Pierre de Coubertin – grunnlegger av de moderne olympiske leker

Ideen
Fra renessansen har det i mange europeiske
land vært gjort forsøk på å gjenopplive
antikkens olympiske leker. De tyske
utgravingene av Olympia i 1875-81 ble et
vendepunkt. Sterk intersse for den greske
modellen, speislet enheten mellom kropp og
tanke samt inspirasjon fra reiser til
Storbritannia og USA gav Pierre de
Coubertine ideen til å gjenskape De
olymppiske leker.

Dr. William Penny Brooks – landsens
lege med mangfoldige interesser i
den engelske byen Much Wenlock –
hadde allerede organisert Wenlock
olympiske leker siden 1850 og
hadde en særlig viktig innflytelse på
Coubertine.

Den unge baronen

Plakat fra De
olympiske leker i
Paris 1900

Den greske modellen:
De olympiske leker foregikk på Olympia, på
halvøya Peloponnes for mer enn 2500 år siden.
De første lekene fant sted i år 776 f.kr. og det
sies at Herakles(Herkules) var grunnlegget av
bevegelsen. Det sies at Herakles, sønn av Zevs
og Alkmene, rett etter fødselen drepte to
giftige slanger sendt av Zevs`sjalu hustru Hera.
I tiden som fulgte klarte Hera å drive stesønnen
sin til galskap slik at han til og med drepte sine
egne barn. Han måtte sone dette ved å tjene
kong Eurysthevs som gav ham tolv oppgaver han
måtte utføre. Herakles måtte bekjempe løven
Nema og den nihodede, menneskeetende
kjempeslangen Hydra. Denne dagen rengjorde
han også de forferdelige skitne fjøsene til
Augeias ved å lede to elver gjennom fjøsene.
Deretter havnet han i slåsskamp med kongen.
Kongen overlevde ikke denne. Etter dette skal
Herakles ha gunnlagt De olympiske leker. Lekene
skulle være for alle grekere og garantere for
deltakernes og tilskuernes sikkerhet både under
o på reisen til og fra. Disse lekene hadde sitt
høydepunkt i det 4. og 5. århundre f.kr. Den
romerske keiser Theodosius forbød dem som en
hedensk kult i år 393 e.kr. .
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