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Celulele din care este format tot ce este viu în lume sunt 
construite extraordinar de interesant. Multe lucruri au fost 
descoperite recent – biologia moleculară este o știință 
tânără. Ea are mulți termeni noi de care au nevoie oamenii 
de știință ca să se înțeleagă între ei. Noi ne-am dorit să le 
vorbim copiilor și adulților despre celulă cât mai simplu cu 
putință, fără cuvinte de neînțeles. O să ne ajute să facem 
asta două personaje – un tânăr om de știință curios și un 
detectiv care află totul.
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În loc de cuvinte sofisticate și formule extrem 
de complicate am chemat în ajutor tot felul 
de personaje vesele. Ele ne ajută să facem 
cunoștință cu alcătuirea unei celule vii – deloc 
simplă și foarte enigmatică...
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Celula vie este cea mai complexă 
construcție de pe Pământ: e mult mai 
complexă decât mașinile, computerele, 
orașele și chiar state întregi.
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Dacă știți cum funcționează o celulă, cum 
trăiește și acționează, restul o să vi se pară 
simplu și clar.
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Cum a fost descoperită celula
Primul care a ghicit că lumea vie este formată din celule 
a fost fizicianul englez Robert Hooke. Tot el a propus și 
numele „celulă” – cell în engleză. 

Hooke a examinat la microscop secțiuni ale unui dop de plută și 
a văzut mici locuri goale. Și-a imaginat că acolo a fost viață care, 
în pluta uscată, s-a evaporat. Când au aflat acest lucru, nu numai 
oamenii de știință, ci și oamenii simpli, curioși, au început să se 
uite prin microscop.

În română „celulă” presupune ceva cu colțuri 
drepte. Dar cuvântul englezesc cell e mai degrabă 
„alveolă”. Hooke a văzut cu microscopul lui ceva 
care semăna cu alveolele din fagurii de miere.
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Printre cei curioși s-a numărat și negustorul 
olandez de postavuri Antonie van Leeuwenhoek.

În gospodăria lui se aflau mereu lupe pentru verificarea 
calității țesăturilor. Din ele a început să confecționeze 
lentile pentru microscop: doar e interesant ce se 
petrece într-o picătură de apă! Leeuwenhoek a fost 
așa de pasionat de știință, că lentilele lui au început să 
mărească lucrurile aproape de trei sute de ori. Atunci el 
a văzut într-o picătură de apă tot felul de „animăluțe”. 
S-a apucat să scrie despre asta o comunicare la 
Academia Regală de la Londra (un fel de Academie 
de Științe de la noi), să arate „animăluțele” tuturor 
doritorilor. I le-a arătat și lui Petru cel Mare, când acesta 
a trecut prin Delft, orașul natal al lui Leeuwenhoek.

Toate acestea s-au petrecut acum peste trei sute 
de ani.

Antonie van Leeuwenhoek
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