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CARL  LINNÉ - 300 ANI  DE  LA  NAŞTERE
Ştefîrţa Ana, Cantemir Valentina
Grădina Botanică (Institut) a A.Ş.M.

Renumitul botanist suedez, Carl Linné, s-a 
născut la 23 mai 1707, în localitatea Råshult, 
în familia pastorului Nicolaus Linné. Copilăria, 
până la vârsta de 10 ani, şi-a petrecut-o în orăşelul 
Stenbrohult. Aici, tatăl său întemeiază pe lângă 
casă o grădină, unde colectează diverse plante 
decorative şi care între timp devine cunoscută 
în provincie. În acest lucru de grădinărit este 
antrenat şi fi ul său Carl, cultivându-i pasiunea 
pentru plante, pasiune căreia s-a dedat până la 
sfârşitul vieţii sale.

Între aa. 1716-1727, C. Linné a făcut şcoala 
inferioară şi gimnazială în orăşelul Vexjö. În 
perioada şcolarizării C. Linné s-a bucurat de 
susţinerea medicului Rotman, care i-a trezit 
interesul pentru medicină şi dragostea pentru 
limba latină. 

După obţinerea studiilor gimnaziale, în 1727 a fost acceptat la Universitatea 
din Lund. Aici se cunoaşte cu vestitul medic şi naturalist Stobaeus, care-l 
implică pe C. Linné în practica medicală şi îi pune la dispoziţie biblioteca 
sa. La muzeul din Lund Carl face cunoştinţă, pentru prima dată, cu o colecţie 
de plante ierbarizate, de care a rămas impresionat. În curând se transferă în 
Universitatea din Upsala – una din cele mai prestigioase instituţii din Suedia la 
acel timp. Fiind student, la numai 23 ani, profesorul de botanică Olaf Celsius îl 
ia pe C. Linné în calitate de asistent şi, totodată, îi oferă posibilitatea de a ţine 
prelegeri la universitate şi conduce aplicaţiile de teren cu studenţii.

În cercetările sale C. Linné era interesat cel mai mult de structura fl orii, 

(1707-1778)
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rolul gineceului şi androceului, sexualitatea plantelor. Ca urmare, prima sa 
lucrare ştiinţifi că s-a numit Praeludio sponsaliorum plantarum (Introducere în 
logodna plantelor). Prin intermediul lui Olaf Celsius, Carl Linné se cunoaşte şi 
colaborează cu profesorul universitar, botanistul Olaf Rudbeck (1660-1740). 
Drept recunoştinţă Carl Linné numeşte în cinstea profesorului o plantă de 
grădină – Rudbeckia.

În 1732 Academia de Ştiinţe şi Societatea Ştiinţifi că din Upsala fi nanţează 
expediţia lui C. Linné în Laponia, regiune necunoscută din nordul Suediei. 
Timp de 4 luni C. Linné a studiat şi colectat un bogat material de plante, animale 
şi minerale. Primele rezultate ale acestei expediţii le publică în lucrarea The 
Florula Lapponica (foloseşte clasifi carea pe criteriul sexualităţii), mai târziu, în 
1737 publică ediţia completă Flora lapponica.

Pentru a confi rma cariera medicală, în 1735 Carl Linné se transferă în 
Olanda, la  Universitatea din Harderveik, unde în timp scurt obţine titlul 
de doctor în medicină. Se reîntoarce la Universitatea din Leiden şi aici 
trece printr-o perioadă de colaborări intense. Se cunoaşte cu botanistul Jan 
Frederic Gronovius căruia îi prezintă manuscrisul celei mai importante dintre 
lucrările sale Systema naturae. Lucrarea a fost înalt apreciată şi Carl Linné îi 
promite susţinere fi nanciară pentru editarea acestei opere. În această perioadă 
Gronovius numeşte în cinstea lui C. Linné o specie nouă de plante, Linnaea 
borealis Gron. 

În 1736 întreprinde o călătorie în Anglia şi vizitează Grădina Botanică 
a Universităţii din Oxford. Aici se cunoaşte cu botaniştii J.J.Dillenius şi 
Philip Miller. Apoi a urmat o colaborare la Paris, la Grădina Regală de plante 
medicinale, unde lucrau renumiţii botanişti, fraţii Antoine şi Bernard Jussieu. 
Aici studiază şi analizează atât grandiosul ierbar a lui J.P.Tournefort, cât şi 
colecţia de orhidee a lui S. Vaillant. În această perioadă este ales membru 
corespondent, apoi membru titular al Academiei Franceze. După câteva luni se 
întoarce în Amsterdam, unde continuă munca asupra lucrării în două volume 
Genera Plantarum (1737). 

La Stockholm, în 1738 Linne începe practica medicală, fi ind director al 
unui spital pentru marinari. Carl Linné obţine dreptul de a diseca cadavrul 
(autopsie) cu scopul de a  stabili cauza morţii. Între timp întreprinde o călătorie 
cu scopul studierii resurselor naturale ale Suediei. Materialele acumulate şi 
prelucrate au servit baza lucrării Călătoria în Gotland. Aici continuă munca de 
cercetare şi publică lucrarea Classes Plantarum (1738).
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 În această perioadă participă la înfi inţarea Academiei de Ştiinţe şi în 1739 
devine primul peşedinte.

Din 1741 se stabileşte în Upsala şi nu mai părăseşte acest oraş decât în 
scurtele călătorii în diverse provincii din ţară. Conduce catedra de botanică 
a Universităţii din Upsala, iar ulterior devine şi director al Grădinii Botanice 
din acest oraş. Manifestă o capacitate de muncă inegalabilă, scrie noi lucrări 
în domeniul botanicii, continuă lucrul la cele anterioare. A revizuit lucrarea 
Sistemul naturii, dacă prima ediţie (1735) ocupa doar 11 folii, a 10 –a ediţie 
avea 1384, iar a XIII-a (1774) avea peste 2300 de folii. Publică lucrările Flora 
Suecica şi Fauna Suecica.

Una dintre lucările de valoare a lui C. Linné este considerată Species 
Plantarum iniţiată pe când era student la Universitatea din Lund. C. Linné 
este autorul reformei terminologiei tehnice, precizând conţinutul exact al lor, 
refl ectată în lucrările Filozofi a botanicii, Bazele botanicii şi Critica Botanica. 
Termenii noi propuşi sunt actuali şi astăzi. Iniţierea cercetărilor fenologice şi 
descrierea lor îi aparţin la fel lui C. Linné. A restructurat clasifi carea în zoologie. 
C. Linné este apreciat şi pentru cercetările în domeniul medicinii teoretice şi 
practice, în special, în farmacologie, prin lucrările Substanţe medicamentoase 
- un ghid clasic, Genurile de boli şi Cheia medicinii. 

Sistemul creat de C. Linné pentru lumea plantelor şi animalelor a fi nalizat 
enorma muncă a botaniştilor şi zoologilor din prima jumătate a secolului 
XVIII. Unul din meritele sale este folosirea în sistem a nomenclaturii binare, 
conform căreia fi ecare specie este notată cu două denumiri latine – a genului 
şi a speciei. C. Linné a determinat noţiunea de specie, utilizând atât criteriile 
morfologice (asemănarea în limitele descendenţilor unei familii), cât şi 
fi ziologice (existenţa descendenţilor fertili); a stabilit o subordonare evidentă 
între categoriile sistematice: clasă, ordin, gen, specie, varietate.

La baza clasifi cării plantelor C. Linné plasează numărul, mărimea şi 
dispunerea staminelor şi pistilurilor fl orii, monoicitatea, dioicitatea sau 
poliocitatea plantei, întrucât considera că organele de reproducere sunt cele 
mai importante şi constante părţi ale plantei. În baza acestui principiu el a 
distribuit toate plantele în 24 clase. Graţie simplităţii nomenclaturii binare s-a 
simplifi cat descrierea plantelor, speciile au obţinut caracteristici şi denumiri 
exacte. C. Linné a descoperit şi descris circa 1500 specii de plante. 

Animalele au fost împărţite de către Linne în 6 clase: mamifere, păsări, 
amfi bii, peşti, viermi, insecte. Clasifi cările propuse de C. Linné pentru plante 
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şi animale sunt artifi ciale, întrucât se bazează pe un număr mic de criterii, luate 
arbitrar, care nu refl ectă gradul de rudenie dintre diferite forme. Astfel, în baza 
unui singur criteriu comun, el a încercat să creeze un sistem „natural” bazat pe 
totalitatea mai multor criterii nu şi-a atins scopul.

C. Linné s-a ocupat şi de clasifi carea solurilor, mineralelor, raselor umane, 
a bolilor (conform simptomelor); a descoperit proprietăţile toxice şi curative 
ale multor specii de plante. Activitatea sa ştiinţfi că prodigioasă număra câteva 
sute de cărţi şi peste 4000 articole ştiinţifi ce şi comunicări. Multe cărţi au fost 
consacrate fl orei Laplandiei şi Suediei, şi Genurilor de boli.

În 1761, pentru realizările sale ştiinţifi ce, C. Linné primeşte ordinul Steaua 
Polară şi obţine titlul de nobil cu schimbarea numelui formal în Carl von Linné.

Pe lângă realizările sale majore, în acel timp, C. Linné a fost adversarul ideii 
evoluţiei lumii organice, el considera că numărul speciilor este constant. Însă 
experienţa acumulată de el, compararea plantelor din diferite zone geografi ce au 
făcut să-i şovăie idele metafi zice. În ultimele lucrări C. Linné, cu multă precauţie, 
presupunea că speciile unui gen la început constituiau o singură specie şi admitea 
posibilitatea apariţiei noilor specii, formate în urma încrucişărilor dintre speciile 
existente.

La 10 ianuarie 1778 C. Linné s-a stins din viaţă. A fost înmormântat la 
catedrala din Upsala. Peste 11 ani la această catedrală a fost înălţat un monument 
din porfi r, cu un medalion din bronz: „Lui Carl Linné, principele botaniştilor. 
Prietenii şi învăţăceii, 1789”. Biblioteca, manuscrisele, ierbariul şi colecţiile lui 
Linné au fost vândute, de către soţia sa, botanistului englez G.E. Smith, care a 
înfi inţat în Londra  Societatea Linneană (1788), considerată şi până astăzi unul 
din cele mai mari centre ştiinţifi ce. 

Au trecut 300 de ani din ziua naşterii lui C. Linné, însă timpul nu i-a şters 
din grandoarea sa. Prin lucrarea sa Systema Naturae, tradusă în multe limbi, C. 
Linné a produs o revoluţie în ştiinţele naturii. El a fost şi rămâne una din cele 
mai mari personalităţi  ale biologiei universale. Munca creatoare, inspirată până 
la romantism, capacitatea intelectuală uimitoare,  devotamentul pentru ştiinţă i-a 
făcut numele nemuritor, fi ind considerat „tatăl” taxonomiei şi ecologiei moderne, 
cel, care a pus fundamentul pentru schema modernă a nomenclaturii.
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