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CAPITOLUL I
“CONCEPŢII

PRIVIND PRACTICAREA EXERCIŢIILOR FIZICE”

Lecţia 1

Tema : “Exerciţiul fizic - necesitate practică şi
obiect de reflecţie. Concepţii despre exerciţii fizice
în Antichitate. Concepţii privind practicarea
exerciţiilor fizice în Evul Mediu”.

Exerciţiul fizic - necesitate practică şi obiect de reflecţie.
Înţelegerea fenomenului de practicare a exerciţiilor fîzice (sub diferite
forme de activitate motrică) este condiţionată de cunoaşterea evoluţiei concepţiilor
şi organizării educaţiei fîzice şi sportului, întâlnite sub diferite tipuri în toate
etapele de dezvoltare a societăţii umane. Raporturile dintre ideologie, organizare şi
dezvoltarea socialâ, pe de o parte, şi obiectivele şi metodologia de organizare, pe de
altă parte, sunt evidenţiate în relaţii de coordonare reciprocă.
Deosebit de complex, şi cu profunde implicaţii în dezvoltarea fiinţei
umane, fenomenul practicării exerciţiilor fizice îşi regăseşte prezenţa la începutul
istoriei omenirii.
Cronicile istorice consemnează particularităţi ale exercitiilor fizice în
fiincţie de condiţiile geografice în care trăiau populaţiile respective. Astfel,
populaţiile insulare practicau mai ales exerciţii de înot, scufundare şi de vâslit.
Popnlaţiile care trăiau în condiţii de şes sau de munte erau renumite pentru
calităţile lor de alergători, dar şi de aruncători la ţintă. Interesante sunt şi
descrierile diferitelor tipuri de jocuri care au ca subiect acţiuni motrice de tipul
celor enunţate anterior.
Odată cu dezvoltarea societăţii omeneşti şi a diferitelor tipuri de exerciţii
fizice, precum şi ă asocierii lor cu anumite scopuri pe care le urmăreau: utilitare,
educative, ludice, omul a simţit nevoia asigurării transmiterii, din generaţie în
generaţie, a acestei experienţe.

Concepţii despre exerciţii fizice în Antichitate
Recunoscându-li-se contribuţia pe care şi-o aduceau la desăvârşirea pregătirii
tinerilor pentru viaţă, exerciţiile fizice au fost descrise ca importante mijloace ale educaţiei.
În "Vedele", "cartea sfântă" a hinduşilor, cea mai veche dovadă a culturii indiene, datând
din mileniul IV î.Ch. şi constând dintr-o serie de poeme scrise în limba sanscrită, se fac
referiri la exerciţiile fizice care trebuiau practicate în vederea atingerii idealurilor religioase
şi sociale.
După două milenii, ca urmare a modificărilor din structura socială a Indiei,
exerciţiile fizice, ca de altfel întreg accesul la cultură, devine apanajul castelor
conducătoare, a brahmanilor. în lucrarea intitulată "Legile lui Manu", care conţinea
regulile conform cărora aceştia îşi desfăşurau viaţa, sunt prevăzute exerciţii de înot şi
exerciţii de respiraţie. Platon, în lucrările sale "Legile" şi "Republica", a contribuit decisiv
la fundamentarea teoreticâ a acestei concepţii. El pune bazele abordării ştiinţifice a
practicării exerciţiilor fizice, înglobând termenilor de gimnastică şi alimentaţie, băile şi
masajul. De asemenea, el studiază aspecte de fîziologia şi psihologia mişcării, ridicând
giinnastica la rang de ştiinţă. în concepţia sa, Platon va accentua faptul că întâi trebuie
cultivat spiritul şi, apoi, corpul.
Abordarea exerciţiilor fizice în Grecia Antică se va face şi din perspectivâ militară,
această concepţie dezvoltându-se în Sparta. Practicarea exerciţiilor fizice se realiza în
scopul dezvoltării capacităţii motrice a tinerilor, în vederea transformării lor în soldaţi ai
armatei spartane.

Latura spiritualâ a educaţiei era neglijatâ, şi implicit aportul pe acest plan al
exerciţiilor fizice.Cel mai bine reprezentată, din punct de vedere a scrierilor existente, este
concepţia igienică privind practicarea exerciţiilor fîzice. Ea este prezentată în lucrările unor
filosofi şi medici care au subliniat legătura dintre acest tip de exerciţii şi sănâtate.
Esculap, în lucrările sale de medicină, recomanda exerciţiile fizice, băile, masajul
şi regimul alimentar pentru menţinerea unei stări optime de sănătate.
Herodicos din Selimbra este considerat a fi "părintele" gimnasticii terapeutice
greceşti, fîind primul care a stabilit regulile de practicare a giinnasticii igienice şi
terapeutice.
Dintre cărţile pe care le-a scris Galen (138-211 î.Ch.), trei (Higieinon logoi,
Trasybul, Manual despre jocuri cu mingea) au ca subiect exerciţiile fizice. El face aprecieri
deosebit de interesante privind relaţiile dintre gimnasticâ şi medicină. Gimnastica era
considerată a fi un mijloc de menţinere a sănătăţii, deci parte componentă a igienei, şi prin
urmare aparţinând medicinii.
Theon din Alexandria, a scris "Enciclopedia ginmasticii" (16 volume) din care
astăzi se păştrează doar câteva fragmente. El a realizat o tipologie a exerciţiilor fîzice în
fiincţie de caracterul lor şi de influenţa asupra organismului, precum şi o teorie a
masajului.
O deosebit de sugestivă concluzie a concepţiilor promovate de antichitatea este
sintetizată de poetul latin Juvenal: "Optandum est ut sit, mens sana in corpore sano" (Este
de dorit ca o minte sănătoasă să fie într-un corp sănătos).

Concepţii privind practicarea exerciţiilor fizice în Evul Mediu .
Unii conducători ai bisericii creştine, de exemplu Tortulian (160-220), considerau
câ: "palestrica diaboli negotium" (exerciţiile fizice sunt o operă a diavolului). Această idee,
şi altele asemănătoare, au determinat renunţarea la nobilele idealuri promovate de
antichitatea greacă, locul exerciţiilor fizice, al întrecerilor sportive, fiind luat de ritualurile
religioase.
Evul Mediu a fost dominat de două curente filosofice care au influenţat
nefavorabil practicarea exerciţiilor fîzice. Primul aparţine creştinismului, care în forma sa
primară a pus accentul pe dezvoltarea spiritului, corpul fiind neglijat; acest mod de gândire
a dus la ascetism, punând accentul pe "viaţa de apoi".
A doua influenţă vine din partea celor care considerau că achiziţionarea de
cunoştinţe este lucrul cel mai important. Atitudinea este cunoscută sub numele de scolastică
şi era promovată mai ales în mănăstiri.
In timp ce asceţii subliniau importanţa sufletului, adepţii scolasticii puneau accent
pe minte, glorificând intelectul şi degradând corpul.
Pot fi amintiţi însă şi o serie de factori favorizanţi, mai ales de natură practică,
oglindiţi, pe de-o parte de educaţia cavalerilor, şi pe de altă parte, de apariţia şi dezvoltarea
unor jocuri de caracter popular.1 Educaţia cavalerilor includea o serie de exerciţii fîzice ce
aveau ca primă destinaţie pregătirea militară şi realizarea unor obiective morale. În acest
context, s-a manifestat preocuparea privind diversificarea fonnelor de practicare a
exerciţiilor fizice.

Mulţumesc pentru atenţie

