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U� dávno som sa chcel podeli� s èita−
te¾om o jedineèný zá�itok, akým je
návšteva Olympie. Prejs� sa s ním po
rodisku a dejisku hier, ktoré boli naj−
väèšou športovou udalos�ou starove−
kého sveta, zostúpi� v sprievode an−
tických autorov a moderných báda−
te¾ov do hlbín vekov, v ktorých tieto
hry vznikli, sledova� ich vývin poèas
ich vyše tisícroènej histórie, vyvola� si
v duchu atmosféru ich prostredia a
bojov. No nielen to: spoloène sa za−
myslie� nad pôvodom a úèelom
olympijských hier, nad príèinami ich
rozmachu, slávy i zániku, nad potre−
bou a zmyslom ich obnovenia v na−
šom novom svete. A vyu�i� na toto
zamyslenie prastarý a dnes opä� no−
votou svietiaci štadión v Olympii, kde
sa lepšie ne� inde spája minulos� s
prítomnos�ou a isto aj s budúcnos−
�ou.

Táto príle�itos� sa mi naskytla dva
razy: na ceste Za siedmimi divmi sveta
(1960), ktorej jedna trasa viedla k Dio−
vej soche v Olympii, a na stránkach
knihy Grécky zázrak (1972).V obidvoch
prípadoch som sa musel zaobera�
Olympiou a olympijskými hrami len
struène. Teraz mám mo�nos� poroz−
práva� o nich pod¾a chuti a vô¾e. Na−
vyše nie iba z pozície pútnika starove−
kom, ale aj milovníka športu.

Olympia je dnes jedno z najzná−
mejších miest na svete, aspoò pod¾a
mena; nevedia o nej hádam len tí, èo
sú odrezaní od súèasnej civilizácie.

Pritom ani nie tak dávno sa skrývala
pod príkrovom sèernetého bahna a v
pološere zabudnutia. ¼udia z nášho
kontinentu objavili Ameriku a Austrá−
liu, prenikli do temných kútov Afriky a
na snehové pláne Antarktídy, našli
Babylon a Ninive a egyptský Waset
èi�e Téby, ale o Olympii vedeli len
to¾ko, �e kedysi existovala. Muselo
sa èaka� a� do minulého storoèia,
kým prišli archeológovia, aby ju vy−
h¾adali a vyniesli znova na povrch
zeme. Vykopali z nej u� len malé po−
zostatky, avšak prekvapujúce nádhe−
rou a plné umeleckých pokladov.
Napokon ju pretvorili na pamätník
športovej slávy, aký nemá na svete
páru, a na jeden z najkrajších parkov
pod slnkom.

Vzkriesenie Olympie patrí medzi
ve¾ké výkony ¾udského umu a rúk.

No azda ešte väèšie a záslu�−
nejšie je to, èo po òom nasledo−
valo: vzkriesenie olympijských
hier. Tieto hry sa stali opä� najvýz−
namnejšou športovou udalos�ou
sveta, ktorý sa od ich niekdajšieho
zániku na nepoznanie zmenil, a
presne tak ako kedysi bojujú na
nich najlepší z najlepších o èes� ví−
�aza. Prerástli pôvodný grécky rá−
mec a dnes patria, podobne ako
ostatné vymo�enosti Grékov, mno−
hým národom; otvorené sú všet−
kým. A do tretice: to najväèšie a
najcennejšie je vzkriesenie olym−
pijských ideálov. Zatia¾, pravda,
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ostávajú mnohé z nich iba ideálmi.
Napríklad hneï prvý, ktorý im vlo�il
do vienka pod¾a súhlasnej tradície
ich legendárny zakladate¾: Gréci pre
olympijské hry odkladali vojny, my
sme u� tri razy pre vojny odlo�ili
olympijské hry...

Samozrejme, radi by sme videli
Olympiu vzkriesenú nielen v tros−
kách, olympijské hry vzkriesené nie−
len v ich športovej náplni, ale aj olym−
pijské ideály vzkriesené v celom ich
rozsahu a navyše pod¾a po�iadaviek
nášho veku. Mo�no vztýèi� pová¾ané
ståpy olympijských chrámov a obno−
vi� tamojšie športové zariadenia; u�
sa to sèasti stalo. Práve tak mo�no
splni� i obidve ïalšie �elania. Vy�a−
duje to síce ove¾a viac úsilia ako re−
konštrukcia znièených stavieb, ale
raz sa to zaiste stane. Èo sa v tomto
smere doteraz dosiahlo, oprávòuje k
optimizmu.

Príchod novoveku bol v znamení
ve¾kého hnutia, ktoré viedlo k znovu−
objaveniu antických ideálov, prevere−
ných vekmi, k tvorivému vyu�ívaniu
antických vzorov. Volalo sa renesan−
cia. Toto hnutie sa však dovàšilo a�
vzkriesením toho, èo kedysi zaniklo
pod troskami Olympie.

Táto kniha je oslavou Olympie, jej
hier, jej ideálov. Nie je však ich nekri−
tickým velebením. Usiloval som sa
na ne pozera� objektívne, nezastiera�
nedostatky a záporné javy, pristupo−
va� k hodnoteniu z h¾adiska minulosti
i súèasnosti. Pritom som sa nemohol
obmedzi� len na Olympiu, veï ne−
bola izolovaným ostrovom v gréc−
kom svete: sna�il som sa ju zobrazi�
v celkových spoloèenských súvislos−
tiach, vidie� v nej spojenie športu s
umením, zachyti� v jej ideáloch nero−
zluènú jednotu kultúry tela a ducha.
Práve pre tento prístup, pri ktorom
som stále meral dosiahnuté s dosi−
ahnute¾ným, som nemohol dospie�
inam ne� k oslave – pravda nelyric−
kou reèou literatúry faktu.

Knihu som rozdelil na tri èasti:
prvá sa zaoberá dnešnou Olympiou
a históriou jej objavenia, druhá antic−
kými olympijskými hrami vo svetle
poznatkov modernej vedy, tretia ob−
novením olympijských hier a niekto−
rými ich otázkami. Do prvej èasti som
zaradil úvodnú kapitolu, ktorá má

u¾ahèi� orientáciu v priestore i èase;
do druhej kapitolu o zaèiatkoch
športu v gréckom i negréckom svete,
lebo ka�dá história má svoju predhis−
tóriu. Chcel som sa tak vyhnú� tomu,
aby sa èitate¾ (ak nie je náhodou špe−
cializovaný archeológ alebo klasický
filológ) ocitol v Olympii z nièoho niè
ako parašutista zhodený v noci do
neznáma.

Napokon u� len jedno �elanie: kto
prijme túto knihu ako pozvánku do
Olympie, nech má pri jej èítaní také
potešenie, aké som mal ja pri jej pí−
saní. Robil som na nej pod slnkom
Helady, v múzeách a kni�niciach
troch svetadielov, napokon medzi
suvenírmi z ciest a štadiónov. A s
väèšou rados�ou ako na hociktorej
inej.

1978 V. Z.

Prvé vydanie tejto knihy vyšlo v èase
príprav na XXII. olympijské hry v
Moskve. Tieto hry, rovnako ako XXIII.
v Los Angeles, u� patria minulosti;
pred nami sú XXIV. hry pridelené
Soulu a na doh¾ad sa blí�i storoèné
jubileum obnovenia hier, ktoré sa má
oslávi� v Aténach. Ve¾a nového sa
však udialo aj v Olympii a v olympij−
skom hnutí. Na to všetko som nemo−
hol nebra� zrete¾, hoci �a�isko knihy
spoèíva v starovekej Olympii a tamoj−
ších hrách. Pre toto vydanie som
preto textovú èas� doplnil a miestami
upravil. Menšie zmeny som urobil aj
v obrazovej èasti, najmä zaradením
snímok z nových pobytov v Olympii.

1986 V. Z.

V èase, keï sa pripravovalo nové vy−
danie tejto knihy, boli u� minulos�ou
XXV. olympijské hry v Barcelone i ju−
bilejné XXVI., ktoré sa napriek všet−
kým oèakávaniam nekonali v Até−
nach, ale v Atlante, a v plnom prúde
boli prípravy na XXVII. hry v Sydney.

2000 Red.
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Zeus z Artemízia. 
Bronzová socha 
v nadživotnej veľkosti
z čias okolo roku 460 
pred n.l. (Národné 
archeologické múzeum
v Aténach)
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Olympia le�í na západnom Pelopo−
néze, v kraji nazývanom pred tisícro−
èiami i dnes Elis, v údolí medzi vr−
chom Kronionom a riekou Alfeiom,
asi dvadsa� kilometrov od brehov
Iónskeho mora. Nájdeme ju na ka�−
dej mape Grécka, hoci nemá ani ti−
síc obyvate¾ov; to preto, �e ve¾kos� a
význam sú dva rozdielne pojmy. V
turistických príruèkách je oznaèená
rovnakým poètom hviezdièiek ako
Akropolis v Aténach.

Mô�eme sa do nej dosta� z Atén
vlakom, autom i lietadlom; menej
obvykle aj loïou alebo pešo.
Vzdušnom líniou je to 180 kilome−
trov, po zemi a po mori takmer dva−
krát to¾ko. Ka�dá z týchto ciest má
svoj pôvab a stojí za to. Napríklad li−
etadlom via Adrovida: poskytuje
nám poh¾ad na krajinu Grékov,
ktorý bol kedysi výsadou iba ich bo−
hov. Alebo vlakom cez Patras a Pyr−
gos: od Korintu vedie popri bela−
som zálive, ktorého obzor lemuje
legendárny Parnas, a potom sa
vnára do kraja ako zo sna o zlatom
veku. Keï sa rozhodneme pre auto
èi autobus, urobíme azda najlepšie:
vystúpime, kde sa nám zachce: na
Istme pri rozhraní dvoch morí, v báj−
nom Argolise pri hradoch homér−
skych hrdinov, v bla�enej Arkádii i
hocikde inde. Mô�eme však tieto
cesty aj kombinova�, trebárs pri dru−
hej návšteve. Kto bol v Olympii,
spravidla sa ta vracia.

Do Olympie sa prichádza hneï
po prvý raz ako na známe miesto.
Nestretneme vari èloveka, èo sa tam
ocitol náhodou. Ka�dý sa na òu ako
−tak pripravil; pravda, historik ináè
ako radový turista èi záujemca o mi−
nulos� a súèasnos� športu. Avšak aj
ten, kto si ju doslova naštudoval, si
pred odchodom do nej celkom rád
obèerství poznatky. A hlavne si ich
zaradí do širších súvislostí.

Najlepšiu príle�itos� dávajú na to
Atény. Sú predsa – dnes ako v an−
tike – „Heladou v Helade“.

„Nosi� sovy do Atén“ znamená
okrem iného opakova�, èo je všeo−
becne známe. V našom prípade teda
to, �e Atény sú hlavným mestom
Grécka, �e majú štyri milióny obyva−
te¾ov, �e le�ia v polkruhu belasých
hôr nad belasým morom, �e sú výs−
tavné, rušné a príjemné pre �ivot
¾udí, �e ich krášlia stavby, ktoré pa−
mätajú tisícroèia a aj v troskách
predstavujú klenoty architektúry. �e
sú najstarším ve¾komestom na pôde
Európy, �e ich obèania priniesli u�
pred vekmi neocenite¾ný vklad do
pokladnice svetovej kultúry a civili−
zácie... A, samozrejme, aj to, �e sa v
nich konali roku 1896 prvé novoveké
olympijské hry.

Pri prvej návšteve prekvapia
Atény moderným výzorom. ¼udia v
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nich bývajú u� vyše štyritisíc rokov,
ale ich budovy majú vekový priemer
okolo štyridsa� rokov. Po rozkvete v
posledných storoèiach pred naším
letopoètom sa ich vývin za byzant−
ských èias zastavil. Za tureckej oku−
pácie zmizli takmer z povrchu zeme,
a keï sa z nej zaèiatkom minulého
storoèia oslobodili, mali iba dvetisíc
obyvate¾ov. Prvý novogrécky krá¾
Oton pozval vtedy mníchovského ar−
chitekta Klenza, aby vypracoval plán
na ich výstavbu. Na jeho rysovacej
doske vzniklo v duchu antických tra−
dícií mesto s rovnými a kolmými uli−
cami, námestiami a parkmi. Plán sa
len pozvo¾na menil na skutoènos�,
prièom nemeckí a dánski architekti
priniesli do Atén tzv. novogrécky
sloh. Ich grécki nástupcovia sa dali
novou cestou: vtisli mestu tvárnos�
úèelnými stavbami, ktorých hlavnou
ozdobou sa stala zdôraznená jedno−
duchos� a tlmená farebnos�. V Até−
nach teda nenájdeme pompéznos�
baroka, ozdobnos� secesie, vystato−
vaènú honosnos� bánk a pois�ovní;
zato ani èin�ové domy v podobe ka−
sární a brlohy chudoby. Krivolaké
ulice so starými domcami sa zacho−
vali len v malebnej štvrti Plaka pod
bralom Akropolis; ináè je tu takmer
všetko nové alebo obnovené. S vý−
nimkou tých nieko¾kých stavieb,
ktoré pochádzajú z èias pred zro−
dom nášho kalendára, èo robia
Atény Aténami.

Týchto stavieb nie je v Aténach
ve¾a, napríklad v porovnaní s Rímom; a
to je pre prišelca ïalšie prekvapenie. V
skutoènosti sú sústredené, èi skôr roz−
ptýlené na ploche asi dvakrát pol kilo−
metra. Neèudujme sa: za výstavbou
Atén sa tiahne ako tieò ich sústavné ni−
èenie cudzími nájazdníkmi. U� pred
2500 rokmi ich spálili a zrúcali Per�a−
nia, pred 2000 rokmi ich vyplienil rím−
sky vojvodca Sulla, zhruba pred 1750
rokmi ich spustošili germánski Herulo−
via; po kri�iakoch i ïalších
nájazdníkoch dovàšili dielo skazy
Turci. Pomníky a sochy, ktorými vy−
zdobili Aténèania svoje mesto, zmizli
ešte dôkladnejšie ako stavby: odvlie−
kali a nièili ich dobyvatelia, odvá�ali ich
obdivovatelia a zberatelia. No aj to
málo, èo tam po tom všetkom ostalo,
je nieèo jedineèné. Práve preto sú
Atény, dnes ako kedysi, „mesto nepo−
dobné iným“.

Prvé miesto medzi pamiatkami a
pamätníkmi dávnej aténskej slávy, èi
miesto vonkoncom mimo poradia,
zaujíma nesporne Akropolis. Prevy−
šuje všetko dookola, a to v doslov−
nom i prenesenom zmysle slova.
Námestie z rímskych èias pod jej se−
verným svahom v porovnaní s òou
takmer zaniká, hoci ståpy Hadriáno−
vej kni�nice i reliéfy mramorovej
Ve�e vetrov by boli inde magnetom
pre turistov. Sèasti to platí aj o
Agore, hlavnom námestí starove−
kých Atén, o ktorom máme správy
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u� z èias okolo roku 600 pred n.l. a
ešte z èias okolo roku 400 n.l. Roz−
prestiera sa o vo¾aèo ïalej na západ
a dnes je zrúcaniskom, ktorého pus−
totu osvie�ujú oleandre a cyprusy.
Zvyšky jeho budov siahajú zväèša
iba po kolená a zo sôch sú vyššie
ako èlovek iba tri torzá Gigantov. Pri−
tom vieme, �e na òom stáli štyri
chrámy, budovy ¾udového snemu a
súdu, hlavného velite¾stva vojska, ol−
táre bohov a pomníky významných
obèanov, �e ho obklopovalo šes�
krytých kolonád, �e bolo krásne vy−
dlá�dené a jeho vo¾né priestranstvá
tienili platany. Len dve stavby sú
uká�kou toho, v akej nádhere sa
skvelo: na východnej strane jedna z
obnovených kolonád, Attalova stoa,
a na západnej vyvýšenine Teseion,
najzachovanejší chrám antického

Grécka. Pred skazou sa zachránil
akoby zázrakom. Jeho metópy sú na
pôvodnom mieste a takmer v plnom
poète, na jeho povale sú ešte zvyšky
pôvodnej farby, jeho mramorové
ståpy a steny pokrýva �ltkastá patina,
ktorá sa na slnku mení na zlatú...
Kdekto od nás pozná jeho kópiu z
minulého storoèia, postavenú vo vie−
denskom Volksparku. Pôvodný
chrám, starý dva a pol tisícroèia, vy−
zerá rozhodne lepšie.

Akropolis je vládkyòa Atén: skala
so strmými svahmi porastenými
smrekmi a agávami, vo výške sto−
pä�desiat metrov zrovnaná na plo−
šinu, na ktorej stoja stavby, èo ne−
majú na svete páru. K jej úpätiu vedú
cesty z hociktorej strany; k jej stav−
bám sa ináè ako hlavnou bránou do−
stane len skalolezec. Táto brána,
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HERODA ATICKÉHO



Propylaje, je vzorom monumentál−
nosti. Tvorí ju ståporadie v dórskom
slohu a z pentelského mramoru, po−
stavené pod¾a plánov architekta
Mnesikla v rokoch 437 – 432 pred
n.l. Má dve krídla: v severnom bola
aténska štátna obrazáreò a v ju�nom
svätyòa pôvabných bohýò Hór. Pred
touto svätyòou, na skalnom vý−
be�ku, stojí neve¾ký iónsky chrám
bohyne Atény Nike èi�e Ví�aznej; je
taktie� z pentelského mramoru, po−
chádza z rokov 427 – 424 pred n.l. a
jeho architektom bol spolutvorca
Partenónu Kallikrates. Keï prejdeme
Propylaje, zjaví sa nám na ¾avej
strane Erechteion so Sieòou dievèat
(kór) a ståpmi v podobe �enských
postáv (karyatíd). Je to skupina svä−
týò v iónskom slohu, stvárnená do
jednoliateho mramorového celku;
meno má pod¾a Erechtea, prvého
aténskeho krá¾a, ktorý polo�il �ivot
pri obrane svojho mesta. Postavili ho
v rokoch 421 – 406 pred n.l. pod¾a
plánov architekta Filokteta pre kult
najstarších bohov. Pri jeho západ−

nom múre rastie oliva, ktorú tam po−
d¾a mýtov prvý raz zasadila bohyòa
Aténa, dcéra najvyššieho boha Dia a
ochrankyòa Atén.

Aténe bol zasvätený najväèší a
najslávnejší chrám na Akropolis,
ktorý starí básnici nazvali Partenón
(pod¾a jej prímenia Partenos, „Panen−
ská“); ináè ho Gréci volali len
„Chrám“, lebo nato¾ko vynikal nad
ostatnými, �e ho nemuseli odlišova�
menom. Vytvorili ho pod vedením
Feidia, najväèšieho aténskeho
umelca, a pod¾a plánov Kallikrata a
Iktina v rokoch 447 – 432 pred n.l. Na
jeho stavbu pou�ili opä� belostný
mramor z pentelských lomov. Dali
mu pôdorys 69,5 krát 30,9 metra a
olemovali ho 46 dórskymi ståpmi,
ktoré boli vysoké 10,4 metra a na èel−
nej i zadnej strane zdvojené. Ve¾kos�
tohto chrámu, samu osebe úcty−
hodnú, prevyšovala však jeho výz−
doba. Tvorilo ju 92 štvorcových do−
siek (metóp) s vysokým reliéfom, 160
metrov vlysu s nízkym reliéfom a vyše
40 štítových sôch nad�ivotnej ve¾−
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Moderná rekonštrukcia
Attalovej stoy na Agore 
v Aténach



Chrám bohyne Atény Nike
na Akropolis

kosti. Chrámovú sochu Atény zhotovil
Feidias zo zlata a slonoviny; do svä−
tyne ju postavili roku 438 pred n.l.
Toho istého roku, na Aténin sviatok,
chrám aj zasvätili. Obrad vykonal
hlavný organizátor jeho výstavby a
najväèší aténsky štátnik Perikles. To
sú, pravda, len suché údaje o štyroch
najvýznamnejších stavbách na Akro−
polis, ktoré tam stoja dodnes. Všetky
štyri sú �a�ko poškodené. Z vyše
stovky iných menších stavieb a pom−

níkov, ktoré boli medzi nimi rozosiate
ako šperky, ostalo ešte menej èi ne−
ostalo niè. Propylaje premenili Turci
na sklad munície, ktorej výbuch ich
roku 1640 znièil. Chrám Atény Nike
zas zbúrali, aby na jeho mieste posta−
vili štyri kanóny (naš�astie trosky ne−
odpratali, a tak sa z nich dal po oslo−
bodení Grécka znova postavi�).
Erechteion si zasa dajaký paša pre−
menil na hárem a pre svoje dámy ho
patriène zmodernizoval. Len s ve¾kým
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úsilím sa ho podarilo ako−tak vráti� do
pôvodného stavu. Partenón bol dve
tisícroèia hlavným aténskym chrá−
mom; prvých tisíc rokov Panenskej
Atény, druhých Panny Márie. V 16.
storoèí ho Turci premenili na mešitu a
vylepšili minaretom, v 17. storoèí ho
povýšili na sklad pušného prachu; za
vojny s Benátèanmi ho roku 1687 za−
siahla zablúdená gu¾a delostrelcov
grófa Königsmarka a výbuch mu dal
dnešný vzh¾ad. Tým sa však jeho
pustošenie neskonèilo. V rokoch
1802 – 1803 odviezol z neho lord
Elgin vyše 200 debien reliéfovej výz−
doby (aj s jednou karyatídou z Erech−
teia) do Škótska, ale britský
parlament ho donútil preda� ju
Britskému múzeu.

Dojem z návštevy Akropolis je ne−
opísate¾ný: z poh¾adu na jej stavby, z
preh¾adu dejín jej výstavby i nièenia,
z celkovej atmosféry. Mnohí sa ho
pokúsili vyjadri� slovom i obrazom,
všetky verše a farby sú však zoèi−
voèi skutoènosti mdlé a nevýsti�né.
Ve¾kolepos� sa tu spája s krásou a

krása s majestátom vekov na najvyš−
šej mo�nej úrovni.

Šes�sto rokov po výstavbe Parte−
nónu napísal Plutarchos: „Ako tieto
stavby rástli do výšky, udivujúc svo−
jou ve¾kos�ou a nenapodobite¾nou
krásou svojich tvarov, remeselníci sa
usilovali povznies� svoju prácu na
výkon umelecký. Najú�asnejšia bola
pritom rýchlos� práce.“ (Partenón s
celou jeho výzdobou postavili za
pätnás� a Propylaje za pä� rokov,
chrám Atény Nike za tri roky.)
„Vzbudzujú o to väèší obdiv, �e vzni−
kli v krátkom èase na dlhé veky. Po−
kia¾ ide o krásu, vyvolávali u� vtedy
dojem vznešenej starobylosti, a na−
vzdory tomu si doteraz zachovali pô−
vabnú svie�os� a novos� prvého dòa.
Akási mlados� na nich kvitne bez
oh¾adu na stároèia a pri�ahuje na ne
poh¾ad, akoby z nich vy�aroval duch
veènosti a nestarnúcej duše“. Tieto
obdivné slová sú prostým konštato−
vaním faktu, a hoci od ich napísania
uplynulo u� trikrát šes�sto rokov, pla−
tia dodnes.

Kariatídy na portále
Erechtea, Akropolis



Akropolis je v�dy plná ¾udí, Gré−
kov i Negrékov zo všetkých konèín
sveta. Hoci sa dá prejs� z jedného
konca na druhý pohodlne za štvr�
hodiny (celá jej plocha nemeria ani
tri hektáre), nikto sa tu neponáh¾a;
ani turista z akcie „tri štáty za dva
dni“. Èlovek by tu chcel najradšej
zastavi� èas... A keï si prezrie mú−
zeum tamojších nálezov a osvie�i sa
v tieni daktorého z nemnohých stro−
mov, znova sa vracia k jej stavbám,

obchádza ich po vyhladených kame−
òoch a mramorovom štrku, podchví−
¾ou sa zastavuje a �asne v nemom
údive. Napokon sa predsa len vybe−
rie na vyhliadkovú terasu na samom
konci akropolskej skaly. Je na jej
najvýchodnejšom výbe�ku a veje
nad òou belasá zástava s bielym krí−
�om Helénov.

Dole sa rozprestiera do nedozi−
erna belostné Aténino mesto. Za uliè−
kami a strechami Plaky, smerom k
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Mince na pamiatku hier.
Zhora:

pergamská
z rokov 136 – 138 n. l.

byzantská
z rokov 218 – 222 n. l.

theiateirska
z rokov 253 – 259 n. l.

a pergská
z rokov 253 – 268 n. l.

Všetky sú z bronzu.
Na prvých troch sú víťazné

vence, peňažné ceny
v mešcoch a žrebovacie

amfory, na štvrtej traja
atléti pri žrebovaní poradia

na štarte.
(Originál prvej

sa nachádza v Štátnych
múzeách v Berlíne,
druhej v Glyptotéke

Ny Carlsberg v Kodani,
tretej v Štátnych antických

zbierkach v Mníchove,
štvrtej v Archeologickom

múzeu v Istanbule)

Pohľad na Akropolis
v Aténach



zalesnenej homole Lykabettu, je
ve¾ké štvorcovité priestranstvo:
hlavné námestie Syntagma. Nad ním
sa dvíha okrová budova parlamentu,
bývalého krá¾ovského paláca, na−
pravo sa zelenie Národný park.
A ešte ïalej na východ, kde máme
nádej, �e na obzore uvidíme jasnú
hladinu mora, vystupujú z údolia ni−
ekdajšej rieèky Ilissa ståpy antického
chrámu.

Je to Olympieion, chrám Dia

Olympského. Za ním presvitá zo ze−
lene svahov Ardetta biela podkova
aténskeho štadióna.

Z Akropolis na štadión vedie jedna z
najkrajších promenád, èo vôbec
existujú. Volá sa cesta Dionýzia Are−
opagita a dostaneme sa na òu, keï
po zostupe z Propylají zaboèíme do−
¾ava.

Neve¾mi pravidelné schody,
avšak z mramorových ståpov a kvá−



drov z antických stavieb, nás do−
vedú najprv k ódeiu Heroda Atic−
kého, divadlu pre hudobné a drama−
tické predstavenia z roku 161 n.l.,
ktoré dodnes slú�i (po neve¾kej re−
konštrukcii) svojmu úèelu. Za ried−
kym borovým hájom a husto zapar−
kovanými autami sa nám otvorí vý−
h¾ad na dva pahorky: jeden z nich,
Museion, bol zasvätený Múzam, a
druhý, Pnyx, bol sídlom aténskeho
¾udového zhroma�denia. Pozostatky
jeho sedadiel a kolonád pamätajú
èasy, keï v òom reènievali Temisto−
kles a Perikles, keï v òom zasadali s
rovným hlasovacím právom všetci
aténski obèania, keï Atény boli po
Solónových a Kleistenových refor−
mách z konca 6. storoèia pred n.l.
prvým štátom, ktorý svoje zriadenie
s hrdos�ou nazval demokraciou.

Cesta Dionýzia Areopagita sa vi−
nie okolo ju�ného svahu Akropolis a
jej asfalt lemujú agáty, agáve, cyp−
rusy a zlaté strapce mimóz. Nad nimi
sa spoèiatku tiahnu múry kolonády,
ktorú dal postavi� pergamský krá¾
Eumenes II. (otec Attala II., staveb−
níka kolonády na Agore). Za nimi sú
roztrúsené zvyšky svätýò boha le−

kárstva Asklepia a jeho dcéry Hy−
giey, bohyne lásky a krásy Afrodity,
bohyne úrody Demeter a okrem
iných aj mýtického krá¾a Aigea, kto−
rého meno znie dodnes v názve
Egejského mora. Keï zídeme tak
nízko, �e nám hradby zaènú zakrý−
va� Partenón, ktorý nad tým všetkým
tróni v jasnom lesku, mô�eme si na
chví¾u odpoèinú� na mramorových
kreslách Dionýzovho divadla. Po−
chádzajú zo 4. storoèia pred n.l. Keï
toto divadlo druhý raz zrekonštruo−
vali, existovalo u� dvesto rokov. Je
to najstaršie divadlo na svete a dlhý
èas bolo aj najväèšie: do jeho pol−
kruhového h¾adiska, ktoré vystupo−
valo a� k bralám Akropolis, sa zmes−
tilo 30 000 divákov. Jeho javisko má
ešte pôvodnú dla�bu. Tu mali premi−
éru Aischylove, Sofoklove a Euripi−
dove tragédie, Aristofanove komédie...

Hry spred dvadsiatich piatich sto−
roèí, ktoré sa do�ili dnešných èias a
televíznych obrazoviek!

Z Dionýzovho divadla, kde sa po−
d¾a Periklovho zákona hradilo chu−
dobným obèanom vstupné zo štát−
nej pokladnice, si urobíme malú od−
boèku k Lysikratovmu pomníku.

Partenón, Atény.
Fotografia zachytáva stav
z konca 19. storočia.



Stojí v malom parèíku, má podobu
štíhlej nevysokej rotundy a pripo−
mína ví�azstvo speváckeho zboru ve−
deného aténskym obèanom Lysikra−
tom na oslavách Dionýzovho sviatku
roku 335 pred n.l. Je to jediný zo sto−
viek podobných i ove¾a umeleckej−
ších pomníkov starovekých Atén,
ktorý sa zachoval na pôvodnom mi−
este. Naproti nemu, za širokou trie−
dou krá¾ovnej Amálie, sa dvíha nad
riekou automobilov brána cisára Ha−
driána, jedného z mála rímskych
vládcov s priate¾ským vz�ahom ku
Grékom. Na jej bli�šej strane si mô−
�eme preèíta�, �e „Tu sa konèí staré
mesto Teseovo“, na opaènej je ná−
pis „Tu sa zaèína nové mesto Hadri−
ánovo“. Keï cez òu prejdeme, sme
na posvätnej pôde Olympieia.

Olympieion bol najväèší aténsky
chrám a pod¾a tradície najstarší
chrám pod slnkom. Zalo�il ho vraj
Deukalión, keï sa s man�elkou Py−
rrhou zachránil pred potopou sveta,
jeho skutoèné základy však polo�ili
aténski Peisistratovci okolo roku 515
pred n.l., a to na mieste staršieho Di−
ovho chrámu. Dokonèi� ho dal a�
Hadrián roku 132 n.l., jeho stavba
teda trvala vrátane prestávok šes� a
pol storoèia.

Lívius ho nazval „jediným chrá−
mom s rozmermi hodnými ve¾kosti

boha“: stál na umelej terase, ktorej
pôdorys meral 108 krát 40 metrov,
zdobilo ho 104 korintských ståpov vy−
sokých 17,5 metra a celý bol z pentel−
ského mramoru. Trinás� jeho ståpov sa
zachovalo v skupine na juhovýchod−
nom rohu a prichodíme si medzi nimi
ako v kamennom lese obrov, dva ïal−
šie stoja osamelo na západnej strane,
jeden le�í obïaleè ako rozrezaný
strom. Na východnej strane k nemu
priliehajú tenisové ihriská, plavecký
bazén a ¾ahkoatletické trate. Niet azda
športoviska, ktoré by sa mohlo poch−
váli� majestátnejšou scenériou.

Od chrámu Dia Olympského k
olympijskému štadiónu je to ešte
hodný kúsok. Trikrát nám musí uvo¾−
ni� cestu zelená, kým sa dostaneme
na jeho vstupnú rampu. Keby sme
ho nepoznali z fotografií, jeho tvar by
nás prekvapil. Nie je elipsovitý ako
zvyèajný štadión, ale z jednej strany
otvorený; svojím pôdorysom pripo−
mína podkovu. Pritom je pomerne
úzky, tak�e sa na òom nedajú hra�
napríklad futbalové zápasy. Ospra−
vedlòuje ho však to, �e svoj tvar do−
stal v èase, keï o futbale nebolo
ešte ani chýru, ani slychu. Na ¾ahko−
atletické preteky však dobre vyho−
vuje; na tie ho toti� postavili. Rov−
nako ako pretekári si ho chvália aj
diváci. Do jeho štyridsiatich šiestich
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Dionýzovo divadlo
pod Akropolis



radov sa ich vojde vyše 60 000 a
všetci dobre vidia. Chvália ho aj us−
poriadatelia, lebo vzh¾adom na to, �e
je rozdelený na šes�desiat sekcií,
dostanú sa doò ¾udia bez tlaèenice a
vyprázdni� ho mô�u za necelých de−
sa� minút. Za ideálny ho pova�ujú
dokonca po�iarnici: nie je na òom
ani kúsok dreva. Celý je z mramoru,
a to z pentelského – ako Partenón.

Oficiálne sa tento štadión nevolá
„olympijský“, hoci ho postavili pre
prvé novoveké olympijské hry, ale
„panaténajský“. Presnejšie: iba ho
znova postavili, lebo tam stál u� tisí−
croèia predtým. Meno dostal pod¾a
hier, ktoré sa na òom konali ka�dý
štvrtý rok ako súèas� Ve¾kých panaté−
nají, osláv Aténiných narodenín, resp.
Malých panaténají, slávených ka�do−
roène koncom júla. Prvé správy o
týchto hrách máme z druhej polovice
6. storoèia pred n.l., keï ich program
zreformoval aténsky vládca Peisistra−
tos, slávili sa však takpovediac od ne−
pamäti. Štadiónom sa tu pôvodne vo−
lala iba be�ecká tra�, ktorá merala
jedno štádium (zo starogréckeho
„stadion“, t.j. v atických mierach
177,6 metra). Diváci sedeli po stáro−
èia iba na trávnatých úboèiach nad

údolím. Kamenné sedadlá dal pre
nich postavi� a� v rokoch 331 – 330
pred n.l. aténsky štátnik a reèník (a
hlavne finanèník) Lykurgos. O pol tisí−
croèia, asi v rokoch 140 – 144 n.l., dal
tieto sedadlá prebudova� z pentel−
ského mramoru iný aténsky štátnik a
reèník (a hlavne boháè) Herodes
Atický, ktorý dal postavi� aj ódeion pri
Akropolis. Vtedy dostal štadión svoj
dnešný pôdorys: pretekárske pole ši−
roké 33,5 metra a dlhé 204,1 metra,
ohradené dvojitým kamenným mú−
rom. H¾adisko pozostávalo zo seda−
diel v 47 radoch nad sebou, ktoré boli
na juhozápadnej strane spojené po−
loblúkom a asi v poloviènej výške roz−
delené pozdå�nym priechodom; vo−
šlo sa do neho 60 000 divákov, to¾ko
ako dnes. Keï padlo rozhodnutie, �e
sa po takmer 1500−roènej prestávke
olympijské hry obnovia, dal tento
medzitým celkom znièený štadión
znovu vybudova� alexandrijský Grék
(a opä� finanèník a boháè) Jorgos
Averof. Rovnako ako Herodes Atický
a Lykurgos na vlastné náklady.

Nech sa tomuto štadiónu vytýka
hocièo (vlastne len to, �e sa nehodí na
futbal), èlovek so zmyslom pre tradíciu
je rád, �e stojí tak, a nie inak. Je to ob−
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Kavalkáda na severnej
strane Partenónu
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