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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 predovšet-
kým 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 pochá-
dzam od Topoľčian z rodiny, kde moja mama robila predavačku v ob-
chode s topánkami štyridsať rokov a otec striekal nábytky v topoľčian-
skom Mieri. (Bratislava)

Úsilie predstaviť politikov strany Smer-SD ako ľudí i odbor-
níkov sa začína už príhovorom Roberta Fica. My sme ako vy, 
rozumieme si, teda všetci patríme do veľkej my kategórie. Člen-
ky a členovia strany sa tak radia k bežným ľuďom a dištancujú 
sa od politikov – kradnúcich, bohatých, skorumpovaných, aro-
gantných... Ich osobná skúsenosť s „najobyčajnejším prostre-
dím“ legitimizuje ich politické rozhodnutia. Strana tak reaguje 
na diskurz vytváraný nespokojnými ľuďmi, ako aj novovznik-
nutými stranami a hnutiami kritizujúcimi politické praktiky 
na Slovensku.

Zdôraznenému dvojrozmernému životu politikov strany 
Smer-SD (osobnému a politickému) zodpovedá aj jazyk použí-
vaný na stretnutiach a rozdelenie mítingov na „politickú“, resp. 
„predvolebnú“ časť (konštruovanú ako nutnosť) a slávnostnú 
časť venovanú ženám (konštruovanú ako radosť). Pritom v čas-
tiach označených ako politické prevláda vážny tón, chýbajú 
vtipy i osobné príbehy, tie naopak prevažujú v častiach veno-
vaných MDŽ. Vytvárajú sa tak dva póly: MDŽ, ženy, osobné, 
nadľahčené vs. voľby, muži, politické, seriózne. 

O pomyselnej nekompatibilite týchto dvoch strán môže sved-
čiť 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 ne-
jaký slušný vtip, ktorým by som vedel prepojiť MDŽ a politiku. Alebo 
teda ženy a politiku. Takže mi dovoľte, aby som predtým, ako opustí-
me toto pódium, sa pokúsil o niečo také, pretože, ako sa hovorí na Slo-
vensku, vtipy sú iba zlé a neslušné, ale urobím z toho nejakú výnimku. 
[Hovorí vtip o manželoch po dvadsiatich rokoch, v ktorom manžel pri-
znal, že manželku podviedol raz s kolegyňou na podnikovom večierku, 
ale bol opitý a nič to pre neho neznamenalo. Manželka podviedla man-
žela 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 za-
stupiteľstva 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 ne-
máte 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 ro-
diny, v snahe pomôcť deťom a manželovi ponúka rôznym mu-
žom svoje telo. Jej obeta nepozná hraníc, svoju sexualitu využí-
va 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 da-
nej chvíli politici – kandidáti strany Smer-SD. Tí môžu hovo-
riť 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 prostredníc-
tvom 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, politic-
kým ideám a práci, ako i o tom, že ženy nie sú plnohodnotnou 
súčasťou politiky, že ich najsilnejšia stránka je odvodená od se-
xuality a obetavosti. 

Vychádzajúc z paradoxu humoru sa možno vrátiť k identi-
fikačnej alebo diferenciačnej funkcii humoru. Identifikačná 
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funkcia vytvára vnútorný pocit, ktorý zvyšuje vnútroskupino-
vú kohéziu a upevňuje spoločné vnemy, pocity. Napomáha do-
siahnutie 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, nerozume-
jú dostatočne súboru ideí, ktoré sú nevypovedané, ale predpo-
kladané, a teda nezdieľajú ideológiu, na ktorej humor stavia 
a súčasne ju reprodukuje. Humor tak vytvára alebo zväčšuje už 
existujúce hranice odlišnosti medzi rôznymi sociálnymi skupi-
nami konštruovanými na základe rodu, národnosti, rasy, nábo-
ženstva, pozície na trhu práce (Lynch, 2002) a v kontexte diskurzu 
inštitucionálnej politiky možno dodať, že aj na základe sympa-
tií 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 nepo-
chopiteľné7, 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 legitimi-
zované predpokladom, že aj v tých prípadoch, keď ženy môžu 
disponovať vlastným telom, sa rozhodnú ho dobrovoľne in-
štrumentalizovať pre dobro rodiny. Vtipy súčasne konštruujú 
obraz muža, ktorý nielenže ovláda sexualitu žien, ale je aj ovlá-
daný vlastnou sexualitou, nesamostatného, neúprimného, ne-
verného, 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 koherent-
nej skupiny, ktorú reprezentujú prítomní politici na čele s pred-
sedom 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 predsta-
vy, 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 na-
opak neprijateľné, a teda hodné výsmechu. Do kategórie nepri-
jateľného možno zaradiť napríklad neheterosexuálne správanie, 
keďže všetky rituály na predvolebných mítingoch strany Smer-
SD 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 reprodu-
kovali na skúmaných mítingoch strany Smer-SD, zhrnul Ro-
bert 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 zablaho-
želať k tomuto rozdielu.“ V čom sa teda ženy majú disciplino-
vať, je zrejmé – mali by zodpovedať panujúcej norme krásy, ma-
li 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 vlá-
dy, na čele ktorej stála premiérka – ešte stále podľa prieskumov 
obľúbená, hoci do parlamentu nekandidujúca Iveta Radičová. 
Uvedené charakteristiky žien posilňujú predstavu, že predsed-
níčka 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 vo-
lebnú konkurenciu, prezentovaný obraz žien a mužov posúva 
ako vhodného kandidáta na vedenie krajiny iba jedného člove-
ka – Roberta Fica. Kto by chcel, aby štát viedla žena, fyzicky prí-
ťažlivá, bosorka, nebezpečná, nepredvídateľná, telesne dostup-
ná, neustále obrátená k detskej izbe? Alebo muž, bezmyšlien-
kovitý, 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 odkazo-
val na predsudky voči iným skupinám ľudí. Takýto typ hu-
moru 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 Pa-
kistancoch a Indoch ako nelegálnych migrantoch a o Rómoch 
ako tých, čo nechcú pracovať. 

Róbert Kaliňák vyrozprával príbeh o tom, ako ho na sú-
kromnom 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 príbe-
hu, 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“, Kali-
ňák 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 predpo-
kladaného pôvodu prítomných. Navyše predstavu, že na zákla-
de 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 – ho-
ci nie zo strany samotných politikov, ale ich hostí, boli Rómo-
via 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“, ho-
voria, že je miesto, kde ju nedospievali: „Myslíš, keď sme spieva-
li na Luníku?“ pýta sa jeden z hudobníkov. Kapela reprodukuje 
mýty o rómskom obyvateľstve, a to v období, keď mnohé poli-
tické strany stavili na agresívnu rétoriku proti „neprispôsobi-
vým“ a tým, čo „nechcú pracovať“. Aj takéto poznámky môžu 
stereotypy podporovať a napätú situáciu v spoločnosti ešte viac 
vyhraňovať.
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