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Úvod     
    V súčasnosti sa hádam najfrekventovanejšími menami s komunikačnou pozíciou 

precedensov stávajú mená politikov. Je to zrejme spôsobené aj tým, že v nových 

podmienkach mediálnej plurality a slobody slova sa činnosť verejných činiteľov pravidelne 

hodnotí, komentuje, politici vedú medzi sebou neraz ostré polemické diskusie, čo osobitne 

priťahuje zvýšený záujem médií a následne aj verejnosti. Keďže celá verejná komunikačná 

sféra je zameraná výrazne kritický, je logické, že takmer každý krok politikov sa v médiách 

a vo verejnosti kritizuje a spochybňuje. Výrazným fenoménom tohto kritického postoja sú 

v prvom rade humoristické a satirické žánre, v ktorých sa spomínaná spoločensko-politická 

sféra kritizuje vo zveličených formách. Tie však umožňujú presnejšie vystihnúť najmä 

nepresvedčivé, nepremyslené a neraz aj chybné politické riešenia. Výrazným svedectvom 

uvedeného hodnotenia slovenskej politiky a jej predstaviteľov posledných rokov je 

humoristický mesačník Kocúrkovo  (K) a Literárny týždenník (LT). Podobný výskum 

zaujíma v posledných rokov najmä odborníkov v rámci politickej lingvistiky (Čudinov, 

2010). Hoci sa na prvý pohľad zdá, že v humoristických a satirických žánroch ide v prvom 

rade o „veselú“ komunikáciu, v jej pozadí odhaľujeme značnú agresivity súčasných foriem 

komunikácie, že ide o istú „tyraniu médií (Ramonet, 2003). Sociálnou základňou 

a komunikačným podnetom týchto žánrov je v súčasnosti „narušenie sociálnych noriem 

(Aruťunova, 1988, Blaho, 2008). Podobný filologický výskum vychádza v prvom rade 

z lingvokulturologickej metodológie, v rámci ktorej sa hľadá „hodnotovo-zmyslový priestor“ 

v jazyku (Alefirenko, 2010, Sipko, 2011). Aj na Slovensku sa čoraz častejšie objavujú práce, 

v ktorýcgh sa prepojenie jazyka a etnokultúry skúma na širšom spoločenskom základe 

(Dolník, 2010)  

 

Historické obrazy a súčasnosť 

    Po výmene vlád pravidelne nastupuje kritika predchádzajúcej vlády novou vládnou 

garnitúrou. Jedným z objektov kritiky zo strany vlády Radičovej po r. 2010 bola socha 

Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu. Istý čas bola jednou z hlavných tém v médiách 

a medzi politikmi. Zvlášť ostro ju odmietal nový predseda parlamentu R. Sulík tým viac, že ju 

obhajovali predstavitelia politickej strany Smer. V parodizovanej podobe sa spomína 

posvätný staromaďarský vták a zrejme táto asociácia súvisí s koaličnou stranou: 

1.Most-Híd pod vedením B. Bugára: 

- Prečo Sulík nemá rád Svätopluka? 

- Lebo mu chýba turul na pleci.  

    Dlhodobú precedentnosť mien preverí až história. Významní ľudia z hlbokej minulosti 

trvalo zostali v povedomí nasledujúcich generácií svojimi činmi, osudom a aj jednotlivými 

fragmentmi zo svojho života. Pritom sa vytvárajú antroponymické asociácie s konkrétnymi 

reakciami, v ktorých sú zakódované zásadné reálie z ich života.  

    Napoleon po porážke v Rusku a po obsadení Francúzska spojencami bol vyslaný do 

vyhnanstva na ostrov Elba v Stredozemnom mori. No po krátkom čase odtiaľ ušiel, aby 

vládol ešte ďalších 100 dní. Na uvedenom pozadí môže mať ostrov Elba zlú povesť: 
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2. Prepychová reštaurácia na Elbe láka zákazníkov týmto sloganom: „Ochutnajte naše 

špeciality!“ Jeden zo zákazníkov tam napísal: „Skúsil som, už viem prečo Napoleon z Elby 

utiekol“ (K.2011.9). 

    Významní myslitelia a filozofi zanechali po sebe rôzne ideológie, ktoré zostali 

v historickej pamäti ľudstva v podobe známych ideologických klišé. Dlhé desaťročia sme 

v ideovopolitických textoch o marxizme evidovali, že bytie je prvotné a vedomie druhotne, 

bytie určuje vedomie. Polysémia slovesa byť dovoľuje vytvoriť násilnícke tézy: 

3. - Môžeme biť ženu? 

    - Môžeme a dokonca musíme, lebo už Marx povedal, že bytie určuje vedomie 

(LT..2011.11). 

    Niektoré historické mená sa stali tými najstrašnejšími precedensmi zločinu. K ním patria 

mnohí predstavitelia hitlerovskej tretej ríše, ktorí realizovali v obludných rozmeroch svoju 

rasovú teóriu. V povojnových desaťročiach sa takým stalo meno Dr. Jozef Mengele, ktorý 

robil v koncentračnom tábore v Oswienčime pokusy na väzňoch, aby získal poznatky 

o pestovaní dokonalej árijskej rasy.  Zdá sa však, že nasledujúci „postreh“ je príliš zveličený 

a nekorektný. Reaguje vlastne na dlhodobý nepriaznivý stav v slovenskom zdravotníctve. 

Každý nový minister avizuje reformy, voči ktorým mnohí protestujú. Tento stav je takmer 

permanentný: 

4. - Aký je rozdiel medzi Dr. Mengelem a ministrom zdravotníctva SR? 

    - Dr. Mengele robil pokusy na Židoch, minister zdravotníctva robí pokusy na Slovensku na 

Slovákoch! (K.2011.9). 

 

Slovenskí politici po r. 2010 

    Ich činnosť vo svojej podstate vytvára zásadné predpoklady k tomu, aby sa ich mená stali 

precedentnými. Jednak sú vo funkcii niekoľko rokov a tým je predurčená ich známosť vo 

verejnosti a takisto sú neustále v centre pozornosti médií, ktoré pravidelne prinášajú 

informácie o ich činnosti. Súčasná politická činnosť sa realizuje v konfrontačnom tóne, keď 

každé politické opatrenie, či bežné vystúpenie politika sa zo strany jeho politických 

oponentov interpretuje v polemickom duchu. K tomu sa pravidelne pridávajú aj chyby, 

vedomé aj nevedomé, rôzne kauzy, ktoré sú spojené s úzko osobnými či skupinovými 

záujmami. Je preto samozrejmé, že negatívne stránky v činnosti politikov sa zveličujú, najmä 

niektorí novinári sa voči verejným činiteľom správajú nekorektne až arogantne, ba niektorí 

analytici hovoria, ako je to spomenuté vyššie, o tyranii médií (Ramonet, 2003). Stalo sa 

bežnou praxou, že jednotliví zástupcovia médií používajú dokonca protizákonné prostriedky 

ako odpočúvanie telefónov významných ľudí, neustále špehovanie ich osobného života 

a pod., čím sa vytvára svojrázny a vo svojej podstate neprirodzený trh s informáciami zo 

života známych ľudí. Potvrdil to škandál v mediálnom impériu známeho magnáta 

Murdocha, v dôsledku ktorého niektoré jeho noviny prestali vychádzať. Praktizovaná 

sloboda slova sa neraz mení na slobodu lži. 

    V spoločensko-politickom živote evidujeme obdobia, ktoré sú priamo spojené s menami 

politikov vo vedúcich štátnych pozíciách. V našich podmienkach najčastejšie sa to vzťahuje 

na predsedov vlád. Obdobie trojnásobného premiéra Slovenska V. Mečiara zanechalo v našej 

novodobej histórii pojem mečiarizmus, výraznou osobnosťou sa stal takisto jeho politický 

súper M. Dzurinda, ktorého v r. 2006 vystriedal na poste slovenského premiéra R. Fico. Po 

parlamentných voľbách r. 2010 sa predsedníčkou koaličnej vlády stala Iveta Radičová. 

Okrem iného bol to dôsledok ostrého súperenia medzi predsedom Smeru R. Ficom 

a predsedom SDKÚ M. Dzurindom. Ich tímy pred voľbami uverejnili jeden na druhého 

kompromitujúce materiály o financovaní vlastných strán. Vo vzťahu k R. Ficovi sa do 

komunikačného obehu dostal výraz:  

5.Hlas podobný Ficovi,  
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na ktorom mal predseda Smeru dôverne hovoriť o tom, ako nezákonne zabezpečil pre svoju 

stranu niekoľko desiatok miliónov korún. SDKÚ ani jej predseda zase nevedeli vysvetliť 

viaceré položky vo financovaní svojej strany. Prokuratúra vyšetrovanie proti Ficovi zastavila, 

zrejme táto aféra sa ho veľmi nedotkla, keďže Smer vo voľbách r. 2010 získal najviac hlasov, 

ale s nulovým koaličným potenciálom. Na druhej strane  M. Dzurinda po takmer 

dvadsaťročnom pôsobení vo vrcholovej politike mal čoraz nižšie preferencie a preto  

nefiguroval v zozname kandidátov vlastnej strany, hoci bol jej predsedom. A práve táto 

situácia ponúkla politickú príležitosť I. Radičovej, keďže sa stala volebnou líderkou SDKÚ. 

Napokon zostavila koaličnú vládu, v ktorej M. Dzurinda získal post ministra zahraničných 

vecí. V médiách a vo verejnosti sa začal vytvárať obraz novej premiérky, s ktorou manipulujú  

jej vlastní spolustraníci najmä M. Dzurinda  a I. Mikloš v pozícii ministra financií. To sa 

niekoľkokrát potvrdilo, keď premiérka pohrozila svojou demisiou, ak pochybné opatrenia 

v rezorte ministerstva financií budú riešené podľa scenára I. Mikloša. Jeho osobný priateľ 

Sčurka získal možnosť, aby budova jeho firmy bola zmluvne prenajatá ako sídlo Daňového 

riaditeľstva (DR), z čoho plynuli pre túto firmu značné zisky. Táto kauza sa naťahovala 

niekoľko týždňov až nakoniec  vyvrcholila spomínanou hrozbou demisie premiérky, ktorá 

ju považovala za klientelizmus, neskôr svoj názor korigovala: 

6. I. Mikloš: 

- Klientelizmus? Nie! Keď netečie, aspoň Sčurka... (K.2011.9). 

I. Radičová hrozbu vlastnej demisie použila niekoľkokrát. Týkalo sa to aj voľby 

generálneho prokurátora, počas ktorej mala zásadné výhrady voči končiacemu 

generálnemu prokurátorovi Trnkovi. Hoci koalícia sa dohodla na voľbe Čenteša, v tajnej 

voľbe nezískal potrebný počet hlasov a bolo zrejmé, že aj niektorí koaličný poslanci hlasovali 

za Trnku. Nakoniec sa presadila verejná voľba generálneho  prokurátora. Vyzeralo to ako 

ústupok koalície vlastnej premiérke po jej hrozbe odstúpenia. Tento moment sa stal zdrojom 

pre paródiu na jej politickú pozíciu a na istú bezmocnosť. Napokon touto formou svojej 

politickej prezentácie sa stala známou ešte v bývalom volebnom období, keď sa vzdala 

poslaneckého miesta po tom, čo ju usvedčili z hlasovania za svoju kolegyňu. Hoci podobných 

prípadov bolo v parlamente viac, osobné dôsledky voči sebe vyvodila iba I. Radičová. 

Možnosť jej odstúpenia si začali uvedomovať ako reálnu hrozbu nielen koaliční politici, ale 

aj vtedajšia opozícia, ktorá to začala využívať: 

7.  Premiérku Radičovú zastaví policajná hliadka. 

- Pani vodička, prekročili ste povolenú rýchlosť o 80km/h. Pokuta činí 5OO euro. Ste ochotná 

platby v hotovosti, alebo šekom? 

- Ja nezaplatím vôbec! Radšej okamžite odstúpim z funkcie premiérky. 

- V takom prípade by som vám mohol tú pokutu aj odpustiť (K.2011.9). 

 Končiaci generálny prokurátor Trnka svojim veľkým úsilím o znovuzvolenie vyvolal zrejme 

oprávnený  dojem, že chce byť vo vysokej funkcii za každú cenu. V súvislosti so 

spomínanými voľbami generálneho prokurátora podal protest na Ústavný súd SR. Medzitým 

po jeho pomerne arogantnom verejnom vystúpení, v ktorom takmer vulgárnym  spôsobom 

pourážal niektorých svojich oponentov, médiá uverejnili správu, že jazdí na aute cez hrádzu 

pri Gabčíkove, čo je zóna, na ktorú je potrebné špeciálne povolenie: 

8. - Čo robí  Trnka na hrádzi? 

- Kandiduje, ako všade. Číta Trnky-Brnky, pije trnkovicu a oslavuje svoje dobré meno (LT. 

2011.10). 

Minister financií Mikloš bol na verejnosti prezentovaný ako človek, ktorý predkladá rôzne 

reštriktívne finančné opatrenia. Medzi nimi boli návrhy na vyššie odvody pre živnostníkov, 

zvýšenie DPH na rôzne tovary a pod. To pochopiteľne nepridáva na popularite ani jemu, ani 

jeho predsedovi Mikulášovi Dzurindovi:  

9. - Kedy si prestal veriť na Mikuláša? 
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- Keď SDKÚ zvýšila dane na pivo (K.2011.9). 

Zvyšovanie daní, hľadanie zdrojov pre štátne financie, šetrenie a celý rad ďalších opatrení sú 

najčastejšie témy každej nastupujúcej vlády, ktorá zvyčajne obviňuje zo zlého hospodárenia 

svoju predchodkyňu.  Proti navrhovaným opatrenia sa začínajú organizovať odborári, najmä 

lekári, ktorí podľa vzoru českých kolegov organizovali nátlak na vládu pod názvom 

ďakujeme odchádzame. Reštriktívne opatrenia sa najviac dotýkajú sociálne slabších vrstiev:  

10. Kde nič nie je, to ani Mikloš nezdaní (K.2011.9). 

O zložitom a nejednoznačnom postavenie premiérky I. Radičovej sa čoraz viac presviedčala 

slovenská verejnosť a slovenské médiá. Dojem o jej istej nesamostatnosti a zákulisnej 

manipulácii zo strany vlastnej SDKÚ sa staval čoraz presvedčivejším. I. Radičová to mala 

zložitejšie ako v dobe, keď bola profesorkou na vysokej škole a prednášala aj v zahraničí: 

11. Povzdychla si premiérka: 

- Kým som nevstúpila do politiky, mohla som hovoriť každému pravdu. Teraz iba to, čo chce 

SDKÚ (K.2011.9).  

I. Radičová bola pravidelne napadaná zo strany opozície, čo bola zrejmá politikárska  taktika 

najmä zo strany Smeru. No v každom prípade obraz slabej premiérky sa začal na verejnosti 

stabilizovať najmä pri prijímaní zásadných rozhodnutí. Bolo zrejmé, že jej politickí partneri 

neraz robia vlastnú politiku, v ktorej s premiérkou veľmi nerátajú: 

12. Premiérka Radičová si dala hneď ráno zvolať všetkých lídrov koalície. Keď sa s nimi 

zvíta, začne: 

- Pýtam sa vás, odoprela som vám niekedy niečo? 

Zborovo znie: - Nie!  

- Pristúpila som vždy na každú vašu požiadavku? 

- Áno! 

- No vidíte, a u poslanca Pašku som vraj iba babkou vo vašich rukách! (K.2011.9). 

Medzi problémy vlády I. Radičovej sa zaradilo poskytovanie dotácií regiónom, ktoré boli 

najviac postihnuté povodňami v r. 2010. No niektorí ľudia čakali na pomoc aj rok, 

a nedočkali sa jej, hoci sa pravidelne pretriasali rôzne návrhy, ako zadržať prívaly dažďovej 

vody. Obraz slabej premiérky začal vyhovovať R. Ficovi, ktorý pri každej príležitosti na ňu  

vehementne  útočil. Využíval pritom  vysoké preferencie strany Smer, ktoré sa v r. 2011 

pohybovali okolo   40%. R. Fico si nesporne získal značnú popularitu a je evidentné, že mal 

vo svojom okolí autoritu a vlastnosti lídra. V niektorých médiách ho nazvali novým 

Mečiarom. Lichotí mu jeho stranícky kolega a bývalý a terajší minister vnútra R. Kaliňák, 

ktorý verejne prezentoval svoj vzťah k predsedovi Smeru: 

13. Moja politická kariéra začína a končí s R. Ficom. 

Na uvedenom pozadí je výstižné aj také „priznanie“ R. Kaliňáka: 

14. V prestávke zasadania parlamentu príde poslanec Kaliňák za predsedom Smeru a lichotí 

mu: 

- Počúvaj, Robo, vieš, že ty máš vlastne pravdu vždy a vo všetkom? 

- Viem, Róbert, len sa bojím, že nemáš pravdu (K.2011.9). 

Jednou zo sporných otázok vo vládnej koalícii bola finančná pomoc krachujúcemu Grécku 

pod názvom euroval. SaS ako jedna z koaličných strán na čele so svojím predsedom R. 

Sulíkom bola proti finančnej podpore Grécka, čím by Slovensko zostalo jedinou krajinou EÚ, 

ktorá  nepodporí  euroval. Uvedený kontex prezentuje anekdota: 

15. Po koaličných rokovaniach vraví Iveta Radičová Mikulášovi Dzurindovi: 

- Chcela by som sa znova vydať. 

- Dobre, Ivetka, a koho si chceš vziať? 

- Riška Sulíka. 

- Čože, toho protieurovalistu? Prečo? 

- Aby sa nám vláda nerozsypala (K.2011.9). 
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Koaličná vláda I. Radičovej oficiálne predstavovala štyri strany (SDKÚ, KDH, SaS, Most-

Híd), no  v jednotlivých stranách boli frakcie, ktoré sa správali neraz samostatne a 

protikoalične. K ním patrili aj Obyčajní ľudia vedení I. Matovičom, ktorý pravidelne na seba 

upozorňoval obvineniami koaličných strán z korupcie  a klientelizmu. Za týmto účelom bol aj 

vypovedať na generálnej prokuratúre. Nakoniec bol vylúčený zo SaS a pripravoval sa na 

založenie vlastnej strany, ktorú napokon aj založil pod názvom Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti (OĽANO): 

16. Parlamentné šachy sú hrá, v ktorej dáva koalícii mat Matovič (K.2011.9.).  

Poslanec Matovič bol zrejme vďaka svojej originalite pravidelným centrom pozorností médií 

a verejnosti, čím výrazne spestroval politickú scénu a neraz jeho prehlásenia vyznievali 

komicky. Jeho obraz sa spája najmä s veselými a úsmevnými asociáciami. Ostatní poslanci až 

na niekoľko výnimiek v porovnaní s ním pôsobili dosť nudne: 

17. Už sa dávno nijaké referendum nekonalo. Matovič by mal niečo vyhútať (LT.2011.16). 

Pri jednom zo svojich vystúpení I. Matovič za objekt svojej kritiky si zvolil vtedajšiu 

podpredsedníčku SNS Annu Belousovovú. Okrem iného ju verejne nazval Ančou. A to bolo 

hlavným dôvodom, prečo dostal od Belousovovej  Matovič facku. Po  vystúpení zo SNS 

Belousovová ohlásila založenie novej strany. V Kocúrkove (2011.9) „vyslovila“ otázku, ako 

má viesť novú stranu. Medzi odpoveďami čitateľov boli spomenuté viaceré precedentné 

mená slovenskej politiky, precedentné výrazy a precedentné situácie. Stále ešte v povedomí 

slovenskej verejnosti žije:  

18. Výzva J. Slotu o nasadnutí do tankoch a zbúraní Budapešti. 

Tento a podobné výroky dnes už bývalého predsedu SNS vytvorili hádam dominantné  

fragmenty  parodizovaného obrazu slovenskej politiky v postsovietskom období. V tejto 

súvislosti sa ponúka lingvokultúrna paralela so známym súčasným ruským politikom V. 

Žirinovským, ktorý takisto vyzýval „vlastenecké kruhy“ v Rusku: 

19. Pripraviť sa na posledný útok na juh a napojiť kozácke kone v Indickom oceáne! 

Zrejmá analógia medzi verejnou prezentáciou J. Slotu a V. Žirinovského vyústila do 

vytvorenia známeho kombinovaného mena v čase, keď predseda SNS bol aj primátorom 

Žiliny: 

20. Ján Slota Žilinovský. 

V slovenskej politike výrazne zarezonoval  konflikt medzi lídrami SMK Bugárom a Csákym, 

v dôsledku ktorého vznikla nová strana Most-Híd práve na čele s B. Bugárom a na rozdiel 

od SMK sa dostala do parlamentu a stala sa súčasťou koalície vo vláde I. Radičovej. 

V nasledujúcich príkladoch čitatelia „radia“ A. Belousovovej, ako má postupovať pri založení 

novej politickej strany. Uvedené „rady“ svedčia o tom, ako  spomenuté javy v slovenskej 

politike prijíma verejnosť. Súčasne môžeme objektivizovať komunikačnú frekvenciu daných 

jazykových jednotiek v povedomí slovenskej verejnosti: 

21. Kde čert nemôže, pošle ženu. Ale kde Slota nemôže,  tam ani Anča nemá na slovenskej 

národniarmi vymlátenej slame ustlaté. 

Poraďte sa so Slotom. On poradí a urobte naopak. 

Radšej si prisadni do tankoch ku Slotovi. 

Veďte ju tak, aby na Slovensku nebola pľušť ani slota, ale dobré počasie. 

Mala by si do strany zobrať aj nejakých Maďarov. Vo voľbách potom dopadneš ako Bugár 

a Slota ako Csáky. 

Skúste to s výchovnými fackami ako u Matloviča (K.2011.10).  

Na začiatku vlády I. Radičovej v r. 2010 istú nádej v oblasti bezpečnostnej politiky štátu 

vyvolal návrat J. Spišiaka do funkcie prezidenta policajného zboru SR. Dokonca na TA3 to 

oznámili ako:  

22. Návrat slovenského Kataniho.  
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Jeho oficiálnu  dobrú povesť a obraz naozajstného hrdinu narušili verejné útoky J. Slotu na 

nového prezidenta policajného zboru, v ktorých Spišiak bol kriminalizovaný a dokonca bol 

obvinený z krádeže služobného benzínu. Na tlačovej besede sa Spišiak bránil, že išlo iba 

o liter benzínu, ktorý neskôr vrátil: 

23. Telefonát pred pár rokmi: 

- Haló, pani Spišiaková? Jarko je doma? 

- Hát nem, išiel litrík služobného benzínu požičať (K.2011.10). 

 

Figeľov byt 

    Jednou z káuz z obdobia vlády Radičovej (2010-2011)  bol Figeľov byt. Predseda KDH 

a minister dopravy J. Figeľ „kúpil“ priestranný byt v čase, keď primátorom Bratislavy bol 

predstaviteľ KDH Ďurkovský. Médiá uverejnili viaceré podrobnosti o tomto prípade, 

z ktorých vyplývalo, že spôsob, akým Figeľ „kúpil“ v Bratislave veľký byt za približne 50 

tisíc Sk, bol prinajmenšom neetický. Aby si napravil svoju reputáciu, verejnosti oznámil, že 

byt venuje na charitu. Trvalo to však dlho a vo verejnosti zákonite vznikla nedôvera 

v úprimnosť jeho zámeru: 

24. - Načo je milionárovi Figeľovi taký lacný byt? 

- Aby v ňom mohol zriadiť útulok – pre svojho psa (K.2011.9). 

Všetky súvislosti s Figeľovým bytom vyvolali na základe jeho mena aj výstižnú slovnú hru: 

25. - Nie, nie, páni, nebol to klientelizmus, – vysvetľoval istý kádehák  oponentovi, keď ten 

poukazoval na Figeľov prepychový byt, ktorý mu prihral vtedajší primátor Andrej 

Ďurkovský. – Bol to len taký malý figeľ (LT.2011.14). 

Veľkú pozornosť na seba sústredil bývalý moderátor Markízy D. Krajcer, keď vo vláde I. 

Radičovej v pozícii ministra kultúry spojil rozhlas  a televíziu: 

26. Krajcer spojil rozhlas a televíziu. Čo keby tak spojil parlament? (K.2011.9.). 

Spomínaná nedôvera vo vzťahu k politikom je pomerne rozšírená a aj preto za negatívne 

dojmy z ich konkrétnych krokov zveličujú. Vlastne v našom prípade sa spája do jedného 

obrazu Figeľov byt a výstavba diaľnic. Hneď po nastúpení do svojho úradu ministra dopravy 

sa v médiách pravidelne prezentovala polemika medzi  novým ministrom Figeľom a jeho 

predchodcom Vážnym z čias vlády R. Fica (2006-2010). Istým symbolom malichernosti 

podobných politických stretov bol:  

27. Koberec na ministerstve dopravy, ktorý bol kúpený do kancelárie ministra Vážneho za 

drahé peniaze, s čím verejnosť oboznámil nový minister Figeľ.  

Figeľ tým chcel vzbudiť dojem o svojej šetrnosti a čestnosti. No medzitým sa dostali na 

verejnosť správy o tom, že jeho blízki príbuzní sa dostali do významných pozícií: 

28. - Stavba diaľnice začína už pripomínať nekonečný príbeh, –  kritizuje opozícia ministra 

Figeľa. 

- Nemajte strach, diaľnica bude! – vyhlasuje minister. 

A ako to interpretuje exminister Ľubomír Vážny? 

- Kdesi na východe sa vraj minister dopravy dušoval, že je odhodlaný aj všetky svoje byty 

popredať, len aby švagrom tu diaľnicu postavil a dané slovo dodržal (K.2011.9). 

 

„Maďarská karta“  v slovenskej politike 

    Dlhodobým a vlastne permanentným ponovembrovým problémom slovenskej politiky je 

maďarská otázka. V jej jadre je hľadanie optimálneho postavenia maďarskej menšiny na 

Slovensku. Prešla viacerými etapami, na začiatku to bol konflikt okolo výstavby vodného 

diela Gabčíkovo-Nagymaroš, ktorý sa riešil na medzinárodnom súde v Haagu, kde bolo  

prijaté rozhodnutie v prospech Slovenska. Ďalej sa pravidelne opakujú otázky školstva, 

vyučovania a postavenia maďarského jazyka a dvojjazyčných názvov. Ku koncu vlády R. 

Fica vznikol nový problém, keď sa v Maďarsku premiérom stal V. Orbán s ústavnou 
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väčšinou v parlamente,  ktorý prijal zákon o dvojitom občianstve. Jeho cieľom bolo 

realizovať myšlienku o jednotnom maďarskom národe, do ktorého sa majú už aj legislatívne 

začleniť Maďari, žijúci v zahraničí, v Karpatskej kotline. Začalo sa častejšie hovoriť 

o veľkom Uhorsku, pravidelne sa spomína mierová zmluva uzavretá s maďarskou vládou 

v Trianone v r.1920, ktorá položila základy hraníc povojnového Maďarska. Trianon sa stáva 

symbolom tragédie v osude Maďarska. V Bekešskej Csabe, ktorú založili Slováci v XVIII. 

storočí po vyhnaní Turkov z Uhorska, je na hlavnom námestí pamätník s gilotínou nad 

mapou Maďarska a jeho odseknutými časťami, medzi ktoré patrí aj Slovensko! Vláda R. Fica  

prijala odvetné legislatívne opatrenie, podľa ktorého občan SR s cudzím štátnym 

občianstvom stráca  občianstvo slovenské. Toto napätie spôsobené najmä politikmi možno 

dohnať až k absurdite: 

29. Viktor Orbán má eminentný záujem o slovenské štátne občianstvo. Doteraz oň 

nepožiadal vraj len z obavy, aby neprišiel o maďarské (K.2011.9). 

Aby absurdný obraz  bol vyvážený, podobné zámery má aj A. Belousovová, ktorá sa opätovne 

rozišla s J. Slotom a vystúpila zo SNS, aby založila novú stranu: 

30. Maďarské občianstvo chce prijať aj Anna Belousovová. Podľa Slotu je práve to pravým 

dôvodom, prečo odišla zo SNS (K.2011.9).  

Aby celá umelo vyvolaná situácia okolo zákona o dvojitom občianstve vo svojej absurdite 

vyvrcholila, k podobnému kroku sa rozhodla aj I. Radičová po problémoch s voľbou 

generálneho prokurátora. Pri nej vyhlásila, že ak voľby vyhrá dovtedajší generálny prokurátor 

Trnka, tak odstúpi z funkcie. Tým potvrdila chýry, podľa ktorých aj niektorí poslanci 

z vládnej koalície tajne volili pre ňu neprijateľného Trnku: 

31. Iveta Radičová sa chce zbaviť funkcie premiérky za každú cenu. Trik s voľbou 

generálneho prokurátora jej však nevyšiel, preto uvažuje o prijatí maďarského občianstva 

(K.2011.9).  

Vláda I. Radičovej sa snažila napätie medzi Maďarskom  a Slovenskom znížiť priamymi 

rokovaniami s V. Orbánom, no podstata problému sa nevyriešila. Je príznačné, že Orbán sa 

počas oficiálnej návštevy Slovenska nestretol s predsedom koaličnej strany Most-Híd B. 

Bugárom, bývalým predsedom SMK, ktorá pod vedením Csákyho sa v r. 2010 nedostala  do 

parlamentu a jej predseda odstúpil: 

 

32. O veľkom Maďarsku Orbán vytrubuje. 

     Čo ak s iredentou v EÚ vyrukuje? 

     Budapešť Csákyho urobí županom. 

     Bugár sluhom bude a nie vicišpánom (K.2011.9). 

 

Jánošíkovské motívy v slovenskej politike 
    Ešte na začiatku svojej prvej vlády v r. 2006 R. Fico vyhlásil:  

33. Veľkým vzorom mojej vlády je J. Jánošík.  

Prostredníctvom toho hádam najznámejšieho slovenského precedentného mena chcel  

vtedajší premiér ilustrovať sociálny obsah  politiky svojej vlády. Jeho oponenti uvedený 

motív začali parodovať a tento negatívny jánošíkovský precedens sa opakoval aj v obraze 

vlády I. Radičovej v hypotetickom rozhovore  s hovorcom jej vlády. Ide o narážky na vládne 

opatrenia, v rámci ktorých sa chudobným ľuďom rozdávali lacné potraviny. V jazykovej hre 

je využité aj meno známej talianskej herečky: 

34. - Pani premiérka sa udrela po vrecku a začala v duchu jánošíkovských tradícii  

rozdávať...cestoviny. Odkiaľ na to berie? 

- Odkiaľ ona, to síce nevieme, ale Jánošík rozdával nakradnuté. 

- A podľa čoho tie makarónnošpagetti rozdeľuje? 

- To je predsa jasné – od buka do buka. 



156 

 

- Nechystá sa pani premiérka aj na rozdávanie hrachu? 

- Nie, provládni vedci zistili, že klíčky hrachu obsahujú zmutovaný vírus ekoly. 

- Vie sa už, kto ho zmutoval? 

- Všetky indície vedú k Ornelle Mutti... (K.2011.9). 

Realizáciou tohto opatrenia vlády bol poverený vtedajší minister poľnohospodárstva Simon. 

Aj pre neho sa našiel jánošíkovský motív: 

35. Jánošík chudobným dával angliu i dukáty, no Simon bude rozdávať múku a cestoviny 

(LT.2011.15).  

Slovo zbojník v slovenčine je mnohoasociačné a aktualizuje sa pri pochybných 

a nedôveryhodných hospodárskych reformách: 

36. - Aký je rozdiel medi Radičovou a Jánošíkom? 

- Radičová má viac zbojníkov (K.2011.9). 

Ešte negatívnejšie vyzerá porovnanie s Jánošíkom pre I. Mikloša: 

37. - Aký je rozdiel medzi Jurom Jánošíkom a Ivanom Miklošom? 

- Nijaký! Obaja boli a sú zbojníci. Lenže Jánošík bohatým bral a chudobným dával! 

(K.2011.9). 

    Jánošík sa aktualizuje nielen v politicko-sociálnom kontexte, ale preniká aj do športového 

prostredia. Svojho času najmä medzi chlapcami bola známa pieseň-paródia, v ktorej istá 

tragickosť osudu Jánošíka sa prenáša dokonca do hokejového prostredia: 

38. Hral Jánošík hokej  

      Na skale vysokej. 

      Spadla mu hokejka 

     Do jamy hlbokej. 

Asociácia Jánošík-hrach-hokej bola v karikatúre, na ktorej je Jánošík zobrazený ako 

hokejista v plnej výstroji s hokejkou v rukách, iba na hlave namiesto prilby má svoj typický 

kalap a dlhé zbojnícke vrkoče: 

39. Hoj, Terchová, keby som mal takúto výstroj, nebol by som sa na hrachu pošmykol 

(K.2011.12). 

 

Záver 

    V súčasnej publicistike je využívanie mien známych činiteľov jedným z hlavných 

prostriedkov hodnotenia. V takom mene, ktoré sa pravidelne v istom období opakuje, 

evidujeme konkrétne jazykové asociácie s pomerne bohatým najmä etnokultúrnym obsahom. 

Niektoré z týchto asociácii pretrvávajú dlhšie obdobie, dostávajú sa do historického 

povedomia etnického spoločenstva, iné majú kratkodobé trvanie. V každom prípade však 

vytvárajú istú formu jazykového archívu doby. Ich zveličená podoba v ilustrovaných 

príkladoch z humoristických a satirických žánrov  ich historickosť ešte umocňuje. 

V ideálnom prípade by archivované jazykové jednotky so zvýšenou etnokultúrnou 

konotáciou mohli slúžiť ako významné zdroje pre poučenie nasledujúcim generáciám. 

V súčasnosti a možno že aj v budúcnosti budú spoluvytvárať jazykový obraz našej doby 

(Kolšanskij, 2006). 

  

Tento príspevok bol vytvorený realizáciou projektov Vybudovanie lingvokulturologického a 

prekladateľsko-tlmočníckeho centra a Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického 

a prekladateľsko-tlmočníckeho centra, na základe podpory operačného programu Výskum a 

vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  
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Резюме 

В данном исследовании автор обращает внимание на имена как средство пародии в 

современной словацкой политике. Главным источником предлагаемого исследования 

являются публицистические тексты из современной словацкой прессы.  В работе 

анализируются те имена, которые в современном контексте содержат в себе оценочный 

аспект. Вместе с тем выделяются некоторые базисные мотивы в словацкой политике, 

как «венгерская карта», «яношиковские мотивы», «исторические имена» и др. и их 

роль в поисках конкретных ценностей. Главный упор ставится  на сатирический и 

пародийный контекст функционирования этих имен. При этом подчеркивается, что  

сатирические приемы представляют собой средство определенного преувеличения 

действительности, и на его фоне более наглядно описаны конкретные политические 

реалии в современной Словакии. 
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