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ESEJ O PRESVEDČENÍ, ŽE MEDIÁLNY ŠPORT A FILM K SEBE 

MÔŽU MAŤ BLÍZKO  

 
Jozef Mergeš 

 

 

Milý Zlatan! 
 

 Úvodom svojho siedmeho listu, veď som nejaký fanúšik, Ťa čo najsrdečnejšie 

pozdravujem a zasielam pečať potretú lesnými jahodami. Ako športovec, futbalista 

s nevyrovnanou psychikou, určite dobre vieš, aký je šport emotívny a nepredvídateľný.  

Tu sa darí, tu nie, tu ťa podkopnú, tu sa pošmykneš, tu trafíš, tam minieš, tu ťa kritizujú, tam 

zas vychvaľujú, tu ťa rozhodca nechápe, tam ťa bezdôvodne tréner vystrieda. O tom 

všetkom sa dozvedám vždy, keď pozerám tvoj zápas. Šál mám v ruke, neboj nič. 

Pozdravujem Ťa. Vidíme sa v nedeľu.  

Autor 

PS: Šachy zahráme?  

 

Tento článok slúži ako zhrnutie zistení z čias mojich vedeckých začiatkov. Musím férovo 

priznať, že sú skôr tiahle než koncentrované, skôr ľahkovážne experimentálne než prísne 

metodologické, skôr objaviteľské než potvrdzovacie. Mám pocit, že som poukázal  

na množstvo javov, vymedzil viacero pohľadov, uzavrel viacero záverov.  

Všetko, čo ma zaujíma, vychádza najmä z údivu. Z momentu, keď svetlo nie je jasné, 

ale predsa žiari. Vlastne len žiari. Témy, ktorými sa dlhodobo zaoberám, reflektujú 

predovšetkým moju zvedavosť. Zvedavý som v poslednom období najmä na návod, ako 

napísať esej tak, aby bola koherentná, ale zároveň aby reprezentovala interdisciplinárny 

charakter mojich doterajších úvah. Keď niekomu hovorím, že učím dejiny filmu, žurnalistické 

žánre, televíznu dramaturgiu a som vzdelaním jazykovedec, ale vychádzam z mediálnej 

školy, na znak pochybovania sa nadvihne nejedno obočie. Prečo? 

 

To sú len klebety 
 

V súvislosti s dôležitosťou reflexie jazykovej stránky mediálnych textov by som chcel 

upozorniť na jednu maličkosť, ktorá, domnievam sa, charakterizuje môj postoj k vede. 

Kedysi som sa domnieval, že jazyk médií je jazykom hovoriacich – že jazyk je to, čo nám 

povie rosnička, čo nám odkáže politik, čo zahlási komentátor, čo vymyslí hovorca. Rýchlo 

mi došlo, že to je reč a, úprimne povedané, reči ma nezaujímajú. Spoločným menovateľom 

všetkých tém, ktorými som sa ako vedecko-pedagogický pracovník zaoberal, je spôsob 

komunikácie médií s ich používateľmi. Keď teda poviem, že sa zaoberám športom 

v mediálnom prostredí, že sa zaoberám dejinami filmu, že sa sčasti zaoberám žurnalistickými 

žánrami, že sa zaoberám dramaturgiou najnovšej zábavno-súťažnej relácie, v skutočnosti 

len zisťujem, kto a ako komunikuje. Lebo komunikáciou sme živí a bodka. Vo svojich 

článkoch sa zaoberám dvoma výraznými témami. Prvou z nich je mediálny šport, druhou 

film.  

 

O párkoch, horčici a o chlebe. A pivo. 
 

 Mediálny šport je termín zavedený na vyjadrenie ustanovenia vzťahu medzi športom 

a médiami. V súčasnosti sa stáva fungovanie tohto konceptu základom mojich vedeckých 

ambícií, snažím sa hlavne o ozrejmenie komplexnosti daného systému. Systému, ktorý 
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miestami dokonca vstupuje do vzťahov v spoločensko-kultúrnom usporiadaní,  

a to prostredníctvom upriamovania pozornosti na súboj, hviezdu, na kolektívne vedomie  

či na zdravý životný štýl. Mediálny šport komunikuje prostredníctvom šablón, je priezračný, 

vždy jasný, no fascinujúci v schopnosti zaujať širšie masové publikum veľkolepými 

momentmi. Azda i z dôvodu masovosti mediálneho športu možno povedať, že ten často 

aktivizuje kolektívne vedomie, hoci, vôbec nie paradoxne, vyhľadáva hviezdne 

individuality, novodobých hrdinov, o ktorých sa raz budú spievať piesne a písať báje. 

Mediálny šport sčasti spočíva na divadelných základoch – jeho aktéri sa predvádzajú 

v divadlách snov, sčasti sa prezentuje v militaristických mantineloch – jeho aktéri bojujú, 

spájajú národ, región, mesto aj dedinu v jeden kompaktný celok. Je to nekončiaci seriál, 

naťahuje sa viac ako ktorákoľvek nekonečná telenovela. Prostredníctvom médií mediálny 

šport odkazuje, že na ňom záleží. Že je skutočne dôležitý. Že bez neho by bolo pusto. 

 K úvahám o mediálnom športe ma priviedla analýza komentára priamych 

televíznych prenosov z futbalu. Komentátori hovoria, čo hovoria, reči ale nechajme bokom. 

Omnoho dôležitejšie je z hľadiska pochopenia procesov v mediálnom športe vedomie, 

s ktorým pracujú. Zápasy sa konajú takmer každý deň, je ich toľko, že divák nemá šancu 

vidieť všetky. Vysielajú sa prostredníctvom viac-menej podobných dramaturgických šablón. 

Je tu istý úzus, ktorý mediálny šport vizuálne charakterizuje na prvý pohľad. Mediálny šport 

sa dnes javí ako nekonečne opakovaný formát, vedúci stále k podobným záverom, pričom 

zostáva zachovaná aj jeho vysielacia skladba. Mení sa len paradigma – šport, pohlavie, 

atlét, náčinie. Okrem zjavne identifikovateľnej vizuality je dôkazom o jeho existencii aj jazyk.  

 Športový komunikačný register je termín vyjadrujúci preferenčné používanie, 

typizáciu a situačnosť tohto jazyka. Jednoducho povedané, slovná zásoba športových 

komentátorov je viac-menej ustálená, typizovaná – vznikla opakovaným používaním. 

Funguje však len v komunikačných situáciách, ktorých predmetom je šport. V rámci 

komentátorských prejavov plní športový komunikačný register funkciu jazykového nástroja 

na ozrejmenie konkrétnych situácií. Na tom, samozrejme, nie je nič podivné, nič, čo by malo 

vyvolať údiv a s ním spojenú zvedavosť. Veď ide o jazyk, ktorým sa jednoducho hovorí 

o tom, čo sa vidí. Je výrazne deskriptívny, hľadá v banalite často i priateľského súboja 

príbeh, koncipuje hrdinov, rozoznáva víťazov a porazených, faulujúcich a faulovaných, 

úspešných a neúspešných. A tu sa prvýkrát zastavme.  

 

Ako jedna omrvinka na chlieb ukázala 
 

 Termín informatívna kontextová parentéza vzišiel z prostej textovej analýzy. Keď som 

chcel odkryť štruktúru komentátorských prejavov, ukázali sa popri univerzálnych 

výpovediach opisujúcich dianie a hodnotiacich videné aj také, ktoré do tohto rámca 

nezapadali. Dnes sa ukazuje, že informatívne kontextové parentézy sú jedným z jazykových 

potvrdení tendencie mediálneho športu chcieť prežiť, a to prostredníctvom vyzdvihovania 

vlastnej dôležitosti, historickej ukotvenosti a schopnosti ťažiť zo svojich vlastných dejín (áno, 

v intertextovom zmysle). Keď sa hovorí o tom, kto dal koľko gólov a kedy to bolo, v akých 

podmienkach sa tak stalo, čo podobné sa v rámci práve videného ponáša na príhody, 

ktoré sa stali už v minulosti, vo všetkých tých prípadoch sa vraciame k prežitému. Priame 

športové prenosy sprostredkúvajú prežívanie aktuálne prebiehajúcich momentov, pričom 

veľká časť onoho zážitku pochádza z kontextu už predtým „prežitých“ športových udalostí. 

Keď médiá píšu o tom, že postup na majstrovstvá sveta vo futbale je historickou chvíľou, 

ukazuje sa, že šport je svojou povahou sám historický. Jednoducho, všetko,  

čo sa v mediálnom športe udeje, má určitú historickú váhu. Športový komunikačný register 

je zásobárňou spôsobov, ako túto váhu zvážiť. Nemáte niekedy tiež dojem, že šport je pre 

sociálno-kultúrne prostredie jediným fenoménom, ktorého dejiny nás majú zaujímať? Nie je 

to len Chile 1962, Göteborg 2002, je to aj Lake Placid 1980, Bernský zázrak z roku 1954  

či Barcelonský zázrak z roku 1999. Poďme k iným dejinám. 
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O pop-corne, omáčke a o čipsoch. A kola.  
 

 Keď som už skôr napísal, že reči pre tento článok nie sú dôležité, takisto nedôležitý 

pre mňa nateraz bude príbeh vo filme. Príbehy sú štruktúry, nie je sa nad čím pozastaviť, 

lebo príbeh funguje alebo nefunguje, ale áno, uvedomujem si, že je veľmi príťažlivé skúmať, 

či je pravdou prvé alebo druhé. Skúsme sa však pozrieť na film z inej strany. Skúsme vidieť 

film ako zobrazovanie prepájané na kultúrny rámec.  

Dejiny filmu trpeli zhruba do 60. rokov na nevyváženosť. Filmoví bádatelia správne tušili, 

že film zatiaľ nie je naplno rešpektovaný predstaviteľmi iných umení, jednoducho 

povedané, na film sa hľadelo ako na bytostne neumelecký, skôr zameraný na zisk a pod. 

S týmto problémom sa však odborníci filmových vied popasovali trochu nešťastne – dejiny 

filmu sa stali na istý čas estetickými dejinami filmu. Priestor v nich získali diela, a to podľa ich 

zásluh a hodnoty. Buď boli výrazne úspešné na trhu, alebo boli úspešné v očiach umelecky 

orientovaných nadšencov. Dlho to teda vyzeralo tak, že dejiny filmu sú výberové,  

že sa vyznačujú extrémnym dôrazom na význam diela, nie na každodennú rutinu v živote 

filmového diváka. Rozvojom kultúrnych štúdií sa v 70. rokoch minulého storočia toto 

prestupovanie na mieste revitalizuje a okrem diel dostávajú priestor už aj historické kontexty. 

Od encyklopedických znalostí o filmových dielach, často len o tých, ktoré sme si pamätali, 

sme sa dostali, z umeleckého pohľadu, i k menej závažným filmom, vyznačujúcim  

sa historickosťou súvisiacou so súdobým stavom spoločnosti. Vidieť Divokú bandu nie  

ako western, ale ako sociologickú štúdiu o násilí, vidieť Jurský park nie ako dobrodružný film, 

ale ako veľkolepý príbeh v dobe fragmentov, vidieť Fargo ako cynickú autorskú výpoveď, 

nie ako obyčajný kriminálny film, pozerať Andreja Rubleva nie ako starý šedý film, ale vidieť 

ho dnešnými očami, vidieť Nehanebných bastardov nie ako nového Tarantina, ale ako 

intertextovú pavučinu historicky ukotvených mýtov. Takýchto prípadov sú stovky.          

 

O surovej kukurici, z ktorej pukol pop-corn 
 

K úvahám o filme ako o kultúrne podmienenom jave ma priviedla moja diplomová 

práca. Zaoberal som sa v nej vzťahom pôvodných filmov k tzv. remakom, teda k ich 

prerábaným verziám. Pôvodné zdanie, že nutnosť prepisu vychádza väčšinou z možnosti 

opätovne upútať diváka technologicky dokonalejšími detailmi sa čiastočne rozplynulo 

a záverom sa potvrdilo, že dôležitejšia než technologická premena diela, sa javí tá kultúrna. 

Teda, istá nutnosť prispôsobiť dielo súčasnosti v komplexnejšom zmysle. Pri pohľade na moje 

články súvisiace s filmovou vedou je zrejmé, že ma táto skúsenosť natrvalo ovplyvnila. 

Spoločným menovateľom článkov je tu domnienka, že transformácia je bežnou 

súčasťou vývoja kultúry, užšie chápanej ako umenie. Utvrdenie sa v mienke, že filmové diela 

možno vždy z istého pohľadu chápať ako nadväzujúce, že málokedy vznikajú v autorskom 

vákuu, že počítajú s divákom, ktorý vie, že „toto tu už bolo, ale že to nie je úplne to isté, ako 

to, čo tu bolo“. Na tomto mieste nebudem operovať termínmi, pretože, musím priznať, 

žiaden valný som neustanovil, ale rád selektívne načrtnem, akým druhom transformácií som 

sa zaoberal.  

Jedným z výrazných bodov môjho záujmu je napríklad pôsobenie farieb vo vizuálnej 

komunikácii. Prostredníctvom niektorých filmov som poukazoval na fakt, že farba môže 

transformovať spôsob čítania filmového diela, že poskytuje určitý návod na jeho správne 

dekódovanie. Zažitá predstava, že filmy plné farebnosti pôsobia optimisticky sa potvrdila 

tým, že komunikácia v šťastných okamihoch príbehov farbu vyzdvihuje a (ne)farbu pritom 

stavia do úzadia. Článok o transformácii detektívneho príbehu zo severského prostredia 

dánsko-švédskej hranice do prostredia americko-mexických hraníc poukázal  

na rozhodujúci podiel priestoru pri vytváraní dojmu z fikcie. V príspevku o Tarantinovom filme 

Nehanební bastardi som sa zaoberal žánrovou transformáciou historického filmu – akoby 

šlo o antihistorický film podobný tým, ktoré vznikali koncom 60. rokov v rámci westernu 

(napr. Butch Cassidy a Sundance Kid, Malý veľký muž, Divoká banda a pod.). V inom 
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z článkov som sa venoval transformácii historickej osobnosti Juraja Jánošíka ako fiktívnej 

postavy. Ukázalo sa, že film Jánošík – Pravdivá história vznikol v dobe, ktorá sa vyznačuje 

aktualizovaním mytologicky ukotvených postáv z histórie aj v širších súvislostiach.  

Tie spočívajú najmä v snahe vniesť do žánru historického filmu, popri autentickosti 

prostredia, súbojov a bitiek, aj realistickú prirodzenosť človeka. Akoby dnešok potreboval 

ideálnych hrdinov menej ako kedysi.  

 

Ďalší vývoj médií v dlhšom časovom horizonte ukáže, či sú dejiny dôležité,  

či je transformácia smerodajný pojem, či je pre nás intertextový charakter aktuálne 

prežívaných udalostí skutočne symptomatický. List na záver tvrdí, že nateraz je. Ja sa však 

k týmto myšlienkam radšej ešte vrátim. Hoci aj o ďalších 20 rokov.    

 

Milý Ingmar! 
 

 Úvodom svojho siedmeho listu, veď som nejaký fanúšik, Ťa čo najsrdečnejšie 

pozdravujem a zasielam pečať potretú lesnými jahodami. Ako režisér, nechávajúci putovať 

postavy z miesta na miesto, určite dobre vieš, aký je život emotívny a nepredvídateľný.  

Tu sa darí, tu nie, tu ťa smrť prekvapí, tu ťa nádej obvinie, tu trafíš, tam minieš, tu zatratenie, 

tam vykúpenie, tam ťa bezdôvodne žena vymení. O tom všetkom sa dozvedám vždy, keď 

pozerám tvoje filmy. Ručičky mám pre istotu na očiach, neboj nič. Pozdravujem Ťa. Vidíme 

sa v nedeľu. 

Autor 

PS: Šachy dokonané?  

 

An Essay on the Belief That Mediasport and Film Can Be Close to 

Each Other 
 

The essay deals with the relationship between mediasport and film. Both areas are 

primarily presented in narrative contexts and patterns. However, the relationship between 

the two areas is examined rather on the basis of identifying the determinants in the internal 

structure of the two systems, than on the basis of their external manifestations. The essay 

considers media sport and film as communication situations that function within a typical 

intertextual life emerging from the specifically communicated language. 
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Som vysokoškolským učiteľom, pôsobím ako 

odborný asistent na Inštitúte slovakistiky a mediálnych 

štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.  

Z odborného hľadiska sa venujem najmä športu 

v mediálnom prostredí a filmu v jeho rôznorodých 

kontextoch. Podarilo sa mi napísať monografiu s názvom 

Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych 

televíznych prenosoch z futbalu. 

 
 


