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„VÂRSTELE” CORPULUI UMAN REFLECTATE ÎN PERIODICUL
„ISIS SAU NATURA”
Studiul corpul uman a cunoscut, în cadrul istoriografiei occidentale, abordãri numeroase ºi
variate. Menþionãm aici, între altele, numele lui Jacques Le Goff, Michel Foucault, David Le Breton
sau Georges Vigarello.
Preocupãrile pentru acest domeniu sunt relativ recente în istoriografia româneascã. El se aflã la
confluenþa cu alte ºtiinþe, precum antropologia, sociologia, demografia etc., de la care istoricul preia
metode ºi concepte. Pentru spaþiul românesc, meritã menþionate rezultatele cercetãrilor realizate de
cãtre Constanþa Ghiþulescu, publicate sub formã de articole sau în cadrul lucrãrilor În ºalvari ºi cu
iºlic ºi Focul Amorului. Despre dragoste ºi sexualitate în societatea româneascã 1750-1830, ambele
realizate în spiritul ªcolii de la Annales. O serie de articole publicate în cadrul „Revue
d’anthropologie”, „Revista de istorie socialã” ori „Xenopoliana” se orienteazã cãtre aceastã direcþie
de cercetare.
Studiul de faþã se înscrie în domeniul antropologiei culturale. Ne propunem, în cadrul acestei
cercetãri, prezentarea modului în care evolueazã corpul uman de-a lungul vieþii (este ceea ce am
numit „vârstele” corpului), aºa cum apare ilustrat în câteva numere din anul 1858 din periodicul „Isis
sau Natura” ºi în alte câteva publicaþii de secol XIX.
Dar sã vedem mai întâi câteva lucruri despre începuturile studierii/reprezentãrii corpului în
Occident. Aflându-ºi începuturile încã de prin secolul al XVI-lea, cunoaºterea corpului a evoluat
continuu, luând diverse forme (desene, atlase anatomice, albume de artã, sculpturi etc.).
Din punct de vedere ontologic, omul este alcãtuit din aceste douã elemente: materie ºi spirit,
corp ºi suflet. Aceasta reprezintã o teorie care ne este cunoscutã astãzi, însã rãdãcinile ei se regãsesc
undeva prin secolul al XV-lea.
În spaþiul occidental medieval, omul nu exista ca individ, el era perfect integrat, inserat în
comunitatea din care fãcea parte, era subordonat naturii.1 Nu concepea o separare. Însã ea avea sã
aibã loc. Cultura medievalã ºi cea renascentistã resping ideea de emancipare a omului, de separare a
celor douã entitãþi, de prevalare a spiritului asupra materiei. În tradiþiile populare, corpul (ca materie)
era liantul între univers, cosmos ºi om (ca spirit).
Aceastã emancipare a individului avea sã se facã sub raportul mentalitãþii, omul care încearcã sã
se afirme, sã fie diferit, sã fie altul, sã iasã din acea mulþime în care se afla pânã atunci, sã se
individualizeze, dar ºi sub aspectul conºtientizãrii unei diferenþe între el, corp-materie, ºi el ca spirit.
Le Breton este de pãrere cã aceastã individualizare merge pânã la a nu mai þine cont de tradiþii, de
comunitate, nu mai vrei decât binele tãu, chiar dacã acesta înseamnã rãul comunitãþii.
Dacã, pânã în secolele XV-XVI, disecþia cadavrelor oamenilor era un subiect tabu, era privitã cu
ochi rãi ºi judecatã ca o crimã împotriva naturii, a legilor ei, dupã aceste secole, începând cu secolul al
XVI-lea, acestea încep sã aibã loc din ce în ce mai mult, ajungând pânã la a se organiza afarã, pe
strãzi, aºa-numitele „teatre anatomice”2, unde se disecau oameni în public, în vãzul tuturor
curioºilor. Corpul uman începea sã fie descifrat. A diseca un om înainte de secolul al XVI-lea
însemna „a-i distruge integritatea umanã, a risca sã-i compromiþi ºansele în perspectiva învierii”3.
Trebuie spus cã cel care este considerat „pãrintele” iconografiei anatomice este Leonardo da
Vinci (1452-1519). Este bine-cunoscutã perfecþiunea cu care reda pe planºele sale muºchii corpului
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David Le Breton, Antropologia corpului ºi modernitatea, Timiºoara, Ed. Amarcord, 2002, p. 27.
Ibidem, p. 47.
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uman. „Moºtenirea” lãsatã de da Vinci numãrã peste 750 de planºe reprezentând muºchi, organe,
oase, muºchii ochiului, secþiuni de creier, inima sau fãtul în uter. Contribuþia cea mai impresionantã,
în ceea ce priveºte reprezentãrile anatomice ale corpului uman, a venit din partea anatomistului ºi
fizicianului belgian Andreas Vesalius (1514-1564). În anul 1543, acesta a realizat o lucrare
monumentalã, în 7 volume, despre alcãtuirea corpului omenesc, cu foarte multe planºe. Ea a fost
intitulatã De Humani Corporis Fabrica, bazatã pe disecþii ale cadavrelor umane. Corpul uman începe
deci sã fie cunoscut, iar disecþiile sunt treptat acceptate.
Dar sã vedem cum stãteau lucrurile pe spaþiul românesc. Informaþii în ceea ce priveºte atitudinea
locuitorilor Þãrii Româneºti faþã de medicina ºtiinþificã ºi, deci, ºi faþã de medici ne vin din partea
cãlãtorilor strãini care au strãbãtut meleagurile româneºti. Ajuns la Bucureºti pe la începutul lunii mai
1710, Anton-Maria del Chiaro a fost numit secretar de limbã latinã ºi italianã la Curtea lui
Brâncoveanu. A rãmas în aceeaºi funcþie ºi în timpul domniilor urmãtoare, ale lui ªtefan Cantacuzino
ºi Nicolae Mavrocordat. A stat în Þara Româneascã pânã în anul 1716. Cartea sa, Storia delle
moderne rivoluzioni della Valachia, tipãritã în 1718, este de o importanþã vitalã pentru istoria acestei
perioade româneºti. El ne oferã informaþii despre înfãþiºarea românilor, despre Bucureºti, despre
vestimentaþie, alimentaþie, obiceiurile, îndeletnicirile oamenilor etc. În cursul ºederii sale în
Bucureºti, del Chiaro a avut ocazia sã observe modul de viaþã ºi obiceiurile românilor.
Între altele, el menþioneazã cã „nu e mai micã aversiunea cu care se ridicã împotriva obiceiului
de a deschide cadavrele sau de a face pe ele anatomie; deci chirurgii, care au venit de curând în
aceste pãrþi, trebuie sã fie cu multã bãgare de seamã cu privire la acest punct, asupra cãruia românii
sunt foarte grijulii, ba chiar deosebit de atenþi, încât un asemenea chirurg a fi numit de ei, în limba
lor: spurcat ºi toatã lumea s-ar feri sã-l foloseascã, fie chiar ºi în împrejurãri ce nu îngãduie zãbavã,
ca luarea de sânge sau vreo altã treabã de chirurg”4.
Dacã unul dintre bolnavi, ca urmare a tratamentului prescris de doctori, moare, toatã supãrarea
oamenilor este vãrsatã asupra bietului medic, el riscând sã fie foarte zdravãn bãtut sau reclamat
autoritãþilor. Chirurgia ºi disecþiile erau departe de a fi acceptate de majoritatea românilor.
Cât priveºte anatomia ºi tratatele anatomice, un pas important se face în anul 1843, atunci când
Nicolae Kretzulescu, ajutat de Carol Davila, a publicat un Manual de anatomie descriptivã, prima
lucrare ºtiinþificã de anatomie. În 1855, Carol Davila a înfiinþat, cu ajutorul domnitorului Barbu
ªtirbey, ªcoala de micã chirurgie, de la Spitalul Oºtirii.
Este deci foarte evidentã ºi de necontestat întârzierea spaþiului românesc faþã de cel occidental.
Medicina ºtiinþificã nu era prea rãspânditã în Principate, din douã motive lesne de înþeles: pe de o
parte, este vorba de numãrul extrem de redus de medici existenþi în epocã (iar cei care erau, veneau
din Occident), iar pe de altã parte, de dominaþia medicinii bãbeºti, tradiþionale, asupra celei
„doftoriceºti”, oamenii crezând mai degrabã în ceea ce ºtiau din bãtrâni decât în medicii „cu diplomã”
(ºcoliþi la universitãþi occidentale).
Am gãsit necesar sã arãtãm în rândurile anterioare decalajul, referitor la medicinã ºi la
mentalitãþile legate de medicinã, dintre Occident ºi þãrile române.
Revenind la tema prezentului studiu, trebuie spus cã sursa principalã utilizatã a fost: periodicul
„Isis5 sau Natura”.
Periodicul „Isis sau Natura” a apãrut în anul 1856, la iniþiativa doctorului Iuliu Barasch (nãscut
la 17 iulie 1815, Brody, Galiþia – decedat la 31 martie 1863, Bucureºti). Nu are decât trei de ani de
apariþie, urmând ca, mai apoi, în anul 1862, sã reaparã sub numele de „Natura”. Iuliu Barasch a fost
4
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Anton-Maria del Chiaro, Descrierea Þãrii Româneºti, în „Cãlãtori strãini despre Þãrile Române”, ediþie îngrijitã de Maria
Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru ºi Paul Cernovodeanu, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
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medic ºi filosof român. A popularizat ºtiinþa, mai ales medicina în România. În acest sens a susþinut
mai multe lecþii publice ºi a editat mai multe manuale. În ceea ce priveºte asistenþa medicalã, acesta a
înfiinþat un dispensar, iar mai apoi un spital (1858), dupã model occidental, ambele pentru copii
(1858). Îºi realizeazã studiile universitare la Leipzig ºi Berlin; în 1841, la Berlin, îºi susþine teza de
doctorat, primind titlul de doctor în medicinã. A fost medic al carantinei de la Cãlãraºi, mai apoi al
judeþului Dolj. A fost medic în Bucureºti (1851-1858; între 1856 ºi 1863 a fost medic la ªcoala
Naþionalã de Medicinã ºi Farmacie din Bucureºti), dar ºi profesor de istorie naturalã la Colegiul Sf.
Sava, la ªcoala de Agriculturã ºi la ªcoala Militarã.
Viaþa omului, se spune în numãrul 6, pe anul 1858, al acestui periodic, „seamãnã cu o zi
frumoasã de varã”; tinereþea seamãnã cu momentul zilei când lumina Soarelui este încã nehotãrâtã,
„luptându-se cu umbrele nopþii”; începând cu vârsta de 15 ani, vine „juneþea” sau adolescenþa, dupã
aceasta, „vârsta bunã care seamãnã cu miezulu-zilei, cându Soarele stãpâneºte cu cea mai mare
putere”, iar în cele din urmã, se ajunge la „epoca de declinaþiune a vieþei” – bãtrâneþea.6
Majoritatea ideilor din articolele supuse cercetãrii sunt preluate de la un fiziolog occidental.
Ceea ce aratã, în schimb, prezenþa acestor articole într-un periodic românesc este interesul elitelor
faþã de acest subiect, dorinþa de popularizare a unor idei de medicinã în rândul maselor de oameni.
La naºtere, copilul este „umedu ºi moale, în cîtu ºi oasele sîntu moi”, iar treptat „corpul se
întãreºte mai multu fãcîndu-se ºi mai uscatu”7. La naºtere, pulsul copilului bate pânã la 130 de ori
într-un minut, scãzând, odatã cu trecerea anilor, pânã la o cifrã de 80-100 la tineri, 70-80 de la
persoanele „de vârstã bunã” ºi la 50 la bãtrâni. La fel ºi somnul, este mult mai profund în tinereþe, în
timp ce, la bãtrâneþe, face loc „la o insomnie nesuferitã”. „Memorilu este o facultate mentalã opusã
inteligenþei sau raþiunei: cu cîtu cea dupe urmã creºte, cu atîtu celu d’iu decreºte ºi se perde în
bãtrâneþe”8. Activitatea tinereþii lasã loc, la bãtrâneþe, lenei; veselia se schimbã într-o seriozitate
melancolicã, îndrãzneala în fricã.9
Vârsta medie, în prima jumãtate a veacului 19, era de 28 de ani, pe la 1860 se ajunge la 36 de ani,
iar pe la 1900 se ajunge pe la 40 de ani.10
Copilãria. Primul semn de viaþã pe care un copil îl dã la naºtere „este o strigare ºi unu plânsu”.
Filosofii epocii au încercat sã gãseascã explicaþii asupra plânsului copilului. Ei sunt de pãrere cã
razele luminii, cãzând asupra ochilor copilului neobiºnuiþi cu ea, ºi aerul, „aruncându-se în plãmunii
sãi, iaru neobiºnuiþi cu aceastã iritaþiune”11, îi produc aceste strigãri. În spaþiul românesc, existã
obiceiul de a scãlda copilul imediat dupã naºtere în apã caldã cu vin. Nou-nãscutul bine dezvoltat are
17-20 þoluri12 lungime ºi cântãreºte 12-15 livre13. De la vârsta de 7-8 luni, copilul începe sã-ºi simtã
corpul sãu, „adecã sã aibã o simþire cã toate organele sale sintu proprietatea sa”. Dupã zece, opt ºi
câteodatã ºase luni, începe perioada dentiþiei. Dintre toþi dinþii, cei incisivi ies cei dintâi, în numãr de
8. Apoi ies caninii, în numãr de 4, iar la sfârºitul primului an sau în cursul celui de-al doilea, ies
mãselele, în numãr de 16. Toþi aceºti dinþi cad în al cincilea sau al ºaptelea an, ei numindu-se dinþi de
lapte. Tot în al ºaptelea an, copilului îi ies alte 8 mãsele. În primii doi ani, corpul copilului creºte cel
mai mult. La un an, copilul poate sã umble ºi sã pronunþe primele cuvinte. În aceastã vârstã de început
copiii sunt admiraþi prin fizionomia lor dulce ºi naivitatea lor.14
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Omulu, în „Isis sau Natura”, nr. 6, 1858, pp. 41-42.
Ibidem, p. 42.
Ibidem.
Ibidem.
Victor Bianu, Igiena omului dupã etate, în „Apãrãtorul Sãnãtãþii”, anul III, nr. 23 ºi 24, Bucuresci, lito-tipografia Carol
Göbl, 1894, p. 6.
Omulu, în „Isis sau Natura”, nr. 6, 1858, p. 44.
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Omulu, în „Isis sau Natura”, nr. 6, 1858, pp. 45-46.
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Conform medicului Victor Bianu, viaþa omului se împarte astfel: viaþa fetalã, prima copilãrie,
copilãria (2-7 ani), adolescenþa (7-14 ani), pubertatea (14-20 ani), etatea adultã (20-30 ani),
maturitatea (30-45 ani), vârsta de reîntoarcere (45-60 de ani) ºi bãtrâneþea, de la 60 de ani pânã la
moarte. Observãm o perpetuare a ideilor menþionate anterior ºi la sfârºitul secolului al XIX-lea, astfel
cã plânsetul copilului nou-nãscut este pus tot pe seama pãtrunderii aerului în plãmânii acestuia, lucru
care produce o durere mare. Dupã naºtere, se observã o schimbare în funcþionarea ºi dispunerea
anatomicã a aparatului circulator ºi a inimii. Organele încep sã funcþioneze, ca, de exemplu, tubul
digestiv.15 Medicii recomandã ca, dupã naºtere, cordonul ombilical sã nu fie imediat tãiat, întrucât
placenta conþine o cantitate mare de sânge care aparþine copilului, iar dacã s-ar tãia imediat, copilul ar
pierde cam 90 g de sânge, ceea ce echivaleazã cu 1700 g pentru un adult.16
Copilul nu trebuie sã fie înfãºat foarte strâns pentru ca trupul acestuia sã aibã libertate de
miºcare. Pentru a proteja ochii copilului, leagãnul trebuie sã fie aºezat astfel încât lumina sã nu vinã
nici din faþã, nici dintr-o parte, ci de deasupra ºi din spatele capului.17
Medicii recomandã ca alãptarea sã fie fãcutã de cãtre mamã, pentru cã existã „potrivirea
perfectã între însuºirile laptelui mamei ºi trebuinþele copilului”18, ºi nu de cãtre persoane strãine –
doicile. Existã însã ºi cazuri în care alãptarea revine acestora din urmã, atunci când mama fie nu vrea,
fie nu poate sã îºi hrãneascã ea însãºi copilul. Un copil sãnãtos suge 60-80 grame de lapte la o singurã
alãptare în primele luni. În primele 4 luni, copilul ar trebui sã creascã cu 20-30 g pe zi, de la a 4-a pânã
la a 8-a lunã cu 10-20 g pe zi, de la a 8-a pânã la a 12-a lunã cu 2-10 g pe zi. Copilul începe sã umble pe
la a 8-a, a 10-a sau a 12-a lunã.19
În momentul naºterii, copilul are cam 50 de cm, în primul an creºte cam cu 20 cm, în al doilea cu
10 cm, pânã pe la 14 ani creºte cu 5-6 cm pe an, pânã la 17 ani creºte cu 4 cm pe an, iar pânã la 19-20
de ani cu 2,5 cm. Pânã la 11-12 ani, bãieþii sunt mai grei ºi mai mari decât fetele.20
De la vârsta de 13 pânã la 15 ani la bãiat ºi de la 11 sau 13 ani la fatã începe perioada adolescenþei
sau junimei omului. Aceasta dureazã pânã la 22 sau 24 de ani la bãrbaþi ºi pânã la 20 de ani la femei.
Aceastã perioadã a pubertãþii se manifestã prin diferite semne fizice ºi morale: tinerii cresc repede „cu
mai multe þoluri”, devin musculoºi, pieptul lor se lãþeºte, „rãsuflarea devine mai întinsã”, glasul devine
mai gros. Pe la 13-14 ani, o schimbare majorã apare ºi în organismul fetei. „Fata, pe lângã cheltuelele
necesitate de crescerea sa mai trebuie sã satisfacã ºi cheltuiala creatã prin «perderea lunarã» a unei
pãrþi din propria ei substanþã”, care însã, continuã doctorul Bianu, contribuie la menþinerea unui
sistem nervos echilibrat.21 Doctorul Th. Bastaky încearcã sã surprindã în lucrarea sa câteva „simptome”
ale menstruaþiei: „Ameþeli de cap, nevralgii diverse, fiori, cãlduri, accese isterice, o înþepenealã
caracteristicã în muºchii cefei, somnolenþã, cãscatul. Lipsã de poftã de mâncare, bulimie, nevralgii
intestinale, balonare intestinalã, palpitaþiuni, ghioroituri prin pântece, sughiþ, rãguºealã, vãrsãturi,
crampe, duhoare, diaree, tenesm22 rectal, polakiurie23, acceleraþia pulsului, dureri în regiunea
lombarã ºi în coapse, senzaþia de cãlduri ºi greutate în zona hipogastricã, tulburãri ale auzului,
mirosului, gustului, pipãitului, în vedere. Adese, ochii sunt înconjuraþi de un cerc albãstrui; erupþiuni
de herpes în jurul gurii ºi pe vulvã; pe faþã se aratã pete arãmii; corpul tiroid devine mai voluminos
etc.”24. La oamenii cu barbã slabã se considerã cã „voinþa e mai mare decât puterea”, pe când cei cu
15
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Victor Bianu, loc. cit., pp. 7-8, 9.
Ibidem, p. 10.
Ibidem, pp. 13-14.
Ibidem, p. 18.
Ibidem, pp. 20, 28.
Ibidem, p. 30.
Ibidem, p. 34.
Spasm dureros al sfincterului anal sau vezical, însoþit de necesitatea continuã de urinare sau defecare, în cazul unor boli
(www.dexonline.ro).
Nevoia de a urina în mod frecvent (www.dexonline.ro).
Th. Bastaky, ªtiinþa ºi arta obstreticalã, Bucuresci, Stabilimentul Grafic I. V. Socec, 1893, vol. I, p. 126.
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barbã deasã sunt mai plãcuþi sexului frumos. Creºterea corpului în lungime se urmeazã în toatã aceastã
perioadã. Dupã 18 sau 20 de ani un tânãr creºte numai în mãrime. Toatã aceastã perioadã tinerii nu
devin graºi, grãsimea corpului fiind semn de boalã.25
Vârsta bunã. În acest moment al vârstei, corpul uman s-a dezvoltat în întregime. „Toatã atitudinea
sa este plinã de maiestate exprimând dorinþa de a comanda.” Capul sãu priveºte cãtre cer, braþele omului
„nu sunt fãcute ca sã umble elu pe dânsele ca alte animale ci îi servu ca unu organu de prindere”, mâna
are o lungime potrivitã. „Ochii omului au o poziþie deosebitã, ei stau unul lângã altul ºi fac ca oamenii sã
se uite la obiecte dintr-o datã cu amândoi ochii; faþa omului este privilegiatã deoarece numai la om se
aflã sub piele niºte muºchi care sã exprime râsul, necazuri, spaima.” Gura omului formeazã o parte
importantã în frumuseþea sa, „o guriþã micã ºi frumoasã cu buzele de corail (ca mãrgeanu) ºi cu dinþi ca
mãrgãritaru” este lãudatã de poeþi. Numai omul are dinþii înºiraþi unul lângã altul fãrã distanþã între ei, pe
când la celelalte animale se aflã niºte intervale mai mari sau mai mici între dinþi.26
În continuare, autorul încearcã sã traseze câteva scurte diferenþe între fizionomia bãrbatului ºi
cea a femeii. Este interesant modul cum acestea erau percepute în acele vremuri. La bãrbat formele
corpului sunt colþuroase, iar la femeie sunt rotunde; la bãrbat partea superioarã a corpului este mai
largã ºi cea inferioarã mai îngustã, iar la femeie este invers. La braþele bãrbatului sunt evidenþi
muºchii, iar braþele femeii sunt rotunde ºi grãsulii. Femeia este consideratã mai frumoasã decât
bãrbatul.27 Aceastã descriere rubensianã a femeii poate fi pusã în relaþie cu ideea de „femeie – ideal al
creaþiei”. Sunt trimiteri la ideea de perfecþiune, la ipostaza de femeie-mamã. „Natura însãºi a fãcutu
o destincþiune mare între amândouã secsele”: un om care are frumuseþea unei femei este considerat
fad, iar o femeie care are frumuseþea ºi forma unui bãrbat este consideratã monstruoasã. Un granadir
cu o fire timidã, ca cea a unei fete mari, este considerat ridicol, iar pe de altã parte, ºi o fatã mare care
fumeazã tutun ca un granadir ºi are niºte obiceiuri ca cele ale unui bãiat este „de nesuferit”.28
Articolul se continuã cu câteva consideraþii de ordin psihologic. La bãrbat viaþa este concentratã
în cap, la femeie în inimã; Natura a dãruit bãrbatului forþã ºi geniu, iar femeii, graþie ºi dulceaþã.
Bãrbatul pricepe lucruri mai profunde, dar pentru aceasta are nevoie de multe studii, pe când femeia
fãrã studii gândeºte la fel de profund ca ºi bãrbatul. Bãrbatul greºeºte de multe ori în aprecierea sa, dar
femeia are în privinþa aceasta un instinct care o ghideazã. Trupul femeii este mult mai delicat decât cel
al bãrbatului, însã poate sã rabde suferinþe fizice ºi morale care depãºesc forþele bãrbaþilor.29
Întâlnim, în urmãtoarea parte a articolului, o altã ipostazã a femeii, aceea de mamã. Aceasta
comportã în jurul ei o altã discuþie în ceea ce priveºte schimbãrile care intervin în corpul femeii.
„Regula” înceteazã dupã zãmislire, dar sunt femei la care aceasta persistã ºi în primele luni ale
sarcinii. Acest lucru este vãtãmãtor pentru viitorul copil, deoarece poate duce la avort. Uneori, ne
putem întâlni cu fenomenul de „superfetaþiune”, adicã o femeie poate rãmâne gravidã de douã ori în
timpul aceleiaºi sarcini. De exemplu, o femeie a nãscut un copil de nouã luni ºi, peste trei luni, a mai
nãscut încã unul.30 Pieptul femeii suportã modificãri de-a lungul sarcinii. Laptele provenit de la
mamã se schimbã treptat, devine mai gros, pe mãsurã ce copilul creºte. Din a treia lunã de sarcinã
femeia începe sã simtã miºcãrile copilului. Termenul final al sarcinii este de aproape 9 luni, dar existã
cazuri în care au fost nãscuþi copii ºi la 6 luni. În spaþiul românesc, se întâlneºte ideea conform cãreia
o femeie cu cât ocupã o poziþie mai joasã în ceea ce priveºte rangul social ºi inteligenþa, cu atât
naºterea este mai uºoarã ºi fãrã efecte grave. Þãrãncile nasc mai uºor copii decât femeile de la oraº.31
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Bãtrâneþea. Bãtrâneþea reprezintã „împietrirea gradualã a tuturor organelor”. Viaþa omului
poate fi împãrþitã în douã perioade, una a creºterii ºi dezvoltãrii ºi alta a descreºterii ºi involuþiei.
Prima merge pânã la 45 sau 50 de ani, cea de-a doua, pânã la sfârºitul vieþii. „În prima centrul vieþii
sunt capul ºi inima, în cea de-a doua este burta, de aceea ºi patimile tinerilor sunt în cap sau în piept,
iar cele ale bãtrânilor sunt în regiunile de jos ale corpului (rinichi etc.). În tinereþe, sângele se poartã
cãtre pãrþile superioare ale corpului, de aceea obrazul este atunci roºu, creierul nu prea lucreazã
mult, cãci e prea sângeros, de aceea este ºi mult dispus pentru somn. Tinerii dorm mult ºi bine, din
aceastã cauzã tinerii pierd adeseori sânge din nas ºi câteodatã din piept; digestia lor este bunã.”32
La bãtrâneþe lucrurile stau invers; iuþeala circulaþiei sângelui este slãbitã, de aceea sângele vânos
este dominant faþã de sângele arterial ºi acest sânge se adunã mai cu seamã în regiunile de jos ale
corpului, ceea ce împiedicã digestia alimentelor. Creierul, fiind parþial golit de sânge, creeazã
dificultãþi în ceea ce priveºte somnul, iar micºorarea sângelui în piept ºi în inimã produce o amorþire a
„simþiminteloru generale care nascu acolo”. La bãtrâneþe, creierul judecã mult ºi adânc, însã
oamenii lucreazã mai puþin, mãnâncã ºi dorm mai puþin.33
Organele omului nu îmbãtrânesc toate odatã: cu cât un organ a început sã se dezvolte mai târziu,
cu atât el îmbãtrâneºte mai devreme. De exemplu, organele care se dezvoltã mai târziu (ex. organele
sexuale) îºi pierd capacitatea mai înainte decât celelalte organe. Un bãtrân de 70 de ani încã poate sã
se bucure de întregimea funcþiunilor organelor sale, „daru din paradisulu amorului este gonitu
pentru totu-d’auna”. Apoi slãbesc ochii, la fel ºi urechile ºi gustul, dinþii cad, corpul nu mai stã drept.
Se considerã cã o femeie care trece de 45-55 de ani are multe ºanse de a trãi încã mulþi ani dupã aceea.
S-a observat cã, odatã cu îmbãtrânirea, corpul femeii capãtã trãsãturi bãrbãteºti: formele corpului
devin „unghiuloase”, glasul devine mai gros.34
Bãtrâneþea „normalã”, lipsitã de boli, are urmãtoarele semne: pielea ºi-a pierdut moliciunea, ea
este uscatã, zbârcitã, asprã, pãrul capului se rãreºte ºi se albeºte, statura ºi greutatea corpului scad,
dinþii ºi mãselele cad, tubul digestiv se subþiazã, pieptul ºi plãmânii se micºoreazã, inima, arterele se
încrusteazã cu „materii pãmântose ºi grãsose”, ceea ce împiedicã circulaþia bunã a sângelui.
Vederea ºi auzul scad, somnul e mai scurt ºi inteligenþa mai puþin vie.35
Moartea reprezintã încetarea funcþionãrii tuturor organelor. Gândirea se stinge, ochii nu mai
vãd, urechea nu mai aude. ªtiinþa fiziologiei a arãtat cã moartea omului nu se iveºte dintr-odatã peste
toate organele sale, ci ele mor treptat: picioarele, mâinile, vederea ºi apoi auzul.36
Pentru a avea o viaþã mai lungã, medicul Victor Bianu recomandã „cumpãtare ºi moderaþiune în
tote lucrurile”37 ºi, de asemenea, pãstrarea unei bune igiene.
Dupã cum se poate observa cu uºurinþã din citatele de mai sus, limbajul este unul popular,
neºtiinþific, pentru ca sã poatã fi înþeles de întreaga populaþie. Aºa cum aratã ºi numele, „Isis sau
Natura. Jurnal pentru respândirea ºtiinþelor naturale ºi esacte în toate clasele”, revista era una de
popularizare, neavând caracter ºtiinþific. Deºi acest periodic era destinat poporului, ºi cum gradul de
alfabetizare din secolul al XIX-lea românesc era extrem de redus, sarcina de educare a oamenilor
revenea tot elitelor. Ele erau cele care dãdeau tonul în societatea acelor vremuri. Prin ele se încerca
pãtrunderea la nivelul maselor de oameni a unor informaþii medicale, culturale etc. Cunoºtinþele erau
rãspândite, de exemplu, de preoþi, învãþãtori sau alte câteva persoane cunoscãtoare de carte.
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Articolul referitor la descrierea omului, precum ºi celelalte lucrãri despre corpul uman
menþionate în prezentul studiu pot fi privite ca un discurs de modernizare a societãþii româneºti de la
sfârºitul secolului al XIX-lea.
The Human Body as seen into the magazine “Isis sau Natura”
Abstract
The main subject of the study is the human body. We have tried to present the way the passing of
time affects the human body. We have named that “ages” of the body. The main sources are some
articles from the magazine “Isis sau Natura”, which appeared between 1856 and 1859 under the
direction of Iuliu Barasch. Those articles talk about how the human body changes along a lifetime.
Before getting to the actual subject, we have considered useful and necessary to understand the
discrepancy between Occident and the Romanian provinces regarding medicine and the mentalities
towards it. While in Occidental Europe, the human body started to be known within the 15-16th
centuries, in the Romanian Principalities, in the 19th century, there still was a fear in exploring the
body anatomically. In Occident, there was a very important anatomical book of the Belgian anatomist
Andreas Vesalius, De Humani Corporis Fabrica; in our country the first scientifically anatomical
paper appeared in 1843 and it was written by Doctor Nicolae Kretzulescu (a compilation from two
Occidental doctors, but important for understanding the necessity of publishing this kind of books in
the Romanian area).
In the 19th century medical books, life is divided as follows: fetal life, representing the first
childhood, than the second childhood (2-7 years of age), the adolescence (7-14 years of age), the
puberty (14-20 years of age), the adult age (20-30 years of age), the maturity (30-45 years of age),
“the age of return” (45-60 years of age) and the seniority (over 60 years of age, until death).
Sometimes, the adult age, the maturity and “the age of return” are all named the good age. Along
human’s life, the body changes: it grows, it develops until the adult age, and with the seniority, it
begins a process of regression. For each period, we have tried to give the reader an overview on what
the “ages” of the body mean and on their development.
We do not claim that to be an exhaustive analysis and presentation of the subject; it is just the
beginning of more research.
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