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MOST MIRABEAU ALEBO SLOVENSKÉ MÉDIÁ KROK OD... 

Ján S. SABOL 

Abstrakt 

Článok hodnotí aktuálnu produkčnú a programovú situáciu v  slovenských televíziách, osobitne sa dotýka 
tzv. nového začiatku Slovenskej televízie (STV). Autor sa zamýšľa predovšetkým nad hodnotovou stránkou 
súčasnej televíznej tvorby. 
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Písal sa január 2003 a zatiaľ čo na ulici čakal na človeka teplý vietor, znak zrejme globál-

neho otepľovania, čomu ako prívrženec National Geographic dostatočne aj verím, z obrazovky 
na mňa zavanul globálny chlad. Z temnoty, či z tmavoty, ktorá mala zrejme predstavovať celú 
doterajšiu minulosť Slovenskej televízie, prichádzal do osvetleného štúdia nový spasiteľ me-
diálneho sveta s prstom vztýčeným k divákovi, predznamenávajúci nový začiatok tejto inštitú-
cie. V momente, keď kamera začala snímať nového riaditeľa podhľadom, teda záberom, ktorý 
prvýkrát využila Leni Riefenstahlová na monumentalizáciu svojho führera, prešiel mojim te-
lom arktický front a z mojej duše by mohol hociktorý barman vysekávať kúsky ľadu do obľú-
beného kokteilu Sex on the Beach. Nechápavo som zazeral na obrazovku ako opica v zoo na 
svojich pozorovateľov, dúfajúc, že tento žart nevymyslelo vedenie STV, ale len využilo „služ-
by“ nejakého poradcu, psychológa-šialenca. 

Princíp totalitného myslenia je princípom silnej centralizácie moci. Každé totalitné mys-
lenie, to televízne nevynímajúc, je postavené na nedôvere a strachu. Pod záštitou krízového 
obdobia a krízového manažmentu, ktorý podpisom musel odobrovať aj prísun toaletného 
papiera na „záchodky“, sa odohrala strata autonómie v štruktúre riadenia, čo znamenalo aj 
stratu autonómie myslenia. Empatiu nahradila servilnosť, diskusiu príkaz, myšlienku fráza, 
tí, čo začali dávať otázky, stali sa nedôveryhodnými. Umenie sa rozplynulo ako kvapka 
v púšti, hľadať tvorivosť bolo ťažšie ako ihlu v kope sena. Do manažmentu sa dostali ľudia 
bez vzdelania, programovú štruktúru tvorili ľudia z odborného učilišťa a moji niektorí štu-
denti, ktorí prechádzali štúdiom s prosíkom v tvári, ma teraz s perfektne zauzleným uzlom 
na kravate a s dostatočným množstvom gélu na hlave vítali v televízii a, podávajúc mi ruku, 
začali ma poúčať, o čom je moderná televízia a ako sa dnes robí mediálny svet. Na otázku, či 
by hociktorý z nich ľahol na stôl pod skalpel chirurgovi bez skúseností a vzdelania, dostával 
som len ľudské úškrny. Pochopil som, konečne. Na Slovensku máme najviac mediálnych 
odborníkov na svete, veď každý z nás predsa prepína doma televízor, bol aspoň raz za život 
v kine a napísal aspoň jednu, nejakú básničku. Nasledujúce dni som pozorne čítal novinár-
ske reakcie na nový manažment, všímal si tváre ľudí, ktorých sa to bytostne dotýkalo, počú-
val rozhovory vedené v krčmových debatách. Mediálnym hitom sa stal jednoducho nový 
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začiatok. Masa tlieskala, stádo sa „kolébalo“ v modernej forme nového vizuálu, obsah bol 
nezaujímavý, vhodený na perifériu, pretože jeho vnímanie si vyžaduje intelekt a emócie. 
Vysvetľovať týmto ľuďom, že sa kultúra nedá viesť ako fabrika na výrobu cigariet alebo to-
pánok, je ako (s veľkým odpustením pre nevidiacich) vysvetľovať nevidiacemu, ako vyzera-
jú farby. Po rokoch som opäť siahol po Čechovovi a utvrdzoval sa o tom, ako ľudská hlúposť 
a nevedomosť nepozná hraníc času a priestoru. 

Pamätám si, ako som sedel v kaviarni s jedným intendantom televízie a v rámci možnosti 
a času pokúsil sa mu definovať, čo to vôbec je verejnoprávna televízia. Aj keď som ho veľmi 
dobre poznal, sám mi povedal, až po pomerne dlhšom čase, že mu bola ponúknutá takáto 
funkcia, možno sa hanbil, možno práve preto, že sa pokúšal dostať k nám na fakultu, no dva 
roky po sebe neprešiel prijímacím pohovorom. Teraz mal rozhodovať o programovej skladbe 
televízie, o ktorej prakticky vedel toľko ako ja o ornitológii. Bola to zvláštna situácia, vhod-
ná pre literárne pero. On sa však nemusel hanbiť, za nič. V dnešnom postmodernom biznis-
svete podporujúcom široké lakte by to bolo skôr zvláštne, možno až patologické, aj keď bez 
vzdelania a skúsenosti, takúto ponuku neprijať. Veď ako to povedal Milan Rúfus, také pa-
žravé Slovensko ešte nikdy nevidel. Programová štruktúra však v ďalšom období nového 
začiatku skĺzla, nazvime to slušne, do ešte silnejšej expresivity či ornamentality. Vrcholným 
príkladom nevkusu bolo vysielanie vo večernom prime-time na výročie vzniku republiky 
o tom, ako si štyria nadržaní tínedžeri v jasne výstižnom názve filmu „Prci, prci, prcičky“ 
potrebujú uľaviť. A potom sa to na diváka už valilo... krása za krásou... hodnota za hodno-
tou... „vandamovky“, rambovia, likvidátori, robocopi, rockyovia, prakticky až doteraz... 
Úmyselne som si onoho 1. januára prepínal program Českej a Slovenskej televízie, a nielen 
vtedy. Tam sa ukázalo, a prakticky stále ukazuje (a to hovorím ako lokálpatriot), azda roz-
diel v kultúrnosti obidvoch národov. Nepochopil. Nepochopil nikto z nich, dramaturgia 
totižto nestojí na tom, že si púšťam to, čo sa mi páči a ani to, že sa kŕčovito, skoro ako fetiša, 
držím diváckych čísel. Peoplemetermánia uchvátila prakticky všetkých a všetko. Pamätám 
si na článok v novinách, ako jedna súkromná televízia v Chorvátsku, aby pritiahla pozornosť 
divákov, vysielala jedného dňa správy s moderátorkami hore bez. Tá správa bola až taká 
absurdná, že len ťažko som ju mohol pokladať za pravdivú, ale nakoniec prečo nie, aj to je 
cesta, ako pritiahnuť pozornosť a určite nežnejšia a krajšia. Aby som bol spravodlivý, nie je 
to len otázka a problém slovenského mediálneho sveta. Kde je tá miera vkusu a estetiky, za 
ktorú by žiadne médium nemalo zájsť, ani na úkor straty diváckych čísel? Do akej miery by 
mal masový divák rozhodovať o televíznom formáte? Apropo – masový divák. Stále sa mi po 
prečítaní knihy Jeseň stredoveku pred očami vynárajú obrazy stredovekého človeka, ktorý 
skanduje, zábava sa na poprave, hoc aj vinného jedinca. A ďalším lámaním kostí alebo štvr-
tením tela popraveného skandovanie, emócie davu sú intenzívnejšie a intenzívnejšie; takýto 
človek má rozhodovať o vkuse postmoderného sveta? Stačí si len pozrieť pár filmov z vojno-
vej Juhoslávie, čo dokážu spôsobiť primitívne pudy, ako sa človek dostane na pokraj zver-
stva. Človek pri pohľade na zlomených ľudí rozprávajúcich svoje osobné skúsenosti stratí 
akékoľvek ilúzie o dnešnej dobe. Všetci, s ktorými som bol a rozprával sa o konflikte, mi 
tvrdili, že vojna dostala takýto rozmer vďaka médiám, vďaka tomu, že sa niektorí novinári 
a šéfovia médií chceli priživovať na tejto téme ako hyeny; čím drsnejšie, šokujúcejšie, tým 
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lepšie, tým viac divákov. Hľadanie senzácií vybičovalo emócie do absurdných rozmerov na 
obidvoch stranách. Dnes jednoducho nemá moc ten, kto robí politiku alebo vlastní fabriku, 
ale ten, kto vlastní a robí médiá. Nejde mi o nič, len o zodpovednosť, o štipku zodpovednosti 
voči spoločnosti, ktorú média formujú. Dnes je už jasné, že žijeme v mediálno-virtuálnom 
svete, tak ako to už definovali antropológovia, sociológovia a iní múdri. Stačí dať Madonne 
do videoklipu ružové ponožky a o dva týždne sa takáto farba stane hitom. 

Niektoré veci ma jednoducho v médiách urážajú, myslím si, som o tom presvedčený, že 
tam jednoducho nemajú čo robiť. Pozeral som o pol ôsmej večer jednu nemenovanú reláciu 
v jednej nemenovanej súkromnej televízii, hľadel som na obrazovku ako na ôsmy div sveta, 
neveril som tomu, čo vidím a počujem. Divákovi o pol ôsmej večer bola predkladaná repor-
táž o majstrovstvách sveta... v onanovaní. Zapol som si na druhý deň, ten istý čas, tú istú 
reláciu. Boli tam reportáže z kastingu... pornohercov. Ak televízii išlo o to, aby len pritiahla 
pozornosť diváka, podarilo sa, dostali aj mňa, pozrel som si danú reláciu aj na tretí deň, ob-
sah reportáží sa nezmenil. Sedel som potom v kaviarni, kde inde, som prototyp klasického 
kaviarenského povaľača, ktorý miluje prírodu pohľadom cez kaviarenské okno. Počas spar-
ných letných dní, ktoré bývajú len pri Stredomorí – ďalší dôkaz globálneho otepľovania – 
vychutnával som si dúšky zlatého moku. Pri mne sedel kamarát, dobrý kamarát, jeden 
z tých, s ktorými vás spájajú spoločné chlapské zážitky na internáte. Bol šéfom týchto for-
mátov v tejto konkrétnej televízii. Počúval s úsmevom moju prednášku, možno rozhorče-
nosť, a kamarátsky mi nadával do moralistov, ale za tým jeho úsmevom bolo viac: pochopil, 
že prestrelil. Nič podobné sa už na obrazovkách neobjavilo, aj keď si nemyslím, že stavanie 
príbehov na ľudskom nešťastí a bolesti je to pravé orechové, čo sa dosť často deje v danej 
relácii dnes, ale to už je vec vkusu. Nemyslím si, že som moralista, rozhodne si nemyslím, že 
by televízia mala prinášať len prevzaté predstavenia z divadla a robiť magazíny o umení, 
nemyslím si, že by erotika nepatrila na obrazovku. Len ma zaujíma jedna základná otázka: 
ani nie celkom to, čo sa ponúka, ale akým spôsobom je to uvarené. Pretože aj erotika, tak 
ako láska, ma právo na metaforu, nie ako exhibicionistický akt vlastnej autorskej frustrácie. 

Nechcem, myslím, veľa, určite nič nemožného, netúžim po veľkých výzvach romantic-
kých básnikov, len sa mi žiada viac kvality, trochu viac kvality a žičlivosti, áno, to mi chýba 
najviac; žičlivosť a tvorivosť, dať priestor viacerým a s rôznymi názormi, rôznym generá-
ciám... a ešte niečo by som rád... aby som nemusel, keď chcem točiť film na východe, hľadať 
zvukárov po stavbách, po zelovococh, na prekládke kamiónov, chcem, aby boli opäť zvu-
kármi, nie preto, že sú, ale preto, že to vedia robiť a sú dobrí. 

Pre jedného nový začiatok, pre druhého koniec alebo jeho nový začiatok. Po mojej ana-
báze dokumentaristu v košickej televízii, v ktorej kamery prikryli bielym plátnom a v ktorej 
sa výroba scvrkla na výrobu reportážnych spotov, ocitol som sa v kaviarni na Montmartri, 
kde Amélia Poulain „čítala“ svet svojimi dievčenskými očami, prechádzal som sa s Eugenom 
de Rastignac po Quartier Latin, recitoval si verše na Moste Mirabeau, pozeral sa na Quasi-
moda, pozorujúceho ľudí v okolí Notre Dame. Paríž je ako impresionistická kurtizána, krás-
na a tajomná zároveň. Paríž chutí ako horká čokoláda s tými najsladšími orieškami. Miluje 
všetkých, len vás odvrhne, miluje vás, aby všetkých ostatných odvrhla. Odhalí vám všetky 
svoje vnady a potom vás utopí ako Siréna. Pre človeka žijúceho umením je to jedno veľké 
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bludisko nikdy nekončiacej inšpirácie. A po krátkom žití s poéziou mesta, ktoré mi vpísalo 
svoje metafory do duše, prešiel som k próze. Ocitol som sa v pražských „hospůdkách“, kde 
na mňa zaviala hrabalovská čeština, kde sa formovali jeho pražské postavičky do tých naj-
jemnejších, skvostných ľudských charakterov. Po parížskej filmovej stáži som presunul svoj 
druhý domov skoro na dva roky do Prahy. S hercami, ktorých som obdivoval ešte ako dieťa, 
som sa zrazu ocitol zatvorený v štúdiu na výrobe seriálu. No národnosť je ako tieň, povedal 
raz Juraj Jakubisko, všade sa vláči za vami, nedá vám zabudnúť, ťahá vás späť ku koreňom. 

Na Slovensku zatiaľ skončil nový začiatok a bola pripravená pôda na vznik nového nového 
začiatku. Známe tváre z STV nezmizli z mediálneho sveta úplne, iba čo prešli do iných médií, 
len už s drahšími oblekmi a lepšími autami. Ale predsa... za hranicami v Kútoch otváram no-
viny a čítam, že tento rok slovenská kinematografia vyprodukuje najviac filmov za posledných 
desať rokov (štyri), že televízie rozbiehajú výroby vlastných seriálov, aj tá slovenská – Sloven-
ská by rada. Len premýšľam, že akosi stále nevie ako, akoby stále kormidlovala svoju loď na 
plytkom dne. Chápem aj to, že verejnoprávna televízia sa dlhodobo zmieta vo finančných 
problémoch. Len, ako to raz povedal jeden môj priateľ, že občas mu pri spomienke na nový 
začiatok STV napadá, že operácia sa podarila, lenže pacient má doživotné následky. Možno je 
to vplyv chronickej choroby, ale operácia ho určite riadne dorazila. Ďalšiu už nemusí prežiť. 

Takže... 
Takže to všetko možno ani nebola pravda, možno to všetko bol len jeden sen, môj sen... 

ale pekne dlhý, aspoň taký dlhý, ako dlho ide, či sa skôr vlečie, rýchlik z Košíc do Bratisla-
vy, ktorý sa tak honosne nazýva InterCity. 
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