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ФілОСОФСьКі аСпеКти тілОВихОВання:  
ВіД ВіДРОДження ДО нОВОГО чаСу

анотація. Тіловиховна культура є важливим елементом історико-культурного розвитку, світовим сус-
пільним явищем, яке тісно пов'язане з економікою, культурою, суспільно-політичним устроєм певного 
періоду та конкретного етосу. Зокрема, у період Відродження відродився інтерес до естетичного розвитку 
тіла. Натхненний посиланнями стародавніх греків, цей інтерес втілився у віру в людину як "міру всіх 
речей". Малюнки Леонардо да Вінчі виявляють глибокий інтерес до людського скелета, органів і м’язів та 
їх фізіологічного призначення. М'язистість відображена в скульптурах Мікеланджело «Давід» і «Мойсей», 
а його картина «Творення Адама» виявляє захоплення великою силою та потенціалом людини. В подаль-
шому розвитку усі ідеї цього періоду були підхоплені представниками Просвітництва. Згодом, теоретичні 
засади попередніх епох перейняли дослідники Нового часу, які сформували відповідні методологічні кей-
си та повноцінні тіловиховні системи. 
Ключові слова: гімнастика, тіло, тіловиховання, фізична культура, спорт.
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philOSOphical aSpectS Of phYSical eDucatiOn:  
frOm the renaiSSance tO the neW aGe

Summary. Philosophy of sport as an academic discipline has existed for a relatively short period, but the philo-
sophical view of sport is not new. Although sport (in its culturological-historical sense) was the main activity in 
ancient times, it lost its significance during the Middle Ages. With the advent of the Renaissance, the ideals of 
antiquity were revived, and physical education was perceived as a necessity. At this time, physical education is 
included and used in the curriculum. Of course, the idea of sports in ancient times influenced the development 
of modern thought. Therefore, it is important to study the evolution of physical education from the Renaissance 
to the New Age, which is important because this period laid the foundations of modern perception of physical 
culture and sports. Physical education culture is an important element of historical and cultural development, 
a world social phenomenon that is closely related to the economy, culture, socio-political system of a certain 
period and a particular ethos. In particular, during the Renaissance, interest in the aesthetic development 
of the body was revived. Inspired by the references of the ancient Greeks, this interest was embodied in the 
belief in man as the "measure of all things." Leonardo da Vinci's drawings show a deep interest in the human 
skeleton, organs and muscles and their physiological purpose. Muscularity is reflected in Michelangelo's sculp-
tures "David" and "Moses", and his painting "The Creation of Adam" shows admiration for the great power and 
potential of man. In further development, all the ideas of this period were picked up by the Enlightenment. 
Subsequently, the theoretical foundations of previous epochs were adopted by modern researchers, who formed 
the appropriate methodological cases and full-fledged physical education systems. Important are the results of 
the activities of scientists, philosophers and educators of the era, to change attitudes towards the body and the 
formation of a new type of physical education culture. The works of Renaissance and Enlightenment figures 
emphasized the important role of physical education in education, so the development of body culture was 
becoming increasingly important.
Keywords: gymnastics, body, physical education, physical culture, sports.

Постановка проблеми. Філософія спорту 
як академічна дисципліна існує порівня-

но короткий період, проте філософський погляд 
на спорт не є новим. Хоча спорт (у його культу-
рологічно-історичному розумінні) був основним 
видом діяльності у античну добу, він втратив 
своє значення протягом середньовіччя. З на-
станням епохи Ренесансу, ідеали античної доби 
відродилися, а тіловихована освіта сприймала-
ся як необхідність. В цей час включають та ви-
користовують у навчальних програмах фізичне 
виховання. Звичайно, що думки про спорт дав-
ніх часів вплинули на розвиток думки сучасної 
епохи. Тому, важливо дослідити еволюцію тіло-
виховної культури від епохи Відродження до 
Нового часу, що важливо, оскільки цей період 
заклав основи сучасного сприйняття фізичної 
культури та спорту. 

аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Перш за все варто зазначити, що у епоху 
Відродження і Нового Часу відбулась зміна по-
глядів на людину. На перший план висувають 
принцип антропоцентризму, згідно до якого лю-
дина стає центром Всесвіту і метою всіх подій. 
Важливим є результати діяльності вчених, фі-
лософів та педагогів епохи, щодо зміни поглядів 
у відношенні до тіла та формування тіловихов-
ної культури нового штибу. Так, можна згадати 
прізвища М. Монтеня, І. Меркуріаліса, К. Гель-
веція, Ж. Руссо, Дж. Локка та ін.

Ідеї Просвітництва постали основою сучасно-
го спорту і фізичного виховання. Проблеми су-
часного європейського спорту та причини, що їх 
викликали у філософській площині на теренах 
нашої держави малодосліджені. Але можна ви-
окремити деякі спроби, зокрема Ібрагімова М.М. 
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[4; 5] та Білогур В.Є. [2], дослідників Завальню-
ка О.В. [3], Тимчака Я.В. та філософів Ковален-
ка А.І. й Джуня В.В. Закордоном проблематика 
філософії спорту на даному етапі набула досить 
широкого розвитку. Певні аспекти розгляда-
ли П. Вайс, Г. Слешер, В. Морган, А. Гутманн, 
Б. Сьютс, Е. Зіглер, Д. Демірель та ін. Кожен 
з цих дослідників намагався розкрити суть спор-
ту і тіловиховної культури зі свого погляду. 

мета нашої статті – осмислити філософські 
рефлексії тіловиховання в даний період та окрес-
лити їх значення для сучасного спорту.

Виклад основного матеріалу. Через схо-
ластичну структуру середньовіччя цінності, що 
поважають фізичну красу людини, були від-
кинуті. Однак, вже рух "Відродження", який 
розпочався в Європі й ідеї якого мали на меті 
повернути античні ідеали у сучасний світ, роз-
робив багато теорій, пов'язаних з освітою та тіло-
вихованням, і намагався застосувати це різними 
способами. Розвиток цих ідей було продовжено 
у добу Просвітництва, коли почало формуватися 
громадське життя.

1. Концепція тіловиховання в епоху Від-
родження. Термін "Ренесанс" означає «від-
родження», тобто в цей період діячі культури 
та філософи намагалися відродити ідеали анти-
чної культури. В основному епоха Відродження 
представляла протест індивідуалізму проти схо-
ластичного авторитету в інтелектуальних та со-
ціальних аспектах життя.

Ренесанс формувався в Італії починаючи 
з 1350-х років як сучасна ідея, що суперечить 
середньовіччю. Досягнувши апогею приблизно 
в 1500-х роках, італійське Відродження стало 
піком епохи. Гуманістична модель освіти, яка 
відповідала Ренесансу, була своєрідною творчою 
ідеєю. Її метою було створити всебічну розвинену 
людину – "homo universale". У XIV столітті було 
сформульовано принцип про втілення "гуманіс-
тичних ідей". Рух гуманізму поступово розвивав-
ся і поширювався, а його практика не викликала 
сумнівів. Також, характерним для цього періоду 
є принцип антропоцентризму, тобто домінуван-
ня світогляду, згідно з яким людина є центром 
і метою всесвіту.

В історії людства період Ренесансу став фун-
даментом сучасної цивілізації та освіти зокрема. 
У цей період творили такі філософи, як Данте 
Аліг’єрі, Франческо Петрарка, Джованні Піко 
делла Мірандола, Еразм Ротердамський, Мартін 
Лютер та ін. Почала розвиватися освіта та уні-
верситети. Оригінальні твори, що становлять 
культуру Стародавніх Афін та Риму, були від-
найдені, прочитані та відтворені. У навчальних 
методах були прийняті формули, що дозволяють 
учням вдосконалювати свої вміння та навички. 
Студенти почали навчатися на свіжому повітрі, 
контактуючи з природою. 

Відомий мислитель цього періоду – Еразм Ро-
тердамський [9], який жив у розпал європейського 
гуманізму, прийняв свій перший науковий прин-
цип: "Поверніться до джерел!". З цієї причини 
були опубліковані твори античних письменників. 
Навчальний кейс Еразма складається з гуманіс-
тично-наукової постановки. Працюючи над цим, 
Еразм узагальнює умови якісної освіти: хороші 
вчителі, корисна навчальна програма, хороші пе-

дагогічні методи та увага на особисті розбіжності 
(індивідуальні можливості – П.Р.) учнів. 

Відстоюючи свої принципи, вчений пропагу-
вав важливість дитячих рухливих ігор, про що 
написав у окремому розділі свого трактату “Про 
пристойність дитячих звичаїв” (1530 р.). Він вва-
жав потрібними для дітей гру в м’яч, кульки, гім-
настику, біг. Еразм, як і багато інших представ-
ників Відродження, наголошував на помірних 
навантаженнях для дітей, урахуванні їх вікових 
та індивідуальних особливостей. Свою думку він 
підкреслив словами: “Знаю, що деякі приводять 
до виправдання боязнь, як би вчені не посла-
били здоров'я ніжного організму дитини. На це 
я міг би відповісти так: навіть якщо щось з фор-
теці тіла убуде, ці збитки відмінно винагородять 
виняткові блага душі. Адже ми не атлета фор-
муємо, а філософа або керівника держави, якому 
досить мати благополучне здоров'я, навіть якщо 
він не має тілесної сили Мілона” [6, с. 273].

А от Мартін Лютер розглядав університети 
як установи, де мали місце всі види беззаконня 
та мало вірили у сакральні цінності, і він вима-
гав огляду шкіл і особливо університетів. Лютер 
вважав, що школи та університети повинні ви-
ховувати релігійно схильну молодь відповідно 
християнської релігії. Поряд з цими ідеями, діяч 
висловлював цікаві думки про користь лицар-
ських ігор та тренувань, боротьби та стрибків для 
здоров'я, що, на його думку, зміцнювало фізичні 
сили людини і відволікало молодих людей від 
дурних звичок [3, с. 116].

Французький філософ Мішель де Монтень був 
любителем літератури, рішучим, уважним і врів-
новаженим. На його думку, метою навчання було 
передати учням етичні та наукові знання через 
експерименти. Монтень вважав, що вміння та на-
вички людини в освіті, які можна назвати при-
родними силами, є більш важливими або навіть 
перевершують логіку та суспільство. 

Для зміцнення здоров'я учнів Монтень ре-
комендує тіловиховання. Він каже, що гра для 
дитини є серйозним заняттям і ставитися до неї 
потрібно відповідно: «Навіть ігри та вправи ста-
нуть невід'ємною і досить значною частиною на-
вчання: я маю на увазі біг, боротьбу, музику, тан-
ці, полювання, верхову їзду, фехтування. Я хочу, 
щоб вихованість, світськість, зовнішність учня 
удосконалювалися разом з його душею. Адже ви-
ховують не одну душу і не одне тіло, а людину; не 
можна розчленовувати її надвоє. І, як каже Пла-
тон, не можна виховувати те й інше порізно; на-
впаки, потрібно управляти ними, не роблячи між 
ними різниці, так, як якщо б це була пара запря-
жених в одне дишло коней» [5, с. 384]. Навчання 
і читання творів класиків Монтень рекоменду-
вав чергувати з танцями, іграми, боротьбою тоб-
то виховання всебічно розвиненої особистості.

Гуманістичний рух відіграв дуже важливу 
роль в освітній площині. Цей рух процвітав, щоб 
воскресити мистецтво та культуру античності, 
тим самим дозволивши тілу і душі вдосконалю-
ватися. Його принципи наголошували на необ-
хідності фізичної підготовки разом з вихованням 
душі та розуму, з цієї причини молодим людям 
були запропоновані тілесні практики та ігри.

Один з гуманістів Вітторіно да Фельтре як 
найприємнішу мету свого життя розглядав ви-
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ховання підлітків і підтримку бідних, але та-
лановитих дітей у себе вдома. Він «вперше 
врівноважив викладання наукових дисциплін 
гімнастикою і всілякими благородними тілес-
ними вправами – для всіх шкільних вихованців 
в рівній мірі» [12, с. 136]. Відповідно до давньо-
грецьких концепцій виховання, він стверджував, 
що користь може бути забезпечена вихованням 
тіла і душі за допомогою щоденних вправ, таких 
як плавання, верхова їзда, а також породження 
любові до природи за допомогою походів; він та-
кож підкреслював важливість ігор та турнірів.

Думка Енеа Сільвіо де Пікколоміні (Пій II) та-
кож варта уваги. Поряд зі своїм релігійним харак-
тером, він вважав, що слід підкреслювати фізич-
ну підготовку і таким чином покращувати красу 
та силу. Пікколоміні, у своєму творі «Про вихо-
вання дітей» звернув увагу на важливість освіти 
як основи для тіла і душі, наголосивши на важ-
ливості уникати речей, що викликають в’ялість, 
ігри та відпочинок. Він підтримував обов’язкове 
тілесне виховання та правильне харчування [1].

Німецький гуманіст Йоахім Камераріус, який 
керував академічною гімназією в місті Нюрн-
берг, також має велике значення стосовно роз-
витку тіловиховної освіти. Займаючись система-
тичною фізичною культурою в школі, в якій він 
працював, вчений написав свою працю "Dialogus 
de Cymnasis", де йдеться про педагогічні та етич-
ні цінності грецької гімнастики. У цій роботі він 
наголосив на таких практиках, як альпінізм, біг, 
боротьба, гра на мечах, стрибки, метання каменю 
та ігри, які практикували спеціально підібрані 
діти відповідно до їх віку та фізичних можливос-
тей і все це під наглядом досвідчених вчителів [16].

Не менш цікавим твором є «De arte gymnastica» 
[13] італійського вченого Ієроніма Меркуріаліса, 
вперше опублікована у Венеції в 1569 році. Пер-
ша частина його «гімнастики» включала визна-
чення давньогрецької гімнастики та пояснення 
фактичної термінології, тоді як друга частина 
містила запобіжні заходи щодо потенційної шко-
ди вправ, що практикуються за відсутності ліка-
ря чи педагога. Більше того, він відокремив гім-
настику, яка практикувалася за станом здоров'я, 
від військової гімнастики.

2. тіловиховні аспекти доби просвітни-
цтва та нового часу. 

Період Просвітництва датують приблизно між 
1680 та 1770 або навіть 1780 роками. В цей час 
наука розвинулася в окремі дисципліни, літера-
тура стала самостійним предметом і від неї ви-
магалося, щоб історія також стала незалежною. 
Педагоги перетворили концепцію освіти «з під-
готовки учнів до потойбічного життя» на підго-
товку їх до навколишнього світу, щоб вони могли 
бути вільними та освіченими. Більше того, осві-
тяни цього періоду зазвичай були оптимістични-
ми та наголошували на важливості навчання. 
У школі навчали таким чином, щоб виховувати 
любов до природи та людини.

Ідеї вироблені до цього, зрештою були реалі-
зовані в цей період. Педагоги наголошували на 
значенні тіловиховної культури, яка апелювала 
лише до аристократії в епоху Відродження, від-
творюючи систему освіти давньої доби.

Просвітництво досягло зрілості в середині-
кінці XVIII ст. Джон Локк був провідним діячем 

цього нового інтелектуального руху й популяр-
ним політичним філософом у першій частині 
18 століття, який наголосив на необхідності осві-
ти. «Дослід про людський розум» Локка визна-
ний його найвидатнішим і найпопулярнішим 
твором [8, с. 505]. Його робота «Думки про вихо-
вання» підкреслювала важливість здоров’я дити-
ни, радила дітям навчатися плаванню та підтри-
мувати свою фізичну форму. Більше того, Локк 
зазначав, що такі заняття, як танці, гра на мечах 
та верхова їзда є важливими для джентльмена 
і що освіта повинна бути наповнена грою [4].

Жан Жак Руссо у своєму трактаті «Еміль» пи-
сав про виховання згідно з «природними» прин-
ципами [8, с. 576]. У цій праці Руссо стверджував, 
що люди повинні вчитися у природи, людей або 
предметів і висловив свої уявлення про вихован-
ня дітей та підлітків. Руссо вважав, що дітям слід 
дозволяти розвиватися та вчитися відповідно до 
їх природних нахилів, але в Емілі цю мету до-
сягла вихователь, яка хитро маніпулювала реак-
ціями свого учня. Вищевказану освіту називали 
«природне виховання» громадськості або «освіта, 
яка створить природних людей». Еміль займався 
фізичними вправами рано вранці, тому що йому 
потрібні сили і тому, що міцне тіло було основною 
вимогою для здорової душі. Бігаючи босими но-
гами, високими стрибками та лазінням по стінах 
та деревах, Еміль оволодів такими навичками як 
біг, плавання, метання каменю, стрільба з лука 
та ігри з м'ячем [10]. Руссо вимагав, щоб у кожній 
школі була гімназія або зона для навчання тіла. 

Перед тим, як Песталоцці організував свої 
школи, в Німеччині був дуже важливий і впли-
вовий рух, який здійснив деякі практичні ре-
форми методів навчання, запропоновані в «Емі-
лі» Руссо. Ці реформи були успішно здійснені 
в деяких експериментальних школах, одна з яких 
продовжувала свою діяльність понад століття  
[14, p. 191–202]. Прихильники цього руху назива-
ли себе «благодійниками» або філантропами (лю-
бителями людей). Філантропи, які зробили свій 
внесок у розвиток науки, вважають своїм ідеалом 
забезпечення освіти для громадян, а світ і життя 
розглядали з точки зору служіння певній корис-
ній практиці. Вони наголошували на регулюван-
ні занять таким чином, щоб забезпечити учням 
ідеї "задоволення та радості" та значною мірою 
сприяли вдосконаленню "гри" та "спорту" в освіті.

Піонер благодійного руху, Базедов Йоганн-
Генріх-Бернгард, вважав, що порядність та без-
пека держави пропорційні щастю громадськості 
і що найбезпечніший спосіб досягти цього – че-
рез освіту [14, p. 191–202]. Він наголошував на 
практичних знаннях з інтелектуальної підготов-
ки та легкої атлетики, наполягаючи на частих 
перервах. Також запропонував викладання мов 
не за допомогою запам'ятовування, а як певної 
гри: «Наука нехай буде для дітей грою» [11]. Сту-
денти повинні були бути освіченими, щоб стати 
незалежними громадянами, які могли б піклува-
тися про себе у житті. Визнаний піонером руху 
«філантропів», згідно з прикладом, поданим 
агоністичною культурою Стародавньої Греції, 
він пропагував п’ятиборство з школи Дессау, 
яке складалося з квінтету вправ: біг, стрибки, 
лазіння, баланс та виконання вправ. Також він 
рекомендував народні вправи – боротьба, ігри 
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з м'ячем, гребля, плавання та піші походи. Це 
була перша загальнодоступна школа (філантро-
пія в Дессау) з регулярними тіловиховними за-
няттями. Наголошуючи на своїх дослідженнях, 
школа заснувала сучасну гімнастику з першими 
шкільними вчителями тіловиховання.

Крістіан Геттільф Зальцманн заснував 
в 1784 школу, яка розвинулась за короткий час 
і продовжує існувати сьогодні. Споруджена по-
далі від міста (на фермі, в помісті Шнепфенталь) 
та представляючи сімейну атмосферу, ця шко-
ла одразу стала популярною, оскільки учні мали 
рівні права. Вона перейняла програми школи 
Дессау і надала розширені програми гімнастики. 
У цій школі фізичне виховання, природознавство, 
шкільне садівництво, географічні та інші екскурсії 
тощо були організовані ефективніше, ніж у будь-
якій іншій школі з того часу [14, p. 191–202].

Йоган Крістіан Фрідріх Гутс Мутс відвідував 
школу Зальцмана і продовжував там свою осві-
ту. Отримавши неоціненний досвід та просунув-
шись у заняттях гімнастикою, він вдосконалив її, 
перетворивши на повноцінну систему. Він базу-
вав теорію гімнастики на фізіологічних факторах 
і вказав на користь гімнастики для тіла і душі 
з національної та естетичної точки зору. Зазна-
чаючи, що метою гімнастики було забезпечення 
збалансованого співвідношення між душею, ро-
зумом і тілом. Й. Гутс-Мутс мав дуже важливі 
уявлення про ігри та їх значення [15].

Концепція гімнастики та осіб, які сприяли їй 
під час розвитку у XIX столітті, були викладені 
науковою основою Й. Гутс-Мутсом та Герхар-
дом Вистом у Німеччині й отримали методич-
ний підхід, розроблений зусиллями Песталоцці 
у Швейцарії. Фрідріх Ян, який представив публі-
ці гімнастику, відокремивши її від парафіяльних 
навчальних закладів, визнаний батьком гімнас-
тики [Turnvater]. А вже Франицко Амарос, який 
діяв у відповідності з основами, які підтримував 
Песталоцці, зазнав впливу Яна і робив наголос 
на мілітарну гімнастику, розділяючи гімнастич-
ні практики на різні дисципліни.

Йоганн Генріх Песталоцці визначав освіту 
як "природний, прогресивний, гармонійний роз-
виток усіх сил і здібностей людини". Доносячи 
нову концепцію занять гімнастикою, Песталоц-
ці обговорює «Природну гімнастику», дотримую-
чись порядку, що відповідає дитячому розвитку. 
Вважаючи, що майстерна, досвідчена, зухвала 
та успішна молодь може розвиватися лише на 
ігровому полі, а не в школах, Песталоцці спробу-
вав «Покроковий принцип» – метод систематич-
ної практики відомих і довірених рухів [7, с. 28].

Фрідріх Людвіг Ян, відомий як піонер гімнас-
тики в Німеччині, багато інформації черпав від 
ідей Базедова і Гутс-Мутса. Він запровадив ви-

користання інвентарю в гімнастиці, наприклад, 
паралельних брусів, коня та кілець. Метою Яна 
було розвинути покоління студентів, які мали 
сили тіла та могли б віддати життя за свою краї-
ну, добре плавати, користуватися мечем, стриба-
ти, бігати та боротися. На його думку, гімнастику 
можна було виконувати лише на свіжому повітрі 
в присутності громади, тому навіть у найменших 
населених пунктах повинна бути відведена пло-
ща для занять гімнастикою [17, р. 159].

Рання форма гімнастики була винайдена Пер 
Лінгом, батьком шведської гімнастики, справу 
якого згодом продовжив його син Ялмар Лінг. 
Частина системи Лінга, що отримала назву пе-
дагогічної гімнастики, складалася з «щоденних 
гімнастичних тренувань», що показали, як слід 
навчати та виконувати гімнастику [2]. Лінг спо-
стерігав за соціальною та економічною структу-
рою своєї країни та створив нову систему, засно-
вану на фізіологічній науці. Метою системи було 
надати гармонію і злагоду організму й вона не 
мала на меті будь-якого іншого ефекту, крім лі-
кувальної дії. 

Висновок. Нам відомий вислів, що «рух – це 
життя». Вдосконалення рухових можливостей 
розпочалося з необхідних життєвих дій. Згодом, 
ця необхідність поступилася місцем своєрідним 
перегонам "найкращих і доблесних" в культу-
рі Стародавньої Греції. В добу Середньовіччя 
тіловиховні аспекти культури дещо відійшли 
на другий план, оскільки панувала христи-
янська ідеологія з поняттям гріховного тіла.  
В XV–XVI століттях ідея фізичного виховання 
була відновлена в епоху Відродження. Відомі 
філософи жили і працювали в гуманістичний 
період, який прийнято як "перехідний період" 
в історії людства. Усі ці філософи пропонували 
чи ставили за вимогу побудову тіла для розвит-
ку душі та всебічно розвиненої людини. З цієї 
причини вони рекомендували фізичні вправи 
та ігри на свіжому повітрі.

Ідеї та ідеали, що були сформовані до епохи 
Просвітництва, почали практикувати в цей пері-
од. Фізичне виховання було призначене для всіх 
і почало поширюватися. Філософи, що належать 
до того періоду, обговорювали важливість фізич-
ного виховання для набуття міцного характеру. 
Гімнастика, заснована на науковому фундаменті, 
отримала методологічну основу завдяки працям 
відомих дослідників: Зальцмана, Петсалоцці, 
Гутс-Мутса, Лінга. За допомогою таких наукових 
засад дослідження та розвитку гімнастики фор-
мувалися різні гімнастичні системи, в тому числі 
мілітарні й лікувальні. Твори діячів епохи Рене-
сансу й Просвітництва підкреслювали важливу 
роль тіловиховання в освіті, тому розвиток куль-
тури тіла набирав все більшого значення. 
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