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Kreeka mängudKreeka mängud
Võistlusmänge toimus kõikjal Vana-Kreekas (andmeid on
ligi paarisaja eri nime kandva sündmuse kohta). Need olid
tih d lt t d li i t t t ( ilj k iit dtihedalt seotud religioossete tegevustega (viljakusriitused,
matusetseremooniad) ja pühendatud jumalatele. Kreeklased
uskusid, et elu ja surm on omavahel seotud. Surnu annab
elu uuele võrsele ja nii saavad ka noored atleedid jõuduelu uuele võrsele ja nii saavad ka noored atleedid jõudu
surnud kangelastelt, kelle auks nad võistlevad.



Mik k kl d j l t k küll j tMiks kreeklased jumalate auks küll just 
võidujooksu tegid?

Kreeklaste usukontseptsioonile oli iseloomulik tugevKreeklaste usukontseptsioonile oli iseloomulik tugev
antropomorfism – oma jumalatele anti endi kuju ja olemus.
Seetõttu uskusid kreeklased, et jumalatele meeldib sama
mis surelikelegi: tants ja laul, muusika ja teater. Ja muidugimis surelikelegi: tants ja laul, muusika ja teater. Ja muidugi
ka sport. Loomulikult aitas religiooni ja spordi säärane
kombineerimine tugevasti kaasa olümpiapidustuste
populaarsusele. Olid need ju pühendatud peajumal Zeusilep p j p p j
endale!



Mid i t õi l t t ?Mida me neist õigupoolest teame?

Kirjalikke allikaid on säilinud minimaalselt, mistõttu teave
on vastuoluline ja tihti “tõlgendajate tõlgenduste” tulem.
Suurem osa teavet tuleb nn ümberjutustustest. Rikkalikud
allikad on kreeka müüdid ja eeposed. Võib uskuda, et neis
k j t t d õi tl t l t lik l k id ki j ld tkajastatud võistlustel on tegelik alus, kuid kirjeldatu on
mugandunud ja kreeklaste heakskiidul viidud toimuma
mütoloogilisse sangarite ajastusse.



Vana-Kreeka müüdid räägivad
jumalikest ja inimlikest ootus-
test ja lootustest ning võitudest
j tt t t K kja pettumustest. Kreeka
jumalad on nagu inimesedki:
tihti ekslikud, temperamentsed,
äkilised ning tujutsevad

Võitlusvaim

äkilised ning tujutsevad.

Kreeka mütoloogiat ilmestab laialt levinud võistluslik vaim.
See tuleb elavalt esile nii Homerose eepostes kui vanades
müütides, mis kreeklaste igapäevast elu peegeldasid. Neis

üümüütides leidub lugusid jumalate omavahelistest võitlustest
ja sellest, kuidas nad surelikke viimaste tegemistes toetavad.
Suuresti kannustas nii jumalaid kui ka surelikke soov olla
esimene olla parim Niisugune vaim kutsus kangelasi etteesimene, olla parim. Niisugune vaim kutsus kangelasi ette
võtma pikki reise, alistama vaenlasi, valima abikaasat jne.



Kreeka kasvatus 

Kreeklaste mütologiseerunud mõtte-viis pööras
inimliku võistluse jumalate maailma ja idealiseerisinimliku võistluse jumalate maailma ja idealiseeris
selle. Täiusliku keha arendamisele lisandus
vajadus ka vaim täiuslikuks lihvida.

Kreeklaste ideaalkangelane oli Achilleus kedaKreeklaste ideaalkangelane oli Achilleus, keda
kasvatas tema isa Peleus. Achilleuse surm enda
suurima kuulsuse hetkel Trooja sõjas oli kreeklaste
jaoks jumaliku täiuse inim-likuks mudeliks.jaoks jumaliku täiuse inim likuks mudeliks.



PärjamängudPärjamängud

Olümpiamängud Olümpias (Zeusi auks)

Püüti ä d D lfi (A ll i k )Püütiamängud Delfis (Apolloni auks)

Istmiamängud Isthmoses (Poseidoni auks)

Nemeamängud Nemeas (Zeusi auks)Nemeamängud Nemeas (Zeusi auks)



OlümpiaOlümpia

Olümpia asub muistse Elise riigi maadel, Pisa riigi
naabruses. Siinne püha hiis Altis oli Vana-Kreeka
tähtsamaid religioosseid keskusi. See kant on mitmete
kreeka müütide ja kultuste hälliks (Zeusi kui peajumala
kultus jt). Sellise rikkaliku folkloorse ainese põhjustab
il lt j l t i t t l d l jäi Olü i lilmselt asjaolu, et muistsetel aegadel jäi Olümpia ala
paljude rahvaste rännuteedele. See oli kui sulatuskatel,
mis pani aluse panhelleeni maailmapildile.

Võistlusmänge korraldas siin esimesena arvatavasti juba
XII sajandi lõpul eKr dooria hõimude kuningas Oxylos.
Uuesti hakati sellest rääkima IX sajandil eKr, kui
kohalikud kuningad (Lykurgos Spartast, Iphitos Elisest ja
Kleosthenes Pisast) “soovisid tuua tagasi ammukadunud
üksmeele”. Parim viis üksmeele taastamiseks näis olevat
j st olümpiamäng de korraldaminejust olümpiamängude korraldamine.



Üksmeelest Elise ja Pisa näitel

Naaberlinnad Pisa ja Elis ei saanud hästi läbi. Näib, etNaaberlinnad Pisa ja Elis ei saanud hästi läbi. Näib, et
esialgu kuulus Olümpia ajalooliselt just väiksema naabri
Pisa maadele ja pisalased ei olnud kuigi rõõmsad, kui
Elis seal mänge korraldas. Nii üritasid nad seal kontrolli
enda kätte saada. Aastal 668 eKr kutsusid nad appi
Argose valitseja Pheidoni, kes marssis oma vägedega
kohale ja võttis mängude korraldamise üle. Elislased
protestisid, ei arvestanud neid mänge ja said aasta hiljem
Sparta abil oma õigused tagasi.

Aastal 364 eKr korraldasid mänge taas pisalased jag p j
elislased ründasid neid otse Olümpias ja otse mängude
ajal. Relvastatud arveteklaarimine olevat toimunud otse
keset pentatloni maadlusvõistlust.



Zeusi tempel



Antiikne Olümpia. Hera templi varemed 



Antiikne Olümpia. Hera templi varemed 



Olümpia staadion ja Kronose mägi (2006)



Kronose mägi 2007. aasta põlengu järel



Olümpia staadion (2006)



Mid t d õi tl lit t?Mida me teame nende võistlusreeglitest?

Puuduvad usaldusväärsed allikad, mistõttu ei tea me
antiiksetest võistlusreeglitest tegelikult midagi. Võime ainult
oletada ja tõlgendada. Ja lõputult vaielda. H. A. Harris:
“Seda, mida igaüks teab, kirjeldatakse harva, autoreid

h tl b lj hk i il õõ [ ] T hahvatleb palju rohkem see, mis on neile võõras. [...] Tehes
oma teostes loendamatuid juhuslikke viiteid atleetikale,
võisid kreeka autorid alati arvestada, et lugejad on nende
spordialade praktikaga ja üldise taustaga põhjalikultspordialade praktikaga ja üldise taustaga põhjalikult
tuttavad.”



Olümpiamängude võistlusaladestOlümpiamängude võistlusaladest

Kuigi kreeklaste iseloom lubas neil võistelda kõiges,
luulest ja ilukõnelemisest kuni teatri ja muusika-
tegemiseni, on ajaloos siiski levinud arusaam teatud
kindlatest, nn klassikalistest antiik-Olümpia spordi-
aladest. Need olid mitmesugused jooksualad, hulk
ii õi tl i k l d älj k l id õ dviievõistluse programmi kuulunud väljakualasid, mõned

kahevõitlusalad ning kaarikusõit.



Jooksualad

Tunti mitmeid põhilisi jooksualasid: sprint ehk
staadionijooks, diaulos ehk kahe staadioni jooks, nelja
staadioni jooks ehk hippios ja pikamaajooks ehkstaadioni jooks ehk hippios ja pikamaajooks ehk
dolihhos (kuni 24 staadioni). Jooksualana võib arvestada
ka kilbijooksu (hoplitodromos, kaks staadionipikkust).

Kreeklased kasutasid stardipakke ja stardisüsteeme,
valestart oli karistatav. Kurvides olid pöördetulbad, joosti
pigem paljajalu.



Antiikne stardiseade



Pentatlon

Viievõistlus ehk pentatlon koosnes staadionijooksust,Viievõistlus ehk pentatlon koosnes staadionijooksust,
kaugushüppest, odaviskest, kettaheitest ja maadlusest.
Alade järjekord pole kindel, kuid ühe teooria kohaselt
alustati kaugushüppega, järgnesid ketas, jooks ja oda
ning viimasena maadlus.

Vaidlusi on tekitanud küsimus, kuidas viievõistluses
võitjat selgitati. Pakutud on mitut ideed, alustadesvõitjat selgitati. Pakutud on mitut ideed, alustades
arvamusest, et võitja selgus eri aladelt saadud punktide
kokkuliitmisel. Domineerivam näib siiski arusaam, et
arvestati alavõite ja viimasel alal maadluses võistlesidj
omavahel rohkem võite saanud atleedid.



Kaugushüpe

Kaugushüpe on üks salapärasemaid alasid, sest
tegelikult pole teada isegi see, kas kreeklased hüppasid
kaugust kolmikut või midagi muudkaugust, kolmikut või midagi muud.

Hüpati liivakasti, abiks olid käsikud. Mõned teadaolevad
hüppepikkused (55 jalga ehk üle 16 meetri) on pannud
kahtlustama, et tegelikult oli kreeklaste spordiks siiski
meie mõistes kolmikhüpe.



Kettaheide

Nagu teised alad, pakub ka
kettaheide tänini arutlusruumi.

Milline oli heitetehnika?

Kui rasked ja suured olid kettad?

Mitu katset igal võistlejal oli?

On teada, et esmalt valmistati
kettaid kivist hiljem metallistkettaid kivist, hiljem metallist.
Nende raskused on olnud
erinevad, varieerudes 1,5–6,5 kg
vahel. Vähesed teadaolevad tule-vahel. Vähesed teadaolevad tule
mused (pikim u 28 m) kinnitavad,
et ketas väga kaugele lendama ei
kippunud.pp



Odavise

Odaviskajad heitsid puust oda.

Olümpias heitsid kreeklased seda ilmselt siiski kauguseOlümpias heitsid kreeklased seda ilmselt siiski kauguse
peale, ehkki levinud ala oli ka täpsusheide.

Hoojooks oli usutavasti lubatud, heitele oli abiks eriline
nahkrihm mis pani oda õhus pöörlema ja pidinahkrihm, mis pani oda õhus pöörlema ja pidi
lennufaasis oda küljest pudenema.



Maadlus, poks

Maadlus jagunes püsti ja partermaadluseks KeelatudMaadlus jagunes püsti- ja partermaadluseks. Keelatud
olid löögid, suguelundite kiskumine ja hammustamine.
Allaandmise märk kõigil kahevõitlusaladel oli sõrme
tõstmine.tõstmine.

Ilus lugu räägib, et poksi mõtlesid välja spartalased, kes
üksteist pähe tagudes oma päid tugevaks treenisid.
Poksijad mähkisid oma rusikate ümber nahkribadPoksijad mähkisid oma rusikate ümber nahkribad
(himas). Suguelunditesse lüüa ei tohtinud ja kui üks
osapooltest oli pikali maas, siis võistlus katkestati.
Keelatud oli ka vastase kinnihoidmine Võideldi kuni üheKeelatud oli ka vastase kinnihoidmine. Võideldi kuni ühe
poole kaotuseni, kaotas aga see, kes ei suutnud või ei
tahtnud enam võistlust jätkata.



Kvirinaali poksija. 1. p j
sajandist eKr pärinev 

Kreeka skulptuur, mis leiti 
Kvirinaali künkalt Roomas



P k tiPankraation

Vabavõitlus. Võisteldi püstiasendis ja pikali.

Lubatud olid rusikalöögid, hoobid jala, põlve ja
küünarnukiga, kägistamine, liigeste väänamine.

Keelatud olid hammustamine küünistamine näppudeKeelatud olid hammustamine, küünistamine, näppude
vastastele silma, ninna või suhu ajamine.



Kaarikusõit, ratsutamine

Võisteldi staadionitagusel hipodroomil mida poleVõisteldi staadionitagusel hipodroomil, mida pole
tänaseks välja kaevatud, ehkki seda otsitakse. Kavas olid
nii kahe- kui ka neljahoburakendite, samuti vähem
populaarsed noorhobuste ning muularakenditepopulaarsed noorhobuste ning muularakendite
võistlused. Auhindu võitsid kaarikute omanikud, mitte
sõitjad. See võimaldas võitjate nimekirja pääseda ka
naisterahvastel. Distantsi pikkused varieerusidp
tõenäoliselt 8-12 ringi vahel. Hipodroomi ring oli 8
staadionit pikk (u 1500 m).

Olümpias võisteldi ka ratsutamises (6 ringi) Kavas oliOlümpias võisteldi ka ratsutamises (6 ringi). Kavas oli
võistlusi ka noorhobustele ning märadele.



Naised

N i t t i l d K k l i d K kNaiste sport ei olnud Kreekas levinud. Kreeka
ühiskond oli maskuliinne, usuti, et naise koht on
kodus.

Hilisemal ajal (pärast klassikalist ajajärku) olukord
pisut muutus. Sellest ajast on olemas ka teateid
tütarlaste osalemisest võistlustel.tütarlaste osalemisest võistlustel.

Olümpiamängudel naised võistelda ei tohtinud, neile
toimusid eraldi Heraia mängud. Ainsa alana oli sealg
kavas lühendatud staadionijooks, au-hinnaks oli
oliivipärg.



Spordiprofid

Legend muistsete kreeklaste amatöörivaimust ja
pelgalt pärja nimel võistlemisest ei pea paika. Kreeka
tl did lid t i l lt ä i ti it datleedid olid materiaalselt vägagi motiveeritud.

Kui ajajärgul 6.-4. sajand eKr professionaalsus veel ei
levinud ja mängudel osales lihtsalt jõukam noorsugu,j g j g
siis aja möödudes asjad muutusid. Raha tuli sporti
juurde ja Rooma ajal loodi koguni omamoodi
sportlaste ametiühingud. Muidugi tõi suurem raha
kaasa ka rohkem räpasust ja korruptsiooni.



Olümpiamängude lõppemine

Aastal 380 kinnitas Rooma keiser Theodosius I ristiusu
oma impeeriumi usuks. See lõpetas ühtlasi kõik
paganlikud pidustused, kaasa arvatud olümpiamängud ja
teised panhelleeni mängud. Viimased olümpiamängud
t i id il lt 393 t l Th d i l kitoimusid ilmselt 393. aastal. Theodosius laskis suure osa
Olümpia varasid Konstantinoopolisse viia (kaasa arvatud
Zeusi kuju).

Siiski leidub allikaid, mille kohaselt toimusid võistlused
Olümpias veel pikki aegu. Samuti toimus mitmel pool
Rooma riigis (eelkõige idaosas) muidki “olümpia” nime
kandnud mänge. Põhjuseks mitte suur spordivaimustus,
vaid eeskätt suur vaimustus kaarikusõidu ja seal liikuva
raha vastu.



Suur tänu kõigile, kes mind ära kuulasid!


