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Introducere

SeRendiPity („serenDipiTaTe”), un cuvânT foarte greu de tradus

din limba engleză, a fost inventat (atât cuvântul, cât şi conceptul)

de Horace Walpole, fiul lui robert Walpole (recunoscut ca fiind

cel dintâi prim-ministru al marii Britanii, deşi această funcţie nu

a existat în mod oficial până în 1937 – toţi deţinătorii anteriori

ai acestei funcţii purtând titlul de First Lord of the treasury; dar

să nu divagăm). Horace s-a inspirat din povestirea orientală 

Cei trei prinţi din Serendip – vechea denumire a statului sri

lanka – în care se povesteşte despre numeroase descoperiri şi

situaţii re zol vate cu succes dintr-o pură întâmplare sau din gre-

şeală, aşa cum s-a întâmplat într-adevăr de-a lungul istoriei şti-

inţei şi me di cinei.

De pildă, să luăm descoperirea politetrafluoroetilenei (pTFe),

mai bine cunoscută astăzi sub denumirea de teflon. Deşi se spune

în mod cinic şi eronat că tigăile neaderente reprezintă singurul

be neficiu adus publicului larg de către programul spaţial ameri -

can, substanţa a fost de fapt descoperită întâmplător în 1938 de
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către roy plunkett, cercetător ştiinţific în cadrul companiei 

Du pont, în timp ce lucra cu agenţi refrigeranţi. un cilindru cu

tetra fluoroetilenă nu s-a descărcat, deşi greutatea lui indica fap-

tul că era plin. În acel moment, cei mai mulţi ar fi înşfăcat pur

şi simplu un alt cilindru, dar nu şi plunkett, care a tăiat în două

cilin drul ca să vadă ce anume se întâmplase. interiorul cilin-

drului era aco perit cu un strat alb, ceea ce indica o polimerizare

a gazului. această depunere de culoare albă a însemnat că, de

atunci încolo, omletele au fost mai uşor de gătit.

Şi dacă tot am pomenit de programul spaţial american, seren -

dipitatea poate funcţiona şi în sens invers, cronologic vorbind.

În 1962, specialiştii de la nasa lucrau de zor la proiectarea cos -

tu melor spaţiale care, în 1969, aveau să fie purtate de primii oa-

meni care au păşit pe lună. În timp ce stăteau la o şuetă, unul

dintre membrii echipei şi-a contrazis un coleg care îi tot dădea

înainte cu vechiul mit potrivit căruia armura cavalerilor medi -

evali era atât de grea, încât aceştia trebuiau să fie urcaţi pe cai cu

nişte macarale de mici dimensiuni. pe când le povestea despre

cât de uşoară şi de flexibilă era de fapt armura, care rareori cân-

tărea mai mult de 20 de kilograme, toţi cei prezenţi au înţeles că

era foarte posibil să găsească în trecut răspunsul pentru problema

lor. echipa a zburat ca vântul în marea Britanie ca să vadă colecţia

de armuri din Turnul londrei, iar apoi a conceput celebrul costum

spaţial după modelul unei armuri de luptă pedestră care a fost

pur tată de Henric al viii-lea în turnirurile cavalereşti. secretul

stătea în felul cum erau îmbinate toate încheieturile, permi ţând

o mişcare circulară totală. astăzi, oricine vizitează Turnul londrei

poate admira costumul spaţial (lunar) trimis din america, în

semn de recunoştinţă, stând alături de modelul său istoric.

există desigur numeroase alte exemple de descoperiri acci den -

tale, pe lângă cele incluse în paginile următoare – până şi drogul
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recreaţional ecstasy s-a născut în urma unei cercetări desfă şu -

rate de armata sua în 1953 pentru crearea unui „drog al ade -

vărului” –, însă toţi cei implicaţi în acest proiect speră că le veţi

citi cu plăcere pe cele prezentate aici şi poate că astfel veţi fi în-

curajaţi să căutaţi şi alte exemple.
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Botoxul

Toxinele sunT creaTuri ciuDaTe; unele, cum ar fi veninul de

şarpe, care nu este altceva decât o enzimă modificată şi folosită

la predigerarea prăzii înghiţite de şarpe, pot fi letale dacă sunt

ad ministrate intravenos, însă pot fi ingerate fără nicio problemă.

altele, cum ar fi toxina botulinică, pot fi letale dacă sunt ingerate,

însă sunt benigne sau chiar benefice dacă sunt injectate – în con -

diţii potrivite.

De obicei, oamenii asociază bacteria Clostridium botulinum

cu carnea contaminată, însă această bacterie este foarte răspân-

dită şi în sol, găsind în legumele alcaline, precum sparanghelul,

o gazdă ideală; iar cel mai periculos dintre toate este umilul cartof



copt, dacă este învelit în folie de aluminiu după ce a fost scos din

cuptor, iar apoi este lăsat la temperatura camerei. primul care a

bănuit existenţa acestei toxine a fost poetul şi fizicianul german

Justinus Kerner (1786-1862), care, în anul 1817, în oraşul său natal

din regiunea Württemberg, a constatat numeroase cazuri de in-

toxicaţie alimentară care aveau legătură cu un anumit sortiment

de cârnat fiert, şi de aceea i-a dat denumirea bacteriei pornind

de la latinescul botulus – „cârnat”. astfel de intoxicaţii erau mult

mai frecvente în zona Württemberg decât în alte oraşe, o anoma -

lie pe care Kerner a pus-o pe seama obiceiului local de a fierbe

cârnaţii lent şi la o temperatură scăzută pentru a preveni crăpa -

rea lor; de asemenea, deşi nu ştia absolut nimic despre natura

agen tului, el a fost primul care a intuit posibilele sale întrebuin-

ţări medicale. Însă, de-abia şaptezeci şi opt de ani mai târziu, o

invitaţie întâmplătoare la o înmormântare avea să lămurească

problema.

Bacteria Clostridium botulinum
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PAM! PAM!

la 14 decembrie 1895, microbiologul belgian emile van ermen-

gem (1851-1932) participa la înmormântarea unui oarecare

antoine creteur, în comunitatea rurală din ellezelles, unde lo-

cuia în acel moment. la praznicul de după înmormântare a fost

prezentă şi Fanfara „les amis reunis”, o formaţie celebră care

încă există şi astăzi în Belgia. După ce şi-au încheiat numărul

ar tistic, membrii fanfarei s-au dus la taverna le rustic, unde au

băut bere şi au mâncat şuncă tradiţională, uscată la aer şi afumată,

o specialitate care se aseamănă destul de bine cu şunca de parma.

În scurt timp, aproape toţi cei treizeci şi patru de mem bri ai fan -

farei au început să prezinte simptome precum vedere înceţoşată,

slăbiciune musculară şi dificultăţi de vorbire, ceea ce nu e ceva

toc mai neobişnuit după o lungă şedere într-o cârciumă, însă,

după aceea, oamenii au început să-şi dea duhul unul după altul.

Trei dintre cei mai tineri muzicieni au fost primii care au murit:

Jules Hautru şi angel Deltenre, ambii ţărani în vârstă de nouă-

sprezece ani, şi şelarul de douăzeci şi doi de ani, Firmin creteur,

rudă cu răposatul care tocmai fusese înmormântat.

Factorul crucial a fost, bineînţeles, faptul că acei câţiva muzi -

cieni care nu mâncaseră şuncă, preferând alte specialităţi culi-

nare, nu au păţit absolut nimic, ceea ce i-a oferit lui ermengem

o şansă dumnezeiască de a identifica imediat sursa catastrofei

şi de a se pune pe treabă.

el s-a întors la laboratorul său de la universitatea din Ghent

cu mostre din şunca respectivă, care au fost lichefiate şi injectate

sau implantate sub pielea unor iepuri, câini şi maimuţe. Toate

aceste animale au început să prezinte rapid aceleaşi simptome,

iar apoi au murit. După numai câteva săptămâni, ermengem a

reuşit să izoleze şi să identifice bacteria cu pricina, iar apoi a pu -
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blicat articole despre natura ei şi, mult mai important, despre

cum să se elimine dezvoltarea bacteriei în procesul de uscare la

aer a şuncii.

CONTRIBUŢIA MAIMUŢELOR

În 1946, dr. edward J. schantz a reuşit să producă o formă cris -

ta lină a toxinei, ceea ce a permis studierea ei mai detaliată. el a

fost urmat în anii 1950 de către dr. vernon Brooks care, în timp

ce testa toxina pe un grup de maimuţe ce aveau un tic nervos

des tul de pronunţat, a observat că acel tic se reducea considerabil

după fiecare injecţie cu această toxină. nu după mult timp s-a

descoperit că toxina bloca eliberarea acetilcolinei dinspre nervii

motori care provocau spasmele musculare. acest efect secundar

accidental, menţionat în însemnările lui Brooks, l-a inspirat pe

dr. alan B. scott de la smith-Kettlewell eye research Foundation

din san Francisco să facă cercetări pentru a afla dacă aceeaşi

toxină ar putea relaxa muşchii oculari în cazurile de strabism sau

privire crucişă. În cele din urmă, injecţiile cu toxina botulinică

au devenit un tratament obişnuit nu doar pentru cazurile de stra -

bism, ci şi pentru spasmele musculare faciale şi ale gâtului, pre-

cum şi pentru diferite ticuri nervoase, care au dispărut toate peste

noapte.

BOTOXUL NE POATE FACE FERICIŢI?

Unele studii recente pretind că au descoperit o legătură între

injecţia cu botox în zona feţei şi o lipsă de empatie a persoa-

nei injectate pentru suferinţele celorlalţi, sau cel puţin aşa sus -

ţine David Neal, profesor de psihologie la Universitatea din
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California de Sud. La o concluzie similară au ajuns şi profesorii

Joshua Davis şi Ann Senghas de la Barnard College. iată ce

de clară profesorul Davis:

„O persoană care a fost injectată cu botox poate să

reacţioneze normal într-o situaţie cu încărcătură emo -

ţională, cum ar fi o scenă tristă dintr-un film, însă miş-

cările muşchilor faciali care au fost injectaţi vor fi mult

mai slabe şi, prin urmare, expresivitatea feţei va fi mult

mai redusă... Astfel se poate analiza în ce măsură ex -

pre siile faciale şi feedbackul senzorial trimis de aces-

tea către creier ne pot influenţa emoţiile.”

Sau poate că persoanelor narcisiste, obsedate de propria lor

imagine, pur şi simplu nu le pasă de problemele celorlalţi.

Aceasta ar fi o concluzie mult mai logică şi la care se poate

ajunge mult mai rapid.

NETEZIREA RIDURILOR

Botoxul va face furori în cosmetică de-abia din anul 1987, odată

cu câteva comentarii accidentale făcute de pacienţii unui cuplu

de medici, dr. Jean şi alastair carruthers din vancouver. Jean

fo losea injecţiile cu toxină botulinică în cabinetul lor medical,

unde majoritatea pacienţilor sufereau de spasme faciale sau ble-

farospasme, care se manifestă prin clipiri puternice şi involun-

tare ale pleoapelor. una dintre pacientele sale, care se vindecase

deja de spasmele muşchilor frunţii, s-a întors totuşi la cabinet

şi a cerut să i se mai facă încă o injecţie, întrucât obsevase că îi

dis păruseră şi ridurile de pe frunte. Jean i-a povestit întâmplarea

soţului ei în seara respectivă, în timp ce luau cina, iar el a ascul -

tat-o cu mare atenţie şi cu interes. alastair se implicase de ceva

16 DESCOPERiRi ŞTiiNŢifiCE ACCiDENTALE



timp şi în sfera cercetării cosmetice şi folosea diferite tratamente

pentru estomparea ridurilor glabelare (ridurile verticale dintre

sprâncene).

În ziua următoare, la cabinetul medical, soţii carruthers au

reuşit s-o convingă pe asistenta lor în vârstă de treizeci de ani,

cathy Bickerton swann, să devină primul cobai uman din consi -

derente pur cosmetice. cathy avea fruntea brăzdată de nişte cute

foarte pronunţate, care coborau în formă de v într-un punct aflat

între ochi, conferindu-i un aspect destul de „klingonian”, iar dacă

se mai şi încrunta, arăta de-a dreptul înspăimântător, potrivit

spu selor soţilor carruthers. rezultatele au fost comunicate, ca

să nu spunem mai mult: netedă ca în palmă, potrivit celor trei.

După câteva zile, cabinetul medical a fost luat cu asalt de o mul-

ţime de „păpuşi Barbie” care aşteptau la o coadă ce se încolăcea

în jurul clădirii şi implorau să li se facă injecţii cu ceea ce avea

să devină în curând o marcă înregistrată: Botoxul.

cât despre cathy, ea a continuat să-şi facă injecţiile pentru o

vreme, doar ca să le facă pe plac soţilor carruthers. Însă, la scurt

timp după aceea, a renunţat la slujba de la cabinet şi, în ultimul

ei interviu, a declarat că de-atunci nu a mai fost injectată cu bo -

tox. avea iarăşi fruntea brăzdată de riduri şi era destul de cor-

polentă, însă extrem de mulţumită cu viaţa ei şi cu rolul ei în

această viaţă.
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Telefonul

alexanDer Bell (1847–1922) – nu a existat niciun „Graham”

în numele lui până la vârsta de unsprezece ani – a fost în primul

rând profesor de limbaj mimico-gestual şi alte forme de comu -

ni care pentru persoanele cu deficienţe de auz şi a ajuns să fie

implicat în cercetarea care a dus la inventarea telefonului dato-

rită faptului că a tradus prost din germană lucrarea unui alt lo-

goped. chiar şi când s-a implicat în acea cercetare, intenţia lui

nu a fost să producă un instrument de comunicare în masă, ci

mai degrabă unul care să permită unei persoane să comunice

cu o altă persoană cu deficienţe de auz.
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MAMA INVENŢIEI

atât tatăl lui Bell, cât şi bunicul său patern au fost personalităţi

marcante în domeniul logopediei şi în predarea sistemelor ce

per miteau comunicarea cu copiii surzi şi surdomuţi. Faptul că

mama sa a fost surdă a avut un impact profund asupra tânărului

Bell, care va urma tradiţia profesională a familiei. În 1863, tatăl

său l-a dus la londra pentru a vedea o demonstraţie a unor

auto mate capabile „să vorbească” rudimentar, vedeta specta -

colului fiind un automat construit de sir charles Wheatstone

(1802–1875), con ti nuatorul extraordinarului Wolfgang von

Kempelen (1734–1804), care uimise deja europa cu alte minu-

năţii mecanice, unele dintre acestea fiind capabile de un fel de

vor bire mecanică. Bell a rămas uluit; dacă vorbirea mecanică era

posibilă prin rezonanţă mecanică, atunci nu cumva acele vibraţii

ar putea fi transmise către urechea internă a unei persoane surde?

astfel ar putea vorbi cu mama sa, iar acest gând a pus stăpânire

pe el.

RĂTĂCIT ÎN TRADUCERE

Întors acasă, Bell a început să construiască un laringe artificial

şi să facă experimente privind însăşi natura rezonanţei şi trans -

mi terea sunetului în general. având pe atunci doar nouăsprezece

ani, a trimis rezultatele cercetării sale unui filolog englez pe nume

alexander John ellis (1814–1890), cel pe care George Bernard

shaw l-a folosit drept model pentru profesorul Henry Higgins

din piesa sa Pygmalion (1912). răspunsul lui ellis a fost cel care

l-a îndreptat pe Bell în direcţia inventării telefonului; în scrisoa -

rea cu pricina, ellis îl informa pe Bell că în Germania se făcu-

seră deja progrese semnificative în domeniul respectiv. pe lângă
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răspunsul din scrisoare, ellis i-a trimis şi cartea On the Sensa-

tions of tone („Despre senzaţia acustică a tonalităţii”), scrisă de

Hermann von Helmholtz (1821–1894). această carte va fi ulte -

rior tradusă în engleză chiar de către ellis, însă Bell, străduin -

du-se să traducă el însuşi textul din limba germană, a înţeles

greşit un anumit pasaj, care l-a făcut să creadă că transmiterea

vo calelor şi consoanelor printr-un mediu mecanic era deja po-

sibilă. După cum avea să-şi amintească Bell mai târziu:

„Fără să ştiu prea multe despre subiectul respectiv, mi se

pă rea că, dacă sunetele vocalelor pot fi produse prin mij-

loace electrice, la fel se poate şi în cazul consoanelor, pre-

cum şi în cazul vorbirii articulate... credeam că Helmholtz

reuşise deja acest lucru... şi că eşecul meu se datora doar

lipsei mele de experienţă în domeniul electricităţii. a fost

o gafă de mare preţ... Dacă aş fi fost în stare să înţeleg cum

trebuie germana pe atunci, probabil că nu aş fi început

niciodată experimentele mele!”

AVANTAJ BELL

impulsionat doar de greşeala sa de traducere, Bell şi-a continuat

cercetările şi, în 1875, se afla în propriul său laborator din Boston,

massachusetts, alături de redutabilul Thomas Watson (1854–

1934). ei făceau experimente cu nişte tuburi sonore multitonale

conectate la o sârmă şi ştiau că se află foarte aproape de trans-

miterea vorbirii. Dar pe terenul cercetării se mai afla un jucător,

care era şi mai aproape de atingerea ţintei, iar Bell ştia prea bine

acest lucru. De aceea, el şi-a pus avocaţii să ţină sub supraveghere

oficiul de Brevete şi mărci din Washington şi să-l anunţe în cazul

în care acolo s-ar fi prezentat elisha Gray (1835–1901), în timp
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ce el, Bell, încă mai încerca să-şi perfecţioneze invenţia. Şi toc-

mai aşa s-a întâmplat; Gray s-a prezentat la oficiul de Brevete şi

mărci al sua din Washington, pe 14 februarie 1876, pentru a so -

licita brevetarea unui telefon ce folosea un transmiţător lichid, în

timp ce Bell se afla încă la Boston. Însă asta nu a contat prea mult,

fiindcă Bell şi avocatul său, marcellus Bailey (1840–1921), aveau

un as în mânecă: funcţionarul de la oficiul de Brevete, zenas

Fisk Wilber.

UN COMPLOT PENTRU OBŢINEREA BREVETULUI

În timpul războiului civil din america, Wilber fusese subor -

do  natul lui Bailey, iar cei doi avuseseră o relaţie tenebroasă de

când Wilber se angajase la oficiul de Brevete, fiind probabil

ajutat să obţină postul respectiv chiar de Bailey. În 1876, Wilber

era alcoolic funcţional şi îndatorat până peste cap faţă de Bailey,

care i-a cerut să şterpelească brevetul lui elisha Gray şi să se în -

tâl nească cu el şi cu Bell. Wilber a fost de acord să se întâlnească

cu cei doi şi a tras la măsea, în timp ce Bell şi-a modificat bre-

vetul, adăugând unele aspecte care erau menţionate în lucrarea

lui Gray, dar care lui îi scăpaseră. Bell i-a dat lui Wilber 100 de

do lari, iar Wilber s-a întors la birou, unde a măsluit documentele

aşa încât să pară că Bell îşi depusese brevetul înaintea lui Gray.

Drept urmare, lui Bell i s-a acordat brevetul la 7 martie 1876, chiar

în ziua când Gray a primit o înştiinţare în care se menţiona că

so licitarea lui fusese respinsă.

Întors la Boston, Bell şi-a modificat notiţele şi desenele pentru

a fi în conformitate cu proiectul prezentat de Gray şi, după ce

şi-a modificat şi echipamentul, era pregătit pentru celebra de -

mon straţie a invenţiei „sale” din 10 martie, când şi-a chemat asis -

tentul aflat într-o altă aripă a clădirii, prin telefon, cu de-acum
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celebra frază: „Domnule Watson, te rog să vii aici; am nevoie de

dumneata”.

zece ani mai târziu, la 6 aprilie 1886, Wilber a făcut o decla -

ra ţie sub jurământ, recunoscându-şi partea de vină, precum şi

faptul că primise bani de la Bell, iar Bailey îi anulase toate dato -

riile. Fireşte că Bell a tăgăduit totul cu vehemenţă, deşi nici nu ar

mai fi fost nevoie de acest lucru, având în vedere influenţa de care

se bucura în acel moment compania de Telefonie Bell. De-abia

în anul 1990 au fost dezvăluite publicului larg notiţele şi dese -

nele măsluite de Bell, iar scandalul a fost făcut cunoscut lumii

în tregi.
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