť s perspektívou budúceho uvažovania o ženách ako
o aktívnych politických subjektoch. Teda s perspektívou,
ktorá diskurz rodovo podmienených príležitostí nahradí
politikami rovných príležitostí.
Miroslava Mišičková (Sociológia 2/2012)

I přes rozmanitost témat a přístupů, použitých metod i
teoretického rámce působí sborník kompaktně, protože
se všechny autorky explicitně vztahují k ústřednímu tématu – politické subjektivitě žen. Velký přínos sborníku
spatřuji především ve zmapování bílých míst v bádání
ohledně pozice žen ve veřejném životě – ať již jako aktivních aktérek, nebo jako „objektů“ politického vyjednávání.
Veronika Šprincová (Gender, rovné příležitosti, výzkum 1/2012)

