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APPENDIX 1 Aelius Granianus, vijfvoudig Olympisch kampioen uit Sikyon 

 

Pausanias (c. 115-180 n. Chr.) geeft in het tweede boek van zijn Περιήγησις ῾Ελλάδος 
(‘Rondreis door Griekenland’) een beschrijving van de landstreek Korinthia. Zijn aandacht 
gaat daarbij onder meer uit naar Titanē, een site die gelegen is tussen Sikyon en Nemea. 
Middenin zijn uitweiding over de verschillende heiligdommen ter plaatse maakt hij melding 
van een standbeeld dat binnen de temenos stond opgesteld: 
 
‘Binnen de omheining bevindt zich een bronzen beeld van een Sikyoniër, genaamd Granianus, 
die de volgende overwinningen in Olympia heeft behaald: tweemaal de vijfkamp, de 
stadionloop en twee keer de dubbele stadionloop, waarvan eenmaal mét en eenmaal zónder 
schild’.

1
 

 
Granianus was niet zomaar een Olympische overwinnaar. Hij won maar liefst vijf kransen in 
Olympia, een aantal dat hem tot één van de meest succesvolle atleten uit de Oudheid maakt 
(zie tabel 1). Zeer bijzonder is het feit dat hij die titels wist te behalen in vier verschillende 
disciplines, te weten ςτάδιον (korte sprint, circa 200 meter), δίαυλοσ (lange sprint, circa 400 
meter), ὁπλείτησ (loop in wapenuitrusting, over dezelfde lengte als de diaulos) en de 
πζνταθλον (vijfkamp). Afgaande op zijn imposante erelijst moet Granianus een zeer 
getalenteerde sporter geweest zijn, die de voor de sprint noodzakelijke snelheid en 
explosiviteit koppelde aan de technische beheersing van het rennen met een schild en de 
werpnummers van de vijfkamp. Hij was zowel specialist als allrounder, een combinatie die 
bij antieke atleten niet vaak valt aan te treffen. 
 Zijn veelzijdigheid moet vooral op de vijfkamp tot uitdrukking zijn gekomen. De 
pentathlon bestond uit een vijftal uiteenlopende disciplines (discuswerpen, verspringen, 
speerwerpen, stadionloop en worstelen) die zeer waarschijnlijk in die volgorde op het 
programma stonden.

2
 De winnaar was diegene die als eerste drie onderdelen op zijn naam 

wist te schrijven. Voor een erkend sprinter als Granianus betekende dit dat hij alleen kon 
winnen als hij zich ook met de besten kon meten op de werpnummers. Getuige zijn twee 
Olympische overwinningen in de vijfkamp moet hem dat goed zijn afgegaan. 
 Pausanias geeft geen verdere informatie omtrent de persoon en verdere carrière 
van Granianus. Uit in een Sparta gevonden inscriptie blijkt echter dat de atleet een 
tijdgenoot van de schrijver was. Het gaat om een – fragmentarisch overgeleverde – lijst met 
overwinnaars in een lokaal festival, ofwel de Ourania dan wel de Eurykleia.

3
 Er worden zowel 

muzische als atletische onderdelen in genoemd en achter de naam van iedere winnaar staan 
leeftijdscategorie, afkomst en het uitgekeerde prijzengeld vermeld. De formulering ten 
aanzien van Granianus luidt als volgt: 
 
‘Aelius Granianus, burger van Sikyon, …, Epidauros, stadionloop bij de jongens, 1500 
denarii’.

4
 

 

                                                           
1 Pausanias 2.11.8: κεῖται δὲ χαλκοῦσ ἀνὴρ ἐντὸσ τοῦ περιβόλου Γρανιανὸσ Σικυώνιοσ, ὃσ νίκασ ἀνείλετο 
᾽Ολυμπίαςι δφο μὲν πεντάθλου καὶ ςταδίου τὴν τρίτην, διαφλου δὲ ἀμφότερα καὶ γυμνὸσ καὶ μετὰ τῆσ 
ἀςπίδοσ. 
2 Golden (1998) 69-73. 
3 Cartledge & Spawforth (2002) 188. 
4 SEG 11.838 r. 10-11: Αἰλίῷ Γρανιανῷ Σικυ*ωνίῷ ·+ ωνι(ωνοσ) ᾽Επιδαυρίῷ παιδὶ ςταδιεῖ * , αφ´. De 
inscriptie wordt grofweg tussen 120 en 180 n. Chr. gedateerd. 
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Uit bovenstaande inscriptie kunnen enkele aanvullende gegevens worden afgeleid. Ten 
eerste wordt duidelijk dat Granianus tot de gens Aelii behoort. Dit betekent dat hij en/of zijn 
familie onder keizer Hadrianus of Antoninus Pius het Romeinse burgerrecht (῾Ρωμαίων 
πολιτεία) verkregen heeft, afhankelijk van zijn niet overgeleverde praenomen (Publius of 
Titus). Ik ben sterk geneigd dit in verband te brengen met de sportieve prestaties van 
Granianus. Van verschillende principes is namelijk bekend dat zij succesvolle atleten 
‘beloonden’ door hen Romeins burger te maken.

5
 Met het instellen van de zogenaamde 

Kapitolijnse spelen, een prestigieus festival in Rome, werd door keizer Domitianus vanaf 86 
n. Chr. een precedent geschapen: winnaars in die spelen kregen naast de gebruikelijke krans 
ook het Romeinse burgerschap. 
 Ook het burgerrecht van andere steden kon door winst in een specifieke wedstrijd 
verworven worden. Marcus Aurelius Demostratos Damas, een vechtsporter uit Alexandrië 
(eind tweede eeuw n. Chr.) verwierf gedurende zijn carrière het burgerschap van Sardis, 
Antinoupolis, Athene, Ephese, Smyrna, Pergamon, Nikomedia, Milete, Sparta en Tralleis.

6
 De 

vijfkamper Demetrios van Salamis (Cyprus) won in de derde eeuw n. Chr. in totaal 47 spelen 
en verkreeg om die reden in alle betreffende steden het burgerrecht.

7
 Het lijkt derhalve 

aannemelijk te veronderstellen dat Granianus (ere-)burger van Epidauros geworden is 
dankzij een triomf in een festival aldaar. 
 In Sparta was de beloning voor zijn overwinning echter van materiële aard. Met 
winst in de stadionloop streek Granianus maar liefst 1500 denarii op, een enorm bedrag, 
zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat hij op dat moment nog deelnam bij de 
παῖδεσ, de leeftijdscategorie van de ‘knapen’ (onder de 18 jaar). Het ging in Sparta om een 
wedstrijd uit de categorie van ἀγῶνεσ θεματικοὶ, prijsfestivals waarbij geen kransen, maar 
geldbedragen werden uitgeloofd. Dit type festival bestond in de keizertijd naast de ἀγῶνεσ 
ἱεροὶ καὶ ςτεφανῖται, heilige kransspelen waarbij de prijs van immateriële aard was. Atleten 
namen aan beide soorten wedstrijden deel en maakten hiertussen geen onderscheid. 
 Granianus moet al op jonge leeftijd gekozen hebben voor een carrière in de 
atletiek. Waarschijnlijk overvleugelde hij in het gymnasion van Sikyon al snel zijn 
leeftijdsgenoten en raakte hij ervan overtuigd dat hij met zijn bovengemiddelde aanleg 
succesvol zou kunnen zijn in de grote Griekse sportfestivals. Zijn leven zal vervolgens volledig 
in het teken hebben gestaan van trainen, reizen en wedstrijddeelname. Granianus kan – 
zonder daarmee anachronistisch te zijn – gerust een beroepsatleet genoemd worden, omdat 
hij al zijn tijd aan de atletiek besteedde en hij daar tevens inkomsten uit betrok. Hij was 
daarmee geenszins een uitzondering. Er zijn talloze voorbeelden bekend van atleten die 
vanaf hun vroegste jeugd onafgebroken sportwedstrijden afliepen en daardoor vaak jaren 
van huis waren. De Alexandrijnse vechtsporter Titus Flavius Archibios won bijvoorbeeld al in 
Antiochië en bij de Nemeïsche spelen in Argos toen hij nog geen zeventien jaar oud was.

8
 

Atleten konden aan talloze festivals meedoen. Gedurende de keizertijd nam hun 
aantal sterk toe, een ontwikkeling die door Louis Robert werd getypeerd als ‘une explosion 
agonistique’

9
. Niet voor niets spreekt Aelius Aristides rond het midden van de tweede eeuw 

                                                           
5 E.g. Publius Aelius Aristomachos (c. 120-140 n. Chr. [= no. 122]), een pankratiast uit Magnesia ad 
Maeandrum die niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn familie het Romeinse burgerrecht van 
Hadrianus verkreeg (I.Magn. 180 r. 16-20: τειμηθείσ τε  ἐπὶ τούτοισ ὑπὸ ῾Αδριανοῦ  Ῥωμαίων πολιτείαισ 
εἴσ τε τὸν πατζρα καὶ τὴν μητζρα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ). Voorbeelden van voor die tijd zijn ook bekend. Zo 
dragen een aantal atleten uit de eerste eeuw n. Chr. het (prae)nomen Tiberius Claudius, e.g. nos 142, 
144, 146, 147. 
6 Strasser (2004) heeft zijn carrière in detail gereconstrueerd. Zie ook mijn prosopographia no. 89. 
7 Moretti (1953) 253-257. Zie ook prosopographia no. 45 
8 IG 14.747. 
9 Robert (1984) 38. 
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n. Chr. van een ‘oneindige serie wedstrijden’ (ἀγώνων ἄπειροσ ἀριθμόσ).
10

 Recentelijk is 
uitgerekend dat er tijdens de eerste drie eeuwen van onze jaartelling iedere vier jaar tussen 
de 400 en 500 festivals georganiseerd werden.

11
 Het merendeel van die festivals was lokaal 

of hoogstens regionaal van aard, maar een aantal had panhelleense betekenis en uitstraling. 
Het meest in aanzien stonden tijdens de keizertijd nog altijd de Olympische spelen, die 
samen met de Pythische, Nemeïsche en Isthmische spelen de zogenaamde περιόδοσ (‘de 
Ronde’) vormden, de antieke Grand Slam. Het was slechts weinig atleten gegeven om in 
Olympia te zegevieren, laat staan om er meerdere titels te behalen.  
 Bij gebrek aan gedetailleerde informatie is het bijzonder lastig om de Olympische 
overwinningen van Granianus exact te dateren. De tekst van Pausanias biedt geen soelaas, 
aangezien hij niet aangeeft om welke olympiaden het gaat en in welke volgorde de zeges 
door de atleet uit Sikyon zijn behaald. Een mogelijk aanknopingspunt is te vinden in de lijst 
met Olympische kampioenen die was opgenomen in de Chronika van Eusebius (c. 260-340 n. 
Chr.). Hoewel het Griekse origineel verloren is gegaan, is de tekst wel overgeleverd in een 
Latijnse en een Armeense versie. Eusebius’ werk gaat terug op de christelijke filosoof Sextus 
Iulius Africanus (begin derde eeuw n. Chr.) en geeft de namen van alle winnaars in de 
stadionloop tussen 776 v. Chr. en 217 n. Chr.

12
 Hoewel de naam Granianus in de lijst niet 

voorkomt, kan de informatie betreffende de 231
ste 

Olympiade wellicht met hem in verband 
worden gebracht: 
 
‘231

ste
 Olympiade [= 145 n. Chr.]. Kranaos van Sikyon, stadion’.

13
 

 
De vraag rijst nu of bovengenoemde Kranaos dezelfde Sikyoniër is als Aelius Granianus, of 
dat er sprake is van twee verschillende atleten. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
het hier om één en dezelfde persoon gaat en dat er in de loop der eeuwen een schrijffout in 
het manuscript van Eusebius is geslopen.

14
 Er zijn sterke overeenkomsten: beiden hebben in 

Olympia de stadionloop gewonnen, zijn afkomstig uit dezelfde stad en waren actief in 
dezelfde periode. Dit is voor de Britse geleerden Cartledge en Spawforth voldoende reden 
om te stellen dat ‘ … the Olympic champion Aelius Granianus of Sicyon … is surely the same 
as the Sicyonian ‘Cranaus’ listed by the third-century chronographer Africanus as victor in the 
men’s stade-race at Olympia’.

15
 

In dat geval zou Granianus in 145 n. Chr. de stadionloop bij de mannen hebben 
gewonnen. Dit jaar vormt dan tevens een terminus ante quem voor de zege in Sparta, die 
immers in de leeftijdscategorie van de knapen viel en derhalve van een vroeger datum 
stamt. Zijn overige Olympische overwinningen moeten dan rond diezelfde jaren behaald zijn, 
evenals zijn zege in de Romeinse Kapitolia  die hem in 142 of 146 n. Chr. naar alle 
waarschijnlijkheid het Romeinse burgerrecht opleverde. Zijn volledige naam zou in dat geval 
Titus Aelius Granianus hebben geluid. 
 Er bestaat een mogelijkheid dat Granianus een unieke prestatie heeft geleverd 
door tijdens één Olympisch festival drie onderdelen te winnen. Mark Golden, die overigens 
niet gelooft in de gelijkstelling met Kranaos en daarom tot een vroegere datering van de 
behaalde overwinningen komt, stelt dat hij in 137 n. Chr. de krans behaalde in de diaulos, 

                                                           
10 Aelius Aristides, Εἰς Ῥώμην 99. 
11 Leschhorn (1998) 31-58. Hij komt tot zijn berekening op basis van een uitgebreid muntenonderzoek. 
12 Christesen & Martirosova-Torlone (2006). 
13 Eusebius, ad Olympiade 231: Διακοςιοςτὴ λα᾽. Κραναὸσ Σικυώνιοσ ςτάδιον. 
14 E.g. Rutgers (1862) 94, Skalet (1928) 188, no. 84. Moretti (1957) 163, no. 848 identificeerde de 
Granianus van Pausanias als dezelfde als in de inscriptie uit Sparta, maar sprak zijn twijfel uit over de 
gelijkstelling Kranaos/Granianus. 
15 Cartledge & Spawforth (2002) 188. 
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hoplitodromos en de pentathlon.
16

 Dit zou Granianus tot een Olympische τριαςτήσ hebben 
gemaakt, een zeldzame prestatie die in meer dan 1000 jaar Olympische geschiedenis van 
slechts zeven andere atleten bekend is. Aangezien Pausanias hier geen melding van maakt 
en ander bewijsmateriaal ontbreekt, kan hierover niet met zekerheid uitsluitsel worden 
gegeven. 
 Hoe het ook zij, Aelius Granianus was een bijzonder succesvol atleet, wiens roem 
niet alleen op zijn familie maar ook op zijn stad en stadsgenoten afstraalde. Het is in dat 
kader niet verwonderlijk dat hij met een bronzen beeld in Titanē werd geëerd. In de 
keizertijd werden zegerijke atleten nog net zo op een voetstuk geplaatst als in de klassieke 
periode het geval was geweest. Het beeld van de glorieuze overwinnaar domineerde in de 
eerste drie eeuwen van onze jaartelling dan ook de openbare ruimte in de stedelijke centra 
van het Griekse oosten.

17
 Pausanias zag op zijn reizen veel van dergelijke eerbewijzen en 

beschreef ze met enige regelmaat in zijn werk. In Antikyra (Phokis) zag hij bijvoorbeeld de 
bronzen torso van Xenodamos, de winnaar van het Olympische pankration in 67 n. Chr., die 
in het plaatselijke gymnasion stond opgesteld.

18
 In het gymnasion van Elis stonden zelfs 

twee standbeelden van Sarapion, de bokskampioen bij de junioren in 89 n. Chr.
19

 
Mnasiboulos uit Elateia (Phokis), winnaar van de stadionloop én de hoplitodromos in 161 n. 
Chr., kreeg van zijn stadsgenoten een bronzen beeld toebedeeld in ‘de straat van de 
hardloper’ (τὴν ὁδὸν τοῦ δρομζωσ).

20
 

 Hoe lang het standbeeld van Granianus in Titanē is blijven staan, valt niet te 
zeggen. Ofschoon de herinnering aan antieke atleten in de regel lang levend werd gehouden, 
zal het brons op een zeker moment voor andere doeleinden zijn omgesmolten. 
Mogelijkerwijs is de bijbehorende inscriptie – met meer informatie over het leven en de 
sportieve carrière van Granianus – wel bewaard gebleven en zal toekomstig onderzoek ter 
plaatse deze aan het licht brengen.  

                                                           
16 Golden (2004) 3. 
17 Voor een analyse van dit fenomeen, zie Van Nijf (2001) 306-334. 
18 Pausanias 10.36.9. Zie ook appendix no. 160. Dit was overigens de Olympiade waarin keizer Nero aan 
diverse onderdelen meedeed en door omkoping een aantal kransen wist te winnen. Speciaal voor hem 
werden de spelen twee jaar uitgesteld, zodat hij ze kon combineren met een bezoek aan Griekenland. 
Later werd deze editie van de Olympische spelen ongeldig verklaard en werden de namen van alle 
winnaars – dus ook die van Xenodamus – uit de officiële lijsten geschrapt. 
19 Pausanias 6.23.6. Zie ook prosopographia no. 133 
20 Ibid. 10.34.5. Zie ook prosopographia no. 107. Meer voorbeelden zijn te vinden bij Hyde (1911) 53-67. 
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Tabel 1: de meest succesvolle Olympioneikai uit de Oudheid 

 

Naam Zeges Onderdeel/onderdelen Tijd  

Leonidas 
van Rhodos    

12 stadion, diaulos, hoplitodromos  4 festivals 
164, 160, 156, 
152 v. Chr. 

Herodoros 
van Megara  

10 herautenwedstrijden 10 festivals 
328, 324, 320, 
316, 312, 308, 
304, 300, 296, 
292 v. Chr.  

Hermogenes 
van Xanthos  

8? stadion, diaulos, hoplitodromos 3 festivals 
81, 85, 89 n. 
Chr. 

Astylos 
van Kroton/Syracuse  

7 stadion, diaulos, hoplitodromos  3 festivals 
488, 484, 480 
v. Chr.  

Hipposthenes 
van Sparta  

6 worstelen bij jongens en mannen 6 festivals 
632, 624, 620, 
616, 612, 608 
v. Chr.  

Milo 
van Kroton  

6 worstelen bij jongens en mannen  6 festivals 
536, 532, 528, 
524, 520, 516 
v. Chr.  

Chionis 
van Sparta  

6 stadion, diaulos  3 festivals 
664, 660, 656 
v. Chr.  

*Nero  
van Rome  

6 herautenwedstrijden, tragedie, lier, 
tethrippon, wagenrennen met 10-span 

1 festival 
67 n. Chr. 

Gorgos 
van Elis  

6 diaulos, hoplitodromos, pentathlon  4 festivals  
(?)  

Aelius Granianus 
van Sikyon  

5 diaulos, hoplitodromos, pentathlon 4 festivals 
133, 137, 141, 
145 n. Chr. (?) 

Demetrios 
van Salamis  

5 stadion, pentathlon 3 festivals 
229, 233, 237 
n. Chr. 

Diogenes 
van Ephese  

5 trompet 5 festivals 
69, 73, 77, 81, 
85 n. Chr. 

* De spelen van 67 n. Chr., waarin Nero 6 overwinningen behaalde, werden later ongeldig 
verklaard  

 




