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MEDICIN  I CULTUR 12
FRANCISC IOSIF RAINER – BIOGRAFIA UNEI 

PERSONALIT I UNIVERSALE
Francisc Iosif Rainer – biography of an universal personality

Prof. Dr. Adrian Majuru

Preocup rile lui Francisc Rainer sunt di  cil a   
încadrate în domenii bine delimitate, pentru c  avea 
pentru  ecare ceas al zilei o m rturisire de f cut. 
Iar aceast  m rturisire era sinteza unor preocup ri 
i cercet ri elaborate, venit  din medicin  i trecut  

prin  ltrele culturii universale sau decupat  din 
literatur , art  sau  lozo  e i ad ugat  comple-
men tar excursului medical. 

Acest lucru surprindea foarte mult, iar colegii 
s i de facultate spuneau c  „este un fenomen“. De 
fapt, abilitatea r spunsului pornit de la particular i 
dez-voltat c tre general a fost construit numai prin 
efor-tul personal. Rainer spunea foarte simplu acest 
lu-cru studen ilor s i: „Personalitatea se dezvolt  
re  zolvând probleme puse de realitate. Alegerea so-
lu iilor preferate în aceast  rezolvare  xeaz  genul 
personalit ii. Importante sunt ciocnirile cu realita-
tea, iar nu fantomele lucrurilor. Putem   convin i 
c  singura cale care ne este oferit  pentru a evolua 
este cea a efortului personal. Nu putem evolua de-
cât dup  intui ia noastr , de aceea  ecare din noi 
trebuie s  g seasc  calea personal  prin care î i 
cre te calit ile“1.

So ia sa spunea despre el c  a tr it pân  la 40 de 
ani, adic  pân  între anii 1913-1914 într-o „înde-
lungat  adolescen “ din care a ie it pe nea teptate 
cu o mare responsabilitate: cursul de anatomie de la 
Facultatea de Medicin  din Ia i. i în deschiderea 
acestui curs, Rainer anun a un principiu de via  i 
metod  pedagogic , construite în t cere i deplin  
intimitate, în vremea celor 17 ani de clinician la 
1Fr. I. Rainer cit Prof. Dr. Gh. Ghi escu, Fr. Rainer, profesor 
de anatomie artistic , revista «Arta Plastic », nr. 12, anul XI, 
1964, p. 608

Motto:
„Exist  o sintez  a cunoa terii, care, prin art  i tiin , poate arunca o 
punte între om i dumnezeire! 

(Francisc Iosif Rainer)

spitalul Col ea: „Am avut în totdeauna convingerea 
c  nu exist  sim ire atât de înalt , nici gândire atât 
de vast  i de adânc , încât s  nu le po i împ rt i 
unor min i i inimi tinere. E menirea cea mai fru-
moas  a profesorului, s  g seasc  c ile pentru 
aceasta. Cât sunt de departe de acest ideal, nimeni 
nu poate ti mai bine decât mine! Dar pre ul pe 
care-l au  in ele D-voastr  pentru mine cred c  l-a i 
sim it. Pot spune f r  ov ial , c  am v zut în 
D-voastr , tot viitorul D-voastr “2.

Rainer a intrat în via a pedagogic  cu credin a în 
solidaritatea su  etelor omene ti, încercând s  do-
bândeasc  „un avut su  etesc i intelectual cu gân-
dul de a-l trece altora“, de i „hotarele su  etului nu 
le vei a  a umblând i oricât vei cutreera toate dru-
murile atât de adânci sunt în elesurile lui“. Se sim-

2Arhiva Rainer, I mss 3 a-c, Marta Trancu, jurnal biogra  c. 
Fragmente,  la 14, Academia Român

Student în primul an la 
medicin . Imagine din 
anul 1892, la 18 ani
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ea într-atât de legat de su  etul uman încât îi p rea 
„o crim  s -mi bat joc de tineret“3.

Lucra cu migal  i mare delicate e cu su  etele 
tinere, atât în sala de curs, cât i în s lile de disec ie. 
O zi din via a lui Rainer nu era numai cu debut tim-
puriu, dar i foarte variat  ca program, toate aceste 
varia ii servind unui singur scop: cunoa terea su  e-
tului omenesc. Ziua de lucru începea diminea a la 
dou  sau trei i ce era mai greu de citit, citea di-
minea a. Citea de la 2 la 8 i apoi intra în serviciul 
medical. La ora cinci dup  amiaz  era la osea, la 
rondul al II-lea, spunând celor apropia i: „nu numai 
plimbarea, dar s  st m i pe iarb  i apoi dup  un 
sfert de or  s  r spundem. Cursele de biciclet  erau 
în  ecare zi, sau de 2, 3 ori pe s pt mân . Una din 
chestiile pe care le punea era transformarea ener-
giilor. A propus s  se uneasc  Iosif, Bruckner i 
Bu il , s  ia  ecare câte o carte i s  refere  ecare. 
Lucrurile cele mai importante le scria caligra  c i 
le punea pe pere i, pe cartoane, spunând c  atunci 
când trece, trebuie s  dea cu ochii de ce a scris. 
Spunea c  nu are nici un sens s  tr ie ti, dac  nu 
po i s  faci ceva...“4. 

Aceasta se întâmpla în anul 1897. Peste ani, Dr. 
Negreanu consemna aceast  realitate i rezultatele 
ei, venite dintr-un efort individual continuu de per-
fec ionare: „Cine nu a avut în via a lor nop i de in-
somnie, fr mântat de marile probleme cosmice, 
acela nu e vrednic s  se numeasc  om i nu e vred-
nic s  tr iasc . Acela e om, care e în stare s  moar  
pentru o idee. Când cu monogra  a de la Fundul 
Moldovei (Bucovina), Rainer mergea seara cu ele-
vii se uita la cer i d dea explica ii astronomice i 
recita din partea a II-a din Faust. F cea ni te pa i 
mari. Umbla pe munte cu o repeziciune ca nimeni 
altul. A f cut tot timpul scrim  cu Pipart, B descu 
i Pancu“5.

3Ibidem,  la 15 i  la 77.
4Ibidem,  la 89
5Ibidem,  la 93

Rainer construia din acela i fond de cuno tin e 
de cultur  general  i de strict  specialitate un de-
mers aplicat, pe forma speci  c  a cursului de ana-
tomie. A predat în acela i timp, studen ilor la me- 
dicin , arte plastice i la Institutul Na ional de 
Educa ie Fizic . În acest din urm  caz, explica iile 
lui de curs ar tau astfel: „Mersul e alc tuit dintr-o 
succesiune de pozi ii în care sunt angajate toate 
segmentele corpului; este un act personal, în func ie 
de raportul de pârghii ale segmentelor corpului i 
mai e în func ie de temperamentul omului. Starea 
su  eteasc  înc  se re  ect  în acest gest elementar 
al nostru. Forma pe care o ia înc l mintea ce o 
uz m ne d  indicii sigure de felul cum ac ioneaz  
lan ul de for e din corpul nostru împotriva gravi-

Fr. Iosif Rainer în anul 
1913, la 39 de ani, în 
timpul campaniei din 
Bulgaria

Fr. Rainer într-o 
imagine din anul 1914, 
la 40 de ani

ta iei. (...) În masa cromatic  care cuprinde „gheni“ 
purt tori ai însu irilor pe care le primim ca zestre 
de la anteceden ii no tri, st  întip rit  forma cor-
pului, temperamentul i însu irile su  ete ti i chiar 
destinul omului“6. Apoi sublinia c  toate calit ile 
 zice „trebuiesc câ tigate prin str duin e i prin 

sudoare de c tre  ecare genera ie“ deoarece, „În 
 in a noastr , numai fenotipul poate   in  uen at, 

într-o anumit  m sur , de mediu i de educa ie“7.
Pentru studen ii de la arte plastice era un altfel 

de demers, Rainer spunând c  „trebuie s  educ m 
ochiul studentului pentru a percepe diferitele sub-
tilit i i nuan e, trebuie ascu it  facultatea de dife-
ren iere“8. 

6Dr. Iacob Mih il , Activitatea prof. Rainer la Institutul Na io-
nal de Educa ie Fizic , «C minul Cultural», Revista de cultura 
a poporului, sept. octombrie 1945, anul XI, nr. 9-10, Funda ia 
Regele Mihai I, 1945, pp. 737-738
7Dr. Iacob Mih il , Activitatea prof. Rainer la Institutul Na io-
nal de Educa ie Fizic , «Revista de Educa ie Fizic  i Sport», 
anul 23, nr. 9, septembrie 1970, p. 3
8Prof. dr. Gh. Ghi escu, op. cit, p. 63
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Despre aceast  proiec ie a profesorului fa  de 
rezultatul  nal al unui curs universitar, unul dintre 
fo tii studen i de la arte plastice, d-na Aurora Pa-
velescu î i amintea la peste dou  decenii distan , 
în anul 1945, despre cum decurgea cursul de anato-
mie artistic  al prof. Rainer: „Examinând modelul 
viu ni se atrage aten ia asupra propor iilor. Profe-
sorul ne-a explicat o schem  de propor ii dup  me-
toda lui Fritsch. Era simpl  i u or de calculat. Se 
m sura lungimea coloanei verterbrale, care era îm-
p r it  în patru p r i (module). Cu ajutorul acestor 
module se combin  schema de propor ii. Cum eram 
familiariza i cu g sirea pe modelul viu a punctelor, 
care reprezentau centrele articula iilor, puteam lua 
m surile pe care le aplicam pe schem . Într-o parte 
 gurau lungimea membrelor a a cum ar   trebuit s  
 e dup  regulile propor iilor, iar în cealalt , ceea ce 

g seam în realitate.
De multe ori dispropor ia era impresionant . 

M surând un num r mai mare de modele, ne fami-
liariz m cu acest procedeu i cu timpul ne d deam 

seama de la prima vedere dac  un corp omenesc e 
propor ionat sau nu e. (...) Pe modelele feminine 
observ m depunerile de esut adipos. Profesorul ne 
explica schimb rile care se ivesc în raport cu vârsta. 
Modelele masculine ne d deau prilejul s  examin m 
musculatura, s  ne d m seama ce este tonusul mus-
cular. Luam cuno tin  de vasele sanguine super-
 ciale. La  ecare lec ie aveam prilejul s  cunoa tem 

noi am nunte. Rând pe rând ni se descriau: ureche, 
nasul, ochiul, înf i ate anatomic i apoi comparate 
pe modele i în diferite opere de art , dup  epoc  i 
autori. Observam culoarea irisului i ni se spunea 
cui i se datoreaz  i cum se explic  diferitele lui 
culori. Interpretam particularit ile deosebite ale  -
gurii,  e ca însu iri fetale,  e ca elemente pato-
logice,  e ca diferen e rasiale. (...) Uneori în fa a 
unui model, studentul chemat s -l examineze, nu 
observa toate am nuntele. Atunci Profesorul îl 
ajuta. De exemplu, întreba dac  a mai v zut undeva 
cutele de pe gât, care se vedeau la o femeie tân r . 
Profesorul ne amintea c  se g sesc la Venus din 
Milo i sunt deci un semn de frumuse e. Este a a 
numitul „collier de Venus“. Exemple de am nunte 
estetice ne d dea foarte numeroase: perni a de gr -
sime situat  în dreptul axilei pe marele pectoral sau 
gropi ele lombare laterale inferioare. Toate erau 
am nunte  gurate cu mult  grij  pe statuile antice“9.

Referitor la cursul lui Fr. Rainer de la Academia 
de Arte Frumoase, profesorul Gheorghe Ghi escu 
considera c  anatomia ca „ tiin a formei vii s-a 
întâlnit la Rainer în mod  resc cu tiin a formelor 
exterioare ale corpului viu, cu anatomia artistic . 
(...) Dincolo de domeniul anatomiei i al discu iei 
modelajului muscular în repaus i în mi care, în 
lec ii speciale, sau în simple incursiuni legate de 
probleme anatomice, se deschidea domeniul vast al 
morfologiei exterioare diferen iate i al expre-
siei“10.

Pentru studen ii s i de la medicin , Rainer avea 
un demers tiin i  c orientat c tre interven ia ime-
diat , nu f r  includerea intui iei. El spunea c  sunt 
necesare „nu cuno tin e multe, ci pu ine, dar or-
ganice, în contact cu realitatea, cuno tin e portative, 
f r  de care e ti pierdut la patul bolnavului“11.

9 Aurora Popovici-Pavelescu, Text dactilogra  at, Arhiva Insti-
tutului de Antropologie „Francisc Rainer“, Academia Român . 
Aurora Popovici-Pavelescu a fost una dintre fostele studente 
ale Academiei de Arte Plastice, care a luat parte la cursurile 
profesorului Francisc Rainer.
10 Prof. dr. Gh. Ghi escu, op. cit, p. 637. Prof. dr. Gh. Ghi escu 
a fost elev al lui Rainer i a prleuat cursul de anatomie artistic  
de la Academia de Arte Plastice între anii 1952 i 1973.
11 Rainer, citat de Dr. G. T. Dinischiotu, «România medical », 
nr. 12, 15 iunie 1941, p.195

Fr. Rainer la 41 de 
ani, în anul 1915

Fotogra  e realizat  
în perioada 
noiembrie-
decembrie 1916 
la 42 de ani
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Elevii s i de la Facultatea de medicin  i-au spus 
peste ani, „cu admira ie“ lui Mircea Vulc nescu 
cum intui ia îl dusese pe Rainer „la descoperirea 
unei corela ii func ionale între organe f r  leg turi 
aparente între ele, ba chiar i a unor caractere ana-
tomice importante, pe care studiul cadavrelor nu le 
îng duise, ele ne  ind v dite decât în structura i 
func iunea organismului în via .“ Pentru Rainer, 
unitatea organismului era „o exigen  de metod , o 
perspectiv  a spiritului, un element ascuns, care 
trebuie s  ordoneze mersul opera iilor inteligen ei 
atunci când încearc  l murirea unui fapt concret, a 
unei forme“12.

Rainer s-a adresat i publicului larg în cadrul 
unor conferin e publice de-a lungul a zece ani, 
undeva între 1932 i 1942. Claritatea observa iilor 
sale i limbajul limpede, cuvintele simple, au con-
vins de  ecare dat . Au fost cel pu in dou  ipostaze: 
odat  în timpul cercet rilor de teren, al turi de 
Dimitrie Gusti13, unde, de  ecare dat , Rainer a re-
u it s -i conving  pe ranii din satele izolate s  co-
laboreze cu sociologii i medicii veni i în satul lor 
i, pe de alt  parte, a reu it s  conving  un public 

foarte variat, consumator de cultur , de preocup rile 

12 Mircea Vulc nescu, «Revista Funda iilor Regale», anul XI, 
septembrie 1944, nr. 9, p. 493 i p. 495.
13 Cine a uitat frumoasa, clara i simpla expunere a lui Fr. 
Rainer ranilor din Fundul Moldovei prin care li se explica 
de ce se fac m sur torile antropologice i cercet rile sanguine, 
ce înseamn  reac ia Meinecke pentru constatarea si  lisului? 
«Marele profesor», cum îl numeau ranii, a reu it s -i fac  s  
în eleag  rostul lucrurilor i s  vin  de bun  voie în laboratorul 
s u de cercet ri, convin i c  astfel contribuie la cunoa terea 
tiin i  c  a neamului. Numai cine a lucrat pe teren cu Fr. Rain-

er poate s - i dea seama de impresionanta, t cuta, neobosita i 
entuziasta activitate desf urat  de dânsul nu numai pe t râmul 
cercet rilor, dar ceea ce nu se tie, i pe cel practic. C ci Fr. 
Rainer, pentru întâia oar  în ara româneasc , a creat în satele 
unde lucra câte o sec ie medical , aducând cu sine l zi u or 
transportabile cu medicamente i l sând la ple-care ranilor 
 e de grupele sanguine, din care fac parte, ca i rezultatele 

reac iunilor Meinecke.“ (Dimitrie Gusti, În campaniile mono-
gra  ce, «În amintirea profesorului Fr. J. Rainer», op. cit., pp. 
45-56).

sale ni ate, care legau  lzo  a cu biologia, antro-
pologia i literatura universal . i mai ales de leg -
tura comun , foarte sensibil  i greu sesizabil , 
dintre domenii atât de variate. Cele dou  laturi inse- 
parabile, biologicul i culturalul, creeaz  „Fenomenul 
Om“. Rainer obi nuia s  spun  c  „orice concep ie 
a vie ii izvorât  numai din biologic e subuman , 
dar nici o concep ie a vie ii nu trebuie s   e în con-
tradic ie cu biologia“. Francisc Rainer a subliniat 
în totdeauna importan a educa iei popula iei.

PIONIERAT ÎN PREDAREA ANATOMIEI

Erudi ia construit  cu greu înc  din anii liceului 
l-a ajutat pe Rainer s  realizeze prima descoperire 
remarcabil , iar aceast  descoperire nu a fost reali-
zat  numai ca urmare a muncii în saloanele spita-
lului Col ea, ci, mai ales, ca urmare a asocierii prac-
ticii medicale, cu lecturarea în original a operei 
poetice a lui Goethe. Rainer i-a dezvoltat metoda 
de lucru i cercetare prin dezvoltarea compara iilor 
dintre domenii variate de preocupare, dovedind cât 
de strâns  este leg tura dintre tiin  i cultur . Ast-
fel, versul lui Goethe „Geprägte Form, die lebend 
sichentwick elt“, adic  „tiparul formei, ce vie se 
dezvolt “ l-a ajutat s  dea cea mai inovant  de  nire 
a anatomiei umane: „Anatomia este tiin a formei 
vii“14.

Rainer a privit anatomia „ca tiin , ca o ramur  
a biologiei; a prezentat formele anatomice în cauza-
litatea lor mecanic  i func ional “. Rainer avea 
deopotriv  „spirit de observa ie i judecat  biolo-
gic “15. Rainer a fost fondatorul colii de anatomie 
func ional  i biologic , „anatomia cu adev rat 
tiin i  c  din ara noastr “, care nu era descriptiv , 

nu se baza pe descrierea fragmentar  a pieselor or-
ganice, „c ci aceasta reprezenta un inventar, ci o 
anatomie func ional , evolu ionist . Cultura tiin-
i  c “, spunea Rainer „nu este egal  cu informarea 

sau orientarea“16.
În metoda de cercetare a anatomiei la Francisc 

Rainer, anatomia „devine o tiin  a mi c rii, a dez-
volt rii, a înl n uirii cauzale în timp i spa iu a for-
melor, care astfel apar ca fenomene a c ror origine 
este condi ionat  istoric“ în decursul  logenezei.17 

14 Tudor Vianu, Francisc Rainer, savant i umanist, «Via a Ro-
mâneasc », anul XV, septembrie 1962, p.109
15 Z. Iagnov, Profesorul Fr. Rainer, «Revista tiin elor Medi-
cale», volumul XXXIII, Bucure ti, Tipogra  a Universul, 
1945, pp. 666-667.
16 Dr. I. Spielmann, Francisc Iosif Rainer i posteritatea, «Re-
vista Medical », anul XV (1969), nr. 4, octombrie-decembrie, 
pp. 507-508.
17 Th. En chescu, Contribu ia prof. Francisc Rainer, «Studii i 
Cercet ri de Antropolgie», tomul VII, nr. 2, 1970, p.167.

Imagine-portret din anul 
1914, la 40 ani
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Pentru Rainer era foarte important s  aibe „vorba 
clar , adaptat  la lucru, nu ca un actor“. La unul 
dintre cursurile sale de anatomie, din anul 1920 a 
spus studen ilor s i: „Orice form  a substan ei vii 
stimulat   ind r spunde întotdeuna numai prin 
reac iile inerente structurii ei. Curentul electric 
aplicat pe nervul optic d  senza ii luminoase, pe 
nervul acustic senza ii auditive, pe limb  senza ii 
gustative“18. Sau alt  dat : „S  nu închipuim c  
centrii din creier care guverneaz  articula ia cuvin-
telor sunt identici cu centrii idea iei. De aceea pen-
tru a exprima cât mai potrivit o idee, se impune 
excitarea acestor centrii. Lucrul acesta nu se poate 
face mai bine decât articulând în vorbirea noastr  
cu din ii strân i. Poate cineva s  conceap  o idee 
cât de frumoas , f r  s  o poat  exprima în cuvinte, 
dac  ace ti centri nu sunt exercita i?“19.

„Era un tip vizual“ î i amintesc fo tii s i studen i 
de la cursul de anatomie, „Descria lucrurile, parc  
vederea ar   fost o ac iune muscular .  Figurile  din   
c r i le punea în trei dimensiuni deodat “20. Cons-
tantin Parhon, fost coleg de catedr  cu prof. Rainer 
înc  de la Ia i, spunea la mijlocul anilor 1940: „(...) 
putem a  rma c  Rainer este acela care a pus în 
facultatea noastr  bazele anatomiei tiin i  ce, con-
ceput  astfel cum g sim scris pe frontispiciul insti-
tutului pe care l-a condus: «Anatomia este tiin a 
formei vii».(...) Rainer a introdus adev ratul înv -

mânt tiin i  c al Anatomiei, adic  studiul organis-
mului i al organelor, esuturilor etc ca fenomene al 
c ror determinism trebuie cercetat prin toate mij-
loacele (...) Men ionez în special faptul de a   pus 

18 Arhiva Rainer, Academia Român , sec ia manuscrise, I. mss 
3 a-c,  la 32.
19 Arhiva Rainer, Academia Român , sec ia manuscrise, XI. 
varia.4, p.95.
20 Arhiva Rainer, Academia Român , sec ia manuscrise, VII. 
varia.1,  la 29

în eviden , în mod constant, rolul pe care trac iunea 
exercitat  de contrac iunile musculare îl are în 
arhitectura tendoanelor, aponevrozelor i oaselor“21. 
În consecin , Rainer a creat în anatomie „o metod  
de gândire i de lucru nou . Este primul care a dat 
o nou  orientare studiului anatomiei, (...) unde for-
ma vie este strâns legat  de structur  i aceasta de 
func iune; este deci expresia structurii func ionale. 
Rainer a fost printre cei dintâi care s-a ocupat de 
structurile func ionale i cel dintâi care, la noi în 
ar , a dat impuls acestor cercet ri“22.

ÎNFIIN AREA COLII DE ANTROPOLOGIE DE 
LA BUCURE TI

Francic Rainer este fondatorul antropologiei 
tiin i  ce în ara noastr  i în acela i timp, creatorul 
colii de antropologie din capitala rii. Rainer avea 

o „concep ie integra ionist  a antropologiei“  ind 
pe deplin convins de „raportul strâns dintre biologic 
i cultural“. Astfel, în concep ia rainerian , boala 

era privit  „ca un fenomen de mas “ având i ea o 
„semni  ca ie antropologic “ putând astfel s  l -
mureasc  „nu numai condi iile de via  în care a 
tr it o popula ie, oferindu-ne preciz ri asupra gra-
dului ei de vitalitate, precum i indica ii de dis-
cernere a direc iei c tre care tinde procesul se-
lectiv“23.

Francisc Rainer preda cursuri de antropologie 
înc  din anul 1923 la Institutul de educa ie  zic , 
unde exista catedra de anatomie i antropologie. Au 

21 Constantin Parhon, în volumul «În amintirea profesorului Fr. 
J. Rainer (1874-1944)», op.cit., p.26
22 Conf. dr. O. Vl du iu, Prof. Dr. Rainer, «Chirurgia», anul III, 
nr. 2-3-4, aprilie-decembrie 1944, p.4
23 Th. En chescu, op.cit., p. 177 i p. 169.

Fr. Rainer într-o 
fotogra  e-portret, 
din anul 1926 Fotogra  e  cu 

semn tur
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fost cele mai vechi cursuri de ara noastr . Punctul 
 nal al acestei preocup ri este în  in area Institutului 

de Antropologie în anul 1940. Rainer a popularizat 
multe câmpuri de cercetare antropologic , pe care 
le-a f cut cunoscute atât în interiorul sistemului 
academic, dar i în afara lui, prin intermediul con-
ferin elor publice. Printre cele mai curajoase teme 
pe care le-a abordat în fa a marelui public sunt con-
ferin ele Problema raselor umane i Originea po-
porului egiptean. În chestiunea legat  de conceptul 
„ras “, Rainer a demonstrat „c  nu poate exista o 
ras  pur , i dac  a existat vreodat  ea nu s-a putut 
p stra datorit  exodurilor de popula ie dintr-o mar-
gine în alta a continentelor, determinate de nevoia 
de hran  sau de cataclismele întâmplate pe p mânt. 
Nu putea s  admit  teoria hegemoniei rasei arice 
(ariene – n.red.) în cultura european  i mai ales în 
cultura vechilor greci, care s-a dezvoltat, dup  cum 
sus inea el, dintr-o cultur  mai veche egeean  i 
care la rândul ei a stat sub in  uen a culturii popoa-
relor din bazinul estic al Mediteranei: egipteni i 
caldeeni“24.

Istoria poporului român se a   i în detaliile 
biodiversit ii studiate cu instrumentele speci  ce 
antropologiei medicale, biologiei i sociologiei, 
aplicate în ultimul caz de profesorul Dimitrie Gusti 
i în primele cazuri, de profesorul de anatomie, 

Francisc Iosif Rainer. 
Colaborarea dintre cei doi a dat un plus de va-

loare cercet rii interdisciplinare din ara noastr  i 
a ar tat ce poate face unirea tiin elor aplicate, în 
în elegerea fenomenului OM prin prisma bipola-
rit ii sale biologice i culturale i din aceast  pers-
pectiv  pentru a dezv lui un tablou sintetic al is-
toriei i evolu iei poporului român. Se poate coborî 
în timp i cu ajutorul biologiei, al analizelor de la-
24 Dr. Iacob Mih il , Activitatea profesorului Rainer la Institu-
tul Na ional de Educa ie Fizic , «C minul Cultural», Revista 
de Cultura Poporului, anul XI, nr. 9-10, septembrie-octombrie 
1945, Funda ia Regele Mihai I, p. 737

borator sau al variatelor categorii de m sur tori pe 
care antropologia medical  le subsumeaz  adesea 
antropologiei culturale. Toate aceste detalii sunt de-
terminante studiului clasic al istoriei.  

 Concep ia general  a cercet rii antropologice a 
coincis în tr s turile sale esen iale, cu aceea care se 
realiza cam în acela i timp în Europa. A mai ad ugat 
cercetarea tipului sanguin. Iar în afara preocup rilor 
antropologice, a f cut diagnoza serologic  a si  lisu-
lui i a dat un mare num r de consula ii medicale, 
care au fost foarte c utate îndat  ce ranii au sim it 
c  ele nu se fac de form .

Organizarea cercet rii a fost urm toarea:
I. Probantul trecea întâi la asistentul îns rcinat 

cu luarea sângelui i executarea reac iilor pentru 
stabilirea grupului sanguin i a sero-diagnosticului 
si  lisului.

II. Pe urm  veneau la mine care f ceam lucrarea 
propriu-zis antropologic , culegerea datelor metrice 
i descriptive.

III. Un alt asistent, dup  aceea, lua dactilogra-
mele.

IV. Acum venea rândul asistentului care fotogra  a.
V. În sfâr it, dac  era cazul, venea consulta ia 

dat  de doi asisten i clinicieni.
Materialul tiin i  c adunat astfel se compune 

din peste o mie de  e antropologice, din rezultatele 
a peste 2.500 de reac ii serologice pentru stabilirea 
grupelor sanguine, din vreo 500 de cli ee fotogra  ce 
purtând  ecare trei vederi ale aceleia i persoane. 
Fotogra  a antropologic  se realiza respectând teh-
nica „Orizontalia Franckfurt“, din fa , pro  l i trei 
sferturi. Asistentul care a fotogra  at în cele trei 
campanii Gusti-Rainer a fost academicianul de mai 
târziu tefan Marius Milcu. 

Profesorul Dimitrie Gusti a f cut în aula Aca-
demiei Române, o „cald  i p trunz toare caracte-
rizare a personalit ii profesorului Francisc J.
Rainer“. Rareori au fost întrunite în mod atât de 
fericit, a a cum le-am întâlnit la dânsul, strânse 
într-un singur m nunchi, însu iri ca temeinicia 
tiin i  c , m iestria organizatoare i noble ea su-

Fr. Rainer în perioada 
imediat urm toare 
pension rii sale, 1940-1941

Fr. Rainer într-o ultim  
fotogra  e din anul 1942, la  
vârsta de 68 de ani
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 eteasc . Profesorul Rainer a fost un adev rat  lo-
sof care practic , f r  a a  a, în elepciunea – spre 
deosebire de atâ ia care o a  eaz  f r  s  o practice. 
Profesorul Rainer a fost un deschiz tor de drumuri 
noi i în privin a unei antropologii a poporului ro-
mân, creând fundamentul tiin i  c prin cercet rile 
ce le-a f cut pentru întâia oar  pe teren, în trei sate 
române ti, care sunt de altfel i primele monogra  i 
antropologice s te ti din tiin a mondial ! Gândul 
de recunoa tere al Academiei restituie celui care a 
creat anatomia  in ei vii locul care de drept îi revine 
printre cei dintâi savan i ai lumii“25.

Rezultatele celor trei campanii de la Nereju, 
Dr gu  i Fundul Moldovei au fost publicate în vo-
lumul «Enquêtes Anthropologiques dans trois villa-
ges roumains des Carpathes» (Monitorul O  cial i 
Imprimeriile Statului, Imprimeria Central , Bucu-
re ti, 1937), lucrare premiat  de Academia Român , 
în urma c reia Rainer a fost ales membru de onoare 
al Academiei. De asemenea, Rainer a creat o co-
lec ie foarte bogat  i unic  de cranii (peste 6.000 
de piese studiate i catalogate) al turi de numeroase 
mulaje de cranii exotice, o bogat  colec ie de oase 
patologice, toate acestea au stat la baza în  in rii 
Institutului de Antroplogie, care ast zi i poart  nu-
mele. Muzeul de Antropologie a fost deschis pentru 
public la parterul Institutului de Antropologie cu 
prilejul celui de-al XVII-lea Congres de antropo-
logie i arheologie preistoric  g zduit de Bucure ti 
în septembrie 1937. Muzeul a fost închis în anul 
1952.

PERSONALITATEA RAINERIAN  ÎN 
AMINTIREA CONTEMPORANILOR

Pentru cei care l-au cunoscut, Rainer a fost „un 
exemplar de ras , cum rar se ive te în mijlocul unei 
colectivit i“26; era un om de „tip cinquecento, cu o 
cultur  clasic , cu o viziune patetic  a adev rului“, 
un adev rat „polihistor umanist de factur  enciclo-
pedic “.27 Ceea ce era „mai izbitor în  rea sa este 
nelini tea c ut rii“; era un „neostenit cercet tor, 
apar inând tipului faustic al civiliza iei noastre“28.

Cu  ecare prilej de întâlnire cu tinerii, cu pu-
blicul larg, cu apropia i sau personalit i str ine, 
Rainer „scormonea în su  ete, c utând gr untele de 
aur întrez rit oriunde de Dostoievski. Ridica per-
delele de pe ochii tineri în fa a grandioaselor spec-
tacole ale naturii. Dezghioca mintea discipolilor 

25 Dimitrie Gusti, text dactilogra  at, o  l , Arhiva Institului de 
Antropologie „Fr. Rainer“.
26 Z. Iagnov., op.cit., p. 663.
27 I. Spielmann, op. cit., p. 508 i p. 506.
28 Tudor Vianu, op.cit., p.111.

din carapacea pietri  cat  de tradi ii i deschidea 
perspective neb nuite privirilor dornice de tiin . 
Înv tura în eleptului era o lec ie de caracter, de 
demnitate, de îndeplinire a datoriei fa  de societate 
– lec ie de larg  umanitate“29.

Rainer a fost mereu preocupat de problema in-
tui iei dinamice i nu o singur  dat  a fost auzit de 
asisten ii i elevii s i vorbind cu entuziasm de stu-
diile de cromatic  ale lui Goethe. La Rainer intui ia 
„nu era o contempla ie pasiv  a obiectului, ci cala-
podul bergsonian – rezultatul unei îndelungate i 
meticuloase preg tiri a gândului prin observa ie i 
re  ec ie continu  asupra acestuia“30.

In  uen at de Goethe, Virchow i Claude Bernard, 
Rainer a creat un model tiin i  c de cercetare, care 
în viziunea contemporanilor s i „nu a g sit pân  azi 
nici imitatori i nici adep i.“ Rainer era „impregnat 
de cultura greac , a c rei limb  o mânuia, era un 
adept i adânc cunosc tor al operei lui Goethe, care 
a avut o in  uen  hot râtoare asupra sa. Cunosc tor 
al colilor de pictur  din diferite epoci, î i f cea o 
pl cere s  stabileasc  leg turi între anatomia per-
sonajelor i felul cum ele erau înf ptuite plastic, ar-
tistic“31.

Profesorul Rainer a fost pentru mul i dintre 
elevii s i „o crea ie excep ional , dotat  cu cele mai 
alese calit i de profesor, de organizator i om al 
umanit ii, al cinstei i al drept ii, al noble ei i al 

29 Mihail Sevastos, Prof. Dr. Fr. Rainer, în volumul «Amintiri 
de la „Via a Româneasc ”», ESPLA, Bucure ti, 1955, p. 298.
30 Mircea Vulc nescu, volumul «În amintirea profesorului Fr. J. 
Rainer (1874-1944)», op. cit., p. 51.
„(...) metoda lui intuitiv , dar îndreptat  spre esen e, în elese ca 
un fel de norme constitutive de idea ie, f ceau din el aproape 
un fenomenolog. În aceast  direc ie, Fr. Rainer va   fost unul 
din cei dintâi care au aplicat aceast  metod , în chip consec-
vent în Medicin “. (Idem).
31 Dimitrie Gusti, volumul «În amintirea profesorului Fr. J. 
Rainer (1874-1944)», op.cit., p.46.

Fr. Rainer stagiar, c tre 1900. În imagine se a   în plan 
second la costum negru. 
În primul rând centru, dr. Nicolae Minovici
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în elepciunii“32. Profesorul Ion Zam  rescu î i 
aminte te c  Rainer „vedea în cuvânt nu numai o 
hain  conven ional  sau întâmpl toare a ideii, ci 
îns i func ionarea acelei idei, o materializare a 
esen ei sale. „În cuvânt“ – spunea el – „trebuie s  
tr iasc  nu numai sunetul, ci gândirea îns i.“ „Am 
în eles de la Rainer“, continua profesorul Zam  -
rescu, „ce este func iunea i ce for  determinant  
poate avea ideea de func iune în procesele generale 
de observa ie i de cunoa tere ale min ii“33. Rainer 
era în stare „s  evoce orice am nunt din Comedia 
Uman  a lui Balzac, întreaga gesta ie intelectual  a 
quartetelor lui Beethoven sau chiar o n zdr v nie 
cu haz din povestirile Baronului de Münchhausen“34.

Rainer a avut o mare aplecare su  eteasc  pentru 
tineret, spunea apropia ilor s i: „M  simt legat cu 
toat   in a mea de su  etul uman, îmi pare o crim  
s -mi bat joc de tineret“35. Fostul s u elev, dr. G.T. 
Dinischiotu î i amintea de orele de anatomie ale 
primului an de facultate, când profesorul Rainer se 
str duia „s  ne dezvolte puterea de observa ie pe 
c i senzoriale multiple, convins c  un fenomen nu 
e bine cunoscut decât atunci când poate   evocat în 
mod plastic. Pentru aceasta f ceam ore de modelaj 
dup  oase, ore de desen pe caietul de anatomie, ore 
de palpa ie pe viu. (...) Nimic nu mai ap rea banal 
sub lumina proiectat  a unei asemenea în elegeri. 

i uneori, orizontul ce profesorul ni-l deschidea, 
era atât de larg, încât odat  cu  orul în elegerii sim-
eam i acea emo ie pe care o treze te mai întot-

deauna contactul direct cu marile fenomene ale 
vie ii“36.

Medicul de mai târziu, E. Floru, rememoreaz  
excursiile f cute al turi de profesor, în grupul de 
studen i ai primului an la medicin , realizate în 
jurul Bucure tilor. „Îmi amintesc“, scrie E. Floru 
„de lec iile de scrim  într-o dup  amiaz , în preajma 
m n stirii Comana. Îmi amintesc de lecturile din 
Claude Bernard, pe malul lacului Snagov, atunci 
când lacul nu era asanat i fa a lui era acoperit  de 
nuferi. Ce adânc p trundeau în noi cuvintele ma-
relui cercet tor, împletite cu explica iile profeso-
rului!“37

32 „(...) Probitatea în munc , pasiunea în lucru, dragostea pentru 
adev r, cultul datoriei, respectul muncii i con tiinciozitatea în 
îndeplinirea obliga iunilor didactice sunt virtu ile su  ete ti ale 
Profesorului Rainer.“ (Dr. O. Vl du iu, op. cit., p. 3).
33 Ion Zam  rescu, în volumul «În amintirea profesorului Fr. J. 
Rainer (1874-1944)», op.cit., pp. 86-87.
34 Mircea Vulc nescu, op,.cit., p.51.
35 Arhiva Rainer, Academia Român , Manuscrise, III mss.3, 
Însemn ri despre Fr. Rainer,  la77.
36 G. T. Dinischiotu, în volumul «În amintirea profesorului Fr. 
J. Rainer (1874-1944)», op. cit., p. 30
37 E. Floru, ibidem, p. 32

Modul de cercetare i elaborare tiin i  c  dorit 
de Rainer era unul ideal: „Spiritul cercetând în r -
gaz i formulând îndelete, numai sub stimulul pl -
cerii de subiect“. Sub aceast  proiec ie de idei, 
Rainer „a stimulat intens genera ii de tineri spre 
efortul binef c tor al sporirii de intelect. (...) Asta e 
tot ce conteaz  în lumea noastr : elul înalt“38.

PROFESORUL RAINER – BIOGRAFIA UNEI 
PERSONALIT I

Rainer avea principii de via  foarte clare. De 
moralitate i lupt  l untric . De solidaritate cu 
su  etele care voiau s  se înal e prin tiin  i munc  
sus inut . Rainer a  rma: „Eu nu pot avea un interes 
pentru un om care nu agit  o idee pentru binele 
general. Eu simt o adânc  recuno tin  fa  de so-
cietatea, care mi-a dat o catedr , c ci ai mijloace 
pentru progresul  in ei tale. i gratitudinea mea 
trebuie s  i-o ar t, ap rându-i interesele“39.  Îndem-
nul de via  este integrat activit ii în societate: 
„Suntem datori s  d m societ ii cât putem mai 
mult; i nu avem dreptul s -i purt m resentiment 
pentru nedrept i,  indc   ecare suntem mai datori 
societ ii decât ne este ea nou “. Rainer a lucrat „de 
dragul realiz rii depline a lucrului îndeplinit“40. 
Via a i împrejur rile sunt o c l torie care trebuie 
privit  cu aten ie. Recomanda „s  nu cite ti ca i 
cum te-ai plimba într-un automobil cu vitez  mare, 
ca un american care vrea s  vad  Roma, ci ca i 
cum te-ai plimba într-o tr sur , s  aduni priveli tile 
pe îndelete“41.

38 Prof. Gr. T. Popa, Prof. Fr. J. Rainer, extras din «Revista 
tiin elor Medicale», nr. 7, decembrie 1944, Tipogra  a Uni-

versul, Bucure ti, 1945, p. 10.
39 Arhiva Rainer, Academia Român , Manuscrise, III mss.3, 
 la. 34.

40 «În amintirea profesorului Fr. J. Rainer (1874-1944)», op.cit., 
p. 35.
41 Ibidem,  la 93.

Fr. Rainer (la prezidiu, ultimul din dreapta) la 
inaugurarea Institutului de Antroplogie, 1940
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Rainer i-a construit idealul de via   ind marcat 
de trei mari personalit i: Virchow, care „prin cerce-
t rile sale asupra patologiei celulare, l-a for at s  se 
sprijine pe concret“; Claude Bernard, care „prin 
critica medicinei experimentale i-a completat me-
toda i Goethe, prin studiile critice i poezia sa  -
lozo  c “. Intimitatea lucrului îndelung studiat i 
oferit celorlal i dup  mul i ani de veri  care l-a de-
terminat pe Rainer s  a  rme c  „nu ai dreptul de a 
vorbi altora decât atunci când vezi inutul de cu-
no tin e i idei ca pe o asemenea în l ime; i când 
e ti în stare s -i ridici pe ceilal i la aceea i în l ime, 
încât s  aib  senza ia c  respir  mai liber i c -i 
bate vântul în l imilor“. Pentru a- i reu i aceast  
for  de claritate în vorbire, în argumentare, trebuie 
mai întâi s  por i o confruntare cu sl biciunile tale, 
s  le birui pe rând. Trebuie s  ajungi acolo unde s  
te po i socoti „singur demn de orice vorbire i orice 
ac iune conform  cu natura. Nu te l sa întors nici 
de critica unora, nici de oaptele care pot rezulta... 
Dar, dac  este bine s  lucrezi, ori s  vorbe ti, nu te 
socoti nedemn. Acestea au propria lor c l uz  
l untric  i ascult  de propriile lor instincte. Nu te 
nelini ti, dar mergi drept pe drumul t u, c l uzit de 
natura ta proprie i natura universal : amândou  de 
altfel urmeaz  o cale unic “42. Înc  din anul 1919, 
Rainer recomanda c  „nu trebuie s  facem nim nui 
cinstea de a-i dest inui jignirile aduse sensibilit ii 
noastre“43.

Pornind de la îndemnul lui Plutarh din vechime: 
„Cunoa te-te pe tine însu i i prin aceasta vei cu-
noa te rostul existen ei i întreg universul“, Rainer 
42 Arhiva Rainer, Academia Român , Manuscrise VIII varia 6,  
 lele 70-71.

43 Arhiva Rainer, Academia Român , Manuscrise, III mss.3, 
 la 59.

merge mai departe, spunând c  „este un membru 
amputat al cet ii acela care- i desparte su  etul s u 
particular de acela al  in elor cu ra iune, c ci 
su  etul este miezul“44. Acest adev r se aseam n  
cu ultimul îndemn l sat de chimistul tefan Mino-
vici înaintea mor ii sale premature din anul 1935: 
„Asculta i-v  con tiin a, c ci ea este su  etul, iar 
su  etul este divin!“

Rainer a dat glas con tiin ei ascultându- i su  e-
tul. A reu it cu adev rat s  fac  coal , dar i s  
creeze institu ii noi. Institutul de Anatomie i Em-
briologie din Bucure ti, iar apoi Institutul de Antro-
pologie, sunt crea ia lui. coala de anatomie a fost 
inovat  dup  metoda sa de gândire i cercetare. 
Rainer a fost primul care „a dat o nou  orientare 
studiului anatomiei. El arat  c  anatomia nu mai 
este tiin a cadavrului. Datele anatomiei de cadavru 
sunt necesare numai ca puncte de plecare pentru 
desf urarea gândirii anatomice. (...) Forma vie 
este strâns legat  de structur  i aceasta de func-
iune; este deci expresia structurii func ionale“45. 

Rainer este considerat un înf ptuitor al noii orient ri 
în medicin , iar metoda sa, foarte pe scurt însemna 
„desf urarea în linii mari i oarecum cinemato-
gra  c , a organismului de la celul  pân  la 

44 Arhiva Rainer, Academia Român , Manuscrise, VIII varia 
6,  la 71.
45 O. Vl du iu, în volumul « În amintirea profesorului Fr. J. 
Rainer (1874-1944) », op.cit., p.49.

Regina Mam  Elena i Regele Mihai I viziteaz  Institutul 
de Antropologie în toamna anului 1940

Fotogra  e realizat  în curtea re edin ei familiei Rainer 
cu prilejul Congresului Interna ional de Antropologie i 
Arheologie Preistoric  g zduit la Bucure ti în toamna 
anului 1937.
Primul rând, de la stânga la dreapta: Prof. Ni escu, 
Lhuer, Lopez-Rez (ministrul Spaniei), prof. S erbakinski 
(Praga), prof. Stolykwo (Cracovia), prof. Babor, A. de 
Villemereuil, G. Paul Boncour, Henri Berr (directorul 
Centrului Interna ional de Sintez ), Ivo Frani  (Zagreb).
Al doilea rând, de la stânga la dreapta: d-na Dr. Rainer, 
Dr. Floru, Costin Kiri escu, Z. Iagnov, Dr. C. Ciurea, 
Dr. O. Vl du iu, Dr. A. Tudor, Dr. B. Menkes, Dr. 
Ioani escu, Dr. St nescu, Prof. Rainer, tefan Popescu, 
Prof. B lan, Bartocz Lajos, Ing. Baiulescu.
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înf ptuirea lui deplin , interpretarea func ional  a 
sistemelor din care este construit omul i interde-
penden a lor, sunt probleme care preocup  în mod 
proeminent cursul de anatomie i hot r sc cadrul în 
care sunt prezentate am nuntele ce formeaz  ma-
teria tiin ei anatomice“46.

46 Mircea Vulc nescu, op. cit., p. 51.

Despre Rainer i munca sa, Dimitrie Gusti a 
spus c  a fost „o adev rat  predic  prin experien a 
vie ii sale“ de „benedictin al culturii“.


