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Ста ри Гр ци су во ле ли да се так ми че. 
При ре ђи ва ли су над ме та ња у све му 
– у јав ном го вор ни штву, сли ка њу, 
пи са њу па чак и у љу бље њу.

Пр во по гла вље

Спорт у ста рој Грч кој



8 9

Сва ки ве ли ки до га ђај био је до бар 
по вод за спорт ско так ми че ње. Гр ци 
су при ре ђи ва ли тр ке и рвач ке ме че-
ве на го зба ма и о вер ским пра зни-

ци ма – као и на са хра на ма.

Чак и ка да су 
ишли у рат, но си ли су са со бом 
спорт ска ко пља и ди ско ве.

Али нај о ми ље ни ја су би ла спорт-
ска так ми че ња, као на при мер 

у: тр ча њу, тр ка ма дво ко ли ца, 
бок су, рва њу и ба ца њу 
ди ска.*

* Окру гли ка мен.
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Олим пи ја се на ла зи ла у пре-
ле пој реч ној до ли ни, окру же-

на ма сли ња ци ма и ни ским бре-
го ви ма ју го за пад не Грч ке.

Љу ди су до ла зи ли у Олим пи ју 
да се кла ња ју Зев су, кра љу грч ких 
бо го ва, и Хе ри, ње го вој кра љи ци.

Ни ко ни је си гу ран ка ко су за и ста 
Олим пиј ске игре по че ле, али пр ви за-
бе ле же ни спорт ски до га ђај у Олим-
пи ји од и грао се 776. го ди не пре но ве 
ере, пре око три хи ља де го ди на.

Дру го по гла вље

Пр ве Игре


