
we rock the body, rock the body, c'mon get down wi'me gonna make you freak, uh-huh  
                      

»Mens insana in corpore insano« 

 
Ko je Rok Benkovič pred meseci objavil 

senzacionalno novico, da pri 21 letih končuje kariero, 
sem bil razočaran. Pred seboj je vendar imel še vrsto 
let in verjamem, da tudi 
vrsto uspehov. Z 
njegovo odločitvijo je 
slovenska skakalna 
reprezentanca ogromno 
izgubila. Po drugi strani 
pa… Mislim, da je s to 
odločitvijo nekdo tudi 
veliko pridobil. On sam! 
Ne bo se mu več treba 
odpovedovati 
normalnemu življenju. 
Če bo lačen, si bo brez 
skrbi lahko privoščil 
sendvič, saj od njega 
nihče ne bo zahteval, da 
ima ca. 50 kilogramov. 
Postal je svetovni prvak 
in osvojil kolajno z ekipo 
na svetovnem prvenstvu 
– dosegel je več, kot bo 
velika večina vseh 
njegovih kolegov v 
deset in več letni 
profesionalni karieri. 
Mogoče si je Rok s 
svojo odločitvijo prihranil kakšen grozljiv padec… 

 
Antični mislec Juvenal je izrekel slavni izrek 

»Mens sana in corpore sano« (Zdrav duh v zdrav 
telesu), s katerim je hotel poudariti pomen športa in 
gibanja nasploh. Človek, ki se ukvarja s športom, naj bi 
bil zdrav. Pa je res tako? Nekoč je gotovo bilo, ampak – 
danes tega ne bi mogli več trditi. Pravzaprav bi za 
marsikaterega vrhunskega športnika bolj veljalo reklo 
»Mens insana in corpore insano« (Nezdrav duh v 
nezdravem telesu). V zadnjih letih npr. težko najdemo 
vrhunskega smučarja, ki je zaključil kariero brez hujše 
poškodbe. Strgane križne vezi so v smučarskem svetu 
skoraj vsakdanja novica. Podobno je tudi v ostalih 
športih.  

 
Poškodbe pa niso edina črna lisa, ki niža ugled 

športu. Še hujši negativni vpliv ima verjetno doping. 
Spomnimo se samo zadnjega Toura, ko so 
se diskvalifikacije favoritov zaradi zlorabe 
prepovedanih sredstev vrstile 
vsakodnevno in bi lahko rekli, da na 
koncu ni zmagal kolesar, ki je bil najboljše 
pripravljen, pa č pa kolesar, ki je znal 
najbolje prikriti sredstva, s katerimi si je 
pomagal.  Prepovedana poživila razburjajo tudi 
atletsko publiko. Verjetno najbolj razvpit je primer 
Marion Jones -  v zadnjem desetletju  »najboljše« (v 
narekovaju zato, ker ne vem, koliko uspehov je dosegla 
brez dopinga) šprinterke na svetu. Zlorabe 
nedovoljenega poživila je obtožena tudi naša najboljša 

atletinja zadnji let Jolanda Čeplak. Tisti, ki se gibljejo v 
atletskih krogih,  pravijo, da je tam dopinga še veliko več,  kot 
ga odkrijejo. Če omenim še, da ima verjetno marsikatera 

substanca, ki ni na seznamu 
prepovedanih sredstev, prav tako 
negativen vpliv na človekov organizem, 
je jasno, da vrhunski športniki nikakor 
ne živijo zdravo.  

 
Dandanes je torej v športu 

pomembno samo, ali si prvi, ali  si 
najhitrejši, najmočnejši … nikakor pa ni 
več pomembno, ali si zdrav. Ali celo, 
če si živ! Vrstijo se smrti na 
nogometnih igriš čih. Ljubitelji 
najpopularnejšega športa na svetu še 
dolgo ne bomo pozabili tragične smrti 
enega najbolj obetavnih španskih 
nogometašev Antonia Puerte. Pred  
kratkim je odjeknila novica, da se je na 
tekmi zgrudil in kmalu nato umrl 
kapetan škotskega prvoligaša Phill 
O'Donell. To sta le dve najbolj odmevni 
črni novici z zelenih igrišč, nikakor pa 
nista edini. Od leta 2003 je namreč na 
treningih in tekmah umrlo vsaj 14 
profesionalnih nogometašev! Posebej 
bi izpostavil le še primer iz Slovenije – 
leta 2005 je sredi treninga zaradi 

srčnega infarkta preminil Nedžad Botonjič, vratar takratnega 
prvoligaškega kluba Ljubljana.  

Problematičen seveda ni samo nogomet. Zgodi se, da 
kdo ponovi zgodbo slavnega atenskega maratonskega tekača 
Fedipija, ki je pretekel dobrih 42 km, sporočil novico in – umrl. 

Le da novodobni Fedipiji navadno umrejo že pred ciljem. 
Zadnji tak primer je nesrečni ameriški maratonec Ryan Shay, 
ki je umrl na enih izmed izbirnih tekem za ameriško 
reprezentanco za letošnje olimpijske igre v Pekingu. V 
lanskem letu so med opravljanjem svojega poklica umrli tudi 
drugi športniki, npr. košarkar Jean-Oscar Matongo, hokejist 
Darcy Robinson in šele 16-letni angleški nogometaš Anton 
Reid. V prvih dneh letošnjega leta je preminil tudi korejski 
boksar Choi Yoi-sam. Lahko ob vsem tem še vedno samo 
zamahnemo z oko in rečemo »Se zgodi«? Verjamem, oz. 
upam, da ne! Čeprav se bojim, da lahko. Nekateri se sicer 
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Now go back, remerber the line … And do it … One more time 
Play it Hard … Do it, Hard … Play it Hard 

sprašujejo po vzrokih teh nena(va)dnih smrti in so 
navadno zelo ponosno nad svojo ugotovitvijo, da je za večino 
omenjenih smrti kriv nenaden zastoj srca. Super. Ampak meni 
ta odgovor ne zadostuje! Zanima me, zakaj pride do takšnih 
zastojev src in predvsem, kako jih preprečiti. Verjetno bi 
pomagal že malo bolj zdrav in človeku podoben način življenja 
športnikov. Športniki (tudi vrhunski) so namreč ljudje. In ljudje 
nismo roboti. Zato se nas ne da preprosto sprogramirati, ne da 
se nas »naviti«, da bi bili zmogljivejši. Oz. točneje: da se nas 
»naviti«, a ima to »navijanje« za človeški organizem zelo 
pogosto usodne posledice.  

  
Doping, hude poškodbe, prezgodnje smrti… Če k 

temu dodamo še prirejanje izidov (znani so 
predvsem primeri v tenisu) zaradi visokih 

vplačil na športnih stavah, se lahko vprašamo, 
kaj je torej še ostalo od športa?  Je šport je v popolni 
dekadenci?  

Mislim, da vseeno ni tako. Če že, potem vse to velja 
zgolj za vrhunski šport (pa tudi tam se seveda najdejo izjeme!), 
drugače pa je z rekreativnim športom, rekreacijo. Skratka – 
nočem reči, da je šport slab in da je s športniki nekaj narobe.  

 
Sprašujem pa se, zakaj se vse to dogaja. Zakaj je v 

športu toliko dopinga, toliko poškodb in celo smrti. Vzrokov je 
gotovo več, a nikakor ne morem mimo denarja. Šport je, kot 
pravi reklamni slogan, velik biznis. Vrhunski športniki (vsaj v 
priznanih in medijsko odmevnih disciplinah) so pravi bogataši – 
kapetan angleškega nogometnega kluba Chelsea John Terry 
npr. zasluži ca. 200.000 € na teden! Če se v športu vrtijo tako 
astronomske vsote denarja, je povsem razumljivo, da morajo 
športniki narediti vse, da uspejo, in s tem upravičijo 
sponzorska sredstva - pa čeprav pri tem tvegajo zdravje ali 
življenje! Kje so tisti (zlati olimpijski) časi, ko je zmagovalec 
prejel oljčni venec? Ko je bilo važno sodelovati in ne zmagati? 
Časi, ko je veljal Juvenalov rek »Zdrav duh v zdravem 
telesu«? Za dandanašnji vrhunski šport, ki pogosto temelji na 
želji po slavi in denarju, bi težko rekel, da gre za zdrav duh. 
Doping, številne poškodbe ipd. pa zgovorno pričajo, da nikakor 
ne gre za zdravo telo. Le želimo si lahko, da  bi se vrhunski 
šport ponovno preobrazil, da bi bil nekdo najprej človek in šele 
nato športnik, da bi bilo zdravje pomembnejše od zaslužka in 
slave. Ko se bo za devetimi gorami in devetimi vodami zgodilo 
to, tudi vojn verjetno ne bo več…  

 
Klemen Čeligoj  

 

 
 
Sprehod po sodobnosti 
 
Poleg tega, da se dan začenja s tem, kar je včeraj (nemara še danes) končala noč, je to tisto sidro, katere razpon verige nam dovoljuje 
gibanje in uprisostvovanje v svetu, ki od nas čedalje več in obsežneje-pričakuje. Kako smo vpeti v to razmerje razponov, smelosti in 
dosegljivosti namenov, za katere, in stisnimo zobe, se bolj ali manj neodločimo, pravzaprav ne vemo. Ni tu vprašanje svobode ali 
determinranosti, ko gre spraševati po subjektivni izbiri med paleto možnosti, problematično je ravno tisto, kar se skriva za temi objekti 
(nestrogo vzeto) možnih udejstvovanj. Tisto ozadnje, kar resnično in prav povsod bode v oči, je sama naravnanost sveta, ali bolje, časa 
v katerem živimo, časa, ki drvi, nezmožen ustaviti ali nadzirati svojo pot. Ne, to ni žolčna kritika kapitalizma in vsega, s čemer nas pitajo 
v medijih, niti ni pesimistični krik vseh tistih, ki jih je ta drveča samopozaba potisnila na dno. Lahko bi bila. Upravičeno. A tu lučaj 
kriticizma meri na samo naravnanost sodobnosti, na ta korak modernega, ki z vsakim naslednjim pušča za sabo >>peščico<< 
pozabljenih, ki nam včasih s prošnjo za cent ali dva potrkajo na vest. Na pranger postaviti institucije in birokratske himere prinese 
Pirovo zmago, saj konec koncev preko njih ne sežemo; obe sferi sta se iz lastnih zgodovinskih napak spretno naučili preživeti  ravno 
na račun obnovljivih  človeških virov. Kulturo, prepleteno z pridobitvami emancipacij neenakosti in represij, spretno obvladujejo ravno z 
omejevanjem tistega, kar smo sami postavili v naročje občosti, celo minimalnih pogojev: individualnost v njeni najmračnejši obliki, ki 
meji že na sebičnost, se kot omejevanje doseganja in zadovoljitev le-te izkaže za prefinjeno obliko nevidnih verig, s katerimi ohranjamo 
vprežni sistem tako klasičnih oblik vladanja kot vseh novonastalih institucij, ki se ponekod, absurdno, poanšajo prav s tem, da bi 
omejile samo moč institucij. Morebiti si s sledečim nadenem podobo fašista, a soditi bi bilo treba ljudem, saj mi hranimo nenasitne 
apetite korporativnih hobotnic, ki so s svojimi lovkami ujele ritem nad državnimi oblastmi. A nič ne de, to je duh časa. Ta lepa moderna 
doba, triumfirajoča  tehnizacija med videoklicem, ki z nenehnim poudarjanjem človekovih pravic in svoboščin v isti sapi zastira pogled 
na nepredstavljivo množico, ki spodaj nevedoč poganja ta čas. Aktualnost, v obisku modernih galerij predstav manifestacij potlačenega 
v vizualizaciji c-dura, v odrešilnem oddihu kimajočih glav, ki zasanjano lebdijo med polrazumljivim prikazom družbenih odklonov, za 
katere uro vožnje stran ljudje še slišali niso. Pogled na te iz-delke trenutnosti je le iluzija, ki te ohranja v prepričanju, da nisi za časom, 
pa naj se sliši še kako izrabljeno. Nevedoč, da čas prehiteva samega sebe, venomer uprizarjamo upodobitve aktualnega, ki predstavlja 
umiranje postmodernih zaslonk sodobnega pogleda nazaj v preteklo vpetost presežnih smislov takratnih umetnosti in usmerjenosti 
družbenih pogledov.  
Sodobnost, ta konstanta minevajočnosti, nas s svojimi danostmi vtke v strukturo hkratnosti mnogega, in nas kot zbledel spomin obesi 
na steno preteklega, kjer preprosto le minevamo. 
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