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Autorul este un fiziolog reputat care a predat timp 
îndelungat la UMF Timişoara şi, ulterior, la Universitatea 
de Vest din Arad.

Cartea, deşi de proporţii restrânse, conţine informaţii 
de real interes privind contribuţia unor fiziologi la ştiinţa 
sportului. 

În paginile introductive se rezumă preistoria şi istoria 
fiziologiei ca ştiinţă, orientarea modernă fiind inaugurată 
de C. Bernard (1813-1878). 

Numeroase descoperiri ale fiziologilor au vizat direct 
sau indirect funcţiile organismului uman supus efortului 
fizic. 

Secţiunea principală a cărţii priveşte fiziologia 
românească, autorul prezentând şcolile de fiziologie din 
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, Craiova etc. Se men-

ţionează Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport 
din Bucureşti (F. Ulmeanu, A. Demeter, M. Georgescu, I. 
Drăgan).

A doua jumătate a cărţii este consacrată unor portrete 
de fiziologi români, în număr de 21.

Vom aminti întâi autorii cu contribuţii în ştiinţa educaţiei 
fizice şi sportului: I. Niţescu (fenomenul de postacţiune în 
efort maximal), V. Răşcanu (electromiografia), G. Benetato 
(sistemul neuroendocrin), F. Ulmeanu (electrofiziologia 
travaliului muscular), C. Arsenescu (sistemul cardiovas-
cular), I. Baciu (efortul fizic şi ergonomia), V. Neşteanu 
(fiziologia sportivă), P. Derevenco (stresul şi efortul). La 
aceştia trebuie adăugat F. Schneider (fiziologia efortului 
fizic şi adaptologia). 

Desigur, activitatea ştiinţifică și publicaţiile celor 
amintiţi nu s-a limitat doar la domeniul sportului. 

Alte portrete de fiziologi vizează pe I. Athanasiu, N. 
Paulescu, D. Danielopolu, M. Popescu, I. Niţulescu, I. 
Georgescu, E. Pora, I. Cotăescu, V. Pintea, P. Groza, I. 
Hăulică, G. Deutsch şi D.D. Brănişteanu.

Regretabil este faptul amintit în treacăt că, în contrast 
cu activitatea valoroasă a fiziologilor români, institutul de 
tradiţie „D. Danielopolu” din Bucureşti a fost desfiinţat, iar 
din cele trei reviste de fiziologie a rămas doar „Fiziologia/
Physiology” fondată la Timişoara de F. Schneider.

Ramân doar drept consolare doar conferinţele/con-
gresele anuale ale Societăţii Române de Fiziologie unde 
este prezentă şi ştiinţa sportului.

Cartea, scrisă într-un stil alert, se citeşte cu plăcere şi 
folos, inclusiv epilogul, „Fiziologica familie Hipocratică”, 
plin de inteligenţă şi umor. 
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