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Summary. The notion of economy of nature has 
a long history and is always present in the ecological 
and environmental investigations. The term was used 
for the fi rst time by the outstandery Swedish biologist 
Carl von Linné (1707-1778) in his dissertation 
„Specimen academicum de oeconomia naturae…”, 
white was published in Upsala (1749), and was 
defi ned as relations amons all bodies [components] 
of the nature, on which its equilibrium is based 
on.The same term, without changing its meaning, 
was used by the founder of geology as a science Ch. 
Lyell (1830-1833), which was undertaken by his 
pupil Ch. Darwin (1859). Later on, the notion and the 
term was utilized by E. Haeckel (1866) as a synonym 
of ecology. Further, the Romanian scientist Grigore 
Antipa, one of the founder ҆ s pupil in the fi eld of 
ecology, had used, this quite appropiate and useful 
notion as a methedological basis the ecological 
research of the Danube Delta  and of the Romanian 
Black Sea  litoral, Gr. Antipa (1892, 1910, 1933, 
1935), utilizing the biocenotical and bioproductive 
approach of the natural biosystems created a new 
science – the bioeconomy. Much later (1925), the 
same term was used (independent of Gr. Antipa) by 
the Russian biologyst T. I. Baranov. The next two 
famous Romanian Scientists – the economists N. 
N. Constantinescu (1976, 1993) and N. Georgescu-
Roegen (1971, 1979) have approaced economy 
from the biological point of view, while Gr. Antipa 
has developed biology (ecology) from economical 
point of view. Historically, the paradigmatic line 
Linné-Lyell → Davwin → Haeckel → Antipa → 
Constantinescu → Georgescu-Roegen logically 
rulled towards the global concept (the philosophy) of 
sustainable development (i. e. of ecodevelapment), 
offi cially approved of by the UN  Conference „The 
Environment and Development” (Rio de Janeiro, 
June 5, 1992).
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Studiul genezei şi evoluţiei ecologiei ca ştiinţă 
(Dediu 2007, 2009, 2010, 2011, 2012), ne demon-
strează o contribuţie esenţială a naturaliştilor ro-
mâni la afi rmarea acestei discipline. Drept  exemplu 
poate fi  menționat aportul celebrului biolog Grigore 
Antipa (1892, 1895, 1910, 1933, 1935, 1940 etc.), 
unul dintre primii şi cei mai prolifi ci ucenici ai fon-
datorului ecologiei E. Haeckel (1866).

Mai întâi, Gr. Antipa a devansat cel puţin cu ju-
mătate de secol consolidarea conceptului central şi 
unic (coloana vertebrală) al ecologiei moderne. El a 
fundamentat abordarea ecosistemică a deltei Dună-
rii şi a litoralului Mării Negre.

În al doilea rând, datorită analizei interconexiu-
nilor dintre componentele vii şi nevii ale deltei Du-
nării ca un sistem ecologic (noţiunile de ecosistem, 
sau de biogeocenoză încă nu apăruseră în literatura 
ştiinţifi că), savantul român a anticipat o altă con-
cepţie axiomatică modernă – cea generală despre 
sistem (sau, cum i se spune astăzi, „teoria generală 
a sistemelor”) a lui Ludvig von Bertalanffy (1950, 
1968), dezvoltată apoi de M. Mesarovič (1964, 
1970, 1975), D. Meadows (1966) şi a.

În al treilea rând, Gr. Antipa poate fi  considerat 
fondatorul ecologiei bioproducţioniste, deoarece 
dânsul a demonstrat că un sistem biologic acvatic 
produce o anumită biomasă. Tocmai această conclu-
zie (de altfel evidentă, axiomatică) i-a permis auto-
rului să lanseze ideea și chiar o noţiune nouă (inde-
pendent de biologul rus T. I. Baranov, 1925) – cea 
de bioeconomie, idee care, după cum vom vedea mai 
jos, ulterior a devenit atât de productivă (!).

Aşadar, Gr. Antipa a pus bazele concepţiei 
ecologo-economice ale unei ştiinţe noi, numite 
bioeconomia. Făcând un studiu gnoseologic, el ne 
va demonstra că abordarea bioeconomică de astăzi 
are rădăcini în opera ştiinţifi că a lui Carl von Linné  
(1707-1778). Apropo, majoritatea contemporanilor 
noştri cred că principala realizare a lui Linné a fost 
crearea formulei binominale în sistematica plantelor 
şi animalelor. Puţini însă ştiu că tezele de doctorat 
ale celebrului om de ştiinţă suedez au fost consacrate 
fenomenului enigmatic al economiei şi organizării 
naturii.

Ne vom convinge de aceasta, parcurgând ambe-
le lucrări academice ale renumitului savant: Speci-
men academicum de oeconomia naturae… (1749, 
Upsala) şi Disertatio academica politia naturae… 
(1760, Upsala) (citat după G. Uschmann, 1970, 
p. 10). Prin termenul economia naturii Linné înţe-
legea relaţiile existente între toate corpurile naturii, 
datorită cărora se menţine în ea echilibrul durabil, 
acesta grație atât înmulţirii şi existenţei, cât şi morţii 
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fi inţelor vii; moartea unui organism asigură viaţa al-
tui organism. În Politia naturae… autorul compară 
natura cu o comunitate umană ce trăieşte conform 
unor anumite legi exact prestabilite.

Ambele teze ale lui Linné conţin anumite aspec-
te ecologice, asupra cărora autorul insista foarte se-
rios. Astăzi noi ne putem permite luxul de a-l critica 
(chiar învinui) pe Linné pentru abordarea teologică 
a problemelor ştiinţifi ce, el fi ind convins că meca-
nismul echilibrului în natură este pus în mişcare de 
către Creatorul acesteia (adică de Dumnezeu). Însă 
faptul rămâne fapt: Linné a descoperit şi explicat 
cum funcţionează „economia naturii”, abordând le-
gile care real asigură echilibrul natural.

Este foarte interesant și extrem de important 
faptul că această descoperire, această idee genială 
a lui C. Linné l-a infl uenţat enorm pe Ch. Darwin 
(1859), care preluase noţiunea de economie a na-
turii de la dascălul său ştiinţifi c Gh. Lyell (1830-
1834) – fondatorul geologiei ca ştiinţă. Acesta din 
urmă a fost evident infl uenţat de geniul lui Linné. 
Putem presupune că anume fi losofi a linneniană l-a 
ajutat pe Darwin să înţeleagă că economia naturii 
se manifestă prin ciclurile răspândirii, conservării 
şi distrugerii fi inţelor vii, că echilibrul populaţiilor 
este susţinut de mecanismele naturale privind con-
trolul asupra creşterii efectivelor acestora, în mod 
iminent incluzând lupta lor pentru existenţă. Astfel,  
Ch. Darwin a folosit concepţia lui C. Linné pentru 
a remarca şi explica logic [dar şi cu sufi ciente do-
vezi concrete – precizarea n., I. D.] teoria sa despre 
evoluţia speciilor (Staufer 1960, p.241, citat după 
Uschmann, 1970, p.11).

În continuare, logica evoluţiei ştiinţei a con-
dus spre apariţia unui domeniu nou de cunoaştere 
a vieţii fi inţelor vii în mediul lor natural. Este vor-
ba de ecologie, fondată în 1866 de germanul Ernst 
Haeckel (vezi lucrarea acestuia Generelle Morpho-
logie der Organismen…, în 2 volume), bazată pe 
Originea speciilor… a lui Ch. Darwin (1859), care 
poate fi  considerată (în afară de caracterul ei funda-
mental evoluţionist) şi ca prima lucrare monogra-
fi că total ecologică. Nu în zadar E. Haeckel, fi ind 
profund infl uenţat de teoria darwiniană, a hotărât să 
creeze o „nouă biologie” („Generelle Morphologie 
der Organismen”), cu un subtitlu extrem de suges-
tiv: „Bazele principale ale ştiinţei despre formele 
organice, argumentată mecanic pe teoria evoluţiei, 
reformată de Ch. Darwin”.

Se ştie că E. Haeckel, incluzând ecologia (ter-
men creat de el) în construcţia noii biologii, în ca-
litate de sinonim terminologic al acesteia a utilizat 
şi sintagma economia naturii în sens linnenian. 

Astfel, concepţia lui C. Linné a pătruns nu numai 
în subconştientul lui Haeckel, dar şi în gândirea sa 
ştiinţifi că de bază (ca să nu-i zicem avangardistă).

De la Haeckel noţiunea de economia naturii, 
după cum am mai menţionat, a pătruns în gândirea, 
la fel de fundamentală, a românului Gr. Antipa – ca 
deschizător de drumuri principale ale ştiinţelor bio-
logice nu numai româneşti, dar şi ale celor europene 
[dacă nu şi mondiale].

Aşa s-a întâmplat că această concepţie originală 
a lui Gr. Antipa privind economia naturii, rebote-
zată de el cu numele de bioeconomie, a migrat spre 
economie – o ştiinţă departe (la prima vedere su-
perfi cială) de ecologie (şi de biologie în general). 
Este vorba despre doi celebri economişti români – 
N. N. Constantinescu (1976, 1993) şi Nicolae Geor-
gescu-Roegen (1971, 1979, 1995).

Eminentul economist N. N. Constantinescu, 
promotor al principiului ecologic în ştiinţa econo-
mică, recunoscând pionieratul antipian al bioecono-
miei, îl consideră pe biologul Gr. Antipa precursor 
al economiei protecţiei mediului înconjurător. 

Un alt mare economist, Nicolae Georgescu-
Roegen (1971, 1979, 1995), propunându-şi să  revo-
luţioneze ştiinţa economică modernă prin abordarea 
termodinamică (entropică) a procesului economic, 
a adus o contribuţie fundamentală la dezvoltarea 
bioeconomiei. Mai mult decât atât, acest celebru 
economist româno-american consideră că „procesul 
economic apare ca o continuare a evoluţiei biologi-
ce, de fapt o extindere transcendentală a evoluţiei 
date. Această sinteză explică nu numai caracterul pe 
veci evolutiv al procesului economic, dar şi aspec-
tele politico-sociale, legate de inegalităţi între clase 
sociale sau între naţiuni”.

În continuare, de la pionieratul bioeconomic 
românesc, evoluţia scientologică a continuat… Aşa 
s-a întâmplat că linia paradigmatică Linné – Lyell 
– Darwin – Antipa – Constantinescu şi Georgescu-
Roegen logic a condus la apariţia concepţiei (fi loso-
fi ei) globale a dezvoltării durabile (sustenabile, sus-
ţinute), adică a ecodezvoltării, aprobată de Confe-
rinţa ONU „Mediul şi Dezvoltarea” de la Rio de Ja-
neiro, Brazilia (5-11 iunie 1992) (Aşevschi, 2012).
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