
Vlado Kotnik

Internacionalni šport kot dogodek nacije

Svoj prispevek začenjam s tezo, da ima tekmovalni šport, kakor se je na internacionalni ravni 
konstituiral  ob  koncu  19.  in  začetku  20.  stoletja,  kljub  dobro  dokumentiranemu  razponu 
zgodovinske,  tehnološke  in  kulturne  transformacije  od  starosvetnih  gibalnih  praks,  prek 
nacionalnih kolektivnih identifikacij do sodobnih transnacionalnih medijskih eksploatacij eno 
zanimivo konstanto, to je, da svojim nacionalnih skupnostim vsa ta desetletja dobro služi s 
svojo dogodkovno funkcijo. Še več, zdi se, da je internacionalni šport možen zgolj in samo kot 
dogodek nacije.

Družbeno pozicijo športa v različnih nacionalnih skupnostih, misleč pri tem na vse njegove 
rekreativne  in  profesionalne  oblike,  tipske  panožne  manifestacije  ter  specializacije  ter 
ideološke oprimke na takšne elemente nacionalne kulture, kakor so specifične geopolitične 
konstelacije,  raznovrstna  naravna  scenerija  ali  krajina,  dediščina  in  tradicija,  amatersko 
zaledje  športa,  razni  tipi  nacionalnega  diskurza,  družbene  reprezentacije  agonalnosti  ali 
tekmovalnega  duha,  ideologije  zdravja,  turistične  obfuskacije,  industrijske  in  marketinške 
intervencije,  intenzivna  medijska  konstrukcija  in  seveda  neizogibni  športni  junaki  in 
junakinje, bom v grobih obrisih skušal pogledati s pomočjo koncepta dogodka, kakor se je 
vzpostavil v nekaterih družbenih in humanističnih znanostih in mišljenjskih tokovih.

V zvezi z dogodkom je bilo veliko učenjakov v preteklosti ujetih v brezizhoden položaj, ko so 
skušali  misliti  in  opredeliti  dogodek,  saj  so  donedavna  številne  dominantne  zahodnjaške 
intelektualne  tradicije  dogodek  obravnavale  kot  področje  kaotičnega,  neurejena, 
iracionalnega, fluidnega, celo kot nekaj nemisljivega. Dogodek se je tako mnogim učenjakom 
kazal kot nekaj, kar se sicer zgodi v neki skupnosti, vendar se to, kar se zgodi, vselej nekako 
izmuzne racionalni  presoji,  v  kateri  bi  se  dogodek postavil  kot  nek  specifičen  red stvari. 
Bržčas so na podlagi tovrstnih zadreg dogodek pred popolno intelektualno deprivacijo skušale 
rešiti nekatere teoretizacije dogodka, ki so kasneje zaradi svoje teoretske vehemence postale 
skorajda razvpite. Tu mislim na dve takšni teoretizaciji, na Foucaultovo na eni in Badioujevo 
na drugi strani. Foucault v svoji sloviti Arheologiji vednosti vztrajno zatrjuje, da so izjave, te 
elementarne enote diskurzivnih formacij in širše vzeto vednosti nasploh, nič drugega kakor 
dogodki. Po njegovem pri izjavah ni toliko zanimiva njihova notranja struktura, pač pa sama 
njihova dogodkovna površina. Izjave so vselej redke, četudi so še tako številne. Redke so 
namreč prav zato, ker so enkratne. Dejstvo, da je bila izrečena točno določena izjava in ne 
katerakoli  druga,  je  treba  po  Foucaultu  vzeti  bolj  zares  in  izjavi  vrniti  status  enkratnosti 
dogodka (Foucault 2001: 130). Čeravno po Foucaultu izjava ni niti preprosto stavek niti neka 
logična trditev niti govorno dejanje kot tako, se izjave v lingvističnem in materialnem smislu 
nenehno odvijajo, tj. dogajajo. Zaradi tega so za Foucaulta dogodki, prav v smislu, kolikor so 
izjave,  tako rekoč na vsakem koraku. Povsem drugačno teoretizacijo ponudi filozof Alain 
Badiou. Zanj je dogodek, ki je pravzaprav centralna teoretska kategorija njegove filozofije 
(prim. L'être et l'événement [Bit in dogodek], 1988), lahko samo nekaj, kar se zgodi na način, 
da naredi prelom v času in prostoru, npr. revolucija. Torej Dogodek, ki naredi veliko Razliko 
med prej in potem, zaradi česar Dogodek postane nosilec generičnega univerzalnega procesa 
konstrukcije  realnosti  v  družbi.  Prav  zato  so  za  Badiouja  dogodki  redki  in  vselej 
revolucionarni.  So  nosilci  Resnice  časa  in  prostora.  Vidimo,  da  med  Foucaultovim  in 
Badioujevim  razumevanjem  dogodka  obstaja  nepomirljiva  razlika:  za  prvega  so  dogodki 
pogosti v svoji heterogenosti, za drugega so redki v svoji prelomnosti.
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Dogodek kot filozofska kategorija je našel svoje teoretske instrumentalizacije tudi v drugih 
disciplinah,  npr.  v  antropologiji  (Handelman  1990),  zlasti  pa  na  področjih  preučevanja 
medijev.  Daniel  Dayan  in  Elihu  Katz,  vodilna  teoretika  medijskih  dogodkov,  medijske 
dogodke  opredeljujeta  kot  medijske  prekinitve  običajne  rutine  vsakodnevnega  življenja. 
Vežejo  se  torej  na  dogodke,  ki  jih  posredujejo  mediji,  njihova  glavna  značilnost  pa  je 
specifična norma obravnave, ki vključuje vzajemno socializacijo (npr. pogovori o dogodku 
ipd.).  Medijski  dogodki  družbo  integrirajo  v  kolektiven  utrip  ter  spodbujajo  obnovitev 
lojalnosti  določeni posamezni  skupnosti  ter tako posledično legitimirajo avtoriteto njenega 
obstoja (Dayan in Katz 1992: 5–13). 

Šport se je tekom 20. stoletja razvil v eminenten medijski dogodek. Športni dogodki v obliki  
internacionalnih  tekmovanj  (olimpijske  igre,  svetovna  prvenstva,  celinska  prvenstva,  lige, 
pokali  ipd.)  seveda  vključujejo  ceremonialne  dimenzije.  Predstavljajo  se  kot  nekakšna 
praznovanja ali festivali, s katerimi se prekinja vsakodnevna rutina. Dayan in Katz trdita, da 
takšne dogodke ljudje prepoznajo kot povabilo, celo kot ukaz, da prenehajo z vsakodnevno 
rutino in se pridružijo kolektivnemu praznovanju ter slavljenju. Toda pri opredelitvi športnih 
dogodkov je treba narediti eno distinkcijo: nekateri se zgodijo docela nenapovedano, drugi so 
natančno načrtovani. V primeru slednjih Dayan in Katz navajata pet temeljnih lastnosti:

- prekinjajo rutino (posegajo v običajen tok medijskega poročanja in vsakodnevnega 
življenja,  večina medijev poroča o njih,  s čimer  se jim okrepi  družbeno veljavo v 
določeni skupnosti);

- so načrtovani (so medijsko naznanjeni in temeljito oglaševalsko podprti, zaradi česar 
je  občinstvu  kot  konzumentom  medijskih  sporočil  dana  možnost  vnaprejšnje 
priprave);

- so posredovani takoj (televizije in spletni portali jih predvajajo v živo oziroma v času, 
ko se odvijajo, časopisi pa z najkrajšo možno reaktualizacijo);

- so organizirani zunaj medijev, a posredovani skozi medije (mediji so osrednji kanal 
kreiranja športnih dogodkov, čeravno ti ne nastanejo na njihovo pobudo);

- so glorificirani v skupnosti (športni dogodki, iz katerih so proizvedene zgodbe uspeha, 
zmage,  denarja  ali/in  slave,  postanejo  v  neki  skupnosti  vozlišča  kolektivne 
identifikacije). (Dayan in Katz 1992: 5)

Premalo prostora je na tem mestu, da bi zašli v poglobljeno elaboracijo dogodka in njegovih 
številnih  manifestacij  v  športu,  a  naj  za  lažje  razumevanje  pogostih  navajanj  tega  pojma, 
vendarle na kratko izpostavim nekaj temeljnih epistemoloških zastavitev, ki dogodku v okviru 
pričujoče  teme  dajo  jasnejšo  in  bolj  diferencirano  konceptno  podobo in  teoretski  pomen. 
Dogodek  je  nek  pojav,  ki  zaradi  svoje  nenavadnosti,  zanimivosti,  slikovitosti  ali  celo 
pompoznosti vzbuja množično pozornost. Če to grobo opredelitev nekoliko obložimo z bolj 
preciznim analitičnim antropološkim in sociološkim slovarjem, potem bi rekli, da je dogodek 
predvsem kompleksen družbeni pojav in specifična kulturna praksa, ki temelji na večplastnem 
prepletu  vizualnih,  scenskih  in  avditorijskih  registrov  uprizarjanja  družbene  realnosti. 
Praviloma  se  dogodki  koncipirajo  v  treh  sektorjih,  in  sicer  v  sektorju  organizacije 
(administracija,  birokracija,  logistika,  politika,  ekonomika  dogodka),  sektorju  scene 
(produkcija,  gledališkost,  estetika,  poetika,  ikonografija,  ceremonializacija  dogodka)  in 
sektorju občinstva oziroma avditorija (gledanje, recepcija, interpretacija, potrošnja dogodka).

Dogodek je na eni strani sila variabilna družbena kategorija (npr. kaj je dogodek in kaj ni), na 
drugi pa je temeljna platforma  dogodkovnosti, iz katere s pomočjo mehanizma organizirane 
slojevitosti  vizualnega,  scenskega in avditorijskega registra  produciranja,  reproduciranja in 
uprizarjanja družbene realnosti, vzniknejo drugi pojavi, denimo ritual, ceremonial, praznik, 
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festival, karneval in spektakel. S to nadgradnjo dogodek preraste lasten fenomenološki okvir. 
Dogodek in šport imata sicer bogato predmoderno zgodovino vzajemnega tkanja družbenih 
niti,  vendar se zdi, da je prav razvoj sodobnega športa v 19. stoletju, ki ga je spodbudila 
oživitev olimpijskih iger, izjemen tehnološki napredek, razvoj množičnih medijev in razcvet 
vizualne kulture konec tega stoletja, ustvaril ključno vez med športom, mediji in dogodkom. 

Sodobne komunikacije, tehnologije in raznovrstne kulturne vsebine ter estetske forme so tisti 
elementi,  ki so postavili sodobni športni  dogodek v polje multiplih realnosti.  Mnogi vidiki 
športa  in  športne  industrije  so  danes  popolnoma  podrejeni  nenehnemu  medijskemu 
podogodkovljenju oziroma kreiranju  in  konzumiranju  imponiranih  športnih  praks,  situacij, 
naziranj in okoliščin kot svojevrstnih družbenih nujnosti sodobnega človeka. Dogodek se s 
svojo do skrajnosti skomercializirano glasnostjo in medijsko hiperprodukcijo preprosto športu 
vsiljuje na vseh področjih. Eric Hobsbawm trdi, da se je moderni šport konec 19. stoletja 
razvil  kot  sestavni  del  vala  iznajdenih  tradicij  v  zahodnih  družbah  in  je  bil  takoj  tudi 
postavljen v vlogo izgrajevanja nacij  (prim.  Hobsbawm 1990; 1993).  V to navezo so bili 
istočasno vpleteni časopisi kot prva oblika klasičnih množičnih medijev, v dvajsetem stoletju 
so jim sledili še trije dominantni klasični mediji, radio, film in televizija, ki je sprego med 
športom in dogodkom nedvomno najgloblje zakoličila.
Za  lažje  razumevanje  zgodovinske  konstitucije  zveze  med  športom in  nacijo  je  potrebno 
upoštevati tri okoliščine:

- prvič, zveza med športom in nacijo, kakršno poznamo danes, se vzpostavi konec 19. 
stoletja,  kasneje  v  20.  stoletju  pa  doživi  tako  svoje  primordialistične  kakor 
komercialistične utemeljitve;

- drugič, šport kot družbena dejavnost skozi ideologijo nacije in nacionalne identitete od 
konca 19. stoletja dalje postane družbena scena, na kateri se dogaja simbolna tekma 
med nacijami: športi, ki niso uspešni na mednarodnem nivoju, imajo manjši potencial, 
da postanejo uspešni kot vozlišča nacionalne identifikacije;

- in  tretjič,  zveza  med nacijo  kot  obliko  sodobne organizacije  družbe  in  športom je 
najmočnejša  v  primeru,  ko  je  šport  v  funkciji  krepitve  nacionalne  enotnosti  in 
identitete,  in  sicer  na  način  promocije  dominantnih  vrednot,  idealov  in  resursov 
nacionalne skupnosti, iz katere šport izhaja in dobi svoj smisel in pomen.

Iz te zveze se rodi nekaj, čemur rečemo nacionalni šport, za katerega velja konstatirati nekaj 
analitskih ugotovitev:

- nacionalni  šport  je  tisti  šport,  ki  velja  za  kulturno bistven oziroma intrinzičen  del 
določene države kot nacionalne skupnosti;

- elementi nacionalnega športa:
o kolektivna  ekonomija,  vezana  na  nacijo  (pravila,  organizacija,  finance, 

ikonografija, terminologija, občinstvo …);
o kolektivna  zgodovina  in  sociologija,  vezana  na  nacijo  (predniki,  heroji, 

dogodki, spomini, statistika …);
o kolektivna psihologija, vezana na nacijo (vrednote, estetika, emocije …).

- nacionalni  šport  temelji  na  ideji  specifične  nacionalne  avtohtonosti,  avtentičnosti, 
čistosti  in  istovetnosti:  skratka,  nacionalni  šport  je  ideološka  formacija,  katere 
perfidnost  je  v  tem,  da  lahko  doseže  afirmacijo  razumevanja  nacije  kot  organske 
tvorbe in biološke kategorije, čeravno je ta dejansko rezultat kulturne konstrukcije in 
kolektivno zamišljene skupnosti po Andersonu (1998);

- hibridnost nacionalnih športov: eden šport versus več nacij
o alpsko smučanje kot nacionalni šport: Avstrija, Slovenija, Švica …
o nordijsko smučanje kot nacionalni šport: Finska, Švedska, Norveška …
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o kriket: Indija, Pakistan, Nova Zelandija …
o nogomet: Anglija, Brazilija, Argentina, Italija, Nemčija …

Francoska sociologinja Anne-Marie Thiesse pravi, da je kreiranje nacionalnih identitet vselej 
bil  sila  internacionalen  projekt  (Thiesse 1999:  11).  Enako lahko rečemo tudi  za kreiranje 
nacionalnih  športov:  njihova  hibridna  konstitucija  je  dokaz,  da  ima  nacionalni  šport  sila 
internacionalne dimenzije obstoja. 

Družbeno konstitucijo športa kot nacionalnega dogodka podpirajo številni sistemi:
- internacionalne  agende  (športna  tekmovanja  kot  pacifističen  boj  med  nacijami, 

univerzalistične ideologije, ki poudarjajo igro kot inherentno bistvo človeškega bitja);
- nacionalne mitologije (legende skupnosti, junaki, skupna dediščina);
- nacionalna  krajina  (specifična  geopolitična  pozicija,  raznovrstna  naravna scenerija, 

urbanizirana krajina);  
- športne ideologije (tradicija, ideologija talentiranosti, organiziranost športa, amatersko 

zaledje  športa,  profesionalizem  kot  simbol  napredka,  heroične  reprezentacije 
agonalnosti ali tekmovalnega duha);

- politične  ideologije  (šport  kot  nacionalna  dobrina,  promocija  nacije  navznoter  in 
navzven);

- nacionalna  ekonomija  (sponzorji,  ideologije  zdravja,  turistične  obfuskacije, 
industrijske in marketinške intervencije, produkcija nacionalnih junakov/junakinj);

- nacionalni  mediji  (intenzivna  medijska  konstrukcija  športnih  zgodbe,  medijske 
ritualizacije športa);

- ceremoniali skupnosti (produkcija športnih dogodkov, ritualov, spektaklov).

Današnjo športno medijsko kulturo določa logistika, administracija, birokracija in ekonomika 
dogodkov, kjer  področja  družbenega življenja  nekega športnika ali  športne ekipe vse bolj 
kolonizirajo  procesi  komercializacije,  materializacije  in  birokratizacije.  Sodobni  športni 
dogodki,  ki  so  kajpak vsi  po  vrsti  eminentno  tudi  medijski  dogodki,  signalizirajo,  da  so 
sodobni športi, pa naj gre za nogomet, atletiko, smučanje, tenis ali kak drug šport, prežeti s 
proizvodnjo in  potrošnjo podob,  blaga  in  dogodkov, osrednjo vlogo pa dobiva ekonomija 
zabave. V športnih medijskih dogodkih se seveda utelešajo osrednje družbene vrednote, želje, 
ambicije in strahovi. Športni dogodki dramatizirajo socialne konflikte in obenem nakazujejo 
možnosti  za rešitev težav.  Več zanimanja ko vzbudi neki dogodek, bolj  se s tem izražajo 
temeljna hotenja neke družbene situacije in se hkrati naturalizira obstoječi družbeni red. V 
dogodkovno ekonomijo in politiko športnih karier pa neobhodno sodijo tudi zmaga, uspeh in 
slava. Vsi trije konstitutivni elementi sleherne uspešne športne naracije neznansko uspevajo v 
svetu  konstrukcije  športnih  dogodkov,  ki  športnike  preobražajo  v ikone medijske  kulture, 
protagoniste modne industrije, slavne osebnosti, idole popularne kulture, bogove vsakdanjega 
življenja in seveda heroje nacij.
Konstantna rast in preobrazba, ki ji je priča razmerje med športi, nacionalnimi agendami in 
medijskimi  dogodki,  je  tudi  z  vidika  porasta  ukvarjanja  z  upravljanjem dogodkov dovolj 
indikativna. Znotraj odnosov z javnostmi medijski športni dogodki nastopajo kot pomembno 
komunikacijsko orodje: namenjeni ali uporabljeni so lahko za promocijo določenega izdelka 
ali  storitve,  prirejeni pa so tako, da prenesejo sporočila  javnostim na najbolj  učinkovit  in 
prodoren  način.  Nekateri  športni  medijski  dogodki  so  organizirani  izključno  z  namenom 
spodbujanja medijskih objav ali pa se potek dogodkov, ki so se zgodili,  pogosto prilagaja 
potrebam medijskega poročanja. 
Na podlagi teh ugotovitev lahko izluščimo dva prevladujoča modela mitološke konstitucije 
športa kot dogodka nacije:
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Modela mitološke konstitucije športa kot dogodka nacije
Parameter 
primerjave

Alpsko smučanje v Sloveniji Hokej na ledu v Kanadi

Tipologija mita Legendarna konstitucija
- raziskovalec in polihistor Janez Vajkard 
Valvazor že konec 17. stoletja v svoji 
monumentalnem delu Slava Vojvodine 
Kranjske (1689) poroča o smučanju kot 
popularni rekreaciji v ruralnih predelih na 
Blokah in okoli Ljubljane
- valvasorjevska podoba bloškega 
starosvetnega smučarja se v naslednjih 
stoletjih uspešno reificira v podobi 
tradicionalnega slovenskega proto-smučarja, 
ki v 19. stoletju s pomočjo nacionalne ideje 
dobi značaj 'tipične' slovenske športne prakse
- v prvih desetletjih 20. stoletja, ko je prišlo do 
preboja v razvoju modernega smučanja kot 
tekmovalnega športa in panoge z ekonomsko 
vrednostjo, je postalo obiskovanje smučarskih 
tekem in prireditev dejanje, ki je neposredno 
anticipiralo pripadnost nacionalnemu 
kolektivu
- predstavo o smučanju kot 'slovenski stvari' 
so s pomočjo medijev in vizualne kulture, 
zlasti televizijske, podkrepili tudi prvi vidni 
mednarodni uspehi slovenskih profesionalnih 
smučarjev in smučark v 80. letih 20. stoletja, 
med njimi zlasti alpinci Jure Franko, Boris 
Strel, Bojan Križaj, Rok Petrovič in Mateja 
Svet ter smučarji skakalci Primož Ulaga, 
Miran Tepeš, Matjaž Debelak in Matjaž 
Zupan, ki so s pomočjo goste 
panjugoslovanske medijske konstrukcije, 
postali slovenski nacionalni junaki, njihovi 
uspehi pa so bili skorajda enako entuziastično 
pospremljeni tudi drugod po Jugoslaviji. To 
vsekakor govori v prid tezi o moči, ki ga je 
imel mit o smučanju kot slovenskem 
avtohtonem nacionalnem športu v okviru 
Jugoslavije.

Komercialna konstitucija
- v Kanadi je hokej na ledu portretiran kot 
nekaj, kar ima »dolgotrajno vez z idejo 
'kanadskosti'« (Gruneau & Whitson 1993: 
7) Ideja, da je hokej kanadski nacionalni 
šport – v različnih javnih diskurzih 
reprezentiran kot »povsod navzoča 
kanadska zabava«, »priljubljena igra 
Kanadčanov«, »kanadska specifika«, 
»naša skupna strast« ali »jezik, ki predira 
Kanado« – je dejansko rezultat mita o 
izvoru. Mit o hokeju na ledu kot 
kanadskem nacionalnem športu je bil 
izumljen in vzdrževan za potrebe 
določenih institucij, zlasti profesionalne 
hokejske lige in sodobne industrije 
komunikacij ter medijev, ki so terjali, da 
»kanadska strast« postane ekonomska 
kategorija, ki prinaša zaslužek in dobiček.

- vez hokeja z mediji, zlasti televizijo, je 
postala bistveno zagotovila močno in 
učinkovito artikulacijo ideje oz. 
kolektivnega zamišljanja hokeja kot 
nacionalnega športa. Ta ideja o hokeju, ki 
reprezentira enotno kanadsko identiteto, 
je mitična v barthesovskem pomenu, saj 
je dejansko legitimirala eminentno 
naracijo o tem, kako so Kanadčani postali 
to, kar so« tudi skozi ta specifičen zimski 
kolektivni šport.

Ideologija mita Nacionalna dobrina
- vrednost ji daje performativni diskurz 

nacionalne identitete, v katerem se legitimira 
naracija, ki govori o tem, »kako smo Slovenci 

to, kar smo«, tudi zavoljo razvoja od 
starosvetnega bloškega smukanja do današnjih 

podob televizijskega in internetnega 
smučarskega športa

Komercialna komoditeta
- vrednost ji dajejo sile nacionalno-

globalnega ekonomskega trga

Ironija mita v profesionalnem tekmovalnem alpskem 
smučanju se Slovenija po rezultatih ne 
more primerjati z dosežki drugih nacij 

(Avstrija, Italija, Švica, Nemčija)

večina prizorišč profesionalne 
severnoameriške hokejske lige, s 

katero se Kanadčani najbolj 
identificirajo, je zaradi ekonomskih 

razlogov nameščena v mestih ZDA in 
ne v Kanadi
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Racionalizacija 
protislovja mita

slovensko smučanje kot nekaj, kar je v 
krvi vsakega posameznika nacije in ne v 

rezultatih profesionalnih smučarjev
- slovenski smučarski imaginarij je bil 
nacionaliziran pretežno s pomočjo puristične 
ideologije, ki je zanikovala smučarski 
hibridizem in to športno dejavnost prikazovala 
izključno kot čisto, avtentično in avtohtono 
oziroma domorodsko slovensko prakso in kot 
naravno danost in celo genetski dar 
Slovencev, ki so ga slovenski profesionalni 
smučarji s svojimi uspehi in zmagami 
vsakokrat znova potrdili, kar se je seveda 
poznalo v dominantnem ekonomskem statusu 
smučarskega športa v Sloveniji.

amerikanizacija kanadskega 
nacionalnega športa je nekaj, kar dela 

ta šport še bolj kanadskega, saj se 
nekaj, kar je v svojem bistvu 
kanadsko, uspešno prodaja 

nekanadski publiki

Šport, ki je že dolgo področje kompleksno ceremonializiranih dogodkov, kakor so denimo 
olimpijske igre, svetovna prvenstva, atletski mitingi,  tekmovanja v svetovnih pokalih,  ipd, 
skratka  dogodki,  ki  sekajo  številne  kulturne  linije,  kakor  so  nacionalnost,  etničnost,  spol, 
spolna usmerjenost, družbeni status in položaj v družbi, in ki zaradi svojega premakljivega 
značaja  mobilizirajo  množična  nacionalna  čustva,  transnacionalna  občinstva,  močne 
korporativne interese in hiperprodukcijo oblik popularne kulture, je danes postal kompleksen 
kulturni ceremonial, ki slavi najgloblje družbene ideale in vrednote, kakor so tekmovalnost, 
zmagovanje, uspeh, slavo in denar, zaradi česar so korporacije pripravljene dobro plačati, da 
so njihovi proizvodi povezani s takšnimi dogodki. Lahko bi rekli, da logiko postmodernega 
športnega dogodka docela obvladuje proces poblagovljenja profesionalnega športa, se ga ni 
mogoče  več  iti  brez  medijskega  pompa,  maskot,  loterije,  promocijskih  dogodkov,  raznih 
sprejemov za pomembneže, foto-poziranj za javnost in tekmovanj, ki vključujejo proizvode 
različnih sponzorjev. Seveda bi se ob taki kulturni transformaciji športa bilo treba vprašati 
denimo,  kaj  nam recentno  poblagovljeno  podogodkovljenje  športnih  prireditev  še  pove o 
nacionalnem športu. 
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