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Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

OLINPIA (GREZIA), K.A.
396. Ziniska printzesa
espartarrak estatua bat eta
idazkun bat eskaini zizkion
Olinpiari, jainkosaren ten-
pluan. “Espartako erregeak
ditut aita eta neba, / zaldi
azkarreko gurdiarekin iraba-
zi du / eta estatua hau eraiki
du Ziniskak. Eta Grezia
osoko emakume guztien
artean /  koroa hau lortu
duen bakarra naizela diot”.
Urte horretako Olinpiar
Jokoetan koadriga lasterketa
irabazi zuen printzesak, eta
hurrengo Jokoetan ere, K.a.
392. urtean, proba bera ira-
baztea lortu zuen. Horrenbestez, Ziniska izan zen
lehen emakumezko txapeldun olinpikoa. 

Titulu hori ez dio inork kenduko, baina lortuta-
ko koroaren distira eta meritua apaldu egiten dira
garaipenaren nondik norakoak jakinda. 

Antzinako Grezian emakumeek ezin zuten
Olinpiar Jokoetan zuzenean parte hartu. Estatu-
hiri gehienetan emakumezkoek ez zuten gainerako
ia lau urtetan ere kirolik egiten. Esparta zen sal-
buespena; emakumeak txikitatik kiroletan ere tre-
batzeko ohitura zuten. Eta Ziniska espartarra zen.

Horrez gain, zaldi eta gurdi lasterketetan ez
zituzten zaldizkoak edo orgazainak txapeldun izen-
datzen, zaldien jabeak baizik. Hala, zalditegi bat
martxan jartzeko eta mantentzeko nahikoa baliabi-

de zuen edonork parte har
zezakeen proba olinpikoe-
tan, gizon nahiz emakume.
Ziniska Espartako Arkida-
mo II.a eta Ajesilao erre-
geen alaba eta arreba zen,
hurrenez hurren. Beraz,
eragin ekonomiko eta poli-
tikoa zuen Olinpiar Jokoe-
tan zuzenean parte hartu
gabe, txapeldun olinpikoa
izateko. 

Eta Antzinaroan emaku-
mezko txapeldun olinpikoak
izateak ematen duen poza
gainbehera dator erabat,
Ziniskaren parte-hartzearen
arrazoiei buruz Plutarkok

idatzitakoa aintzat hartzen badugu: Ajesilaok arreba
parte hartzera bultzatu omen zuen “greziarrei era-
kusteko proba hipikoak irabazteko ez zela inolako
talenturik behar, aberatsa izatea eta dirua gastatzeko
prest egotea baizik”. Ajesilaok entzutea kendu nahi
zien zaldi probei, eta horretarako arreba erabili
zuen lehiakide ezgaiaren eredu gisa.

Olinpiar joko modernoetara jauzi egin behar da
emakumezko txapeldun duinak topatzeko, eta
orduan ere nekez egin zuten bidea. Ikusi bestela Pie-
rre de Coubertin baroiak, espiritu olin-
piko modernoaren aita ez hain moder-
noak, esandakoa: “Emakumezkoek
Olinpiar Jokoetan duten eginkizuna,
nagusiki, garaileak koroa ipintzea da”.

A FAREWELL TO ARMS (1929) Ernest
Hemingwayren maisulanaren edizio
berria argitaratu dute (ezkerrean, nobe-
lan oinarritutako filmaren eszena dat).
Idazleak 48 aldiz idatzi zuen Lehen
Mundu Gerrari buruzko nobelaren
amaiera, bakarra argitaratzeko. Bada,

edizio berriak beste 47 amaierak ere
jasotzen ditu. Hasieran jatorrizko idaz-
lana jasotzen du edizioak, eta eranskine-
tan bildu dituzte amaierak, egileak pen-
tsatutako hainbat izenburu eta orain
arte publikoaren eskura jarri gabeko
beste hainbat materialekin batera.

Arrastoak
Hemingwayen 48 amaierak

Antzinako Greziako koadriga. K.a. 396. urteko Olinpiar
Jokoetan Ziniskak “irabazi” zuen lau zaldiz tiratutako
gurdi lasterketa.

Ziniska, lehen emakumezko
txapeldun olinpikoa
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