Olinpia

Buru eta Bihotz

GUZTIEN ARIMA BAT BAKARRA

Antzinako Greziako ideologian eta sistema pedagogikoan garrantzi handia ematen zitzaion sasoian egoteari. Honen islada
argia da Jaialdi Panhelenikoek izan zuten garrantzia.
Lau izan ziren jaialdiak: Joko Olinpikoak, Pitiko edo Pitioak, Istmikoak eta Nemeako Jokoak. Hala ere, hauen artean garrantzi
handiena izan zutenak Olinpikoak izan ziren, izan ere, Antzinako Greziako mugak gainditu eta gaur eguneko Olinpiada berrien
espirituaren iradokitzaile izan baitira.
Hasiera baten, lehiaketa Panhelenikoetan parte hartu ahal izateko, ezinbesteko baldintza zen gizona eta greziarra izatea, baita
inoiz kondenatua izan ez izana ere. Baina erromatarren konkistaren ostean, erromatar kirolariez gain, siriarrak, egiptoarrak,
frigioak… parte hartzen hasi ziren.
Joko Pitikoak edo Pitioak
Delfos-en ospatzen ziren lau urtero, Apolo-k Piton sugea hil zueneko pasarte mitologikoaren oroigarri gisa.
Joko Olinpikoen ostean, garrantzitsuenak izan ziren. Hasiera baten, musika txapelketak baino ez ziren, baina aldatzen joan ziren
Olinpia-ko Jokoen itxura hartu arte, lehiaketa gimnastikoak barne hartuz.
Joko Istmikoak
Gainontzeko lehiaketa panhelenikoak bezala, erlijiosoak ziren eta kasu honetan, Poseidon-en omenez egiten ziren Korinto
hirian, bi urtero eta udaberrian. Hauen egitaraua Olinpia-ko Jokoena bezalakoxea zen eta K.a. V.mendeaz geroztik, lehiaketa
gimnastikoei musika txapelketak eta margo-proba bat gehitu zitzaien.
Nemeako Jokoak
Joko hauek Heracles-ek Nemea-ko lehoia hil zueneko gertakariaren omenez ospatzen ziren eta hileta-joko batzuetan zuten
oinarria. Bi urtero ospatzen ziren eta berauen egitarauak, proba gimnastikoak eta zaldi-lasterketez gain, garai helenistikoan
lehiaketa musikalak barne hartu zituen. Horretaz gain, K.o. I.mendetik aurrera, emakumeek parte hartu ahal izan zuten.

BILATU
Antzinako Greziako mapan, identifika itzazu Joko Panhelenikoekin zerikusia duten
santutegi garrantzitsuenak:
- Olinpia		
- Delfos
- Corinto
- Nemea
HAUSNARTU

Aurreko Antzinako Greziako eta gaur eguneko Greziako mapak konpara itzazu:
Gainbegiratu bat emanez, zeintzuk ezberdintasun ikusten dituzu? Ba al dago hiririk
antzina garrantzitsua zenik eta gaur egun ere garrantzitsua denik? Zein edo zeintzuk dira
hiri horiek? Antzinaroan Grezia estatu bakarra al zen? Gaur eguneko zein lurralde hartzen
zituen Greziak barne? Eta zeintzuk geratzen ziren kanpo? Zure ustez, zerk eman zien
batasuna Antzinako Greziako lurralde ezberdinei?
IKERTU
Bilatu noiz bilakatu zen Grezia estatu.

OLINPIA: ARRAKASTAREN ARIMA

Joko Paneheleniko guztien artean, Joko Olinpikoak izan ziren garrantzi eta oihartzun handiena izan zutenak, bai Grezian bertan,
zein mugetatik kanpo. Hauen haraindikotasuna hain handia izan zen, berauetan oinarrituta jaio baitzen Grezian gaur eguneko
Olinpiaden egutegia, hau da, lau urtero ospatzea. Garai baten Olinpia hirian ospatzen ziren, Zeus Jainkoaren omenez. Balizko
sortzaileen artean Heracles edo Pelops ditugu.
Lehen lehiaketa K.a. 776. urtean izan zen. Hasiera baten egun bakarra irauten zuten, baina apurka bost eguneko iraupena
lortu zuten eta garaiko kirol diziplina guztiak barne hartzera.
Lehiaketok udako egun beroenetan izaten ziren. Izan ere, hilabete olinpikoa, hots, Jokoen aurretik izaten zen 30 eguneko
entrenamendu garaia, udako solztizioaren osteko lehen ilbetearekin batera hasten zen.
Joko Olinpikoetan parte hartu ahal izateko, kirolariek, Elis-en (Jokoen antolatzaile zen hiria) 30 egunez entrenatu behar izateaz
gain, baldintza hauek bete behar zituen:
-Greziarra izan
-Askea izan
-Jaiotzez legitimoa izan
-Ohorea galdurik ez izan
-Jokoak hasi baino 10 hilabete lehenago entrenatzen hasita egon

HAUSNARTU
Antzinako eta gaur eguneko Joko Olinpikoen arteko konparaketa egin:
Zein da gaur eguneko Joko Olinpikoen egoitza? Zelan aukeratzen da? Nork aukeratzen
du? Zein urtetan ospatu ziren Aro Modernoko lehen Joko Olinpikoak? Zeintzuk baldintza
bete behar dituzte lehiakideek parte hartu ahal izateko? Nola sar daitezke lehiakideak
parte hartzeko sailkapenetan?
IKERTU
Egin ezazu zerrenda bat Aro Modernoko Olinpiadekin eta jarri zein urtetan ospatu ziren.

AZTERTU

Erreparatu artelanari. Antzinako Greziako pertsonaia
mitologiko ospetsuenetako baten irudia da: Heracles.
Ezaguna da ere bere izen erromatarraz: Hercules.
Zein itxura du pertsonaia honek? Begiratu bere arropari.
Zein motatakoa da? Deskriba ezazu. Zein motatako
pertsonaia irudikatzen du? Zer uste duzu zeramala
eskuan? Zergatik galdu ote du objektu hori?
Heracles-ek greziar mitologiako borroka eta gerra
entzutetsuenetako batzuetan parte hartu
zuen eta borrokalari mitologiko
bezala ezaguna izan zen.
IKERTU
Heracles Antzinako Greziako Joko
Olinpikoen sortzailetzat izan zuten. Ba al dakizu nor izan
zen Aro Modernoko Joko Olinpikoen sortzailea? Zein
motatako gizona izan zen? Nongoa?

Heracles-ez gain, antzinako greziarrek beste pertsonaia mitiko bat izan zuten Joko Olinpikoen
sortzailetzat: Pelops.
Enomao-k Elide-ko (Olinpia kokatuta zegoeneko eskualdea) erregeak, Hipodamia izeneko
alaba bat zuen. Errege honek ez zuen neska ezkondu nahi orakulu batek esan baitzion
suhiak alaba hilko ziola. Horregatik, ezkongai bat gortera heltzen zen bakoitzean, erregeak,
bere alabarekin ezkondu ahal izateko, gurdi lasterketa bat egitea proposatzen zion. Aitzitik,
ezkongaiak proba galtzen bazuen, heriotz-zigorra irabazten zuen.
Erregea, nola ez, beti irteten zen garaile, Ares jainkoak oparitutako zaldiak zituelako. Horrela,
zaldi azkar horiei esker, erregeak hamabi ezkongai garaitu zituen.
Pelops Elide-ra heldu zenean, Hipodamia berehala maitemindu zen berarekin. Neskak, aitaren
sekretua ezagutzen zuenez, bere zamaltzaina erosi zuen gurdiaren egurrezko ardatzak
argizariz egindako beste batzuengatik alda zitzan. Horrela, lasterketa erdian aitaren gurdia
apurtu egin zen, zaldiek Enomao lurretik arrastaka eraman zuten hil zen arte eta Pelops-ek
Hipodamia-rekin ezkontzea lortu zuen.

BORROKALARI NEKAEZINAK

Atal honetan Borroka, Pancracio-a eta Pugilato-a sartzen dira.
Borroka
Antzinako Grezian borrokatzeko bi modu ezberdintzen ziren:
-Zutik egiten zena (borroka perpendikularra edo orthopate)
-Lurrean egiten zena (borroka horizontala edo kato pate)
Lehiaketaren xedea aurkaria hiru aldiz lurrera botatzea zen. Honetarako, gutxi jota, bost saiakera zituzten eta berauen artean ez
zegoen atsedenaldirik. Irabazteko, borrokalarietako batek hauxe lortu behar zuen: aurkariak sorbaldarekin edota bizkarrarekin
lurra ukitzea, berau sorbaldak lurrean zituela ibilgetzea edo borroka gunetik (skamma) kanporatzea.
Aurkaria norberaren sorbaldaren gainetik bota ahal izateko, borrokalariek belauna lurrean jar zezaketen. Baina bietakoren batek
jaustean belaunarekin lurra ukitzen bazuen galdu egiten zuen, ez ordea bien belaunek aldi berean lurra jotzen bazuten.

Pancracio-a
Borroka eta boxeoaren arteko konbinazio bat zen eta teknika
guztiek balio zuten (zapaltzea, itotzea, hezurrak
apurtzea…). Debekatuta zeuden gauza bakarrak
aurkariari haginka egitea, begiak ateratzea eta
atzamarrak sudurrean sartzea ziren.
Borrokaldiek borrokalarietako batek amore
ematen zuen arte irauten zuten. Horretarako,
galtzaileak atzamar bat altxatu behar zuen.

Pugilato-a
Probarik gogorrena zen. Honetan borrokalariek
zimurrak zituen larruzko sokez biltzen zituzten
eskuak eta besoak eta hauekin jotzen zuten
aurkaria, batez ere buruan, sudurrean masailetan eta kokotsean.
Saio bakarreko borrokaldia zen eta borrokalarietako batek amore eman arte edo konorte barik geratu arte luzatzen zen.

AZTERTU
Erreparatu ezena
Borrokalariak da.

honi.

Bere

titulua

Deigarri zaigun lehen gauza bolumena da.
Zelan definituko zenuke? Zelan lortu zuen
artistak? Gai al zara ondo desberdintzeko non
hasten eta non amaitzen diren pertsonaia
bakoitzaren gorputzak?
Gorputzok elkarrekin
kordatu
egiten
dira
eta
horrek
eskulturari mugitzen
dagoenaren
itxura
ematen dio. Mugimendua
garai honetako eskulturen gakoa
da.
IKERTU
Azter
ezazu
nola
lortzen duten artistek
eskultura edo koadro
batek mugitzen ari
denaren itxura izatea.
Zein motatako lerroak
erabiltzen
dituzte
normalean?

Gerlariak, gainontzeko kirolariak bezala, palestra-n entrenatzen ziren. Bertan bi putzu egoten
ziren eta borrokan entrenatzeko erabiltzen ziren bakarrik.
Batak skamma zuen izena eta harea-askez beteta zegoen. Zutikako borroka (orthopate),
boxeoa eta jauziak egiten zituzten kirolariak aritzen ziren bertan.
Bestea keroma deitzen zen. Buztinez estaltzen zen, lurreko borrokalariek eta pancracistek erabil
zezaten.
Kirolariek beraiek zaindu behar zituzten putzuak eta horretarako, keroma erregularki irrigatu
behar zuten, buztina lehortu ez zedin.

AHALIK ETA URRUNEN HELTZEA
Atal honetan luzera-saltoa, disko jaurtiketa eta jabalina jaurtiketa probak sartzen dira.

Luzera jauzia
Salto mota ezberdinak zeuden arren, luzera jauzia izan zen diziplina olinpikoetan praktikatu izan zen bakarra. Hipotesi
ezberdinak daude nola praktikatzen zen azaltzeko, baina denak bat datoz gauza batean: kirolariek haltera izeneko harrizko,
berunezko edo brontzezko pisuak hartzen zituztela eskuetan jauzia egiterakoan bultzada handiagoa izateko eta, behin airean
zeudela, askatu egiten zituztela.
Lur bigunean egiten zen proba eta, jauzia ona izan zedin, bi oinatzak paralelo geratu behar ziren markatuak.

Disko jaurtiketa
Kirol tradizional guztiz gimnastiko hau burdinazko plaka zirkular bat jaurtitzean zetzan.
Partehartzaile guztiek disko bera erabiltzen zuten eta Habis izeneko leku finko batetik jaurtitzen zuten. Leku hau aurrekaldean
eta alboetan hesiz mugatuta zegoen. Badirudi kirolariek, jaurtiketa prestatzeko, pausuren bat eman zezaketela, beti ere korrikarik
egin gabe.
Diskoa non jausi zen adierazteko, sema edo semion izeneko egurrezko gailu bat sartzen zen lurrean.

Xabalina jautiketa
Diziplina hau burdinazko puntadun jabalina bat jaurtitzean zetzan.
Jabalinaren luzera pertsona batenaren berdina zen, gutxi gorabehera,
eta bi modutan jaurti zitekeen:
-Zehaztasunezko jaurtiketa, zeinean jabalinari lehen
aipatutako burdinazko punta jartzen zitzaion lurrean
sartuta gera zedin.
-Luzera jaurtiketa, non puntaren
ordez punta borobildu bat jartzen
zitzaion eta horrela, aurrekaldean
pisu

gehiago

izateagatik,

egonkortasun handiagoa zuen eta urrunago hel zitekeen.
Jabalinak erdi aldean larruzko soka bat zuen. Honen bidez, kirolariak birak
ematen zizkion jabalinari jaurtiketaren momentuan eta horrela beraren
ibilbidea egonkortu egiten zuen.

AZTERTU
Begiratu Apoxiomenos izeneko eskultura.
Bertan, Lisipo artistak kirolari bat lehiaketa
edo entrenamendu baten ostean bere
burua garbitzen irudikatu nahi izan zuen.
Zein jarreratan jarri zion gorputza?
Saia zaitez gorputzaren erditik, burutik
oinetaraino, lerro bat irudikatzen. Zein
forma du? Zein amarru erabili zituen artistak
kulunka hori lortzeko? Zelan jarri zizkion
besoak?
Bi besoak eskulturaren beraren planotik
kanpo geratzen dira eta ikuslearenean
sartzen dira. Horrela, ikusleak eskultura
hautemateko modua aldatzen da.
IKERTU
Museoan badaude, Apoxiomenos-az gain,
k.a. IV.mendeko beste eskultura batzuk ere.
Ba al dute honekin zerikusirik? Errepikatzen al
da Apoxiomenos-aren gorputzaren jarrera?

Entrenamendua edota lehiaketa hasi baino lehen,
kirolariek gorputza olioz igurzten zuten. Horrela,
kirola egiten zuten bitartean zikinkeria itsatsita
geratzen zitzaien eta amaitzean, estrigilo edo
hazkailu batez hatz eginez zikinkeria hori
kendu ahal zuten.
Ondoren, belaki garbi batekin garbitzen ziren, krema jartzen zuten eta giharrak erlaxatzeko
masajea hartzen zuten. Hori dela eta, garaiko irudietan agertzen diren kirolarien ikurrak
estrigiloa eta olio flaskoa izaten dira.

ZALDI HEZITZAILEAK
Proba hauek 25. olinpiadaz geroztik ( K.a. 680. urtean) sartu zituzten egitarauan. Hauetan pertsona dirudunek baino ezin zuten
parte hartu, beraiek baitziren zaldiak zituzten bakarrak. Bestalde, irabazleak ez ziren zaldikoak edo aurigak izaten, animalien
jabeak baizik. Hori zela eta, emakumeek proba hauetan parte har zezaketen. Izan ere irabazlea ez zen kasuan kasuko zaldikoa
edo auriga, zaldiaren jabea baizik.
Lasterketak hipodromoan egiten ziren. Honek bi mugarri zituen muturretan eta hauek inguratuz ematen zitzaion bira, beti ere
ezkerretara. Horretaz gain, 380 eta 550 metroko bi pista zuzen zituen.
Zaldi lasterketa
Lasterketa honetarako zaldikoak biluzik egon behar zuen. Ez zen zelarik erabiltzen, baina telazko tapiztxo bat jar zitekeen
zaldiaren gainean. Estriborik ere ez zen erabiltzen. Ondorioz, zaldikoaren zangoak zintzilik zihoazen eta oin puntak lurrera
biratuta eraman behar zituen. Horretaz gain, eskuekin zaldiaren bridak eta zigorra oratu behar zituen.
Koadriga lasterketa
Gurdi lasterketak ziren. Orgak hauek sei urteko lau zaldik edo bost
urteko lau behorrek eramaten zituzten. Gurdiak kolore biziz
margotzen ziren eta gidariari auriga deitzen zitzaion.
Honek 14 km inguruko hipodromoari hamabi buelta
eman behar zizkion.
Biga lasterketa
Diziplina honetan, gurdiak bi animalik eramaten zituzten
eta zortzi buelta eman behar zizkioten hipodromoari.

AZTERTU
Eskultura honen izena Delfos-eko Auriga da. Ba al
dago gaur egun honen antzeko kirolik?
Irudi honetan deigarri den lehen gauza
gorputzaren jarrera da. Zein posizio du
gorputzak? Guztiz aurrera begira dago?
Zer uste duzu zeukala luzatuta duen eskuan?
Begiratu jantziei. Gerriaren azpian lerro oso
zuzenak eginez dago tolestuta. Zer oroitarazten dizu
bere formak? Agian, elementu arkitektonikoren bat?
IKERTU
Antzinako greziarrek, zutabeez gain, eskulturak ere
erabiltzen zituzten eraikinak sostengatzeko. Ezagutzen
al duzu euskarri mota horren izena? Ez da berdina
gizonezkoen eta emakumezkoen imajinen kasuan.
Bila ezazu euskarri mota hau erabili den eraikin
greziarren bat. Gai izango zinateke horrelako
euskarriak dituen eta zure ingurukoa den eraikinen
bat izendatzeko?

Gurdi lasterketetan erabiltzen ziren ibilgailuak Homero-k bere
poemetan deskribatu zituenen antzekoak dira: atzera makurtutako plataforma baxu bat, launa
erradio dituzten bi gurpilen gainean eraikita dagoena. Auriga plataformaren erdian jartzen
zen eta bridak eta zigorra esku banatan zeramatzan bitartean, hankak tolesten zituen oreka
mantentzeko.

OIN ARINAK
Lasterketak tradizioz ehizari eta ekintza militarrei lotuta zeuden eta horregatik, ospe handia zuten. Izan ere, abiadura lasterketa
izan zen lehen Joko Olinpikoek izan zuten proba bakarra.
Lasterketa mota ezberdinak zeuden, baina denetan lurrean egindako lerro batek zehazten zuen irteera.

Stadion
Abiadura probatzat hartzen zen, behin korritu behar zelako 200 m gutxi gorabehera zuen estadioa.
Diaulos
Proba honetan bi aldiz egin behar zen estadioa eta kampter izeneko zutoinak inguratuz ematen zioten buelta kirolariek
pistari.
Dolikhos
Ez zen estadio osoa erabiltzen; erditik atzearainoko distantzia baizik. Garaiaren arabera lasterketaren luzera aldatu egin zen,
hau da, batzuetan zazpi estadio egin behar izatetik hogeita lau korritu behar izatera heldu ziren (1400 – 4400 m).
Hipio
Honetan lau estadio korritu behar ziren. Izena distantzia berdina betetzen duen zaldi-lasterketatik datorkio.
Hoplitodromos
Lasterketa hau armadura jantzita egiten zen. Honek kaskoa, ezkutua eta zango-babesez osatua egoten zen.

AZTERTU
Begiratu eskultura hau. Bere izena
Diadumenos da eta grekoz “diadema
jartzen duena” esan nahi du.
Polikleto-k, eskultura honen egileak,
giza-gorputzaren irudikapenagatik zuen
interesa erakutsi zuen bere obretan. Zure
ustez, kirolari honen gorputz-atal guztiak
proportzionalak al dira? Hartu erreferentziatzat
bere burua eta saia zaitez gorputzera eramaten,
zenbat aldiz errepikatzen da?
Begiratu orain kirolariaren anatomiari.
Zelan daude irudikatuta bere giharrak?
Gorputzeko muskulu guztiak ezberdintzen
dira? Zure ustez, artistak zehaztasunez
irudikatzea zuen helburu?
IKERTU
Greziarrek, garaiaren arabera, gizagorputza irudikatzeko arau edo kanon
ezberdinak erabili zituzten, beti ere
buruaren neurria oinarritzat hartuz.
Saia zaitez adibideren bat aipatzen.

Lehiaketa panhelenikoak jainko jakin batzuei eskainiak izaten ziren eta jokoetan irabazle zen
kirolariari, zegokion jainkoaren ikur zen landare sakratuaz egindako koroaz gain, diadema bat
ere oparitzen zioten. Joko Olinpikoen kasuan, Zeus-i donetsitako landarea basoko olibondoa
zenez, landare honetaz egindako koroa jasotzen zuen.

PENTATLOIA
Diziplina honek bost diziplina ezberdin barne hartzen zituen:
-Disko jaurtiketa
-Xabalina jaurtiketa
-Luzera jauzia
-lasterketa
-Pugilato-a
Lehiaketa disko, jabalina eta jauzi probekin hasten zen (hauek Pentatlonean bakarrik egiten ziren). Kanporatuak ez ziren kirolari
guztiek abiadura lasterketa egiten zuten batera. Ondoren, lehiaketaren barruan jarraitzen zutenek azken proba egiten zuten
eta horretan kanporaketa bidezko sistema erabiltzen zen.
Aurkari beraren atzetik hiru aldiz amaitzen zuen kirolaria kanporatua izaten zen eta txapeldun izateko hiru aldiz irabazi behar
ziren.

KONPARATU
Antzinaroko Joko Olinpikoei buruz ikasi duzun guztia kontutan hartuta, egizu konparaketa
bat Grezian egiten ziren eta gaur egun jokatzen diren kirolen artean.
Zeintzuk proba errepikatzen dira? Zeintzuk kirol dira jatorrizkoen aldaera bat?
Desberdintasunik al dago praktikatzeko moduari dagokionez? Zeintzuk dira ezberdintasun
horiek? Zeintzuk dira gaur egun ospe handiena duten probak? Eta Antzinaroan zeintzuk
ziren? Zeintzuk kirol desagertu dira? Zure ustez, zergatik gertatu da desagerpen hori?
MARRAZTU
Saia zaitez antzinako Joko Olinpikoetako kirol bakoitza ikono baten bidez irudikatzen.
Imajinak soila izan behar du, xehetasunik gabea, kirolaren funtsa jasotzen duena.

AZTERTU
Begiratu eskultura hau. Bere
izena Diskoboloa da eta diskojaurtitzaile baten irudia da.
Miron izeneko artistak egin zuen
eta bertan modu ezin hobean
adierazi zuen mugimendua, nahiz
eta eskultura geldirik dagoen elementu
bat izan. Zein teknika erabili ote zuen
horretarako?
Begiratu zelan adierazten den mugimendua
komikietan. Zelan ematen dute margolariek
mugimendua dagoenaren irudipena
binetetan?
MARRAZTU
Saia zaitez imajina baten bidez erloju
baten
penduluaren
mugimendua
irudikatzen. Zein posiziotan egin beharko
diozu erretratua ikusleak mugitzen ari
denaren irudipena izan dezan, bertikalean
dagoenean ala igotzen edo jaisten
dabilenean?

Pentatlon terminoa penta= bost eta azlon= borroka hitz grekoetatik eratorria da.
Proba honetan parte hartzen zuten kirolariek lehiaketako osoenak omen ziren, ezaugarri oso
ezberdinak izan behar zituztelako: jauziak egiteko malgutasuna izan behar zuten, diskoa eta
xabalina jaurtitzeko mugimendu bizkorrak egiteko gai izan behar zuten, lasterketarako arinak
izan behar ziren eta, azkenik, borrokarako, indartsuak izateaz gain, teknika ona izan behar
zuten.
Irabazleak gerlari trebetzat hartuak ziren. Horretaz gain, gorputz ederrenak eta hoberen
prestatuak zituzten kirolariak zirela uste zen. Horregatik, antzinako greziarrek pentlaton-a
praktikatzea gomendatzen zuten, beraien ustez, heziketa fisiko on bat izateko metodo onena
baitzen.

ADI, PREST...JA!
Olinpiada bat amaitu bezain laster, hurrengo Joko Olinpikoak antolatzen hasten ziren. Horretarako, Kontseilu Olinpikoa (Bule)
aukeratzen zen eta honek Jokoen arlo tekniko zein ekonomikoa ikuskatzen zuen.
Kontseiluarekin batera epaileek (hellanodicas) lan egiten zuten. Hauek Elida-ko familia nobleetatik edota apaiz familietatik
aukeratuak izaten ziren, gutxienez jokoak hasi baino hamar hilabete lehenago, eta agintean jarduten zuten denboraldi olinpiko
guztian.
Guzti hauen egitekoen artean, bakearen heraldoak (espondoforo-ak) lurralde ezberdinetara Jokoen eta Tregoa Sakratuaren
(ececheiria) hasiera datak komunikatzera bidaltzea zegoen. Tregoak irauten zuen bitartean, ekintza militar guztiak bertan
behera uzten ziren, lurraldeen arteko mugak zabaltzen ziren eta Olinpia-rako bidean zeuden erromesak ukiezin bihurtzen
ziren. Horrela, nahi zuten guztiek Jokoetara joatea ahalbideratzen zen.
Lehiaketaren hasiera jakitera emanda zegoenean, partehartzaileek izena eman behar zuten Elis hirian, gutxienez jokoak hasi
baino 30 egun lehenago. Denboraldi horretan, hirian bertan entrenamenduetara joan behar zuten kirolariek, bestela epaileen
aginduz lehiaketatik kanpo geratzen ziren. Epaile hauek (hellanodicas), entrenamenduak ikuskatzeaz gain, kirolari onenak
aukeratzen zituzten.
Garaiaren arabera, Jokoen iraupena aldatuz joan zen, baina azkenean, badirudi berau sei egunetan finkatu zela.
Jokoak Elis-etik Olinpia-rainoko prozesio batekin hasten ziren. Behin Olinpia-ra helduta, kirolariak santutegian kokatu eta Zeusen
omenez sakrifizio bat egiten zuten.

JARDUERA
Aurten Bejin-en, Txinan, Joko Olinpikoak ospatu dira. Hasi aurreko hilabeteetan herrialde askok irekitzezeremonia boikotatzeko mehatxua egin zuten, txinatarrek Tibet okupatu zutela salatzeko. Gai honi buruzko
ikerketa egin ostean, eta tregoa sakratuarekin duen zerikusia kontutan hartuta, eztabaidatu gertatutakoari
buruz ikasgelan.
Joko Olinpikoetan modernoetan, gertatu al da beste inoiz horrelakorik? Noiz? Zeintzuk herrialdek hartu
zuten parte? Zergatik gertatu zen?

1. eguna
Elis-en aukeratuak izan ziren kirolariek zerrenda ofizialetan izena eman behar zuten. Ondoren, hautatuok baldintza guztiak
betetzen zituztela zin egiten zuten, erritual baten bidez.
Azkenik, eguna heraldo eta tronpetarien txapelketarekin amaitzen zen.
2. eguna
Hamazortzi urte baino gutxiagoko kirolarien lehiaketak egiten ziren. Abiadura eta borroka probez, pancracio-az eta pugilato-az
gain, pentatlon-a ere jokatzen zen.
3. eguna
Zaldi-lasterketak eta pentatlon-a egiten ziren. Gauez, Peplos-en eta Aquiles-en omenez sakrifizioak egiten ziren.
4. eguna
Erlijio aldetik egun garrantzitsuena zen hau, Hecatombe-a ospatzen baitzen, hots, ehun idi sakrifikatzen baitziren. Horretaz
gain, errituari jarraituz ere, gauean partehartzaileentzat oturuntza bat prestatzen zen.
5. eguna
Helduen lehiaketak egiten ziren, hau da, lasterketak eta borrokak. Eguna amaitzean, probak bukatutzat ematen ziren eta Jokoei
amaiera ematen zitzaien.
6. eguna
Garaileei koroa ematen zitzaien eta partehartzaileak beraien herrietara bueltatzen hasten ziren.

JARDUERA
Atenas 1896tik Bejin 2008ra arte izan diren Joko Olinpikoen zerrenda egin. Urte
batzuetan ez ziren Jokoak ospatu, zergatik? Arretaz begiratu datak eta esan:
nazioarteko gertaera garrantzitsuren batekin erlaziona daitezke? Zure ustez,
Antzinaroan zeozer antzekoa gerta zitekeen? Izango al zuten arazoa saihesteko
modurik?

BARRUTI OLINPIKOA
Barruti sakratuan, gimnasioa, estadioa eta hipodromoa ziren kirola egiteko soilik erabiltzen ziren eraikin bakarrak. Hala ere,
Jokoak jainko jakin batzuen omenez ospatzen ziren eta, horregatik, bazeuden ere hauei eskainitako tenpluak, baita lehiaketaren
garapenean lagungarri ziren beste eraikin batzuk ere.
GimnasioA
Greziar atletismoaren gunea zen eta gorputzaren perfekzioa lortzeko xedez erabiltzen zen. Bertako lekurik garrantzitsuenak
palestra eta estalperik gabeko gimnasioa ziren. Hauetaz gain, aldagelak, komunak, kaperak eta aldagelak zeuden.

Palestran, borrokalariekin eta jauziak egiten zituzten kirolariekin batera, pancracio-a eta pugilato-a egiten zutenek entrenatzen
zuten. Erdiko patioak bi zulo zituen. Batak, skamma-k, lur askea zeukan eta bertan zutikako borroka, pugilato-a eta jauziak egiten
zituzten kirolariek entrenatzen zuten. Bigarrenak, keroma-k, buztinezko eta oliozko kapa bat zuen eta pancracio-a eta lurreko
borroka egiten zutenek erabiltzen zuten.
Palestratik kanpo paradromos-a eta xistos-a zeuden. Lehena lasterketetarako erabiltzen zen. Bigarrenak, paradromos-ak ez
bezala, estalpea zuen. Korrikalariek erabiltzen zuten, baita disko edota jabalina jaurtitzaileek ere.
Aurrekoez gain, gimnasioak bazituen beste kirol batzuetarako gelak, aldagelak, entrenamenduen ostean bainuak eta masajeak
hartzeko lekuak eta lurrun-gelak.
Estadioa
Eraikin honetan ospatzen ziren lehiaketa gimnastikoak. Olinpo-koak 10.000 ikusle har zitzakeen eta bertako pistak 212 m luze
eta 30-34 m zabal zituen.
Korrikalarien irteera lekuak (afesis) eta helmuga (terma) kareharrizko estruktura batzuen bidez zehazten ziren. Gainera, hogei
kale zeuden korrikalarientzat eta hauek banatzeko zutoinak erabiltzen ziren.

El hipódromo
Zaldi-lasterketak egiten ziren bertan. Pistak 600 m luze eta 200 m inguruko zabalera zituen. Erdian harresi txiki bat zegoen
eta honen inguruan egiten zen lasterketa. Muturretako bakoitza zutabe batek (nisa) mugatzen zuen eta norabidea aldatzeko
erabiltzen zuten lehiakideek.

OLINPIADEN IZAERA
Pindaro-ren hitz hauen bidez labur daiteke Antzinako Greziako Olinpiaden izaera: “norbanakoak ahalegintzeagatik eta ohorea
lortzeagatik duen atsegina”. Izan ere, Joko Panehelikoetan ezarri zen lehia mota, giza izaeraren ezaugarri onenak erabiliz,
ospea eta dohatasuna lortzean oinarritzen zen.
Lehiaketa garaiak bake aldiak ziren. Gainera, greziar polis-ek bertako atletek irabaztea nahi zuten. Guzti honek Mediterraneoan
sakabanatuta zeuden komunitate grekoen arteko nolabaiteko batasuna, hots, nazio-kontzientzia sortarazi zuen.
Lehiaketen irabazleek ospea zuten saritzat eta berau lortzeko esfortzu handia egin behar zuten. Ahalegin horren funtsa,
arte grekoan argi eta garbi ikus daitekeenez, armoniaren bilaketan aurki genezake, hau da, nagusitzaren aurkakotasunean
oinarritutako eredu atletikoan.

KONPARATU
Antzinako Joko Olinpikoetan, lehiaketa guztiak bi esparrutan egiten ziren: estadioan
eta hipodromoan. Egizu zerrenda bat gaur eguneko jokoetako kirol olinpiko guztiak
egin ahal izateko beharrezkoak diren azpiegitura guztiekin. Baten batek ba al du
antzik antzina erabiltzen ziren esparruekin? Zeintzuk? Zer dute antzeko?
IKERTU
Orain arte ikusi duzunez, antzinako greziarrek lehiaketa olinpikoetan taldearen eta norberaren
esfortzuaren bidez lortutako gorputzaren eta buruaren perfekzioaren ideala zein zen adieraztea
bilatu zuten.
Bilatu zein den Joko Olinpiko modernoen ikurritza. Zure ustez, ba al dute greziarren jokoen idealekin
zerikusirik? Zertan dute antza? Zertan dira desberdinak? Kirolari batek Jokoetan garaipena lortzeak
ba al du bere herrian antzina zuen eragin berdina? Eta norberaren ospeari dagokionez, ba al du
eraginik?

