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Anul 2006 ar fi putut, firesc, să devină aniversar 
la 90 de ani ai profesorului, dacă umbrele lumii 
veşniciei nu l-ar fi învăluit de două primăveri. 
Acceptând destinul savantului, considerăm 
oportun, în clipe comemorative, să relevăm 
valorile create, azi moştenire, în domeniul 
scriiturii ştiinŃifice. 

O retrospectivă asupra debutului şi evoluŃiei 
activităŃii editoriale a profesorului ne permite să 
evaluăm comparativ operele apărute în secolul al 
XX-lea în străinătate, pentru a înŃelege treptele şi 
progresul înregistrat. 

Punctând momentele istorice ale primelor cărŃi 
de parazitologie apărute în Ńările europene, vom 
înŃelege obiectiv vârsta şi evoluŃia scrisului în 
domeniu. După Heraclit: „omul când moare, nu 
rămân decât operele”. Evaluând trecutul 
creaŃiilor, vom înŃelege progresele teoretice şi 
practice şi direcŃiile de dezvoltare în perspectivă. 
Se ştie că faza creativă şi publicaŃia de carte au 
valoare exponenŃială pentru o naŃiune, într-un 
anumit timp. Stabilind canoanele ştiinŃifice pe 
criteriile comparatist şi sincronic, putem emite 
judecăŃi de valoare asupra scriiturii autohtone. 

1. Scurt istoric 

În prima jumătate a secolului trecut au apărut 
deja volume de parazitologie, întâi în Anglia 
(1926) (Wenyon, Protozoology, 23), apoi la Paris 
– vestitul centru al cărŃii: Tratatele de 
helmintologie şi entomologie (1936); de 
Parazitologie medicală şi veterinară (Neveu-
Lemaire) (10, 11, 12), apoi Parazitozele la ecvine 
(3), Protozoologie veterinară comparată (5) şi 
Parazitologie veterinară (9). 

Între timp au apărut în alte centre: Tratatul de 
parazitologie generală, două volume, la 
Leningrad (7) şi cel de Helmintologie, la 
Moscova (21). În multe Ńări europene, în acest 

interval de timp, ca şi la noi, nu s-au editat 
lucrări de parazitologie. 

În a doua jumătate a secolului trecut au continuat 
să apară cărŃi editate în alte Ńări, şi la noi, fiind un 
evident progres. În deceniul al şaselea apare 
Parazitologia la Budapesta (8) şi Protozoozele la 
Bucureşti (13). Paleta editorială se extinde şi 
amplifică în din ce în ce mai multe Ńări. 

2. Activitatea editorială 

a Profesorului 

O privire asupra operelor create, singur sau în 
colaborare, relevă domeniile abordate, care se 
referă la: 

a) didactic (predominant); b) patologie de specie 
animală; c) eco-parazitologie. 

a) Lucrări didactice – transpare tendinŃa 
autorului de trecere dinspre dominanta 
sistematică, zoologic-descriptivă, spre latura 
clinică: etiopatogenie, diagnostic, mijloace de 
tratament şi profilaxie. Însă – exceptând câteva 
note de curs – primele volume au apărut abia 
după Al Doilea Război Mondial. Profesorul a 
publicat primele două volume de cursuri de 
Patologia bolilor parazitare: Protozooze (1953) 
(13) şi Helmintoze (1955) (14) la Editura MAS, 
Bucureşti. Au urmat: Bolile infecŃioase şi 
parazitare ale oilor şi caprelor – Al. Niculescu 
(coordonator) şi colab. (1957) (15). La scurt 
timp, a apărut o lucrare de anvergură, în două 
volume, „Piroplasme şi piroplasmoze” (1957-
1958), de C. Cernăianu, sub egida Editurii 
Academiei. 

Un adevărat tratat, elaborat de Gh. Dinulescu şi 
Al. Niculescu, este „Parazitologia clinică 
veterinară” (1960, 584 pagini), la Edit. 
AgroSilvică. Momentul apariŃiei a rămas un 
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eveniment cu răsunet în domeniul parazitologiei 
din Ńară, care a influenŃat scrierile ulterioare de 
profil. Să reŃinem, perioada interbelică (1918-
1940) a fost lipsită de opere în parazitologia 
veterinară românească, iar la 15 ani după tăcerea 
armelor (1945) s-a înregistrat un remarcabil salt 
în scriitură, prin apariŃia acestei opere. De aceea, 
vom prezenta câteva trăsături ale acestei lucrări 
de maturitate profesională. ConcepŃia unitară, 
îmbinând aspecte de parazitologie generală: 
fenomene, relaŃii conflictuale parazit-gazdă, 
invazii în mediu, cu parazitologia specială: 
protozooze, helmintoze, arahno-entomoze şi 
micoze. De adăugat includerea insectelor 
depreciatoare ale produselor alimentare şi 
subproduselor de origine animală şi substanŃele 
insecticide. Este structurată în 6 părŃi, ultima 
având elemente de tehnică parazitologică, cu 
figuri reprezentând localizarea paraziŃilor pe 
specii gazdă şi organe. 

Sunt evidente: structura taxonomică, la fiecare 
grupă de parazitoze, descrieri morfologice ale 
paraziŃilor şi formelor parazitare libere, 
prezentarea în sistem clasic a bolilor. 

La peste patru decenii (46 ani) de la apariŃie, 
unele date rămân valabile şi în prezent, altele – 
datorită progresului înregistrat – reflectă nivelul 
cunoştinŃelor din acel timp. Astfel, în cadrul 
protozoozelor se regăsesc: anaplasmozele, 
ricketsiozele şi spirochetozele; în partea a IV-a, 
de Entomologie şi entomoze, sunt şi arahnozele 
şi depreciatorii produselor alimentare. 

Micozele (V) conŃin şi endomicoze, entităŃi 
morbide care au fost omise din cărŃi de 
parazitologie apărute ulterior, fără a se regăsi la 
alte categorii etiopatogene (infecŃioase, toxicoze) 
cu influenŃă instructivă negativă. 

Depreciatorii produselor alimentare sunt de 
interes actual conform cerinŃelor de securitate a 
nutriŃiei la om şi animale. 

Elementele de tehnică parazitologică, deşi 
sumare, dar orientative, au stat la baza multor 
lucrări cu tehnici parazitologice de laborator. 

Este important că atât în partea generală sunt 
cunoştinŃe de ecoparazitologie cât şi la finalul 
helmintozelor, cu referire la protecŃia mediului, 
măsuri agro-hidrotehnice, acŃiuni de 
dezinsectizare. 

Tratatul reprezintă o operă completă şi 
complexă, care conŃine adevăruri, realităŃi 
ştiinŃifice, valorificabile şi în prezent. Aspectele 
de imunologie, sporadic prezentate, reflectă 
progresul remarcabil pe care l-a atins în prezent 
această disciplină, în decursul a patru decenii. 

Alte cărŃi editate ulterior fac dovada trecerii 
disciplinei de Parazitologie în categoria 
disciplinelor clinice şi dezvoltarea aspectelor de 
patologie, diagnostic şi tratamente, precum: 
Patologia şi clinica bolilor parazitare (1975) şi 
altele (16, 17, 20). 

b) Lucrări de patologie pe specii. Această 
direcŃie de creaŃie se referă la conlucrări între 
specialişti de profile diferite: parazitologi, 
internişti, microbiologi ş.a.; pentru a elabora 
manuale cu patologie pe specii de animale. În 
acest mod cărŃile elaborate au permis 
aprofundarea învăŃământului clinic pe patologie 
de specie, necesare în special învăŃământului 
postuniversitar. CerinŃele anilor de atunci 
impuneau cărŃi de patologie pentru animalele de 
fermă, în perspectiva dezvoltării marilor 
complexe de exploatare a păsărilor, ovinelor, 
taurinelor ş.a. 

Astfel, s-a editat: „Bolile infecŃioase şi parazitare 
ale oilor şi caprelor” (1997) (15) – coordonator 
Al. Niculescu, cu colab. S-au Ńintit ovinele, cea 
mai parazitată specie dependentă în mare parte a 
anului de păşunat, necesitând o supraveghere 
continuă. CunoştinŃele au relevat importanŃa 
acŃiunii inoculatoare a paraziŃilor, coevoluŃiile 
bolilor infecŃioase şi parazitismului subclinic şi 
importanŃa deparazitărilor profilactice. 

În volumul: „Bolile păsărilor” (1957 şi 1960), 
autorii V. Stoenescu şi Al. Niculescu au oferit 
profesiei o prioritate naŃională, unitar, patologie 
complexă – boli medicale, infecŃioase şi 
parazitare – în momentele propice, când în Ńară 
avicultura se direcŃiona pe exploatări intensive în 
mari colectivităŃi. Lucrarea a inclus – în cele trei 
grupe de patologie – alături de boli de creştere, 
carenŃiale şi intoxicaŃiile, boli tumorale, 
leucozele şi micozele (aspergiloza, candidoza 
ş.a.). 

Activitatea scriitoricească, didactică-universitară, 
prin editări de cursuri, îndrumătoare practice, 
iniŃiată în anii 1953-55, a continuat – ca o 
dominantă instructivă până în anul 1998, când 
apare „Parazitologie veterinară” (20). EvoluŃia 
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scrisului relevă trecerea treptată de la cărŃile de 
interes taxonomic, parazitologic, la cele integrate 
învăŃământului universitar clinic. 

c) Lucrări de ecoparazitologie. Dezvoltarea 
ecologiei practice în ultimele decenii ale 
secolului XX, ca o consecinŃă a poluării 
accentuate, chimice şi biologice, a ecosistemelor, 
a influenŃat abordarea zonei interdisciplinare 
ecologie-parazitologie, de interes profilactic. În 
acest context a fost elaborată lucrarea „Gazde 
intermediare şi deprădători” (1972) (18). 

Prezentarea gazdelor intermediare, cu noŃiuni de 
sistematică, morfologie şi ontogenie-ecologie, a 
aprofundat cunoştinŃele asupra interrelaŃiilor 
acestora cu speciile de paraziŃi cu evoluŃie di- şi 
triheteroxenă. Şi în acest volum regăsim interesul 
pentru biologia depredătorilor produselor 
alimentare şi subproduselor de origine animală, 
problemă extrem de actuală în asigurarea calităŃii 
şi siguranŃei alimentelor. 

 

3. Concluzii 

Succinta prezentare a activităŃii scriitoriceşti în 
domeniul parazitologiei relevă că aceasta a 
constituit o dominantă a activităŃii universitare a 
savantului Al. Niculescu. Cele peste 10 volume 
de profil, elaborate în circa 46 ani (1953-1998), 
au rămas drept surse didactice, în activitatea 
clinică, în cercetare de profil parazitologic şi 
medical-veterinar. 

Lucrările editate au acoperit domenii importante 
ale activităŃii profesionale: cursuri, tratate, lucrări 
practice, monografii, corespunzător cerinŃelor şi 
exigenŃelor universitare şi specialiştilor. 

Lucrărilor de patologie pe specii de animale le-
au urmat altele, elaborate de alŃi autori, ca cele 
de la: porcine, taurine, ecvine ş.a. 

Volumul unic de ecologie a gazdelor 
intermediare şi depreciatorilor a deschis 
perspectivele abordării acestor domenii 
interdisciplinare. 
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