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O

rganizados e instituidos em 776 a.C., em Olimpia, os Jogos Olimpicos recuam, entretanto, no tempo, quando suas origens se identificam com a propria historia do
santuario. Referencias significativas em Pindaro (Olimpicm), e em Pausanias (5,13)
apontam para o mito de Pelope, heroi local que havia vencido em duelo Enomau, pai
de Hipodamia, num rito nupcial e de sucessao ao trono, facanha que o prestigiou, apos
a sua morte, com um santuario caracterizado como um heroon, em cujas proximidades Heracles, seu descendente, deu inicio a pratica de Jogos Funebres em sua honra.
Pode-se supor que antes de consagrar Zeus em Olimpia, os concursos atleticos tenham homenageado Pelope. A mencao de Pausanias, acrescentam-se as descobertas
arqueologicas que identificaram e recuperaram o tumulo de Pelope - o Pelopion, cujos vestigios remontam ao inicio do I rnilenio a.C., evidenciando tratar-se da primeira
instalacao de carater cultual no santuario de Oiirnpia.
Desses Jogos Funebres tem-se uma ideia mais precisa com base nos funerais de Patroc10 tal como os registram a poesia homerica e as representacoes figuradas arcaicas
que, como todas as cerimonias funerarias na Grecia antiga, correspondiam a um ritual
de revigoracao do morto e, em consequencia, da comunidade. Neste contexto, enriquece-se o sentido dos Jogos Olimpicos na Grecia antiga que, em sua origem, estariam
tambem vivificando o grupo social. .
Palavras-chave:Grecia; Oiimpia;Jogos Olimpicos;Jogos funebres;Culto heroico; Cultos agrarios.

atletismo e o espirito agonistico sempre se relacionaram, na Grecia antiga, com o mito e a religiao: as competicoes esportivas realizavam-se por ocasiao de festas religiosas, em santuarios e nas proximidades dos templos. Assim foi em Olimpia, em Delfos,
em Nemeia e no Isimo de Corinto. Diversas modalidades de jogos passavam por instituicoes
divinas e heroicas: Apolo inventou o pugilato vencendo Ares; Zeus instituiu a luta em disputa
com seu pai Crono; Jasao inventou opentathlon (os cinco jogos mais celebres na AntiguidaClussica, Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 45-60, 1996-1997
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de - corrida, arremesso de disco, lancamento de dardo, salto e luta) durante a expedicao dos
Argonautas; a corrida teria sido tambem uma instituicao de Apoio disputando com Hermes ou,
segundo a versao mais corrente, foi uma invencao de Heracles. Este, vindo de Creta a Olimpia,
com seus irmaos Kouretes/Datyloi, com o intuito de cuidar de Zeus-crianca (Pausanias 11,
5.7), Heracles Idaios, incitou os irmaos a disputar uma corrida, depois de ter fixado o comprimento do estadio, coroando o vencedor com um ramo de oliveira selvagem (Yalouris,
1988, p. 80). Ritos nupciais e de disputa pela sucessao ao trono associavam-se tambem a pratica dos concursos atleticos; finalmente, a articulacao com jogos funebres em honra de herois
e mencionada pelos autores antigos e tem registro em fontes iconograficas.
Se as competicoes atleticas se inserem incontestavelmente, nas suas origens, no contexto do mito e da religiao, nao sao uniformes as versoes das fontes antigas a respeito delas, e
esta diversidade de explicacao tem levado os autores modernos a interpretacoes tambem divergentes e, as vezes, discordantes. Tres teorias tem sido propostas: os antropologos classicos
como Frazer e principalmente Cornford situam as origens dos Jogos no contexto da disputa ritual pelo trono (Cornford,p. 2 12-259); Cook dirige as suas interpretacoes harmonizando esta
teoria com a referente aos jogos funebres em honra de herois, apoiando-se sobretudo no mito
de Enomau e Pelope, consagrado em Olimpia; Gardiner (~ardiner,1925, p. 64) propoe uma
terceira origem fundamentando-se em rituais agrarios: para ele, as festas olimpicas tinham
um carater de lustracao marcando o inicio e, mais tarde, a metade do Grande Ano do calendario grego (periodo de oito anos) e este ritos de purificacao eram realizados em homenagem a
Zeus, o deus predominante em Olimpia. Esta cerimonia seria uma sobreposicao de algum festival antigo, realizado para promover a prosperidade das colheitas, especificamente no tocante a oliva (Gardiner, 1910,1925,1930). Estas explicacoes nao sao excludentes, a meu ver, e,
na verdade, se conjugam num amalgama de rituais associados as praticas funerarias, como
veremos a seguir.
Os Jogos Olimpicos foram reorganizados em 776 a.C., segundo a tradicao, por 6xylos
dou ,$hitos de Elis, a conselho do Oraculo de Delfos. Esta data e importante - passou a ser
referencia para os gregos medirem o tempo - e se situa no ambito das intensas mutacoes que
culminam com a genese dapolz's. Os aristocratas que representavam a classe dirigente e dominante organizam os cultos poliades divinos e heroicos. Neste contexto, o culto heroico
tem papel relevante e a ideologia heroica corresponde bem aos anseios das grandes famiuas
aristocraticas que pretendiam, com frequencia, descender dos principes da era micenica (Leveque, 1972, p. 25-26). Com efeito, o substrato micenico participa sobremaneira deste conjunto de tradicoes lendarias referentes a origem dos Jogos Olimpicos e para entende-las e.preciso fundamentar-se na propria historia do santuario de Olimpia.
Os estudos criticos de H. -V. Herrmann e C. Rolley (Herrmann, 1962, 1972; Rolley,
1977, 1983) revelaram resultados definitivos referentes as origens do culto em Olimpia. Seu
santuario situa-se numa regiao onde os arqueologos detectaram vestigios do Heladico Medio
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(aprox. 2000-1600 a.C.) e do periodo Micenico (aprox. 1600-1200 a.C.). Mas, como veremos, os vestigios do Bronze Medio referem-se a uma pequena aglomeracao situada na regiao
norte do recinto, nas proximidades do Pelopion, isto e, o santuario heroico - heroon -de Pelope, recuperado pela Arqueologia com base numa descricao minuciosa de Pausanias V, 13
que comentaremos mais adiante (Figs. 1,2,3 e 4). Sobre a ocupacao meso-heladica havia um
estrato de areia estenl trazida pelo rio Alfeu. A instalacao seguinte e o tumulus, elevacao artificial, do Pelopion I, isto e o heroon de Pelope em sua primeira fase. Desse modo, o Pelopion I, posterior portanto as habitacoes do Heladico Medio, apresentava-se recoberto por uma
camada de terra negra contendo ex-votos do periodo Geometrico.
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Figura 1 - O santuario de Olimpia: habitacoes mesoheladicas e Pelopion I
(Herrmann, 1962, p. 16, Fig. 2)

Do primeiro nivel do Pelopion datam estatuetas de terracota do I rnilenio a.C., mais
precisamente do ano 1000 a.C., contradizendo as opinioes defendidas pela literatura especializada de que o Pelopion I dataria do periodo Micenico com base nos aspectos lendarios da
historia desse heroi. Confirmando ainda mais esta interpretacao dos dados arqueologicos esCtassica, Sao Paulo, v. 9/10, n. 9/10, p. 45-60, 1996-1997

47

Figura 2 - Santuario de Olimpia (Yalouris, 1976, p. 100-101, Fig. 40)
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Figura 3 - Pelopion. Oiimpia; foto DAI (Deutsches Arcaologisches Institut - Athen. Neg. Nr.: OL. 303)

ta o fato de que o santuario de Olimpia nao
foi frequentado durante o periodo Micenico
simplesmente porque nele corria o rio Alfeu
como comprova a camada estenl de areia entre o estrato meso-heladico e a instalacao do
Pelopion I por volta do ano 1000 a.C. Alem
dos aspectos lendarios relativos a Pelope, situando-o entre as figuras da "idade heroica"
micenica, os arqueologos se apoiaram tambem em vestigios
micenicos descobertos nao
Figura 4 - Pelopion 1-11-111 (Herrman, 1972,
na area do santuario arcaico mas em seus arp. 55, Fig. 25)
redores e sem possuir nenhuma significacao
particular relativa a praticas religiosas. A ausencia de ocupacao micenica neste setor e a cronologia das oferendas votivas combinada com a natureza habitacional e nao religiosa dos vestigios mesoheladicos impoem a evidencia de que o Pelopion I e a primeira instalacao de carater cultual no santuario de Olimpia. Desta forma, conclui C. Rolley, a primeira atividade religiosa em Oiimpia, isto e, o culto heroico no Pelopion I, data de aproximadamente 1000 a.C.
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Isto e o que tem a dizer a arqueologia de campo e a sua correta interpretacao. No tocante aos vestigios textuais, duas fontes escritas referem-se ao Pelopion relacionando-o com
os Jogos Funebres: Pindaro, nas Olimpicas, odes aos vencedores, e Pausanias. Na Olimpica
I, 93-95, o poeta menciona o ~ U p P o cdo heroi Pelope e esta mencao se repete em X, 24-25,
acrescida da passagem que concerne a fundacao dos Jogos, junto ao tumulo de Pelope, pelo
heroi Heracles.
O texto de Pausanias no livro V, 13 e bastante rico de pormenores: trata-se de um
heroon ( ~ i p o o v )um
, recinto sagrado ( T ~ ~ E V Ocoberto
C ) , de arvores e que recebia sacrificios de um carneiro negro no Poepoc (uma fossa); foi instalado por Heracles, descendente de Pelope, o que permite pensar tambem no carater dinastico dos cultos heroicos.
Estes testemunhos apontam para o prestigio de Pelope em Oiimpia e e o seu mito que
Fidias escolheu, no sec. V a.C., para figurar no frontao leste do templo de Zeus. Originario da
Anatolia, era filho de Hermes ou de Tantalo, as versoes antigas diferindo neste aspecto. Seu
nome, origem da denominacao do Peloponeso, esta ligado ao mundo da mitologia micenica.
Teria recebido de Hermes o divino cetro que passou em sucessao a Atreu, Tiestes e Agamemnon. Seu mito em Oiimpia e uma historia de disputa dinastica: Enomau, prevenido por um
oraculo que seria destronado pelo genro, desafiou os pretendentes a mao de sua filha, Hipodamia, a vence-lo numa corrida de carros de Olimpia ate o Istmo de Corinto. Enomau recebera de seu pai Ares cavalos invenciveis e ja havia derrotado treze pretendentes quando se apresentou Pelope, que subornou o auriga Mirtilo para remover os pinos dos eixos do carro de
Enomau. Este foi atirado para fora do carro e morreu. Em consequencia,Pelope casou-se com
Hipodamia e reinou em lugar de Enomau.
Os protagonistas desta lenda receberam, todos, monumentos em Oiimpia, no interior
do santuario. Mas o temenos de Pelope, o Pelopion, recebeu cultos funerarios sucessivos e o
seu heroon sofreu varias reformas ao longo dos seculos, desde a sua primeira instalacao no
sec. X a.C. Alem dos textos acima mencionados, dispomos de outra passagem de Pindaro,
Olhpica XI, segundo a qual Heracles, filho de Alcmena, foi quem primeiro celebrou os Jogos
junto ao tumulo de Pelope depois de ter enfrentado os trabalhos impostos por Augias; foi tambem quem delimitou o bosque do Altis, deu o nome de Crono a colina que o domina, introdu-.
ziu em Olimpia a oliveira sagrada e estabeleceu as leis que os Etolios administrariam, come
juizes dos Jogos. Pausanias II,5.7 concorda com esta versao, mas refere-se ao Heracles Idaios
e situa a instituicao dos Jogos no contexto do mito relativo aos KouretesDaktyloi de Creta.
Como explicar a sobrevivencia de um mito dos tempos heroicos micenicos, em Oiimpia, quando incontestavelmente a data mais antiga do Pelopion e, sem sombra de duvida, por
volta de 1000 a.C., como comprovou a pesquisa arqueologica analisada criticamente por C.
Rolley?E que, diz este autor no estudo acima citado, no dominio da religiao, do mito e das praticas rituais a continuidade se situa mais ao nivel da linguagem e da tradicao oral do que ao ni-
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vel material (Rolley, 1977, p. 143). Neste sentido, os Jogos Funebres organizados por Aquiles
em honra de Patroclo sao um testemunho de importancia sem par, transmitido pelaIliada no
canto XXIII, 257-897.
Nao deixa de ser relevante a coincidencia da epoca de composicao definitiva dos poemas homericos e da data da fundacao dos Jogos Olimpicos em 776 a.C. E o periodo tambem
do florescimento do culto heroico. Ora, os cultos heroicos, que se iniciam no periodo ProtoGeometrico (1 100-900 a.C.) e se desenvolvem no periodo Geometrico (900-700 a.C.), ocupam um espaco original entre os costumes funerarios. Apresentam-se sob dois aspectos (Sarian, 1989, p. 588): de inicio podem ser praticados perto de uma tumba de epoca micenica,
tholos ou tumba em camera. Manifestacoes destes cultos, concentrados sobretudo na Argolida, Messenia e Atica, datam de aproximadamente 750 a.C., as mais recentes da metade do sec.
Vi1 a.C. Em geral, depositam-se algumas oferendas, principalmente vasos de ceramica, em intencao de um morto de uma epoca "heroica", mas estas oferendas sao impessoais. Uma unica
inscricao, sobre um fragmento de ceramica arcaica, foi descoberto por H. Schliemann em Micenas, acima do Circulo Tumular A: ela e uma dedicatoria a um heroi anonimo: TOG qpwoc
i p i "eu pertenco ao heroi". (Teffery, 1961, p. 174, n. 6)
Mas o culto heroico pode tambem assumir um aspecto pessoal. O heroi, desta vez nomeado, recebe as honras nao mais em uma sepultura,porem num santuario - heroon. Assim
e o santuario de Olimpia, o Pelopion, recinto sagrado do heroi Pelope acima mencionado.
Tambem na Academia de Atenas houve muito cedo, desde o Geometrico Antigo I (900-875
a.C.), um culto a Academo, heroi fundador da cidade. Ulisses foi honrado em Itaca, na Gruta
de Polis, onde foram encontrados tripodes como oferendas datados de 800 a.C. A partir de
700 a.C. celebra-se em Micenas um culto em honra de Agamemnon e, em Esparta, em memoria de Menelau e Helena.
Todos estes cultos podem ser postos em relacao com a difusao da poesia epica, em um
momento em que a memoria da epoca micenica estava bastante presente.
Esta e a explicacao de Farnell (Farnell, l92l), que suscitou grande interesse e provocou estudos minuciosos sobre a questao como os de Cook, Hadzisteliou-Price e Coldstream.
Outras interpretacoes apontam para a origem dos cultos heroicos nos cultos familiais relacionados com a ocupacao da terra (Snodgrass, 1982,1988) ou explicam a heroizacao num contexto politico intimamente associado com a formacao dapolis (Berard, 1982, 1983). A descoberta em Lefkandi, Eubeia, de vestigios arqueologicos comprovando o culto heroico ja no
sec. X a.C., afasta a infiuencia homerica na origem destes cultos (Popham et al, 1982). Finalmente, a obra recente de C. M. Antonaccio insiste no fato de cultos heroicos e cultos junto as
sepulturas na Grecia arcaica estarem relacionados a cultos aos antepassados. (Antonaccio,
1994,1995)
Tal questao inspirou uma analise acurada de I. Morris, que retoma a explicacao antiga
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de Farnell, demonstrando o forte interesse que existia no sec. VI11 a.C. pelo passado, mais aos
proprios micenios do que a civilizacao ou cultura micenica (Morris, 1988;ver tambem Calligas, 1988 e Whitley, 1995). Insistimos, no entanto, que por mais forca que se queira dar a
muitas das interpretacoes mencionadas, o grande numero de vestigios arqueologicos concernentes aos cultos heroicos datados do sec. VI11 a.C., portanto da epoca dos poemas homeritos, sugere uma glorificacao do passado que nao pode se dissociar da repercussao da poesia
epica.
E no periodo Geometrico que se conhece na Grecia um tal florescimento de multiplos
aspectos que nao e sem razao que esta epoca tenha sido denominada de "Renascimento Grego": maturidade da escrita, agora alfabetica, circulacao dos poemas homericos, origem da
polis e inicio do movimento colonial, surgimento dos grandes santuarios pan-helenicos e da
arte figurativa, reorganizacao oficial, em 776 a.C., dosJogos Olimpicos. O intenso entusiasmo
para estabelecer ligacoes com a idade heroica, conhecida atraves de uma longa tradicao oral,
propicia a difusao da poesia epica e Homero emerge tambem do desenvolvimento cultural e
social do periodo Geometrico.
Os mesmos funerais com honras heroicas, oriundos da mesma sociedade que favoreceu a circulacao dos poemas homericos e a expansao do culto heroico, encontram-se materializados por praticas principescas de enterramento das quais temos alguns exemplos recuperados pelas descobertas arqueologicas. Em Salamina de Chipre, cidade fundada por refugiados micenicos do inicio da Idade do Ferro, foram escavadas tumbas monumentais em camera do sec. VI11 a.C., evidenciando a pratica da incineracao da tradicao homerica e de sacrificios de carros com seus cavalos atrelados (Karageorghis, 1969). Em Eretria, na Eubeia, a
ideologia heroica transparece claramente no heroon datado do final do sec. VIIVinicio do
sec. VI1 a.C. (Berard, 1970,1982).Muitos vestigios desta pratica tambem sao encontrados nas
colonias gregas da Italia Meridional como em Pontecagnano, em que paralelos estreitos do
sec. VI1 a.C. aproximam seus costumes funerarios dos praticados na cidade de Eretria (D'Agostino, 1977, 1982). Em Pitecussa foi encontrada numa tumba a chamada "taca de Nestor", com
inscricao em hexametro datada de 740-725 a.C.: "eu sou a taca de Nestor, quem beber desta
taca, logo o tomara o desejo de Afrodite de bela coroa". Esta inscricao memoriza sem duvida
a celebre passagem da Iliah M,632-637, em que se descreve a taca do heroi aqueu, o velho
Nestor. (Coldstream, 1977, p. 298, Fig. 95 c: p. 300)
Os elementos acima mencionados sao solidarios e apontam para uma sociedade em
que as inovacoes, ou ainda as invencoes, nao recobriram totalmente a memoria do passado:
a lembranca dos tempos micenicos e sua valorizacao imprimem tambem a sua presenca na
ideologia funeraria do "Renascimento Grego", quer se trate de praticas funerarias suntuosas
quer se trate de costumes funerarios em honra a um heroi.
A ideologia funeraria homerica tal como transparece nos Funerais de Patroclo eviden-
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cia aspectos das praticas heroicas conhecidas na Grecia desde o periodo Proto-Geometrico.
No canto XXIII da Iliudu, 1-897, e Aquiles que preside as honras funebres ao caro amigo e
nestas cerimonias muitos sao os tracos comuns as praticas heroicas: funerais magnificentes,
marcados pela suntuosidade e pela participacao dos chefes aqueus, por lamentacoes, sacrificios animais e humanos, cortejos, jogos e rica distribuicao de premios. Pela celebracao funebre Patroclo se situa na fronteira entre a morte e a imortalidade, entre o espaco dos homens
e dos deuses. Os Jogos homericos representam nao apenas uma homenagem para o morto ou
um espetaculo para os vivos, mas um rito revigorante do heroi e,atraves dele, do grupo social.
Assim, os jogos atleticos em honra de Patroclo nao sao apenas um prototipo de descricao poetica do ugon esportivo, canone exemplar para os proprios antigos, mas uma forma evoluida
que deve ter tido no passado numerosos antecedentes. (Bilinski, 1959, p. 16-25)
Ja vimos que antecedentes sao estes: minoico-micenicos.Ora, duas paiavras-chave do
vocabulario dos concursos helenicos sao cretenses e nao gregas: &~8Aoc(jogo) e K T E P E ~
(oferendas aos mortos), o que confirma um substrato minoico, tendo Micenas como intermediaria (Leveque, 1982, p. 6). E significativo que concursos de carros sejam representados nas
estelas funerarias micenicas (Mylonas, 1951; Torralvo, 1994-1995). Sao relevantes tambem
as figuracoes pintadas nos sarcofagos micenicos da necropole de Tanagra onde o carater funerario e acentuado pela cena das carpideiras, numa face, e, noutra, por cenas de concursos
atleticos, corrida de carros e luta (Sakellarakis,in Yaiouris, 1976, p. 13-23;Mylonas, 1951, p.
154-170).Os Jogos Funebres em honra de Patroclo constituem um elo nesta transmissao, que
marcara rica tradicao no repertorio iconografico da Grecia arcaica, vaie lembrar as representacoes na cratera Francois, do Museu Arqueologico de Florenca, datada de 570 a.C., obra do
pintor Ciitias e do oleiro Ergotimo (Fig. 5); e no fragmento do Museu Nacional de Atenas, de
mesma epoca, do pintor Sofilo. (Fig. 6)

Figura 5 -Jogos funebres em honra de Patroclo, na segunda faixa da cratera Francois. Florenca.
Museu Arqueologico, aprox. 570 a.C. (Mas; Hirmer, 1962,Fig. 40)

Em lugar de destaque, encontramos outra referencia homerica, tambem pintada, em
vasos funerarios, onde se da o ressurgimento da figura humana, na Atenas coincidentemente
do sec. VIII, epoca da reaparicao da pratica funeraria da inumacao substituindo a incineracao
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Figura 6 -Jogos funebres em honra de Patroclo, Atenas, Museu Nacional, apros. 570 a.C.
(Arias; Hirmer, 1962,Fig. 39)

do periodo anterior Proto-Geometrico.A esta nova maneira de sepultar os mortos liga-se intimamente a producao de alguns vasos e a sua decoracao: sao vasos, anforas e crateras de dimensoes humanas, exemplares excepcionais que nao eram usados na vida diaria, as vezes
sem base ou mais comumente com a base perfurada para permitir libacoes, meio enterradas
no solo e servindo como marcos funerarios. Assim sao os vasos do DQylon, o cemiterio da cidade de Atenas (Figs. 7,8) decorados com cenas funerarias - exposicao do morto e cortejo
funebre. Foram fabricados para glorificar figuras expressivas da sociedade ateniense, certamente aristocratas.
Apesar da decoracao geometrica cobrindo todo o vaso, o meihor espaco no corpo do
vaso, o espaco mais visivel ao nivel das alcas, passa a ser ocupado por um quadro que registra
momentos dos ritos funerarios, a exposicao do morto, aprothesis, e a ekphora, o cortejo funebre e o desfile de guerreiros em carros, com seus capacetes, escudos, lancas e espadas.
(Devambez, 1961; Zervos, 1969; Alilberg, 1971). A referencia dos pintores ao rito funerario,
a lembranca do morto, e um traco da maior relevancia de uma sociedade que inventou o culto
heroico, cuja expansao se situa exatamente no sec. VI11 a.C., e o registra atraves da pintura,
uma forma de linguagem.
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Figura 7 - Cena funebre em anfora geometrica de meados do seculo VI11 a.C.
Atenas, Museu Nacional (ZeBios, 1969,p. 163, Fig. 63)

Figura 8 -Cena funebre em Mora geometrica de meados do seculo WI a.C.
Atenas, Museu Nacional (Zervos, 1969,p. 155, Fig. 53)

Os Jogos Olimpicos tem, portanto, origem nos Jogos Funebres, manifestacoes importantes no culto heroico. A mitologia grega tem outras lendas, alem das aqui referidas, associadas a estes jogos, basta lembrar dentre os mais renomados aqueles celebrados em Tebas apos
a morte de Edipo. Ora, o culto heroico tem aspectos comuns ao culto agrario, ctonio e esta associacao permite situar os Jogos Funebres num contexto em que sobrevivem rituais mais antigos realizados para prover a fertilidade dos campos. Neste caso, conjugam-se as duas teorias
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referentes a origem das competicoes atleticas, o culto heroico e o culto agrario.
Em primeiro lugar nao nos esquecamos que a tradicao religiosa de Olimpia, transmitida pelos gregos, referia-se a uma pratica oracular a deusa Ge, terra. A este dado, ressaltemos
tambem a realizacao de ritos agrarios a Demeter Kbamjne tao importantes nas cerimonias
olimpicas, atraves de cultos junto ao seu altar, ao lado do estadio. Por outro lado, intensa e a
presenca de ritos agrarios nos Jogos Olimpicos. Bilinski (1959)aponta para o fato de que os
Jogos eram celebrados de quatro em quatro anos de acordo com o calendario grego, que era
baseado no mes lunar. Eram organizados para que o dia principal do festival coincidisse com
o segundo ou terceiro dia da lua cheia depois do solsticio de verao. Isto pode significar a assimilacao de algum estagio dos Jogos com ritos de fertilidade que celebravam a colheita. O aspecto agrario dos Jogos preservou-se ainda em festas religiosas rurais que perduraram na
Grecia classica. Tal e o caso das Karneia de Esparta, festas a Apolo Karneios, em que os jovens, denominados Staphylodrornoi, corriam com pesados cachos de uvas e anunciavam que
o ano seria bom para a colheita se os seus perseguidores conseguissem alcanca-los. Em Atenas, nas Oskbophoria, os jovens corriam com um ramo de vinha e, nas Daphnephoria de Tebas, com um ramo de loureiro. Outra evidencia da relacao entre jogos e festas rurais transparece no ramo usado para coroar o vencedor - oliveira selvagem nos Jogos Olimpicos, pinheiro nos Jogos Istmicos, loureiro nos Jogos Piticos de Delfos e aipo nas Nemeias. (Yalouris,
1976, p. 36)
A associacao dos jogos atleticos ao mesmo tempo com costumes funerarios e com festas religiosas que buscavam a fertilidade da terra fundamenta-se numa ideologia de vida e de
morte: da terra cansada nasce um broto e os jovens que participavam das competicoes se fortificavam ao homenagear os herois mortos. Nos dois casos ha uma correspondencia com um
ritual de revigoracao, da terra e do morto, e em consequencia da comunidade.Neste contexto,
enriquece-se o sentido dos Jogos Olimpicos na Grecia antiga que, em sua origem, estariam
tambem vivificando o grupo social.
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RESUME
rganises et instituis en 776 a.C., a Olympie, les Jeux Olympiques remontent, neanmoins, dans le temps, quand leurs origines s'identifient avec Ia propre histoire du
sanctuaire. Des references significativesdans Pindare (Olympiques) et dans Pausanias
(V, 13) soulignent le mythe de Pelops, heros local que avait, en duel, vaincu Oenomaos,
le pere d'Hypodamie, dans un rite nuptial et de succession au trone, exploit qui liii a
valu, apres sa mort, un sanctuaire caracterise comme un heroon, aupres duque1 Heracles, son descendant, a donne origine a Ia pratique de Jeux Funebres en son honneur.
On peut supposer qu'avant de consacrer Zeus a Olympie, les concours athletiques aient
rendu hommage a Pelops. A la mention de Pausanias s'ajoutent les decouvertes archeologiques lesqueiles ont identifie et retrouve la tombe de Pelops, le Pelopion, dont les
vestiges remontent au debut du Ier. miilenaire av. J. C., revelant ainsi Ia premiere installation de caractere cultuel dans le sanctuaire d'olympie.
Nous avons une idee plus precise de ces Jeux Funebres a partir des funerailles de Patrocle, tels qu'ils sont evoques dans Ia poesie homerique (Iliade,XXIII) et dans les representations figures archiiques, lesquels correspondaient, cornme toutes les ceremonies
funeraires en Grece ancienne, a un rituel de revivification du mort et, en consequence,
de la communaute. Dans ce contexte, s'enrichit le sens des Jeux Olympiques en Grece
ancienne, lesquels, dans leur origine, vivi6aient le groupe social.
Mots-cles: Grece; Olympie; Jeux olympiques; Jeux funebres; Culte heroique; Cultes
agraires.
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