ISTORIA ŞTIINŢEI ŞI CULTURII

DIN ISTORIA GENETICII IN ROMÂNIA
de ION 1. BARA şi MARIUS ALEXIANU
Ce noroc ar avea omenirea dacă ar exista,
multe naţii care să-i fi adus faţă de numărul
de locuitori atft cît i-a adus naţia română fn
ultimii 120 de ani.
HENRI COANDA

Evident, studiile de istoria ştiinţei nu duc la descoperiri senzaţionale
şi nu schimbă cu nimic valoarea intrinsecă a ipotezelor, legităţilor sau
teoriilor stabilite în epoci anterioare. Valoarea lor decurge însă din' cu
totul alte considerente, numai prin astfel de cercetări putîndu-se stabili
cu maximum de obiectivitate rolul şi locul fiecărui popor în efortul pen
tru descoperirea şi diseminarea adevărului ştiinţific.
Genetica, domeniu modern şi dinamic al biologiei, de la care s�
aşteaptă un deosebit aport la procesul general al cunoaşterii, are o istorie
scurtă deşi plină de evenimente, uneori dramatice. De aceea, aprecierea
diverselor ipoteze sau activităţi ştiinţifice ca aparţinînd geneticii, poate
părea hazardată, cu atît mai mult cu cît la vremea cînd au fost efectuate,
genetica încă nu era constituită ca ştiinţă. Deşi poate părea tardivă, re
punerea în circulaţie a unor observaţii, experimente şi gînduri ale prede
cesorilor noştri, demonstrează _că (în ciuda vicisitudinilor istorice) şi la
noi au existat specialişti, gînditori de mare fineţe şi profunzime. Dar,
dată fiind aria restrînsă de difuzare a faptelor de observaţie şi experi
ment, a ipotezelor şi teoriilor elaborate, prin redactarea lucrărilor într-o
limbă de circu�aţie redusă, ne-a frustrat de înglobarea lor rapidă în cir
cuitul mondial de valori.
Primele observaţii, aprecieri şi concluzii de ordin biologic, cu semni
ficaţie genetică, consemnate într-un text, le datorăm vestitului savant
Dimitrie Cantemir (1 673-1 722). In cartea Descrierea Moldovei (Descriptio
Moldaviae), găsim consemnate şi comentate fapte interesante, relative la
prezenţa unor indivizi mai puţin obişnuiţi, aparţinînd la două specii
-- oaia şi porcul.
Oile din judeţul Saraca aveau o coastă suplimentară. Dacă erau duse
în alt ţinut, la mieii din a treia generaţie se constată o revenire la numă
rul normal de coaste. ("Illae omnes unam costam plus quam aliae habent,
eamque quoad vivunt nunquam amittunt, at si aliam traducantur pro
vinciam, tertio anno agnum gignunt non habentem nisi costas solitas").
Din păcate însă Cantemir nu face precizarea dacă oile care dădeau mieii
n ormali erau încrucişate cu berbeci normali sau aparţinînd tipului "Sa
roca". In consecinţă sîntem îndreptăţiţi să apreciem respectiva observaţie
în două moduri.
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a) Indivizii cu o coastă în plus reprezentau o mutaţie recesivă, c ::. re
se manifesta doar în cazul homozigoţiei. ln condiţiile încrucişării u:\ �: i
individ mutant cu unul normal, rezultau descendenţi heterozigoţi cu fe:w
tip normal.
b) Indivizii cu o coastă în plus reprezentau o modificaţie indusă de
condiţii specifice ele mediu şi transferul lor î n alte zone, cu con el: ţii
schimbate, implica revenirea la fenotipul normal.
Cel de al doilea fapt comentat de D. Cantemir îl constituie porci: cu
copita nedespicată. Iată cum redă autorul respectiva informaţie : "Sues i n
Orheiensi agro a d pagum Tohatin i nter Ikiel e t Reut fluvios, non biLda.
sed continua et fere equina ungula nascuntur". ."În ţinutul Orheiului . î n
satul Tohatin, între apele rîurilor Răut şi Ichil, porcii nu a u copita dPs
picată ci întreagă şi aproape la fel cu a cailor"). Întrucît şi în acest _·a ;�
autorul afirmă că scroafe din alte părţi aduse î n zonă fătau' purcei cu
copita întreagă, ("quod idem accidit porcellis, qui post tertium annum
scrophis ex aliorum agris huc allatis proviciuntur"), i nterpretările date
sînt similare celor relevate la oi.
Dimitrie Cantemir ne-a mai lăsat şi alte observaţii cu tentă gene
tică, observaţii pe care nu le-a comentat ci doar le-a enunţat. Din tr<"
acestea amintim : în păduri cresc oi sălbatice (oves sylvaticae) care dif�_•ră
foarte mult de oile din alte părţi. Astfel, primele aveau buza superioar:1
atît de puternic dezvoltată (Labium superius acl duas palmas in ten·am
protensum habent) încît erau obligate să pască mergînd de-a-ndărate::>a.
De asemenea, picioarele erau deosebit de scurte (pedes breves) şi gitui
foarte rigid (neque adeo ad dextram aut sinistra caput deflectere possu:1t).
Cu deosebită acurateţe D. Cantemir a surprins încă un fapt - caii
de la munte erau m ici (equos minores) şi deosebit de robuşti (fortissimcs),
cu copita aşa de tare că nu mai era necesară potcovirea lor. Spre decse
bire de aceştia, în zonă trăiau şi cai sălbatici (magni sylvestrium equorum
greges), cu copita mare şi rotundă.
Prin urmare, Cantemir , a fost un observator fidel şi a redat veridic
faptele, fenomenele a căror interpretare se poate face astăzi prin pri�ma
legilor şi concepţiilor biologiei moderne, care explică atît adaptarea or
ganismelor la mediu cît şi influenţa condiţiilor externe asupra direcţiei şi
ritmului evoluţiei vieţuitoarelor.
O lungă perioadă de timp, după tipărirea operei lui Dimitrie Ca n 
t:emir, n u a u mai apărut observaţii, comentarii sau idei d e genetică.
Abia după aproximativ două secole, în conicxtul general al învio
rării vieţii social-economice din Ţările Române, ştiinţa a înregistrat o
putern ică efervescenţă, poporul nostru vădind o adevărată vocaţie pen
tru cercetare şi interpretarea cE-lor mai diverse fenomene ale natur; i .
Eforturi ş i progrese deosebite s-au inregistrat ş i p e tărîmul organ i
zării <:: s oclaţiilor şi chiar instituţiilor cu preocupări ştiinţifice, filozofic'',
sociale' etc. Astfel, în 1 833 a luat fiinţă Societatea medicilor şi natura
liştilor el i n Moldova în cadrul căreia, după numai un an ( 1 834) s-a or
ganizat o secţie de agronomie. Printre scopurile activităţii acestei secţii
ider.ti ficăm şi cîteva cu tentă genetică, aşa cum erau cele ale îmbună-
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tăţirii raselor de o i , menţinerea soiuri lor de grîu prin împiedicarea al
tcrări i calit2;ţilor lor (Ghi ţă, 1 9 6 1 ) etc.
l n aceeaşi perioadă, şi-a împlinit menirea un alt ilustru fiu al pcpu
rului nostru -- Ion Ion escu de la Brad ( 1 8 1 8- 1 8 9 1 ) , cu o prodigiuasă
acEvitate în domeniul ştiinţelor agricole. Printre alte idei, de o ines t i
mabilă valoare, idei ele avangardă pentru acele vremuri, sînt şi cele re
feritoare la factorii care determină transformarea raselor de animale.
Astfel Ionescu de la Brad a intuit faptul că expresia fenotipică a oricărui
caracter este determinată de două categorii de factori externi (mediul)
şi interni (informaţia genetică). Numai astfel a putut da indicaţii de certă
valoarP şti i nţifică, cum ar fi cele în conformitate cu care, pentru ame
liorarea vitelor prezintă importanţă atît regimul alimentar cît şi (mai
ales) selecţia. Mai mult chiar, recomandă ca în cazul în care selecţi a
n u d ă rC'zultatele scontate s ă s e recurgă l a încrucişarea cu indivizi di,n
rase supC'rioare, eventual din import. Interesant este faptul că Ion Io
nescu de la Brad făcea aceste recomandări în perioada anilor 1 860-1 870,
timp in care lumea ştţ! nţifică încă nu luase cunoştinţă de lucrarea lui
Mendel Versuche iiber Pflanzen hybryden, publicată în 1865.
Contribuţii de valoare, î n special · teoretice, la dezvoltarea biologiei
româneşti, a adus şi V. Conta ( 1 845-1882), filozof cunoscut pentru ori
ginala teorie a ondulaţiunii universale. în biologie el a emis idei de va
loare pentru probleme relative la originea vieţii şi originea spPci i lor,
adaptarea vieţuitoarelor etc., făcînd şi aprecieri de ordin gPnetic, rela
tive la ereditate (Băra , 1983), pe care o considera "o simplă lPgătură
pasivă de continuitate între două vieţi individuale ce se succedează".
In 1 89 1 , noi fapte vin să se adauge la patrimoniul geneticii naţio
nale şi universale. Este anul în care Vucol Augustin îşi susţine teza de
licenţă "Un caz de hereditate teratologică observat la animalele domestice
(sindactilia la Suidee)", în Bucureşti .
P e lîngă valoarea intrinsecă a lucrării - d e semnalare a unor cazuri
teratologice la animale_ de la noi din ţară -- lucrarea lui Vucol Augus
tin are meritul de a fi prelucrat un mare volum de literatură de spe
cialitate, existentă la acea vreme. Menţionăm că în lucrarea sa au fost
citaţi : Guinard, Dorste, Dechambre, Brehm, Clauss, De. Lanesson etc.
Deşi opera lui Mendel fusese tipărită la vremea cînd Vucol .1\ugus t i n
şi-a definitivat lucrarea, asemeni biologilor d i n întreaga lume, nu a
luat cu noşti nţă ele ea şi nu a putut să-şi i nterpreteze datele prin pris
ma legilor mendeliene. De aceea, observaţiile şi ideile sale ni se par cu
atît mai uimitoare şi mai pline de semnificaţie. În esenţă , Vucol Au
gustin afirmă existenţa suidelor solipede (imparicopitate), adică suide
la care se manifestă fenomenul de sindactilie, fără să se oprească rloar
]a constatare ci mergind mai departe, la comentariu şi interpretare. De
monstrează existenţa eredităţii şi variabilităţii şi estP de părere că ches
tiunea eredităţi i a preocupat pe mulţi oameni de şti i nţă î n cursul seco
lelor. Întrucît însă legile acestor procese nu au fost deplin şi profund
cunoscute, savanţii s-au situat în tabere d iferite.
In ceea ce priveşte anomaliile ("anomaliile de formă, opririle în dez
voltarP, infirmităţilc, tulburările functionale, maladiile") Vucol August i n
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afirmă că sînt ereditare, sînt transmisibile în acelaşi grad ca şi carac
ten•le normale, calităţile naturale ale indivizilor tuturor speciilor. Mai
mult decît atît, autorul încearcă să dea u n pedigreu al caracterului , pe
baza unei mici statistici a descendenţilor dintr-o pereche afectată de
respectiva anomalie (statistică pe care o poseda profesorul său C. Va
silescu) din care reieşea că ponderea produşilor cu anomalii devine din
generaţie în generaţie mai mare, în detrimentul ponderii indivizilor
normali.
Deosebită semnificaţie genetică are o altă observaţie (apreciere) a
lui Vucol Augustin, în conformitate cu care ind ivizii aberanţi se nasc
atît din încrucişări între ei cît şi intre aceştia şi i ndivizi i normali. In
termenii genetlcii moderne, am putea considera că Vucol Augustin a
surprins fenomenul de dominanţă şi recesivitate, cît şi persistenţa ca
racterului în şirul de generaţii în pofida eliminării sistematice a indi
vizilor purtători ai acestui caracter. Ba, în ciuda presiunii exercitate de
selecţia artificială, conform afirmaţiilor lui Vucol Augustin, suidele s i n 
dactile tind să se înmulţească din ce î n ce m a i mult.
Prin această lucrare Vucol Augustin şi-a luat licenţa necesară ob
tinerii titlului de medic veterinar. Munca i-a fost continuată de dascălul
�ău, profesorul C. Vasilescu, rezultatele fiind publkate, in 1891, sub
ambele nume. Deşi publicată într-o limbă de circulaţie (franceza) ironi a
soartei a făcut ca n ici lucrarea celor doi compatrioţi s ă n u fie cunoscută
de selecţionerii şi amelioratorii vremii dar, mai ales de cei ce au redes
coperit opera lui Mendel. Prin urmare, supozi ţiile şi concluziile celor
doi autori, rezultatele observaţiilor lor şi raportul de segregare de 3 : 1
pe care 1-au stabilit, au rămas multă vreme neintegrate în patrimon iul
ştiinţei u niversale, revenindu-ne sarcina de a-i repune în drepturi şi
a le crea premizele necesare pentru popularizare.
O meritorie contribuţie la dezvoltarea geneticii, a biologiei în an-·
samblu şi chiar a întregii culturi româneşti a adus Constant\n Sandu
- Aldea ( 1 874 - 1 927). Agronom ca formaţie, Constantin Sandu-Aldea
s-a născut la 22.XI. 1874 în comuna Tichileşti, pe Dunăre, localitate si
tuată cu 18 km mai la sud de Brăila. Prin muncă şi dăruire exemplară,
Constantin Sandu-Aldea a devenit o personalitate complexă, un savant
care a impletit preocupările ştiinţifice fundamentale cu cele de literat,
creator de şcoală şi novator al relaţiilor sociale, punind bazele ştiinţi
fice ale artei plugăreşti. Dar, ceea ce ne i nteresează mai mult in rin
durile de faţă, C. Sandu-Aldea a reuşit să ridice pe culmi încă neintîl
n ite pînă la el, atit observaţiile şi ipotezele din domeniul geneticii , cît
şi experimentele, aplicarea legităţilor geneficii în practica agricolă. Ope
ra sa ştiinţifică şi Hterară cuprinde peste 200 de titluri : beletristică ,
popularizarea ştiinţei şi ştiinţă autentică.
Activitatea publicistică, in domeniul popularizării ştiinţei, începe în
j urul anului 1 900. I n ceea ce priveşte lucrările strict ştiinţifice, de înaltă
clasă, amintim : ..,Selecţiunea metodică a cerealelor şi bazele ştiinţifice
ale selecţiunii" ( 1 907), "Chestiuni de genetică" (1913), "Ameliorarea plan
telor agricole" (1913 şi 1 9 1 5) precum şi o serie de traduceri din germană

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro/

DIN ISTORIA GENETICI! IN ROMANIA

227

sau engleză ("Ameliorarea grîului unguresc" - de E. Grabner, "Selecţiu
nea şi efectele ei asupra plantelor cultivate" - de Henry de Vilmorin,
"Despre legile eredităţii" - de C. Correns etc.).
Ameliorarea plantelor agricole, publicată în 1 915, reprezintă primul
tratat de genetică aplicată, cu o structură bine întocmită, cuprinzînd
un spectru larg de fapte cu implicaţii profunde pentru teoria şi prac
tica genetică. Conţinutul acestei lucrări a fost structurat pe următoarele
probleme : variabilitatea, prelucrarea statistică a variabilităţii, eredita
tea, selecţia, mutaţiile, teoriile . transformiste, grădina şi sămînţa etc. La
alcătuirea lucrării C. Sandu-Aldea a utilizat o bibliografie modernă (pen
tru vremea aceea) şi amplă. Dintre cei ale căror opere au fost consul
tate şi citate menţionăm : Bateson, Baur, Collins, Davenport, Delage,
Johansen, Lotsy, Mendel, Villmorin etc.
Prin cartea sa C. Sandu-Aldea a ţintit două scopuri clare pe care
le-a şi declarat şi anume : să orienteze cititorii în problemele de gene
tică pură - adică în tainele variabilităţii şi eredităţii - şi să prezinte
metodele propriuzise de ameliorare. Noţiunile specifice unui tratat de
genetică, le defineşte clar, fără confuzii şi dileme. Astfel, şi astăzi sînt
valabile expiicaţiile date de el pentru Individ, Organ multiplu, Caracter,
Varianţă, Variapilitate fluctuantă etc.
De pildă, cind vorbeşte despre ereditate, C. Sandu-Aldea afirmă :
"Prin hereditate se înţelege în vorbirea obişnuită transmiterea însuşiri
lor părinţilor asupra fiilor". Referindu-se la Genă, precizează că ...Ajun
gem astfei să tragem foarte curînd o precisă linie de deosebire între
însuşirile ce mendelează ca unităţi şi caracterele exterioare perceptibile
prin simţuri".
In concepţia modernă, deseori se apreciază (foarte sintetic) că o
o proteină = un caracter. Cu multe zeci de ani i n urmă C.
genă
Sandu-Aldea dă-dea o definiţie asemănătoare, definiţie în conformitate
C'U care "facultatea de a produce culoarea roşie sau proprietatea de a
preface culoarea galbenă în culoarea fildeşu1ui". . . se cunosc sub denu
mirea de "unităţi ereditare, gene sau factori".
In cealaltă lucrare a sa .,Ameliorarea plantelor agricole" C. Sandu
Aldea demon strează că indivizii sînt variabili şi că amplitudinea varia
bilităţii este determinată de n atura speciei şi de factorii de mediu în
care se află populaţia respectivă.
Totodată, autorul afirmă că variabilitatea, datorită bastardării ' mutaţie! etc. , poate fi continuă, bruscă, discontinuă etc.
Sub aspectul utilizării ei în practică, arată C. Sandu-Aldea, este deo
sebit de important modul în care se alege terenul şi se organizează gră
d ina şi cîmpul de 5elecţie, prezintă mare interes căile utilizate pentru
selecţie - selecţia in masă, pe grupe, pe familii, pe linii, selecţia i ndi··
vidualiţ etc. Este conştient că pentru a efectua o selecţie · ştiinţifi c{! st'
impune asigurarea uniformităţii condiţiilor de mediu.
In acest sens este de remarcat faptul că C. Sandu-Aldea a cunoscut
şi a comentat în mod critic experienţele efectuate de Johannsen, Lotsy,
=
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Quetelet, Galton, Hugo de Vries, Baur, Goldschm idt Allen, Dorfmeister,
Standfuss, Jenning, Klebs etc.
În acelaşi timp a fost un bun cunoscător al experienţelor lui Mendel,
pe care le-a înţeles şi le-a explicat, le-a popularizat, încă înainte de anul
1 90 5 . Duce mai departe supoziţiile lui Mendel relative la factorii eredi
tari , evidenţiind diverse complicaţii Cf' apar în manifestarea unor ca
ractere, complicaţii datorate relaţiilor dintre gene. Este partizan al teo
r i e i mutaţiilor spontane, rcdînd în scrierile sale experienţele care au
pus în evidenţă existenţa unor asemenea mutaţii la C helid onium lacinia
tum, Berberis vulgaris, Fragaria vesca, Sambucus racemosa, rasele de
oi A ncona, Merinos etc.
Ia poziţie faţă de opera lui Weisman considerînd că teoria sa este
izgonită din ştiinţă de "adevărurile scoase la iveală de Mendel şi ur
maşii lui".
Un mare merit a lui C. Sandu-Aldea pentru biologia românească
constă in aceea că a adoptat terminologia genetică la vocabularul
românesc.
Patrimoniul ştiinţei româneşti şi universale a fost îmbogăţit cu cîteva
icld originale şi anume :
- Variaţiile individuale asigură materialul iniţial pentru activi
t atea de selecţie şi ameliorare. Din ele se aleg şi se înmulţesc diferite
forme.
- Variaţiile somatice nu prezintă importanţă pentru un ameliorator
ele plante.
Hibridarea duce la obţinerea de forme noi, constante.
- Planta nu trebuie aleasă după înfăţişare ci după descendenţă.
- Mutaţiile oferă forme noi care, trebuiesc înmulţite atunci cînd
sînt utile, progresive.
- Pentru munca de ameliorare a plantelor, importanţă covîrşitoare
au combinaţiile ce se obţin prin bastardare şi mutaţie.
,
Ereditatea, unul din acele "fenomene mari pe care ştiinţa nu le
putea explica" l-a preocupat şi pe un alt mare biolog al n:ostru - D .
Voi nov (1867-1 951 ), cel căruia îi aparţine afirmaţia d e m a i sus.
Formarea şi activitatea sa au inceput la îngemănarea dintre seco
lPlc XIX şi XX, pe terenul deopotrivă de fertil şi frămîntat al disputelor
ştiin ţifice, al descoperirilor novatoare şi al recrudescenţei unor teorii şi
ipo teze fixiste, mecaniciste sau cţliar antiştiinţifice.
Poate că nu este lipsit de interes să reamintim că în 1 8 75 au fost
descoperiţi cromozomii �e E. Strasburger şi W. Fleming, apoi în 1 883
d iviziunea meiotică de Ed. van Benden şi specificitatea numărului ele
cromozoni pentru reprezentanţii unei anumite speci i de către K. Habl
î n 1 B84.

Interesul şi preocuparea biologilor au fost tot mai mult captate ele
dcscopt-riri, studiul cromozomilor devenind d i n ce in ce mai: in
tem. Astfel, în 1 889, Th. Boveri dovedeşte că cromozomii repi'ezinta
demente persistente, bine individualizate şi constituite in perechi, sta
tuîncl în fapt omologia acestora. Intre timp, în 1 892, îşi formulează să-şi
accsce
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expune teoria A. Weisman, teorie în conformitate cu care celulele ger
minale posedă o substanţă a cărei constituţie fizico-chimică îi conferă
proprietatea de a se transmite ca atare, din generaţie în generaţie, fără
a se modifica sub influenta mediului.
In această epocă d � profunde înnoiri, de revoluţie în domen iul
biologiei şi-a format şi fundamentat concepţia biologică D. Voin ov, colc>g
cu Antipa, :Leon şi Racoviţă .
Din ansam'5lul preocupărilor sale biologice merită menţionată pa
siunea pentru studiul celulei şi ţesuturilor, pasiune căreia i-a ridicat
aproape întreaga viaţă.
Se poate afirma că temelia edificiului concepţiei sale general biolo
gice, evoluţioniste şi materialiste, a fost zidită la Iaşi, de iluştrii das
căli pe care i-a avut, de discuţiile aprinse şi interesante pe care le perta
cu colegii săi, de articolele, dezbaterile şi polemicile ce apăreati în presa
vremii.
Deşi îşi începe activitatea ca zoolog, D. Voinov se va dedica cu pa
siune ardentă studiului celulei, descifrării enigmelot şi legităţiilor ei,
conştient fiind că numai studiul unităţ_i i structurale şi funcţionale a
întregii lumi vii va putea contribui la descifrarea mecanismelor Yieţii
însăşi.
Inspirat de teoria lui Weisman , în 1 89-l, într-un articol publicat în
ziarul "Adevărul" din Bucureşti , Voinov afirmă că ereditatea nu a putut
fi lesne explicată de ştiinţă şi tocmai de aceea a constituH un teren
propice pentru metafizică.
Studiul croJilozomilor 1-a captivat într-atît încît a rămas defi n i tiv
legat şi pasionat de cit:ogenetică.
Şi-a pus la punct metode de lucru moderne, de fixare, colorare şi
e:x�aminare a celulelor în diviziune. Ca o încununare a preocupărilor
şi rezultatelor sale notăm apariţia tratatului "Principii de microscopic"
tipărit în Bucureşti, carte care a reprezentat o primă sinteză, pe plan
european, a metoaelor şi tehn icilor de microscopie.
Intre principalele probleme ştiinţifice care 1-au preocupat şi pa
sionat în cercetările sale, menţionăm i n teres! pentru elucidarea aspec
telor legate de spermatogeneză şi ovogeneză la unele i n secte (Cybi s t er
roeselli, Gryllus camp estris, Gryllotal pa vulgaris etc.).
Cercetările sale, pe lîngă elementul de noutate pe care-1 aduc0au,
au stîrnit interesul lumii ştiinţifice a vremii şi prin aceea că veneau
în contradicţie cu un principiu unanim acceptat pe atunci - specifici
tatea numărului de cromozomi pentru reprezentanţii unei anumite
specii.
Contrazicerea principiului stabilit ele Karl Rabl în 188-l, verificat
apoi pe numeroase specii ele plante şi animale, D. Voinov a făcut-o pe
baza studiilor sale efectuate la coropişniţă, în ale cărei celule sexuale
nu a găsit un număr de 1 2 cromozomi cum stabilise citologul von Hath,
ci 14 sau chiar 1 6.
Prin urmare, D. Voinov a fost primul citogenetician care a de:-,cris
fenomenul aneuploidiei şi este regretabil faptul că în dictionarul de ge-
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netică al lui Rieger şi colab, acest lucru nu este menţionat, primele cer
cetări în domeniul aneuploidiei fiind atribuite lui Tăckholm (1 922)
deşi Voinov şi-a publicat observaţiile cu 10 ani înainte.
După această splendidă descoperire care avea să-i înscrie numele
în cartea de aur a geneticii universale, D. Voinov face o alta cu numai
patru ani mai tirziu ( 1 9 1 6) in conformitate cu care mitocondriile se pot
reproduce independent de diviziunea celulară. Afirmaţiile sale noncon
formiste la acea vreme, au şocat pur şi simplu şi au stîrnit o adevărată
furtună, fiind practic repudiate de toţi geneticienii timpului. Actual
mente, genetica modernă a confirmat şi detaliat asemenea fenomene explicaţia constind în faptul că ele conţin ADN care le conferă posibi
litatea autoreplicării.
Prin întreaga sa activitate Voinov a fost nu numai un savant de
renume ci şi un creator de şcoală, elevii săi dezvoltindu-i preocupările
de zoologie, citologie şi histologie.
Faptul că nu insistăm prea mult asupra operei sale de excepţională
însemnătate naţională şi mondială este impus de aceea că activitatea
sa ştiinţifică a atins cele mai _ înalte cote după 1 9 1 8 , depăşind perioada
de timp afectată lucrării de faţă.

-
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CONTRIBUTIONS

A

L'HISTOIRE DE LA GENETIQUE EN ROUMANIIE
Resume

Cet etude met en evidence l'existence de certaines idees, observations et ex
perimentations de genetique en Moldavie depuis le XVII-eme siecle. · Quelques
unes d'entre elle s'averent aujourd'hui priurites sur le plan mondial.
Les premieres observations et comentaires d'ordre genetique dans la biologie
sant dues au grand savant Dimitrie Cantemir ( 1673-1 722) . Dans son livre DeJ(
criptio Moldaviae, publie en 1 716, Cantemir d iscute la presence de quelques
mutantes chez les populations d'ovines et de porcs de dcpaorte.ments de Soroca
et Orhei (un cf>te en plus, la levre anterieure anormaleri1ent gmnde Ies pieds
courts et le cou rigide chez les ovines, le sabot syndactyle chez les porcs). Ega
l!'ment inteTes�antes s'averent Ies observations de l"auteur sur le comporte.ment
de la descendance de respectives mutantes dans le me.me habitat ainsi quP dans
de nouvelles conditions ecologiques.
Ulterieurement, en 1 833, a Iaşi on a constituc La Suciete cles medecins et
cles naturaliste s de Moldavie qui comprenait aussi une section d'agronomie et
parmi ses objectifs figuraient l'amC!ioration des races d'ovinl's et la maintien des
qualites des especes de bie.
Dans cette periode, se fait remarquer Ion Ionescu de la Brad ( 1 8 1 8-1891),
iliustre agronome de renom internationel. qui a formule des idees d'avanga�rde
sur les factc•urs qui induiscnt la transformation des races d'animaux. Selon lui,
I"expression de chaque caractere depend de deux categories de facteurs : externPs
(le milieu) et internes (hereditai·res) . .En vue d'ameliorer les bovines, il recomman
dait l'amelioration des conditions de milieu f't surtout le croisPmf'nt avPc les
races d'import.
Le philosophe Vasile Conta (1845-1882), l'auteur de la theorie de l'ondulation
univ.erselle, a eu des contributions de valeur sur le probleme de !'origine de la
vie, de !'origine des especes de l'adaptation des etres vivants etc. Conta considt"•
rait l'heredite une simple liaison de continuitc entre deux vies i ndividuclles
successives.
En 1 89 1 , le medecin veterina ire Vucol Augustin soutif'nt sa these dP licencc
,.Un cas d'hcredite teratologique observe chez les animaux domestiquPs (la syn.
d actylie chez les Suidees)" pour laquelle il utilise une b;bliographie imprPsio
nante. A cette occasion, il reanalyse le probleme des porcs au sabot syndactylc,
anomalie qu'il considere comme ctant transmisible hereditairement tout au·; si
comme les caracteres nor.males. Il apprecie que les individus aberrants proviennent
:oussi des croisements entre eu�c memes ainsi qu'avec Ies individus nc·r males. Outre
('E'la, dans le cas de certa inE's populations, en depit de la pression de Ia selection
artificielle, Ies suidees syndactyles tendent se multiplier de plus en plu". C'c�t
pourquoi, soutient l'auteur, si on assure la reproduction seulemPnt entre les
individus affectees, ou pourrait obtenir une race a part.
Une contribution importante au developpement de Ia gcnctique a apportl·
C. Sandu-Aldea (1874-1927) par des ouvrages de grande precision scienti fi qUP
conce·rnant la selection mţthodique des ccreales ; l'amelioration des plantC's agri
coles, les problemes de genetique etc., ainsi que par des traductions df's auteurs
etrangers. L'ouvrage sur l'amelioration des plantes agricoles, publie en 1 915, rP
presente le premier traite de genetique appliquee en Roumanie, ayant un plan
bien conc;u et un large spectre de faits analyses (variabilite individuelle, hi•n!ditc,
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!iiC lection, mutations etc.). Les notions de genetique sant clairement definies, sans
confusions ou dilemmes. Par exemple, en ce qui concerne l'heredit� l'auteur
affi1·me qu'elle represente un processus de transmission des traits de Ia generation
parentale vers Ia generation filiale. Selon lui, I'amplitude de �a variabilite est
determinee aussi par Ia nature de I'espece que par les conditions ecologiques dans
laquelles celle-ci se trouve. L'activite de C. Sandu-Aldea presente une importance
particuliere en ce qui conce"rne l'adaptation de la terminologie genetique a
I'esprit de la Iangue roumaine.
Su1· le terrain fertil des disputes scientifiques a commence l'activite de Dimi
trie Voinov (1867-1951), collegue a\·ec Antipa, Leon et Racoviţă. Il a ete un passi
one de Ia recherche de Ia cellule et des tissus, conscient que I'etude de l'unite
structurelle et fonctionnelle de tout le monde vivant va contribuer au dechiffrement
des mecanismes de Ia vie meme. L'etude des chromo-somes l'a mene aux decou
vertes prioritaires sur le plan mondial. Ainsi, par des recherches effectuees sur
G1·yllotalpa vulgaris, il a etabli l'existence du phenomene d'aneuploidie (1912),
quoique le dictionnaire de Rieger et al. attribue a un autre cette decouverte. C'est
toujours lui qui a etabli en 1916 le fait que les chondriosomes peuvent se repro
dui:c independamment de la division cellulaire.
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