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MOTTO: 
„Georges-Louis Leclerc de Buffon, pentru 
secolul său a fost o lumină strălucitoare, pen-
tru patria sa o glorie nepieritoare, pentru ştiinţa 
universală va rămâne întemeietorul filosofiei 
zoologice şi al geografiei zoologice, natura-
listul cu vederi surprinzător de moderne, ce 
vor înfrunta timpurile, pictorul neîntrecut în 
zugrăvirea naturii, scriitorul scânteietor care a 
unit istoria naturală cu literatura”2.

ABSTRACT: Buffon was one of the greatest natural historians of 
his times, but also a great writer. In his colossal work Histoire 
Naturelle, published in 36 volumes, he was able to comprise, like 
no one else, the description of the entire planet and the world 
of animals. Unfortunately, from his fabulous work too little was 
translated in Romanian. Perhaps, the younger generation would 
have shown more respect and care for nature if the messages 
from Buffon’s work had been much easier to be accessed by stu-
dents and common people.
KEYWORDS: Buffon, natural historian, nature, Histoire Naturelle, 
science

Am auzit vorbindu-se despre Buffon, pentru prima şi ultima dată în viaţa 
mea în 1962. Terminasem facultatea de câteva luni şi s-a răspândit vestea 
între noi că va vorbi despre Buffon eminentul biolog român Constantin 
Motaş. Auzisem despre profesorul C. Motaş, aflasem că nu de mult fusese 
eliberat din închisoare şi aşteptam cu nerăbdare să-l văd şi să-l ascult. 

1 Prof. univ. dr., Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; membru titular al Diviziei de 
Istoria Știinţei a CRIFST al Academiei Române.

2 Constantin Motaş, Figuri de naturalişti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 95
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Aşteptarea n-a fost fără rost. Aula „Mihai Eminescu”, de la Universitatea 
„Al.I. Cuza” era arhiplină. La tribună a apărut un bătrânel mărunt, cu părul 
nins şi cu nişte ochelari cu ramă de aur şi cu lentilele perfect circulare (de 
modă veche), care a început să vorbească într-un grai nuanţat moldove-
nesc, cu o frază limpede, strălucitoare, care ne mergea direct la inimă. În 
aulă s-a lăsat o linişte desăvârşită, iar marele orator ne purta cu imaginaţia 
în epoca Renaşterii făcându-ne cunoştinţă cu una dintre cele mai mari per-
sonalităţi ale Europei. Profesorul Motaş ne vorbea cu religiozitate despre 
„cea mai frumoasă pană a secolului al XVIII-lea”, aşa cum îl denumise J.J. 
Rousseau. Era prima conferinţă cu adevărat academică pe care o ascul-
tasem. A fost Dumnezeiască. L-am cunoscut apoi personal şi i-am citit 
cărţile şi am înţeles că numai un om mare poate vorbi şi scrie astfel despre 
oamenii mari. Cartea Figuri de naturalişti ne stă mărturie în acest sens, 
iar monografia Charles Darwin3 reprezintă, poate, cea mai frumoasă şi 
cea mai pertinentă analiză critică ştiinţifică făcută vreodată operei şi vieţii 
nemuritorului Darwin.

Buffon a fost unul dintre cei mai mari naturalişti ai lumii timpului 
său, a fost însă şi un mare scriitor. În monumentala sa operă Histoire 
Naturelle, publicată în 36 de volume, a reuşit să cuprindă, ca nimeni altul, 
întreaga planetă şi lumea animală. Spunem întreaga planetă deoarece pri-
mul volum intitulat Histoire de la Terra a fost dedicat cunoaşterii globale 
a Pământului, cu toate avatarurile evoluţiei sale, pornind de la rămăşi-
ţele pietrificate ale fiinţelor care l-au populat în erele geologice trecute, 
numite de el fosile, până la fauna zilelor noastre. A îndrăznit să afirme că 
Pământul are o vechime de peste 75.000 de ani, în ciuda vârstei de 6.000 
de ani apreciată de Biserica Catolică. Mai mult decât atât, a considerat 
că în istoria Pământului s-au perindat 7 perioade, care n-au fost separate 
prin evenimente catastrofale, cum se considera până la el (prin diluvii 
succesive) şi cum avea să încerce Cuvier, separarea fiind determinată de 
simplul efect al răcirii progresive a Terrei şi al revoluţiei globului. Dacă îi 
urmăreşti ideile din opera sa de maturitate Epoques de la Nature (1778) afli 
cu surprindere nişte ipoteze de o actualitate incredibilă. Schiţând unele 
momente din istoria formării Pământului, Buffon considera că s-a des-
prins din Soare fiind un fluid incandescent şi cu lumină proprie, care apoi 
a început să se răcească. Prin învârtirea în jurul axei s-a dilatat la ecuator şi 

3 Constantin Motaş, Charles Darwin. Viaţa şi opera, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1981.



399Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1788) |

s-a turtit la poli, apoi prin răcire s-a încreţit şi a dat naştere la munţi. Prin 
răcire apa răspândită sub formă de vapori până în stratosferă s-a condensat 
şi a căzut sub formă de ploi dând naştere mărilor şi oceanelor. Treptat s-a 
instalat viaţa, apoi au apărut animalele de uscat, de la cele mai mici până 
la elefanţi, rinoceri şi hipopotami. La sfârşit a apărut omul, cea mai tulbu-
rătoare şi mai fascinantă fiinţă de pe glob.4

Buffon considera că Pământul a fost apoi modelat de factorii mediu-
lui, formându-se văile, munţii, peşterile, râurile, fluviile şi lacurile. Terra 
fiind supusă ploilor, vânturilor regulate, ciclonilor şi uraganelor, cutremu-
relor şi fenomenelor de vulcanism îşi schimbă şi astăzi faţa aşa cum şi-a 
schimbat-o dintotdeauna.

Trebuie să considerăm că Buffon a fost iniţiatorul teoriei cauzelor 
actuale, sau a teoriei actualismului, care avea apoi să fie dezvoltată în mod 
strălucit de Charles Lyell.

Buffon este convingător în acest sens: „Nu trebuie să recurgem la cauze 
al căror efect este rar, violent şi subit; ele nu se află în mersul obişnuit al naturii, 
ci la efecte care se întâmplă în toate zilele, la mişcări care se succed şi se reînno-
iesc fără încetare, la acţiuni constante şi repetate; acestea sunt cauzele noastre 
şi raţiunile noastre”5.

Buffon şi-a dat seama că fiecare zonă geografică are o faună carac-
teristică, deosebită în multe privinţe de fauna zonelor apropiate sau 
îndepărtate. Pune această diferenţiere în primul rând pe caracteristicile 
climatului. După cum remarcă Vicq d’Azyr, Buffon a reuşit să unească 
istoria naturală cu geografia6. El a sesizat că speciile din Lumea Veche şi 
cele din Lumea Nouă sunt înrudite şi le-a numit specii reprezentative 
sau corespunzătoare. Această idee fecundă avea să fie dezvoltată, speci-
ile corespunzătoare fiind considerate de botanistul danez Schouwe specii 
vicariante7.

Nu-l putem considera pe Buffon un evoluţionist, deşi teoria cauze-
lor actuale şi ideile sale privind transformarea organismelor ne-ar putea 
îndreptăţi s-o facem. Nu dorim însă să forţăm lucrurile. Ţinem să subli-
niem că în monumentala sa operă, Histoire Naturelle, Buffon nu a folosit 

4 Constantin Motaş, Figuri de naturalişti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 84.
5 Buffon, citat de Constantin Motaş, în Figuri de naturalişti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 

1960, p. 85.
6 Ibidem, p. 86.
7 Ibidem, p. 86.
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măiestria penei sale doar pentru a descrie animalele existente şi fosile. 
El a fost omul de ştiinţă care a ştiut să se ridice la generalizări, care a tins 
către ceea ce numim natur-filosofie. Pentru descrierea animalelor şi pentru 
prezentarea caracteristicilor lor morfologice şi anatomice şi-a apropiat o 
serie de eminenţi biologi, precum Guéneau de Montbélliard, Daubenton, 
Lacépède şi alţii, el ocupându-se de aspectele filosofice şi aş aprecia, fără 
teama de a greşi, de cele ecologice şi etologice, cum le numim astăzi.

În opera sa strecoară unele idei referitoare la transformarea speciilor. 
În volumul al XVIII-lea din Histoire Naturelle, la capitolul Animaux de 
l’ancien continent, consideră că: „Animalele nu sunt în multe privinţe decât 
produşi ai Pământului: cele dintr-un continent nu se găsesc în altul; cele care se 
găsesc aici sunt alterate, micşorate, adesea până a fi de nerecunoscut; trebuie 
mai mult pentru a fi convins că pecetea formei lor nu este alterabilă, că natura 
lor, mai puţin constantă decât a omului, poate să varieze şi chiar să se schimbe 
absolut, cu timpul, că pentru acelaşi motiv speciile cele mai puţin active etc. (...) 
au dispărut sau vor dispărea?”8

Tot aşa a dispărut „Prodigiosul Mamut, care a fost cea mai mare şi mai 
forte decât toate patrupedele”9, dar ce să mai vorbim de alte multe animale 
mai slabe, mai mici şi mai puţin rezistente? Se întreabă Buffon.

În dorinţa sa de a se ridica de la fapte şi observaţii la generalizări şi 
filosofie a avut adesea sclipiri geniale.

Prin astfel de sclipiri poate fi considerat un adevărat precursor al 
transformismului sau evoluţionismului. 

„Dacă din imensa varietate pe care o prezintă fiinţele animale care popu-
lează lumea vom alege un animal sau chiar corpul omului ca să servească 
cunoştinţelor noastre şi să raportăm la acestea, pe calea comparaţiei, celelalte 
fiinţe organizate, vom găsi că, deşi toate aceste fiinţe (...) variază prin diferenţe 
graduale la infinit, există în acelaşi timp un desen primitiv şi general, pe care îl 
putem urmări foarte departe şi ale cărui degradări sunt mult mai încete de cât 
cele ale înfăţişărilor şi ale raporturilor aparente (...); să considerăm că piciorul 
unui cal, cum a observat Daubenton, în aparenţă foarte diferit de mâna omului, 
este alcătuit totuşi din aceleaşi oase (...); şi vom judeca, dacă această asemă-
nare ascunsă nu este mai minunată decât deosebirile aparente, dacă această 
conformaţie constantă şi acest plan nu este urmărit de la om la patrupede, de la 

8 Ibidem, p. 87.
9 Ibidem, p. 87.
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patrupede la cetacee, de la cetacee la păsări, de la păsări la reptile, de la reptile 
la peşti etc”10.

Nu găsim aici observaţii care ţin doar de ceea ce numim anatomie 
comparată, ci constatăm descoperirea unor planuri structurale care trec 
prin seria vertebratelor. Buffon descoperă unitatea unui plan de structură, 
pe care mai târziu Etienne Geoffroy Saint-Hilaire avea să-l scoată cu ade-
vărat la lumină.

Nu poţi să nu rămâi surprins de observaţiile pe care le lasă nemuri-
toare în scrierile sale: „nu numai asinul şi calul, dar chiar şi omul şi maimuţa, 
patrupedele şi toate animalele ar putea fi considerate ca făcând aceeaşi fami-
lie: omul şi maimuţa au originea comună cu asinul şi calul, fiecare familie atât 
la animale cât şi la vegetale, n-a avut decât o singură tulpină; şi chiar toate 
animalele se trag din aceeaşi spiţă, care în succesiunea timpurilor, a produs, 
perfecţionându-se şi degenerând, toate rasele celorlalte animale”11.

No comment! Ar fi păcat să stricăm frumuseţea acestor idei. Îl vom 
lăsa, totuşi, pe Guyénot să tragă concluziile necesare:

„Nimeni niciodată nu a formulat cu atâta claritate o concepţie transfor-
mistă aşa de completă, legând toate animalele, inclusiv omul, de aceeaşi speţă, 
de acelaşi organism primitiv, din care toate ar fi ieşit pe cale descendentă”12.

Nu ne mai miră faptul că, vorbind despre Nomenclatura maimu-
țelor, Buffon impresionat de asemănarea dintre om şi orangutan s-ar 
fi exprimat că: „Orangutanul este primul dintre maimuţe şi ultimul dintre 
oameni, întrucât cu excepţia sufletului nu îi mai lipseşte nimic din ceea ce 
avem noi.”13 Cu alte cuvinte limita de separaţie dintre om şi maimuţă 
poate fi cu greu stabilită. Fără a cădea în ridicol, voi compara spusele lui 
Buffon cu exigenţele analizei provinciale că: „decât codaş la oraş, mai bine 
la sat fruntaş”. Am acceptat această comparaţie pentru a nuanţa faptul 
că între om şi maimuţă (orangutan) ar fi doar diferenţa pe care noi o 
stabilim între ţăran şi orăşean. Să-mi fie scuzată observaţia, însă vorba 
lui Bogdan Petriceicu Haşdeu, la ţară poţi găsi, cu adevărat, inteligenţe 
native.

10 Ibidem, p. 88.
11 Ibidem, p. 88.
12 Guyénot, citat de Constantin Motaş, în Figuri de naturalişti, Editura Ştiinţifică, Bucu-

reşti, 1960, p. 88.
13 Mustaţă Gheorghe, Mustaţă Mariana, Origine, evoluţie şi evoluţionism, “V. Goldiş” Uni-

versity Press, Arad, 2001, p. 118.
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Buffon a fost un pătimaş susţinător al concepţiei moştenirii carac-
terelor dobândite. Atât de pătimaş încât a considerat că dacă tai coada la 
mai multe generaţii de câini se vor naşte câini fără coadă. Aceste afirma-
ţii au provocat reacţia lui August Weisman, mult mai târziu, care a făcut 
un experiment epocal, tăind coada mai multor generaţii de şoareci, însă, 
de fiecare dată, s-au născut şoareci tot cu coadă. Ideile lui Buffon privind 
moştenirea caracterelor dobândite au dominat lumea ştiinţifică mai bine 
de un secol şi jumătate.

Buffon consideră că toate fiinţele sunt formate din molecule însufle-
ţite, aranjate conform unui plan anterior. Aceste molecule însufleţite ar 
fi asemenea unor atomi de natură vie (ceva asemănător cu monadele lui 
Leibniz). Prin ele încerca să explice fecundaţia, asimilaţia, creşterea, rege-
nerarea şi naşterea vieţii din materia organică în descompunere. Trebuie 
să arătăm că Buffon este adeptul teoriei generaţiei spontane.

Buffon considera că moleculele organice sunt într-o continuă cir-
culaţie, de la cadavrele în descompunere la fiinţele microscopice sau 
macroscopice revenind la viaţă printr-o continuă generaţie spontană. 
Această trecere ne aminteşte de ceea ce considerăm noi astăzi, circuitul 
bio-geo-chimic. El admitea teoria dublei sperme, nefăcând diferenţa între 
testicule şi ovare. În glandele genitale se formează molecule organice 
care, trec prin fecundaţie (prin unirea celor două feluri de spermă) la noul 
individ asigurând, alături de transmiterea caracterelor de la ascendenţi şi 
transmiterea caracterelor dobândite.

Deşi Lazaro Spallanzani (1729–1799) a încercat să combată, pe cale 
experimentală, această teorie, deşi abatele Needham încercând să-l con-
vingă de faptul că Spallanzani nu are dreptate atunci când caută să infirme 
teoria generaţiei spontane, că nu are substrat real, trimiţându-i lui Buffon 
un microscop pentru a se edifica în acest sens, acesta nu a folosit micro-
scopul convins fiind de faptul că viaţa poate să apară spontan din materia 
lipsită de viaţă. Această gândire era considerată de bun simţ. Nu încercăm 
să-l acuzăm pe Buffon de faptul că nu a înţeles frământările moderne ale 
timpului său în această direcţie.

Prin ce rămâne Buffon în ştiinţă şi în gândirea modernă? Buffon s-a 
născut în 1707, în acelaşi an cu Linné. Linné care a devenit „naşul” naturii, 
având o contribuţie remarcabilă la redeşteptarea omenirii către cunoaş-
terea naturii. El a impus o cunoaştere precisă, exactă şi ordonată, supusă 
rigorilor taxonomice şi sistematice. Linné a reintrodus ordinea în natură 
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şi a determinat o dezvoltare exponenţială a cercetărilor de sistematică. 
Buffon avea o altă structură intelectuală şi un alt mod de a vedea lumea 
şi natura. El nu s-a obosit să-l înţeleagă cu adevărat pe Linné şi nici nu 
a încercat să folosească metoda cu adevărat revoluţionară introdusă de 
acesta în cunoaşterea naturii. Dacă Linné a rebotezat nenumărate specii de 
plante şi de animale şi a supus cunoaşterii sute sau chiar mii de noi specii, 
Buffon a prezentat omului universul lumii animale în cele 36 de volume ale 
operei sale Histoire Naturelle. Prezentarea nu a fost însă laconică, seacă, 
ordonată şi sistematizată, ci a fost o prezentare artistică, o prezentare lite-
rară, o prezentare vecină cu poezia. Histoire Naturelle este o adevărată 
epopee a naturii, este o simfonie literară a naturii. Buffon a fost „pana 
de aur a Europei” care a scris Romanul Naturii. Poţi să prezinţi natura în 
versuri, poţi să ilustrezi natura în pictură, să-i redai strălucirea şi profun-
zimea cu ajutorul penelului, poţi să cânţi natura şi s-o divinizezi chiar în 
fraze muzicale inegalabile. Am ascultat muzica sferelor (a sferelor Celeste), 
am ascultat muzica genelor (de o surprinzătoare armonie), dar n-am crezut 
că există şi o simfonie a limbajului scris. Buffon a cântat natura realizând 
o simfonie a Istoriei Naturale. Fiecare frază este o temă melodică, iar fie-
care capitol reprezintă o arie dedicată frumuseţii, coerenţei şi inteligenţei 
naturii. Monumentala lucrare nu este doar o Biblie a Naturii, este ceea ce 
numim o Bibliotecă a lui Mendel. Fiecare volum închide în paginile sale 
o lume, fiecare capitol reprezintă o cameră de bibliotecă, fiecare subcapitol 
un raft, iar fiecare pagină un volum despre istoria unei specii.

Am ales dintr-o rară traducere în limba română, Buffon Pagini din 
„Istoria Naturală” publicată în 1981sub îngrijirea regretatului profesor 
Aurel Papadopol, în traducerea lui Pan Izverna, trei citate din caracte-
rizarea a trei păsări (Barza, Lebăda şi Privighetoarea) pentru a simţi şi a 
gusta ceva din nepreţuita operă literară, biologică, filosofică, etologică... 
a lui Buffon. Alegerea a fost aleatorie, am dorit însă ca prezentările să fie 
diferite.

Barza
„Berzei i se atribuie virtuţi morale demne de tot respectul: cumpătarea, fide-

litatea conjugală, devotamentul filial şi patern. Este adevărat că barza îşi hrăneşte 
puii foarte mult timp şi că nu îi părăseşte până nu-i vede destul de puternici ca să 
se apere şi să se îngrijească singuri; când începe să zboare din cuib şi încearcă să 
plutească în văzduh, îi poartă pe aripi; îi apără când se află în primejdie şi, atunci 
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când nu-i poate salva, preferă să piară împreună cu ei decât să-i părăsească; s-au 
văzut berze dând semne de ataşament şi chiar de recunoştinţă faţă de locurile 
şi de gazdele care le-au adăpostit. Se spune că au fost auzite clămpănind în faţa 
uşilor, ca şi cum ar fi vrut să-şi vestească întoarcerea şi dând, la plecare, un sem-
nal asemănător de rămas bun; dar numai aceste calităţi comportamentale nu 
înseamnă nimic în comparaţie cu dragostea şi cu grija plină de afecţiune pe care 
aceste păsări o arată faţă de părinţii lor prea slabi sau prea bătrâni”.14

Lebăda
„Graţia şi frumuseţea formei trupului lebedei i se potrivesc cu blândeţea 

firii; place tuturor; împodobeşte şi înfrumuseţează toate locurile pe unde umblă; 
este iubită, întâmpinată cu bucurie şi admirată. Nici o altă vieţuitoare nu o 
merită mai din plin; într-adevăr, natura n-a dat nici uneia atâtea frumuseţea ale 
sale: linia trupului elegantă, forme rotunjite, contururi graţioase, albeaţă strălu-
citoare şi imaculată, mişcări mlădioase şi expresive, atitudini când pline de viaţă, 
când stăpânite de o dulce moleşeală; la lebădă totul inspiră voluptatea şi încânta-
rea pe care o simţim în faţa graţiei şi a frumuseţii; totul arată şi o zugrăveşte ca pe 
o pasăre a dragostei şi totul îndreptăţeşte mitologia ce a făcut din această pasăre 
fermecătoare părintele celei mai frumoase muritoare. (Este vorba de Elena din 
Troia, fiica lui Zeus, transformată în lebădă, şi a Ledei, regina Spartei). Ţinând 
seama de siguranţa, de uşurinţa şi de libertatea cu care se mişcă pe apă lebăda 
trebuie considerată nu numai ca fiind prima dintre navigatorii înaripaţi, dar şi 
cel mai frumos model pe care natura ni l-a oferit vreodată pentru arta navigaţiei. 
Gâtul ei înalt şi pieptul ridicat şi rotunjit par într-adevăr a înfăţişa prova înaltă 
a corăbiei împodobite ce despică valul; pântecu-i lat şi pieptul reprezintă carena; 
corpul, aplecat înainte ca să plutească, se ridică în spate şi se înalţă precum pupa 
unei corăbii antice; coada pare o adevărată cârmă ( folosită în acest scop numai 
în zbor); picioarele sunt nişte vâsle late iar aripile-i mari, pe jumătate întinse şi 
uşor umflate de vânt, sunt ca pânzele mari ce împing corabia şi pe cârmaci”.15

Privighetoarea
„Când acest corifeu al primăverii se pregăteşte să cânte imnul naturii, el 

începe printr-un preludiu timid, prin tonuri slabe, aproape nehotărâte, ca şi cum 
ar dori să-şi încerce glasul şi să atragă atenţia celor ce-l ascultă, apoi căpătând 

14 Buffon Georges Louis Leclerc, Pagini din „Istoria Naturală”, Editura Ion Creangă, Bucu-
reşti, 1981, p. 156.

15 Ibidem, p. 177
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siguranţă se însufleţeşte treptat, se încălzeşte şi în curând îşi arată, în întreaga 
lor plinătate, toate calităţile minunatei sale voci: acorduri vii şi uşoare, voca-
lize în care claritatea vocii egalează cu voluptatea; murmur interior şi surd ce 
aproape nu se aude, dar care măreşte efectul tonurilor puternice; triluri grăbite, 
minunate şi repezi, articulate cu forţă şi chiar cu o anumită fermitate muzicală; 
accente tânguitoare, moi şi cadenţate; sunete fără măiestrie căutată, dar pline 
de simţire; sunete ce te furnică şi te pătrund; adevărate suspine de dragoste şi 
voluptate ce par ieşite din inimă şi mişcă toate inimile, pricinuind tuturor celor 
sensibili o dulce emoţie şi adâncă melancolie; în aceste acorduri pasionate recu-
noaştem expresia simţirii pe care un soţ fericit o adresează unei soţii, îndrăgite, 
ce este singura ce poate să i-o inspire, în timp ce în alte acorduri, poate încă şi 
mai frumoase, dar mai puţin expresive, recunoaştem simpla intenţie a necunos-
cutului de a o amuza şi de ai se face plăcut sau de a-şi disputa, în faţa ei, premiul 
pentru cântec, cu nişte rivali geloşi pe gloria şi pe fericirea lui”.16

Am ales doar o frază din prezentarea neîntrecutei privighetori. Astăzi 
cântecul păsărilor este înregistrat şi analizat tril cu tril, frază muzicală cu 
frază muzicală, fonogramă cu fonogramă. Buffon n-a avut nevoie de o ast-
fel de tehnică pentru a analiza simţi şi prezenta cântecul marelui maestru 
al păsărilor, masculul privighetorii.

În prezentarea calului Buffon precizează că: „Natura este mai frumoasă 
decât arta”17. Nimic mai adevărat. Ascultă concertul din luncă, asupra căruia 
şi Vasile Alecsandri, bardul nostru de la Mirceşti ne atrage atenţia cu o 
deosibită delicateţe, ascultă concertul din luncă şi ai să rămâi impresionat 
cât de multe fraze muzicale din marii compozitori ai lumii ai să descoperi; 
mai bine zis ai să redescoperi deoarece ei le-au descoperit în natură. 

În această frumoasă şi aproape nesfârşită frază descoperi critica muzi-
cală făcută de un mare cunoscător şi iubitor al naturii. Ritm, armonie, 
suspine de dragoste şi voluptate, iubire şi sensibilitate, forţă şi personali-
tate, măiestrie şi farmec, toate îşi conjugă acţiunile pentru a atrage o inimă 
la care ţintesc rivali ai fericitului trubadur. Natura se întrece pe sine.

Asculţi o simfonie şi ţi se deschide inima şi ochiul minţii către frumu-
seţile şi armoniile naturii; priveşte câteva dintre picturile lui Aivazovski şi 
vei pătrunde în împărăţia mărilor şi a oceanelor, te vei îmbăta nu numai de 
paleta schimbătoare de culori, ci vei auzi, cu siguranţă şi respiraţia mării 
16 Ibidem, p. 135–136
17 Ibidem, p. 14.
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şi vei primi răcoarea şi stropii celui de Al nouălea val; priveşte florile lui 
Luchian şi nu numai ca îţi vei bucura retina, dar vei simţi în inspiraţia ta 
toate aromele florilor acestui pământ; citeşte-l pe Georges Louis Leclerc 
de Buffon şi vei intra direct, ca participant în orchestra care interpretează 
simfonia naturii. Opera lui Buffon este Romanul Naturii, este o simfonie 
nesfârşită a naturii (nu neterminată).

Am prezentat câte ceva din opera şi gândirea lui Buffon. Dar cine a 
fost omul acesta (savantul acesta), pământeanul acesta?

Georges Louis Leclerc de Buffon a fost fiul lui Benjamin-Francois 
Leclerc (1683–1775), un mare magistrat din Bourgogne, consilier al parla-
mentului din Bourgogne.

S-a născut în 1707 la Montbard, în apropiere de Dijon. Făcând parte 
dintr-o familie nobiliară a primit o educaţie pe măsură. În tinereţe nu a 
avut grija zilei de mâine şi s-a lăsat atras de petreceri şi mai ales de călătorii 
în străinătate. Acestea au fost însă valorificate cu folos. În Italia s-a apro-
piat de capodoperele artei Renaşterii, de pitorescul regiunilor şi de tot ceea 
ce intră în sfera geografiei. Experienţa acumulată avea să-i fie mai târziu, 
de mare folos. În Anglia s-a orientat către matematică şi către botanică. A 
învăţat la perfecţie engleza şi în 1735 a tradus lucrarea Vegetable statics a 
lui Hales. Trebuie să reţinem acest an deoarece în acest an Linné a publicat 
Systema naturae, prin care revoluţiona cunoaşterea naturii.

Orientarea către matematică, fizică, agronomie şi botanică l-a ajutat, 
pe de o parte, în şlefuirea gândirii, iar pe de altă parte în cristalizarea marii 
sale opere ştiinţifice.

În 1731, la 24 de ani, a fost numit Intendent al Grădinii regelui, la 
recomandarea cu limbă de moarte a predecesorului său Cisternay du Fay. 
Această numire îi schimbă total destinul. S-a simţit chemat pentru o astfel 
de muncă şi s-a orientat cu toată fiinţa sa către studiul istoriei naturale. 
Buffon era înzestrat cu o personalitate aparte. Avea o statură impozantă, 
o figură distinsă, un aer nobil şi o fizionomie deosebit de agreabilă. Era 
deosebit de atent cu propria sa persoană, era totdeauna pudrat, gătit cu 
haine de mare preţ, adecvate poziţiei sale, purta jabon şi manşete de dan-
telă şi chiar atunci când lucra la opera sa nu făcea rabat de la aceste cerinţe.

Devenit Intendent al Grădinii regelui şi-a luat munca în serios şi a 
avut realizări importante. A mărit considerabil suprafaţa grădinii prin 
cumpărarea de terenuri noi, a construit sere, clădiri şi amfiteatre şi a des-
chis chiar o şcoală pentru public unde veneau numeroase personalităţi ale 
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timpului. Este suficient să-i amintim pe unii dintre cei mai mari botanişti 
ai Franţei, precum Antoine de Jussieu (1686–1758), Bernard de Jussieux 
(1699–1777) şi Antoine-Laurent de Jussieu (1784–1836).

A pus bazele unui Cabinet de Istorie Naturală împreună cu Louis-Jean 
Daubenton, care a devenit un model pentru întreaga lume. Diferiţi condu-
cători de state se întreceau în a dărui Grădinii plantelor unele dintre cele 
mai rare specii de plante. Buffon s-a ocupat în mod personal de organizarea 
a numeroase expediţii, pe toate meridianele lumii, pentru a aduce plante, 
minerale, mirodenii, seminţe şi animale, ceea ce a făcut ca Franţa să ajungă 
în fruntea tuturor ţărilor în acest domeniu. Grădina plantelor a devenit o 
instituţie extrem de influentă în lumea ştiinţifică a Europei şi nu numai.

Prin felul său de a fi, prin comportamentul nobil şi prin limbajul său 
deosebit de elevat a reuşit să contribuie, alături de d’Alambert, Diderot, 
Voltaire, Montesquieu şi alţii la răspândirea ideilor noi, ştiinţifice şi soci-
ale în academie şi în societăţile elevate. La numai 27 de ani Buffon a fost 
ales membru al Academiei de Ştiinţe din Franţa, iar la 46 de ani (în 1753) a 
devenit membru al Academiei Franceze, intrând în rândul „nemuritorilor”. 
A ocupat chiar funcţia de trezorier al Academiei.

La vârsta de aproape 45 de ani, după ce a gustat toate plăcerile vieţii şi 
a ajuns către culmile gloriei, s-a căsătorit cu Marie-François de Saint-Belin 
care, în lipsa bogăţiei avea o distincţie şi o frumuseţe fizică remarcabilă şi 
calităţi sufleteşti de reală nobleţe. Soţia a ştiut să fie alături de el probând o 
pasiune afectuoasă şi un entuziasm înflăcărat pentru talentul şi geniul său.

După afirmarea sa ca un excepţional manager, după ce şi-a făcut un 
bun renume Buffon şi-a propus să realizeze o grandioasă operă ştiinţifică 
– Histoire Naturelle, pe care a conceput-o, de la început, în 36 de volume. 
Divinitatea l-a hărăzit cu puterea de a duce la bun sfârşit proiectul său. În 
anul 1749 a publicat primul volum intitulat Histoire de la Terre, despre 
care am mai vorbit. Ideile sale deosebit de îndrăzneţe şi de pertinente au 
atras mânia atât a Facultăţii de Teologie cât şi a Universităţii Sorbona. 
Buffon a trebuit să retracteze cele afirmate şi să-şi facă mea culpa pentru 
a scăpa de urmări neplăcute. Explicaţia sa faţă de gestul făcut pare foarte 
acceptabilă: „Când Sorbona mi-a făcut şicane, nu am făcut nici o dificultate 
spre a-i da toate satisfacţiile pe care a putut să le dorească; nu este decât un per-
siflaj, însă oamenii sunt destul de proşti spre a se mulţumi şi cu asta”.18

18 Constantin Motaş, Figuri de naturalişti, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p. 75.
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Opera lui Buffon a fost primită cu un entuziasm de nedescris. Stilul 
său, frumuseţea limbii, exactitatea şi multitudinea datelor, au pus în 
lumină geniul său şi şi-a atras onoruri de la toate categoriile de oameni. 
Prin opera sa de mare anvergură Buffon a uimit lumea ştiinţifică. A fost 
comparat cu Pliniu însă stilul său a fost superior celui al lui Pliniu. S-a 
spus că Aristotel a scris pentru savanţi, Pliniu pentru filosofi, iar Buffon 
pentru toţi oamenii.19 În timpul vieţii sale i s-au făcut două statui, una cu 
inscripţia „Omnem amplectitur” („A îmbrăţişat totul”), iar cealaltă cu 
inscripţia Majestati naturae per ingenium („Prin geniul său a ajuns măre-
ţia naturii”)20.

Aşa l-au judecat contemporanii, iar opera sa dăinuie peste veacuri şi 
milenii. Este un mare păcat că din fabuloasa sa operă s-a tradus prea puţin 
în limba română. Altfel s-ar fi realizat la generaţiile noastre de tineri dra-
gostea şi respectul faţă de natură dacă mesajele lui Buffon ar fi ajuns până 
la elevi şi la omul de rând.

19 Ibidem, p. 69.
20 Ibidem, p. 79.




