
O
lympia bola nielen dejiskom sláv
nych olympijských hier, ale zároveň 
aj ich rodiskom. Podľa mytologickej 
tradície ich založil silák Herakles, syn vlád

cu bohov Dia a tébskej kráľovnej Alkmény. 
Pri akej príležitosti to bolo, už nie je také jed
noznačné. Najčastejšie sa vraví, že to bolo na 
pamiatku jeho víťazstva nad elidským krá
ľom Augeiom. Niektoré mýty pripisujú za
loženie hier samotnému Diovi. Práve na 
tomto území vraj definitívne porazil svojho 
otca Krona a stal sa najvyšším bohom.
A tak sa Diova svätyňa na brehu Alfeia 
v Olympii stávala každý štvrtý rok miestom 
zhromaždenia (panégyris) pre Grékov zo 
všetkých miest. Dôležitosť týchto pentetéric- 
kých slávností - to znamená opakujúcich sa 
každý piaty rok, teda vždy po štyroch ro
koch - bola taká veľká, že jediná spoľahlivá 
chronológia platná pre celé Grécko sa za
kladala práve na ére olympiád. Hoci ani 
sami Gréci nevedia, kedy sa konali naozaj 
prvé hry, zachovali sa o nich mnohé poves
ti a väčšina z nich tvrdí, že prvým olympij
ským víťazom bol boh hudby a poézie Apo
lón, ktorý postupne porazil všetkých súpe
rov, dokonca aj mocného boha vojny Area. 
Po pretekoch ho olivovým vencom osobne 
ovenčil Zeus.

Posvätné hry
Hoci účastníkmi mohli byť len bezúhonní 
slobodní Gréci, na olympijské slávnosti mali 
prístup aj otroci a barbari. Nie však nevyda
té ženy, ktorým to Elidänia zakazovali pod 
hrozbou trestu smrti. Dnes už nevieme, pre
čo tento zákaz vznikol, ale určite to nebolo 
preto, lebo muži pretekali nahí. Takisto nie 
je známe, že by sa niekedy takýto trest vyko
nal, aj keď o prichytených ženách, ktoré sa 
v mužskom oblečení snažili dostať do hľadi
ska, nám história zmienky zanechala. Inak 
sa ženy okrem atletických disciplín mohli 
pokojne zapojiť aj do súťaží, napríklad v jaz
deckých pretekoch, kde smel byť majiteľom 
koňa ktokoľvek. Okrem olympiády mohli na 
športoviská prichádzať vo všetky dni, čo vy
užívali na vlastné preteky v behu, zvané hé- 
raie, ktoré sa tiež konali každé štyri roky.
V Olympii si Gréci napriek všetkým politic
kým rozdielom uvedomovali svoju hlbokú 
vnútornú jednotu. Pri príležitosti hier a vše
obecného posvätného mieru, zvaného eke- 
cheiria (zdržanie rúk od zbraní), tu štátnici 
uzatvárali zmluvy o priateľstve, mieri či ob
chode a rozvíjali vzájomné styky. Antické 
pramene svorne tvrdia, že ekecheiriu uzná
vali a rešpektovali ako základný predpoklad 
olympijských hier všetky grécke mestské 
štáty.
Okolo posvätného Diovho okrsku sa počas 
konania olympiády okrem rôznych a naozaj 
početných obradov konal aj veľký trh, na 
ktorom sa našlo všetko od vína a ovocia až 
po látky, sošky, voňavky či vzácne korenie 
a olej. Armáda zmenárnikov sa starala o to, 
aby sa dalo platiť naozaj všetkými mincami 
gréckych aj negréckych štátov. Medzi Stan
mi panovníkov a obyčajných ľudí sa vždy 
našli aj stany vychýrených hetér. Sofisti
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a mnohí spisovatelia předčítali pri tejto prí
ležitosti svoje najnovšie diela. Robili to i He- 
rodotos, Gorgias, Lysias a Isokrates. Pútni
kov zabávali akrobati, hudobníci a divadel
né predstavenia. Na olympijských slávnos
tiach sa teda vskutku našla zábava pre 
každého, a ako vidno, neboli to len obrady 
a športové hry.
Olympijské hry sa konali v čase splnu me
siaca. Pôvodne trvali deň, neskôr tri a na
pokon päť dní. Ich postupné predlžovanie 
bolo následkom zväčšujúceho sa počtu dis
ciplín. Na 33. olympiáde v roku 644 pred n. 
1. sa ako súťažná disciplína zaviedol pankra
tion (vznikol spojením zápasenia a pästiar
skeho zápasu) a hry nadobudli svoj štan
dardný program. V prvý deň sa konali obe
ty pri Diovom oltári a pri šiestich dvojitých

oltároch, ktoré podľa povesti postavil Herak
les, ako aj liate obety pri hrobe bájneho krá
ľa Pelopa, po ktorom je pomenovaný Pelo
ponéz. Potom sa pristúpilo k formálnym prí
pravám hier, ktoré sa začínali slávnostným 
sprievodom. Na tretí deň splnu mesiaca sa 
konala procesia okolo Diovej sochy zo zlata 
a slonoviny. Dnešného čitateľa nesporne 
zarazí fakt, že oproti dnešným olympiádam 
sa v staroveku venoval obrovský priestor po
svätným úkonom a obradom, ktoré tvorili 
takmer polovicu celého času trvania hier.

Monumentálne chrámy
Ale pozrime sa bližšie na samotnú Olympiu, 
ktorá nepatrila práve k najväčším mestám. 
Veď počas bežného roka v tomto kultovom 
centre žilo len málo trvalých obyvateľov 
a mohli ste tu stretnúť hlavne kňazov. Hneď

pri vchode do areálu starej Olympie sa roz
kladajú zvyšky rozsiahleho gymnasionu (ús
tavu na výchovu mladíkov) a palaistry (bu
dovy určenej na telesnú výchovu mládeže), 
v ktorých sa účastníci pripravovali na pre
teky.
Dominantami mesta však boli chrámy Dia 
a jeho manželky Héry, vybudované v dór
skom stavebnom slohu. Stáli uprostred hája, 
v staroveku zvaného Altis (podľa gréckeho 
slova alsos - háj). Vtedy ho tvorili rozložité 
platany, kým dnes je zarastený štíhlymi pí
niami.
Z oboch hlavných olympijských chrámov je 
Hérina svätyňa (Héraion) staršia, pochádza 
azda už z konca 7. storočia pred n. 1. a nie
ktoré architektonické rysy naznačujú, že jej 
stĺpy boli pôvodne z dreva. Je to najstarší

chrám v meste, aj keď Olympia je známa 
predovšetkým kultom Dia. Nie je to až také 
nepochopiteľné. Na základe gréckej myto
logickej tradície možno vytušiť, že pred 
Diom bolo v Olympii uctievané nejaké žen
ské božstvo, možno bohyňa zeme Gaia. 
Začiatok uctievania Dia v Olympii sa do
dnes nepodarilo presne určiť, hoci sa vše
obecne spája s osídľovaním Peloponézu zá- 
padogréckymi kmeňmi. Zeus bol najvyšším 
bohom gréckeho panteónu, vynikal nad 
všetkých ostatných bohov silou a mohutnos
ťou. Podľa Homéra sám o sebe vravel, že 
keby bohovia a bohyne z neba spustili zlatú 
reťaz a všetci ľudia by sa na ňu na zemi za
vesili, nedokázali by ho stiahnuť z nebies; 
ak by však za tú reťaz zatiahol on, vytiahol 
by ich nahor so zemou aj s morom. Tento 
všemocný vládca bol zároveň darcom živo-
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Pre starých Grékov bola Olympia posvätným územím, kde sa každé štyri 
roky schádzali najlepší atléti súťažiť o olivový veniec, nehynúcu slávu a prá
vo, aby ich socha mohla stáť v posvätnom Diovom okrsku. Toto mesto, ukryté 
v tienistom háji, odjakživa patrilo k najkrajším v celej Helade a olympijské 
hry sa tu podľa záznamov konali už od roku 776 pred naším letopočtom. Táto 
významná športová a spoločenská udalosť lákala nielen tých najlepších 
športovcov, ale aj umelcov, štátnikov, filozofov a vlastne všetkých nadšencov, 
ktorí sa túžili zúčastniť na najslávnejšom celogréckom festivale.

Pamätihodnosti starovekej Olympie
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