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ABSTRACT: The study recreates the main steps that forewent the formation, a century ago (in 1912),
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În evoluţia istorică şi tradiţională a vieţii sportive româneşti sunt
de consemnat câteva momente cu rezonanţe europene, care au con‑
dus la constituirea destul de devreme a unui for central diriguitor: Fe‑
deraţia Societăţilor Sportive din România (FSSR).
După înfăptuirea Unirii Principatelor, noile generaţii doreau să
se realizeze şi să se afirme pe plan internaţional în cât mai multe do‑
menii. Schimburile de idei, contactele cu curentele europene de edu‑
caţie şi instrucţie, inclusiv în educaţie fizică şi sport, aveau să se sin‑
cronizeze cu ale occidentului prin numeroase şi variate ocazii. Astăzi
ele trebuie cunoscute şi evidenţiate, deoarece sunt premiere, iniţiative
şi întâietăţi cu nimic mai prejos decât în alte domenii ale vieţii soci‑
ale. De producerea lor şi‑au legat numele suveranii ţării, fiii acestora,
miniştri, numeroase personalităţi ale vieţii cultural‑ştiinţifice şi artis‑
tice, numeroşi tineri care au făcut din performanţele lor psihofizice
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momente unice de rostire şi înălţare a numelui României, încă neîn‑
tregită.
Unul dintre primii paşi în direcţia creării viitorului Minister al
domeniului a fost făcut prin crearea, la începutul anului 1862, a So‑
cietăţii de dare la semn «Bucureşci» – nume ce omagia oraşul desem‑
nat atunci, în februarie, capitala ţării. Societatea îşi avea sediul într‑un
imobil din str. Carol Davila nr 9, iar standul de tir şi de tir la porum‑
bei pe un teren aflat în vecinătatea ştrandului Bragadiru şi a fostei fa‑
brici de bere Oppler – teren dăruit prin decret domnesc de către Cuza
Vodă în decembrie 1865.
De altfel, Al. I. Cuza şi ministrul său Ion Em. Florescu – autorul
Ordonanţei asupra instrucţiunii gimnasticii prin corpuri şi stabilimente
militare‑au avut un rol foarte însemnat în unificarea şi modernizarea
vieţii sportive ce se dezvoltase până atunci în Moldova şi Ţara Româ‑
nească. Atât ei cât şi Dimitrie Bolintineanu, generalul P.V. Năsturel,
Mihail Kogălniceanu, V.A. Urechia, Spiru Haret şi alţii.
Un alt pas către crearea unui for central al mişcării sportive na‑
ţionale a fost făcut în vara anului 1867 prin crearea Societăţii Cen‑
trale Române de arme, gimnastică şi dare la semn, ulterior şi de nata‑
ţiune. Societatea şi‑a avut sediul în Pasagiul Român, a promovat pe
scară naţională sistemul competiţional la unele ramuri sportive şi a
beneficiat de sprijinul unor personalităţi ca V.A. Urechia (primul ei
preşedinte), Al. Davila (următorul preşedinte), regele Carol I, M. Ko‑
gălniceanu, precum şi de al unor practicieni profesionişti: Gh. Mo‑
ceanu – „întâiul profesor român de gimnastică”, potrivit aprecierii lui
Nicolae Iorga –, C. Constantiniu, profesor de scrimă şi gimnastică
medicală, G. Stănică şi alţii.
Cât despre V.A. Urechia trebuie menţionat şi faptul că el este cel
care, la 1/13 august acelaşi an 1867, dezvelea bustul din marmură al
marelui filantrop român Vanghele Zappa, amplasat în semn de recu‑
noştinţă în salonul central al Societăţii Literare (Academia Română
păstrează imaginea acestei ceremonii chiar în holul de la intrare), un
donator generos de la Broşteni (Ialomiţa), din iniţiativa şi cu fondu‑
rile căruia s‑a impulsionat renaşterea Jocurilor Olimpice, începând
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din 15 nov. l859 .
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Un alt moment important din evoluţia domeniului de care ne
ocupăm către constituirea unui for cu responsabilităţi la scara între‑
gii ţări îl reprezintă fondarea, în nov./dec. 1879, a Institutului de Gim‑
nastică medicală şi Ortopedie din Bucureşti, unul dintre primele din
3
această parte a Europei (iniţiator – dr. Alexandru Simion Marcovici) ,
a ziarului Sportul (în febr. 1880) de către C. Blaremberg şi Al. Gale‑
şescu, şi a Societăţii Olimpice Române, în acelaşi an, una dintre pri‑
mele din lume, care îşi propunea în Statut „răspândirea ideii olimpice
4
şi a exerciţiilor (sporturilor, n.n.) olimpice” .
Prin filialele din ţară ale Societăţii Olimpice, prin ediţiile Jocuri‑
lor Zappeene, desfăşurate vreme de patru decenii (1859–1889), chiar
şi după moartea lui Zappa, petrecută în anul 1865, prin aportul adus
de către George Bibescu, fiul fostului domnitor, şi George Plagino –
primii români aleşi membri ai Comitetului Internaţional Olimpic
(1899–1948), prin propunerile de a se introduce oina şi rugbiul în
programul Jocurilor Olimpice, România contribuia, de fapt, nu nu‑
mai la crearea, în 1912, a propriului Comitet Olimpic, ci şi la renaşte‑
rea olimpismului şi afirmarea lui în epoca modernă. Numeroşi speci‑
alişti români au participat cu rapoarte, referate şi lucrări metodice la
congresele internaţionale ale profesorilor şi maeştrilor de gimnastică,
începând cu cele de la Chicago (1893) şi Breslau (1894), prilejuri cu
care numele lor (Gh. Moceanu, Radu S. Corbu, Th. Berescu, V. Ne‑
gruţi, T. Georgescu, ş.a.) şi mişcarea sportivă românească însăşi reu‑
şind să fie mai bine cunoscute.
Un alt moment de valorizare a fenomenului sportiv în spaţiul pu‑
blic românesc, care avea să contribuie la inaugurarea, acum un secol,
a forului său naţional şi distinct îl recunoaştem din afirmarea din ce în
ce mai puternică a nucleelor organizatorice premergătoare centraliză‑
rii lor. Societatea Centrală română de arme, gimnastică, dare la semn
şi nataţiune, de pildă, nu mai era singura centrală în primii ani ai se‑
colului XX. I se alăturaseră alte şi variate organisme care îşi asumau
ferm responsabilitatea edificării la scară naţională a unei ramuri sau
a unui grup de ramuri sportive. Ele se numeau societăţi (Societatea
Generală a cicliştilor din România, Societatea Equestră Română etc.),
şcoli (Şcoala militară de aviaţie‑fondată şi condusă de prinţul George
Valentin Bibescu, viitorul preşedinte al Federaţiei Internaţionale
a acestui sport, Şcoala maeştrilor militari de scrimă şi gimnastică),
3
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uniuni (Uniunea sporturilor atletice din România‑a 19‑a în lume la
acea dată) sau federaţii: de tenis, fotbal, sporturi de iarnă etc. Cele mai
puternice au fost Federaţia Societăţilor de Gimnastică, fondată în 1905
şi condusă de Ministrul Spiru Haret, şi Federaţia Română de Tir, cre‑
ată doi ani mai târziu. Aceasta din urmă, împreună cu alte opt federa‑
ţii naţionale, au pus bazele Uniunii Internaţionale de Tir.
În genere, cam acestea au fost forţele, condiţiile şi etapele care
au condus la momentul istoric de la 1/14 decembrie 1912: Şedinţa de
constituire a Federaţiei Societăţilor Sportive din România (FSSR).
Acest prim organ central al mişcării sportive naţionale, creat în
acelaşi an cu Societatea Scriitorilor din România, a avut ca preşedinte
pe prinţul (iar din 28 sept. 1914 rege al României) Ferdinand, toto‑
dată membru fondator, ca şi George Valentin Bibescu, Ion Cămără‑
şescu, Dimitrie Ionescu şi C. Coandă, de altfel, iar ca secretar general
pe Principele Carol. La propunerea acestuia s‑au stabilit emblema (un
ecuson albastru ce avea în mijloc un corb cu crucea în cioc) şi culo‑
rile FSSR: albastru şi negru.
FSSR s‑a organizat pe comisii (de atletism, fotbal, rugby, tenis
de câmp, tir, gimnastică, scrimă, Comisia Societăţilor de Sporturi de
iarnă, Comisia pentru Propagandă, Comisia Şcolară, Comisia pentru
amenajarea terenurilor etc.), iar în anul 1913 a primit din partea Pri‑
măriei Capitalei un teren la Şosea, pe 99 de ani, pentru amenajarea lui
în stadion multifuncţional. În anul 1916 era deja amenajat, după un
proiect suedez.
În martie 1915 a fost recunoscută personalitatea morală a FSSR,
forul conducător al întregii mişcări sportive până la data de 5 august
1929, când s‑a transformat în Uniunea Federaţiilor Sportive din Ro‑
mânia.
Iniţial FSSR nu a avut un organ de presă propriu, fiind găzduită
de ziarul „Sportul”, un „jurnal ilustrat al tuturor sporturilor”, cum se
subintitula de la 4 sept. 1913. Abia de la 16 ian. 1915 s‑a subintitulat
„Organ de propagandă pentru Educaţiunea Fizică şi Buletin Oficial al
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Federaţiei Societăţilor Sportive din România” .
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