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Abstract: Celebrating two centuries since the birth of the famous 
naturalist Charles Darwin, the first part of this paper presents briefly his 
origin, his childhood, his adolescence and his studies followed by an even 
shorter description of his journey around the world on the brig-sloop 
„Beagle” (27th of December 1831 – 2nd of October 1836) and the ulterior 
activity until his death. This continues with the summary of Darwin’s 
evolutionary conception and it ends with the enumerations of the 
postdarwinian evolutionist theories. 
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Introducere 

 În anul 2009 s-au împlinit două secole de la publicarea 
„Filosofiei zoologice” a lui Jean Baptiste de Monet Lamarck (1744–
1829), în care autorul primei teorii evoluţioniste oferă o explicaţie 
ştiinţifică a evoluţiei, insuficient argumentată. Tot acum două secole 
se năştea Charles Robert Darwin (1809–1882), fondatorul teoriei 
ştiinţifice despre evoluţia speciilor de plante şi animale prin selecţie 
naturală. Operele celor doi titani ai Biologiei din toate timpurile au 
avut însă o soartă diferită. Dacă opera lui Lamarck n-a avut ecou în 
epoca sa – în care n-a putut fi înţeles pentru că, după opinia lui 
Motaş (1973), „venise pe lume, prea devreme” – opera lui Darwin a 
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prins, deoarece el a reuşit să aşeze, pe baze solide, concepţia 
evoluţionistă. Această aşezare a fost posibilă datorită progreselor con-
siderabile făcute de omenire în diferite discipline ale ştiinţelor natu-
rii: geologie, paleontologie, fiziologie, embriologie, zootehnie şi al-
tele. După cum vom vedea mai departe, deşi a fost un şcolar medio-
cru, cu înclinaţii vădite spre ştiinţele naturii, provenit dintr-o familie 
înstărită, acumulând ulterior destule date în lunga sa călătorie în ju-
rul lumii, a ajuns să închege „Teoria evoluţionistă”. Teorie care, 
după ce a şocat lumea contemporană lui, l-a făcut nemuritor – cu-
noscut de toţi cei care au la bază studii medii, drept savantul care a 
demonstrat că „omul se trage din maimuţă” (de fapt Darwin a spus 
că omul şi maimuţa au un strămoş comun). După C. Motaş (1973) 
în opera sa capitală „Originea speciilor”, Darwin a enunţat concepţia 
selecţiei naturale – „pivotul întregii doctrine evoluţioniste darwiniste”. 
„Descoperirea acestui principiu – scrie Motaş – nu este cu nimic mai 
prejos decât cea a descoperirii principiului gravitaţiei universale, a 
conservării şi transformării energiei. Ea se poate compara – continuă 
Motaş – ca influenţă asupra dezvoltării ulterioare a ştiinţei, cu 
descoperirea energiei atomice şi cu recentele descoperiri ale fizicii 
nucleare”. Se mai poate compara – adăugăm noi – cu revoluţia 
informatică produsă de apariţia internetului.  

Originea, copilăria, adolescenţa şi studiile lui Darwin 

 Charles Darwin s-a născut la 12 februarie 1809 la 
Shrewsbury dintr-o veche familie scoţiană de „yomen” (un fel de 
răzeşi). Ascendenţii, înainte de anul 1600, îşi scriau numele diferit – 
toate derivate de la Derwent, numele unui râu din districtul 
Lincolnshire, în apropiere de Yorkshire: Darwen, Darwynne, 
Darwyn şi Darwin (vide C. Motaş, 1973, p. 11).  

 Bunicul, Erasmus Darwin (1731–1802), a fost medic, filo-
sof, naturalist şi poet. Principala sa operă, „Zoonomia” (1794) i-a 
servit, după unii, ca sursă de inspiraţie lui Lamarck. Charles Darwin 
a moştenit de la bunic statura sa atletică, imaginaţia vie, înclinaţia 
pentru sport, bunătatea şi modestia atât de rar întâlnite. „Zoonomia” 
bunicului conţine informaţii medicale, psihologice şi fiziologice asu-
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pra animalelor, remarci privind influenţa condiţiilor externe asupra 
acestora şi consideraţii despre caracterele comune ale tuturor anima-
lelor – de unde concluzia că toate au aceeaşi origine – diversificarea 
fiind ulterioară, prin încrucişările dintre specii. Cu alte cuvinte, bu-
nicul a fost un veritabil precursor al nepotului care avea să ajungă 
celebru.  

 Tatăl, Robert Waring Darwin (1766–1848), a fost, de 
asemenea, medic; după ce şi-a luat doctoratul la 19 ani la Leyda (azi 
Leiden) în Olanda, a practicat medicina la Shrewsbury până la 
moarte. Mama, Susannah Wedgwood (1763–1817), care l-a lăsat 
orfan când abia împlinise opt ani, era fiica unui ceramist care a creat 
un nou tip de porţelan. Cu astfel de părinţi şi rude instruite, Charles 
a găsit în sânul familiei mediul propice formării sale la nivel intelec-
tual superior.  

 Charles Darwin a început şcoala în anul 1817, anul în care a 
avut nenorocirea să-şi piardă mama. Displăcându-i activitatea şco-
lară, el învăţa mai slab decât sora sa, Catherine. Îl pasiona, în 
schimb, colecţionarea de minerale, monede, medalii, peceţi, scoici, 
ouă de păsări şi încerca să afle numele plantelor adunate. Un an mai 
târziu a trecut la şcoala doctorului teolog Butler, din acelaşi orăşel, 
unde a învăţat şapte ani latina şi greaca, ceva din operele învăţaţilor 
şi poeţilor antici, precum şi puţine noţiuni de geografie şi istorie. 
Acest învăţământ scolastic l-a făcut să scrie în autobiografia sa, că: 
„Nimic n-ar fi putut fi mai dăunător pentru dezvoltarea inteligenţei 
mele decât şcoala doctorului Butler” (vide Ch. Darwin, 1962).  

 În acei ani de şcoală, lui Darwin îi plăcea să hoinărească de 
unul singur şi să pescuiască la undiţă. Avea 10 ani când, găsind o 
carte de ornitologie, a început să noteze într-un carnet despre viaţa 
păsărilor, iar la 15 ani, primind o armă de vânătoare, a devenit un 
vânător redutabil. Prin aceste îndeletniciri el s-a apropiat de natură. 
Ajungând s-o înţeleagă, cu timpul avea să renunţe la vânătoare, din 
bunătatea sa înnăscută pentru animale. Deşi avea o capacitate dez-
voltată de a analiza, şi interpreta observaţiile făcute în natură, 
Darwin nu avea o memorie pe potrivă. Putea să înveţe pe dinafară 
zeci de vresuri din Homer sau Vergiliu, dar după câteva zile le uita 
definitiv. De asemenea, n-a fost niciodată capabil să înveţe temeinic 
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vreo limbă străină (C. Motaş, 1973, p. 16). Ca să compenseze 
această carenţă, Darwin nota la faţa locului tot ce observa şi-l inte-
resa în natura înconjurătoare. Am aflat despre acest aspect la orele de 
„Istoria Biologiei” din 9 noiembrie 1953, când profesorul N. 
Botnariuc ne-a spus că Darwin, neavând încredere în fidelitatea 
memoriei în general, şi a sa în particular, în timpul lungii sale călăto-
rii avea grijă să noteze şi să colecteze cât mai multe materiale de stu-
diu înainte de a pleca mai departe. Deşi scrise pe loc, însemnările 
sale erau foarte amănunţite, pentru că era convins că „notele fugare” 
lasă lacune care necesită ulterior să fie umplute cu „ipoteze vagi şi 
superficiale”. El scria: „Să nu te încrezi niciodată în memorie, căci 
memoria devine o depozitară nesigură când după un obiect intere-
sant urmează altul şi mai interesant” (Ch. Darwin, 1958, p. 32). Ca 
urmare, toată viaţa Darwin şi-a asigurat memoria completând fişe cu 
date exacte, concrete. Aşa se explică densitatea şi exactitatea infor-
maţiilor din lucrările sale, provenite din observaţii directe pe teren, 
din lecturi şi alte surse demne de încredere. (Acelaşi obicei îl mai au, 
şi acum, autorii prezentului articol, practicat consecvent, după ce 
profesorul N. Botnariuc le-a spus, la cursul deja menţionat, despre 
metoda lui Darwin. Astăzi studenţii şi cercetătorii folosesc memoria 
computerului, care în fond se bazează tot pe sistemul fişelor). 
Darwin era extrem de cinstit faţă de el însuşi şi nu avea idei precon-
cepute. Credea numai în fapte pe care le asimila şi căuta să le gă-
sească o explicaţie ştiinţifică. A fost deci firesc, ca la întoarcerea sa 
din marea călătorie, să studieze notele şi materialele colectate – prilej 
de muncă asiduă şi meditaţie pentru tot restul vieţii sale (detalii în 
Şt. Negrea, 1953–1954, N. Botnariuc, 1961, C. Motaş, 1972).  

 La absolvirea şcolii, atât Butler cât şi profesorii l-au etichetat 
pe Charles drept „un băiat foarte obişnuit, mai curând sub nivelul in-
telectual mijlociu” (Darwin, 1962, p. 36), iar tatăl supărat l-a apos-
trofat: „În afară de vânătoare şi prinderea şobolanilor, nu te interesează 
nimic în viaţă; ai să fii o ruşine pentru familie şi pentru tine însuţi” 
(Darwin, 1957, p. 4). Este clar că tatăl nu şi-a înţeles fiul şi avea să 
nu-l înţeleagă nici pe mai departe. Fiul însă şi-a văzut de pasiunile lui 
de vânător şi colecţionar. Căzându-i în mână cartea „Minunile lumii” 
i s-a trezit dorinţa de a călători şi a citit-o de câteva ori.  
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 În octombrie 1825, Charles şi fratele său mai mare, Erasmus 
(1804–1881), au fost trimişi de tatăl lor la Edinburg, în Scoţia, ca să 
înveţe medicina. Curând, pentru a-şi alunga plictiseala de la cursuri, 
de oroarea de a asista la intervenţii chirurgicale fără anestezie, şi a 
face disecţii pe cadavre, a început să aloce tot mai mult timp pentru 
întâlniri cu naturaliştii din oraş, apropiindu-se mai mult de Robert 
Grant, elev al lui Lamarck. De la el a aflat despre teoria zoologică a 
lui Lamarck, dar n-a fost impresionat; nu-l interesau ideile specula-
tive teoretice. Prefera să studieze natura nemijlocit. Mai târziu avea 
să regrete, ca zoolog, dezgustul iniţial pentru anatomie şi lipsa ta-
lentului la desen.  

 În 1826 a devenit membru al Societăţii naturaliştilor din 
Edinburg, numită „Plinius”, unde a prezentat prima sa lucrare ştiin-
ţifică despre biologia briozoamului Flustra şi a hirudineului 
Pontobdella muricata. Doctorul Grant, mentorul său, i-a înlesnit 
participarea la şedinţele Societăţii Regale de Medicină şi la cele ale 
Societăţii Geologice Wemeriene, devenind un veritabil naturalist 
autodidact. În timpul vacanţei prefera să meargă pe jos (făcea până la 
50 km într-o zi), călătorea sau mergea la vânătoare.  

 După ce Erasmus a părăsit Facultatea de Medicină pentru 
cea din Cambridge, tatăl băieţilor, văzând că visul de a îl lăsa pe 
Charles succesor la cabinetul său medical se spulberase, l-a mutat la 
Christ’s College din Cambridge, unde a studiat teologia timp de trei 
ani (1828–1831). La început îi surâdea ideea de a fi preot la ţară, 
putând astfel să studieze natura, insectele şi păsările, să vâneze 
nestingherit. Dar, pe măsură ce pasiunea sa de naturalist creştea, 
timpul pentru studiul teologiei se scurta. A preferat să urmeze cursu-
rile facultative de Ştiinţe Naturale de la Universitatea din Cambridge 
în dauna celor de la Colegiul teologic. Astfel, el a urmat cursul de 
geologie ţinut de Sedgwick şi pe cel de botanică al lui J. S. Henslow 
– un profesor tânăr, dar care avea cunoştinţe temeinice în toate disci-
plinele biologice. Nu lipsea de la nici o excursie cu studenţii, colec-
tând plante şi studiindu-le. Remarcat de profesor, s-a legat între ei o 
prietenie de durată. Invitat la reuniunile din casa acestuia, Darwin a 
cunoscut şi discutat cu numeroşi oameni de ştiinţă şi cultură. În 
acest mod, Darwin şi-a desăvârşit educaţia de naturalist autodidact. 
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De menţionat că în cei trei ani de la Cambridge a reuşit să realizeze o 
colecţie bogată de coleoptere – insecte pe care le cunoştea foarte bine 
şi i-a permis să-şi facă prieteni printre entomologi cunoscuţi şi i-a 
procurat prima satisfacţie de cercetător. Nici un poet – scrie el în 
„Autobiografie” – nu a simţit vreodată o mai mare fericire decât cea 
pe care am încercat-o eu, citind în „Ilustration of British Insects”, 
cuvintele magice „colecţionate de Ch. Darwin esq.”. După termina-
rea Facultăţii de Teologie, în august 1831, geologul Sedgwick l-a 
luat pe Darwin pentru o cercetare în North Wales. Cu acest prilej, el 
l-a învăţat să interpreteze structura geologică şi tectonică a unei regi-
uni. Ar mai fi de amintit că lectura cărţii lui Alexander von 
Humboldt „Călătorie în America”, i-a reaprins interesul pentru ex-
pediţii care să-i permită cunoaşterea naturii în lumea largă. Entuzi-
asmat, le citea şi recitea prietenilor săi pasaje întregi din carte, 
promiţându-le că se va duce neaparat ca să vadă acele locuri minu-
nate descrise în carte de Humboldt. Această promisiune s-a împlinit 
cu prilejul lungii sale călătorii în jurul lumii.  

Călătoria lui Darwin în jurul lumii  
(27 dec. 1831–2 oct. 1836) 

Este practic imposibil să rezumăm, în limitele impuse de un 
articol comemorativ, conţinutul ediţiei a doua „corrected, with 
additions” din 1845, singura ediţie tradusă şi în română, intitulată în 
original: „Journal of Researches into the Natural History and Geology of 
the Countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the 
world under the command of Capt. Fitz Roy R. by CHARLES 
DARWIN, M.A., F.R.S.”. Vom încerca totuşi să punctăm câteva date 
relevante, preluate din ediţia românească (vide Darwin, 1958), înso-
ţite de comentariile noastre. În ciuda celor peste 500 de pagini, car-
tea lui Darwin se citeşte şi azi ca pe un roman „non fiction” captivant.  

Ziua de 24 august 1831. A fost cea mai fericită zi din viaţa 
lui Darwin: protectorul său, profesorul Henslow, l-a anunţat că l-a 
recomandat ca naturalist al expediţiei bricului regal Beagle, care se 
pregătea pentru o călătorie în jurul lumii. Căpitanul Fitz Roy 
(1805–1865), un „lup de mare” energic, bun navigator, cartograf, 
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hidrolog, geograf şi meteorolog, era cât pe ce să nu-l accepte din ca-
uza formei nasului, care, după el trăda un om lipsit de energia şi 
rezistenţa necesare unei călătorii de lungă durată (Fig. 1, 2).  

Plecarea bricului Beagle din Devonport. Tânărul naturalist 
autodidact s-a îmbarcat la 24 octombrie 1831 dar, din cauza unor 
furtuni puternice, corabia n-a putut pleca din Devonport decât la 27 
decembrie, cu destinaţia America de Sud. Scopul era cartografierea 
coastelor Patagoniei şi a Ţării Focului (începută de căpitanul King în 
perioada 1826–1830), precum şi stabilirea topografiei ţărmurilor 
chilian şi peruvian, inclusiv al unor insule din Oceanele Pacific, 
Indian şi Atlantic. De asemenea, mai trebuia să se facă şi o serie de 
măsurători cronometrice pe parcursul itinerarului în jurul Terrei. 
Beagle era un bric aparent robust, de 235 tone, cu trei catarge şi şase 
turnuri dar, din cauza unor defecte de construcţie, era pus în catego-
ria „sicrie plutitoare”. Cu toate acestea, el a rezistat foarte bine la 
toate furtunile din mările agitate ale emisferei sudice.  

Itinerarul urmat de bricul Beagle: Devonport (Anglia) – In-
sula Santiago (Arhip. Capului Verde) – Ins. San Paulo (Oc. Atlantic) 
– Ins. Fernando de Noronha – Bahia (sau san Salvador, Brazilia) – 
Rio de Janeiro-Montevideo (Uruguay) – Maldonado – Rio Negro – 
Bahia Blanca – Buenos Aires (Argentina) – Santa Fe – Puerto 
Deseado (Patagonia) – Rio Santa Cruz – Tierra del Fuego – Insulele 
Falkland – Strâmtoarea lui Magellan –Valparaiso (Chile Central) – 
Excursie în Munţii Anzi – Santiago de Chile –Insule din Arhip. 
Chiloé – Insule din Arhip. Chonos – Peninsula Tres Montes – 
Conception – Valparaiso (pentru traversarea Anzilor până la 
Mendoza) – Copiapo (Chile de Nord) – Iquique (Peru) – Lima – 
Arhipelagul Galapagos – Insula Tahiti – Insula Eimeo – Noua 
Zeelandă –Sydney (Australia) – Tasmania (Ţara lui Van Diemen) – 
Golful King George (Australia) – Insula Keeling sau Cocos (Oc. In-
dian) – Insula Mauritius – Cape Town (Africa de Sud) – Insula Sf. 
Elena (St. Helena) – Insula Ascension – Bahia (Brazilia) – 
Pernambuco – Insula Sao Tiago (Arhipelagul Capului Verde) – In-
sulele Azore – Falmouth (SE Angliei). Din cei cinci ani cât a durat 
călătoria, cartografierea liniei de coastă a Americii de Sud (scopul 
principal al călătoriei) a necesitat în total trei ani de muncă grea şi 
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dificilă. Această cartografiere s-a dovedit însă benefică pentru dez-
voltarea porturilor maritime.  

Modul de lucru al naturalistului Darwin pe teren. Staţionarea 
îndelungată în Montevideo, Maldonado şi alte porturi din America 
de Sud a fost benefică şi pentru Darwin, pentru că i-a permis să facă 
călătorii în interiorul continentului, pe sute şi chiar pe mii de kilo-
metri. Citindu-i însemnările de teren, te uimesc precizia şi detalierea 
descrierilor sale, logica interpretărilor şi profunzimea concluziilor. 
Nu ştii ce să apreciezi mai mult: spiritul de observaţie neobişnuit de 
ascuţit, talentul de a-şi exprima clar ideile, sau paginile în care des-
crie natura înconjurătoare în stil pur literar. Autorul jurnalului ştia să 
îmbine în mod fericit, informaţia ştiinţifică cu întâmplările din că-
lătorie. Dar el nu s-a limitat la descrierea şi contemplarea fenome-
nelor naturale, a descoperirilor de tot felul. El compara, căuta cau-
zele, explicaţia ştiinţifică a celor observate, notându-şi ideile, ipote-
zele şi certitudinile, chiar la faţa locului. Nu avea încredere în memo-
rie. Şi avea perfectă dreptate să nu se încreadă. Ştim din propria 
noastră experienţă că memoria poate să înşele, deformeze, sintetizeze 
sau să şteargă orice informaţie sau amintire mai veche, dacă nu sunt 
notate pe loc. Deşi tânăr, Darwin nu s-a sfiit să sfătuiască într-un 
articol pe naturalişti să facă întocmai ca el: să nu uite că alcătuirea 
colecţiilor este partea cea mai puţin importantă a activităţii de teren; 
că materialele colectate capătă o valoare „considerabilă” (citeşte „şti-
inţifică”) numai dacă sunt etichetate (corect şi complet, adăugăm 
noi), dacă fac schiţe şi desene şi dacă cercetează cu răbdare tot ce gă-
sesc şi compară cu tot ce au văzut sau au citit. Rezultă că Darwin era 
dotat cu un spirit metodic extraordinar, meticulozitatea sa mergând 
până la pedanterie. Dar şi rezultatele obţinute au fost pe potrivă. A 
meritat, atât pentru el, dându-i satisfacţia împlinirii ca naturalist şi 
permiţându-i să treacă de la concepţia „fixistă” (la modă pe atunci 
datorită autorităţii lui Cuvier) la cea evoluţionistă (a cărei precursor 
a fost Lamarck), cât şi pentru omenire, determinând-o să creadă nu-
mai în fapte, nu în speculaţii nefondate ştiinţific.  

Descoperirile lui Darwin făcute în călătoria în jurul lumii. Ne 
vom referi doar la câteva descoperiri care i-au dat de gândit şi aveau 
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să-l conducă, în principal, la argumentarea ştiinţifică a originii speci-
ilor prin selecţie naturală şi la formularea teoriei evoluţioniste.  

1. La Rio de Janeiro a observat că varza cultivată nu este ata-
cată de insecte, ca în Anglia natală. De ce? s-a întrebat Darwin: nu 
cumva între speciile care populează un anumit teritoriu există relaţii 
speciale, se stabileşte cu timpul o adaptare reciprocă? În acest caz, 
varza fiind adusă din Europa relativ recent, nu cumva dăunătorii 
autohtoni n-au avut timp să se adapteze pentru atacarea acesteia?  

2. Tot în America de Sud, la Maldonado, în apropierea estu-
arului fluviului La Plata, Darwin a observat ochii inflamaţi, bolnavi, 
practic fără vedere, ai micului rozător tucutuco (Ctenomis brasiliensis) 
care îşi sapă galerii în pământ şi scoate zgomote asemănătoare cu 
numele său popular. Dacă ţinem seama de felul lui de viaţă strict 
subteran – scrie Darwin (1958, p. 90–91) – lipsa de vedere nu poate 
fi un neajuns prea mare; totuşi e ciudat ca un animal să fie prevăzut 
cu organe expuse vătămării atât de des. Lamarck, dacă ar fi cunoscut 
acest fapt, ar fi fost desigur fericit în speculaţiile lui (probabil cu mai 
mult adevăr decât i se întâmplă de obicei) asupra orbirii dobândite 
treptat de rozătorul Aspalax (Spalax, NN) sau reptila (amfibianul, 
NN) Proteus […]. Fără îndoială, Lamarck ar fi spus că tucutuco se 
află în momentul trecerii la starea Aspalax-ului sau a Proteus-ului”. 

3. Pornind pe uscat de la Bahia Blanca spre Buenos Aires, 
Darwin a descoperit în săpăturile de la Punta Alta un depozit 
fosilifer alcătuit din oase de mamifere primitive, mai ales de eden-
tate, depuse în estuarul unui râu dispărut de mult. „Este foarte inte-
resantă această descoperire – nota el – atât prin numărul mare, cât şi 
prin felul extraordinar al resturilor de animale gigantice de uscat 
îngropate” (Darwin 1958, p. 115). Erau oase de Megatherium, 
Magalonyx, Scelidotherium, Mylodon care avea să-i fie dedicat (M. 
darwini) şi încă alte schelete, unele aproape întregi. Dintre toate 
fosilele, cel mai mult l-au impresionat cele de Toxodon, care era „un 
animal dintre cele mai ciudate din câte s-au descoperit până acum: 
ca mărime este cât un elefant sau un Megatherium, dar conformaţia 
dinţilor, după cum stabileşte dl. Owen, dovedeşte fără îndoială că era 
rudă bună cu rozătoarele […]. Ce uimitor se îmbinau în conforma-
ţia Toxodonului caracteristicile diferitelor ordine de animale, care azi 
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sunt aşa de pronunţat diferenţiate!” (Darwin, 1958, p. 118). Astăzi 
Megatherium şi celelalte „animale gigantice” de la Punta Alta sunt 
considerate strămoşii leneşilor actuali din pădurile sud-americane, 
care, de asemenea, nu au incisivi şi canini (de unde numele lor de 
edentate). Toxodon-ul este clasificat într-un ordin separat de 
ungulate sud-americane; deşi dentiţia seamănă cu a rozătoarelor, nu 
sunt înrudite. Important este că fosilele de la Punta Alta au jucat un 
rol foarte mare în formarea ideilor evoluţioniste în mintea lui 
Darwin. Departe de a considera că sunt „acte de creaţie”, el a avansat 
ipoteza că este mai logic să se considere edentatele actuale ca 
provenite din cele fosile.  

4. Ajungând în America de Sud la sfârşitul unei lungi 
perioadede secetă (1827–1832) cunoscută sub numele de „Gran 
Seco”, Darwin a văzut vegetaţia distrusă şi pământul pustiu, animale 
sălbatice moarte, turme migrând spre fluviul Varana, cadavre cărate 
de apă spre estuarul acestuia, grămezi de oase. Dacă le-ar fi văzut 
Cuvier, a notat Darwin, le-ar fi interpretat ca pe o dovadă de creaţie! 
Ochiului său de naturalist nu i-au scăpat nici plantele de cultură şi 
nici animalele domestice aduse de europeni, care au modificat 
structura florei şi faunei autohtone, ducând printre altele la dispariţia 
unor plante, la sălbăticirea unor animale, etc. Din analiza acestor 
observaţii i-a venit ideea interdependenţei dintre speciile care popu-
lează o anumită regiune.  

5. Cercetarea florei şi faunei din insulele vulcanice 
Galapagos, situate în Oceanul Pacific, la circa 1000 km de coastele 
ecuadoriene, l-a condos pe Darwin la convingerea că, într-adevăr, 
speciile evoluează. El a constatat că flora şi fauna deşi seamănă cu cea 
din America de Sud, are specificul ei, că fiecare insulă are specii pro-
prii. Un exemplu: în timp ce şopârla endemică acvatică 
Amblyrhyncus cristatus populează ţărmul stâncos al tuturor insulelor 
din arhipelag, cea terestră, A. demarlii (care nu are coada turtită late-
ral şi picioarele palmate şi nu se hrăneşte cu alge ca prima specie) 
populează numai interiorul a patru insule din partea centrală a arhi-
pelagului (detalii în Darwin, 1958, p. 378–383). Cea mai de seamă 
caracteristică a istoriei naturale a acestui arhipelag – afirmă Darwin 
(1958, p. 386) constă în faptul că fiecare insulă este locuită de vieţu-
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itoare cu caractere proprii. El a observat că băştinaşii pot deosebi 
broaştele ţestoase de pe diferite insule, deoarece au mărimi şi carac-
tere felurite. Prin urmare, conchide Darwin, probabil că diferitele 
insule au specii sau rase proprii de şopârle ca şi de broaşte ţestoase. 
Bazat pe numeroasele observaţii notate la faţa locului, Darwin a 
dedus că flora şi fauna insulară provin din strămoşi aduşi de curenţi 
oceanici şi pe alte căi de răspândire pasivă din America de Sud, care 
ulterior s-au adaptat la condiţiile de mediu diferite de la insulă la 
insulă. Astfel Darwin a contribuit la rezolvarea problemei strămoşilor 
comuni, a influenţei mediului şi a adaptării la mediu. Tot în insulele 
Galapagos, Darwin, a studiat comportamentul păsărilor care se lăsau 
apropiate sau chiar se aşezau pe mîinile oamenilor. Explicaţia dată a 
fost logică: pe insulele nelocuite de om, păsările nu aveau instinctual 
de apărare, ca în Anglia, de exemplu, unde erau vânate. Rezultă că 
instinctele păsărilor iau naştere în urma unor experienţe de viaţă care 
se fixează în natura organismului şi se transmit ereditar.  

6. Până la începutul secolului al 18 lea, insula Sf. Elena era 
acoperită de păduri întinse, printre care Pădurea Mare. Dacă în 1716 
mai erau arbori, în parte uscaţi, până în 1724 s-au prăbuşit toţi de 
bătrâneţe. Cauza? Caprele, care fuseseră aduse pe insulă în 1502, în 
lipsa carnivorelor, se înmulţiseră în aşa măsură, încât erau lăsate să 
cutreiere peste tot, distrugând lăstărişul şi arborii tineri. Ca urmare, 
pădurile, inclusiv Pădurea Mare, s-au rărit treptat până au dispărut, 
locul lor fiind luat de o câmpie acoperită de o iarbă ţepoasă, care, cu 
timpul, a cuprins totul. Degeaba, în 1731, s-a dat ordin ca toţi por-
cii şi caprele fără stăpân să fie ucişi: fără lăstăriş, pădurile nu s-au 
refăcut. Împreună cu arborii au dispărut multe plante de parter, pă-
sări şi nevertebrate. Darwin (1958, p. 467) preciza: „O asemenea 
modificare atât de considerabilă în vegetaţie a atins nu numai 
moluştele terestre, provocând dispariţia a opt specii, dar în acelaşi fel 
a atins o sumedenie de insecte”. Din acest exemplu se poate deduce 
cât de gravă poate fi intervenţia nesăbuită a omului, introducerea 
unor specii într-un ecosistem fără un studiu în prealabil şi cât de 
complicate pot fi relaţiile trofice dintre specii.  

 În ultimele pagini ale jurnalului de călătorie, Darwin anali-
zează „foloasele şi pagubele, suferinţele şi plăcerile navigării împreju-
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rul lumii”. După el, satisfacţiile călătoriei n-au tras în balanţă cât 
suferinţele. Dacă n-ar fi fost scopul ştiinţific, n-ar fi meritat efortul, 
iar cine suferă ca el, de rău de mare, trebuie să cumpănească bine 
înainte de a pleca, deoarece această suferinţă nu are leac. A fost o 
călătorie grea care l-a extenuat şi i-a şubrezit sănătatea încât, întors 
acasă, a bolit neîntrerupt, până la moarte. A rămas totuşi cel mai 
însemnat eveniment din viaţa sa de naturalist, fiind cel care l-a con-
dus la scrierea operei sale nemuritoare. În cei 23 ani de muncă isto-
vitoare, în care a prelucrat materialul colectat şi notele de teren şi a 
redactat celebra lucrare „On the origin of the species” (vide Darwin, 
1859) îşi mai aducea aminte de întâmplările şi imaginile care l-au 
impresionat cel mai mult: „Crucea Sudului, norul lui Magellan şi 
toate celelalte constelaţii ale emisferei sudice; tromba marină; râul de 
gheţari albaştri, atârnând deasupra mării mai înspăimântător decât 
orice prăpastie; insula-lagună ridicată de coralii clăditori de recife; un 
vulcan în erupţie, prăpădul unui năpraznic cutremur de pământ” 
(Darwin, 1958, p. 479).  

După reîntoarcerea din călătorie (1836–1882) 

 După călătorie, Darwin a avut o activitate ştiinţifică intensă 
la Cambridge şi Londra. La 29 ianuarie 1839 s-a căsătorit cu vara sa, 
Emma Wedgwood, şi s-a stabilit la Londra. Primul său copil, 
Francis, ca şi fetele şi băieţii care au urmat, au fost deopotrivă 
obiectul afecţiunii sale şi obiect de studiu. Rezultatele le-a inclus în 
lucrarea „The expresion of emotions”, tradusă şi în limba română (vide 
Darwin, 1969). Starea precară a sănătăţii sale l-a determinat, în 
1842, să se izoleze de lume în satul Down, situat la 20 de mile de 
Londra (Fig. 3–7). Dar şi aici, deşi ducea o viaţă modestă, lipsită de 
griji, în mijlocul familiei tot mai numeroase, îngrijit de soţia sa 
devotată, era chinuit de o afecţiune a stomacului, care îi producea 
insomnii şi vomă. Citea foarte mult, studia, redacta lucrări ştiinţifice, 
făcea experienţe de laborator, se plimba pe jos sau călare, dar nu mai 
vâna. Ca şef al familiei era bun şi blând, iubit şi respectat, iar ca 
gazdă era politicos şi plăcut, povestea întâmplări din copilărie şi din 
călătoria sa în jurul lumii. Nu era în stare să deranjeze şi să jignească, 
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asculta răbdător pe oricine. Lipsa totală de invidie şi patimi, com-
portamentul amabil şi delicat cu toată lumea, trăda un echilibru 
sufletec perfect, în contrast cu suferinţa lui trupească. Doar când era 
vorba de convingerile sale ştiinţifice, care erau când lăudate, când 
criticate, el rămânea pe poziţia sa de nezdruncinat, bazat pe fapte şi 
experienţe ştiinţifice.  

 Chiar în anul mutării (1842), în liniştea de la Down, 
Darwin a găsit răgazul necesar ca să întocmească prima schiţă a teo-
riei sale evoluţioniste – schiţă care avea să fie descoperită abia la 14 
ani după moartea sa. Doi ani mai târziu (1844) a întocmit o schiţă 
mai amplă şi mai bine argumentată pe care a ezitat s-o publice, cu 
tot îndemnul geologului Charles Lyell şi a altor prieteni, deoarece i 
se părea că materialul pe care se sprijinea teoria sa era insuficient. 
După alţi 12 ani, în 1858, Darwin a primit de la naturalistul Alfred 
Wallace un articol intitulat: „Cu privire la tendinţa varietăţilor de a se 
îndepărta indefinite de timpul iniţial”, rugându-l să-l dea la publicat. 
Surpriza a fost mare: în articolul respectiv, A. Wallace formula toc-
mai concepţia lui Darwin despre originea speciilor, inclusiv princi-
piul luptei pentru existenţă şi al selecţiei naturale! Modest şi bun la 
suflet, Darwin era să renunţe la prioritatea teoriei sale, dar, la insis-
tenţa lui Lyell, a prezentat în acelaşi an (1858), la „Societatea 
linneană”, articolul lui Wallace, împreună cu un scurt rezumat al 
teoriei sale. La îndemnul aceluiaşi prieten, Darwin a redactat celebra 
lucrare „Originea speciilor”, care a apărut la 24 noiembrie 1859, în 
1250 de exemplare, care s-au vândut în aceeaşi zi. Încurajat de suc-
ces, el a continuat să redacteze o serie de lucrări, aparent fără legătură 
între ele, dar care aveau acelaşi scop: să demonstreze valabilitatea 
concepţiei sale în diferite domenii. N. Botnariuc (1961, p. 315) dă 
lista acestora, în total 8 titluri şi 17 ediţii, cu anul de apariţie, şi, la 
unele, dă şi tirajul. C. Motaş, 1972, p. 109, estimează la 5000 nu-
mărul paginilor acestor lucrări:  

– Originea speciilor (ediţiile II 1860, III 1861, IV 1866; V 
1869; VI 1862 mult adăugită, ultima din timpul vieţii lui Darwin) 

– Polenizarea la orhidee (ediţiile I 1862, II 1877) 
– Variabilitatea plantelor şi animalelor în stare domestică (edi-

ţiile I 1868, II 1875) 
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– Originea omului şi selecţia sexuală (ediţiile I 1871, II 1874) 
– Expresia emoţiilor la om şi animale (1872) 
– Plante insectivore (1875) 
– Autobiografia. Polenizarea încrucişată şi autopolenizarea în 

regimul vegetal (ediţiile I 1876, II 1878) 
– Încrucişarea la plante (1880)  
După cum apreciază şi C. Motaş (1972), Darwin a ştiut „să 

primească toate laudele fără să se îmbete de succes şi toate atacurile, 
cu o seninătate şi o linişte desăvârşite”. El a fost copleşit de critici, 
dar şi de onoruri. A primit numeroase medalii, decoraţii, premii şi 
titlul de membru a 69 de societăţi din întreaga lume, inclusiv de la 
„Societatea transilvană de Ştiinţe naturale din Sibiu”.  

În iulie 1881, la 72 de ani, Darwin îi scria lui A. Wallace că 
merge foarte greu, că nu ştie ce poate să mai facă în puţinii ani care îi 
mai rămâneau să trăiască: „Am tot ce-mi trebuie ca să fiu fericit şi 
mulţumit, însă viaţa pentru mine este tare obositoare”. Totuşi conti-
nua să lucreze la o problemă de fiziologie vegetală care îl preocupa: 
acţiunea carbonatului de amoniu asupra rădăcinilor şi frunzelor. 
Nici nu bănuia că „doamna cu coasa” stătea deja la pândă. Începând 
din februarie 1882, crizele cardiace, exprimate prin aritmie şi fibrila-
ţie atrială s-au îndesit, pentru ca vineri 19 aprilie, la ora 16, inima să 
nu-i mai bată. Avea 73 de ani abia împliniţi. Ilustrul naturalist a fost 
înmormântat la Westminster Abbey în prezenţa reprezentanţilor 
Franţei, Germaniei, Italiei, Rusiei şi Spaniei, ai unor universităţi şi 
socieţăţi ştiinţifice şi numeroşi confraţi şi prieteni. Mormântul său se 
află în naosul mănăstirii, în apropierea celui al lui Isaac Newton – alt 
gigant al ştiinţei universale.  

Concepţia evoluţionistă a lui Darwin  

 În cele ce urmează încercăm să schiţăm, cât mai pe scurt, 
concepţia evoluţionistă a lui Darwin. Pentru o informare exhaustivă 
este necesară consultarea, în principal, a următoarelor lucrări: Ch. 
Darwin (1957, 1958, 1962, 1967, 1969), E. Racoviţă (1929, 1993), 
N. Botnariuc (1961, 1967, 1992, 2003), C. Motaş (1972), B. 
Stugren (1965), Gh. Hasan (1998), S. J. Gould (2002), Gh. 
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Mustaţă (2003), Gh. Mustaţă şi Mariana Mustaţă (2006). După noi, 
dintre toate, lucrarea lui Gh. Mustaţă (2003) conţine cea mai con-
cisă şi clară prezentare a concepţiei evoluţioniste a lui Darwin, inclu-
siv a teoriilor postdarwiniste, în stilul său atractiv, inconfundabil.  

 J. B. Lamarck a fost primul naturalist care a ajuns la conclu-
zia că lumea vie n-a fost dintotdeauna aceeaşi, că speciile se 
transformă sub influenţa condiţiilor de mediu şi că omul a descins 
din „maimuţele cvadrumane” (cu patru mâini). Aceste idei le-a expus 
acum două secole, în lucrarea sa fundamentală „Philosophie 
Zoologique” publicată în 1809. El este considerat fondatorul teoriei 
transformiste, după care Dumnezeu a creat lumea şi care, prin 
transformări succesive, a devenit ceea ce este astăzi. Teoria lul 
Lamarck se bazează pe două legi: legea uzului şi neuzului, enunţată 
de G.L. Buffon, şi legea moştenirii caracterelor dobândite, care nu 
este acceptată de genetica modernă. De neînţeles este faptul că 
Lamarck nu recunoştea specia pe motiv că, fiind în continuă 
transformare, nu are o existenţă reală. Teoria transformistă n-a fost 
acceptată de contemporanii săi, deşi a fost apărată pătimaş de 
Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire împotriva atacurilor lui Georges 
Cuvier. Cu cartea nevândută, a murit uitat, orb şi sărac la 85 de ani. 
A fost înmormântat la groapa comună.  

 Fundamentarea teoriei evoluţioniste a fost făcută de Charles 
Darwin în celebra sa lucrare „Originea speciilor”, apărută în 1859, 
exact la jumătate de secol după Filosofia Zoologică a lui Lamarck. 
Este considerată actul de naştere al teoriei evoluţioniste. După cum 
am văzut, contactul direct cu natura în timpul călătoriei în jurul 
pământului i-a furnizat sufficient material în favoarea acestei con-
cepţii. Prelucrând acest material, el a reuşit să descifreze mecanismele 
care determină evoluţia speciilor. În cursul predat la Facultatea de 
Biologie din Bucureşti (v. Negrea, 1953–1954), profesorul N. 
Botnariuc ne-a făcut cu creta pe tablă schema sugestivă a gândirii 
darwiniste, schemă pe care a preluat-o în cartea sa „Din istoria 
Biologiei generale” (N. Botnariuc, 1961, p. 319): 
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Variabilitatea şi ereditatea: 

– suprapopulaţia – lupta pentru existenţă – selecţia naturală 
– transformarea speciilor sălbatice  

– selecţia artificială – transformarea organismelor domestice  
 
 Profesorul Botnariuc ne-a atras atenţia că liniuţele indică 

succesiunea evenimentelor şi nu derivaţii: variabilitatea furnizează 
materialul pentru evoluţie; ereditatea este factorul care fixează varia-
ţiile, duce la acumularea lor în timp; suprapopulaţia generează sau 
intensifică lupta pentru existenţă, iar selecţia naturală (“supravieţuirea 
celor mai bine adaptaţi” la A. Wallace) duce la transformarea specii-
lor sălbatice. Schema pentru speciile domestice este mult simplificată 
datorită omului care face selecţia în interesul său. Cum bine sublini-
ază Gh. Mustaţă (2003, p. 27), selecţia naturală reprezintă un factor 
atât al evoluţiei cât şi motorul ei; ea reprezintă mecanismul natural 
prin care evoluţia speciilor este canalizată într-o anumită direcţie.  

Factorii evoluţiei 

1. Variabilitatea constă în însuşirea organismelor de a răs-
punde diferit, de la individ la individ, la factorii de mediu, dând 
naştere la aşa numitele variaţii. Există mai multe tipuri de variabili-
tate: definită, care apare la toţi indivizii unei populaţii în urma mo-
dificării unor factori de mediu; indefinită, care afectează diferit indi-
vizii unei populaţii în urma modificării unor factori de mediu; core-
lativă, care derivă din cele două enumerate şi se desfăşoară conform 
legii corelaţiei (ex: apariţia unei variaţii la un organ determină modi-
ficări şi la organele cu care este în corelaţie – dar există şi cazuri 
neexplicate: pisicile de culoare albă şi ochi albaştri sunt surde etc); 
prelungită, care se manifestă la mai multe generaţii (dacă se menţin 
condiţiile care au provocat respectiva variabilitate); în salturi bruşte 
(care nu constă în modificări mici acumulate treptat), ca în cazul 
unor rase de oi sau vite (ex. rasa de oi Ancona cu picioare foarte 
scurte etc.) – variabilitate considerată de Darwin ca neimportantă în 
evoluţia speciilor.  
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2. Ereditatea este un factor la fel de important al evoluţiei, 
deoarece fixează micile variaţii apărute şi le transmite la generaţiile 
viitoare. Este vorba deci de transmiterea caracterelor noi de la ascen-
denţi la descendenţi. Darwin precizează că nu toate variaţiile se 
transmit prin ereditate (ex. variabilitatea prelungită poate să împie-
dice fixarea ereditară dacă, cu fiecare generaţie, este afectat caracterul 
respectiv). Darwin explică transmiterea caracterelor ereditare prin 
teoria pangenezei. Urmându-l pe Democrit, admitea existenţa unor 
particule materiale cu rol ereditar, numite gemule, care se găsesc în 
celulele sexuale şi care pot circula prin organism, unde pot fi influ-
enţate de factorii de mediu. După Darwin există o ereditate simplă, 
când se moştenesc însuşirile unui singur părinte, realizată prin 
înmulţire vegetativă (autogamă) şi o ereditate compusă, când participă 
doi parteneri, fiind vorba de înmulţirea sexuată (alogamă).  

3. Suprapopulaţia este un factor important care poate 
determina sau intensifica lupta pentru existenţă. Darwin s-a inspirat 
din principiul suprapopulaţiei lansat de Thomas Malthus în lucrarea 
sa „Eseu asupra principiului populaţiei”. De fapt el observase tendinţa 
organismelor de a se înmulţi nelimitat ca mijloc de supravieţuire a 
speciilor cu mult înainte de a cunoaşte cartea lui Malthus. Darwin a 
adus dovezi incontestabile care atestă că numărul de indivizi nu 
depinde neaparat de numărul de ouă depuse (ex. struţul depune 
până la 20 de ouă, iar condorul cel mult două ouă şi totuşi sunt mai 
mulţi condori decât struţi; explicaţia e simplă: ouăle de condori nu 
sunt distruse de prădători). Înmulţirea exagerată a unor organisme se 
realizează numai în situaţii speciale, ca urmare a acţiunii puternice a 
unor factori de mediu, sau când intervine omul şi distruge echilibrul 
natural dintre speciile unui ecosistem (am menţionat deja efectul 
introducerii caprelor în insula Sf. Elena). Unele exemple ale lui 
Darwin demonstrează inexistenţa suprapopulaţiei în mediul natural, 
neantropizat. Numărul mare de „germeni” nu este şi nu poate fi 
cauza suprapopulaţiei.  

4. Lupta pentru existenţă este un factor de maximă impor-
tanţă în teoria lui Darwin. Această luptă poate fi de trei feluri: lupta 
cu factori de mediu (secetă, îngheţ, inundaţii etc); lupta intraspecifică 
(între indivizii aceleiaşi specii, care concurează la acelaşi spaţiu, 
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hrană, locuri de reproducere etc); lupta interspecifică (considerată de 
Darwin ca motorul biologic al evoluţiei). Lupta interspecifică pentru 
existenţă are ca efect limitarea extinderii teritoriale a speciei şi a 
înmulţirii exagerate; de asemenea, ea influenţează dezvoltarea speciei. 
Altfel spus, este vorba de lupta dintre prădător şi pradă, de ceea ce 
noi, ecologii, numim relaţiile trofice dintre carnivore şi erbivore, de 
ciclurile şi lanţurile trofice alcătuite dintr-un număr variabil de 
verigi, după schema: resurse trofice –> producători primari (în spe-
cial plantele) –> consumatori primari (animale care se hrănesc cu 
producători) –> consumatori secundari de diferite grade (animale 
care se hrănesc cu producători primari şi/sau cu consumatori pri-
mari) –> descompunători (care închid ciclul respectiv) (detalii în Şt. 
Negrea, A. Negrea, A. Ardelean, 2004).  

5. Selecţia naturală este cel mai important factor al evoluţiei, 
supranumit, cum menţionam, „motorul evoluţiei”. Este factorul care 
ţine echilibrul în natură, eliminând sau promovând dezvoltarea 
anumitor varietăţi întâmplătoare. Apelând la selecţia naturală, 
Darwin a exclus necesitatea intervenţiei unor forţe din afara naturii 
înconjurătoare. Cu alte cuvinte, el a descoperit că natura acţionează 
ca unicul selector. Oricare dintre factorii de mediu care determină 
modificări poate acţiona ca atare. Variaţiile care rezultă din această 
acţiune pot fi pozitive, favorizând indivizii care le poartă, altele însă 
se dovedesc negative, defavorizând pe purtătorii lor. Rezultă, logic, 
că vor supravieţui indivizii cei mai apţi la condiţiile de mediu modi-
ficate. Cu cât aceste condiţii se menţin mai multă vreme, cu atât 
variaţiile pozitive se accentuează, putând apare, prin corelaţia dintre 
organe, însuşiri noi care se transmit genetic la urmaşi. Selecţia natu-
rală triază variaţiile apărute la unii indivizi, ea nu provoacă apariţia 
de noi variaţii în nici un caz. Rezultă că selecţia naturală asigură 
deopotrivă adaptarea şi evoluţia speciilor, că ea are un rol creator. 
Fenomenul de homocromie, de exemplu, este creat prin selecţie 
naturală. Se poate afirma, în lumina concepţiei darwiniste, „că evo-
luţia este adaptativă, iar adaptarea, la rândul ei, este evolutivă” (Gh. 
Mustaţă, 2003).  

6. Selecţia sexuală. Darwin a observat că nu întotdeauna 
caracterele sexuale secundare sunt folositoare individului purtător în 
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lupta pentru existenţă: unele nu-i oferă nici un avantaj, iar altele îl 
pot pune în pericol. De asemenea, că există obiceiuri, cum sunt 
cântatul sau dansurile nupţiale la păsări care, atrăgând atenţia carni-
vorelor, acestea pot ataca prin surprindere. Şi totuşi, de ce sunt 
selecţionate asemenea caractere morfologice şi comportamente care, 
în loc să fie eliminate, sunt dimpotrivă întărite? Darwin le-a explicat 
prin selecţia sexuală care le promovează pentru că asigură împereche-
rea celor mai apţi, capabili să dea descendenţii cei mai viguroşi, mai 
înzestraţi genetic, deci o selecţie benefică în final pentru specie, nu 
pentru individ. „Această formă de selecţie, subliniază Darwin (1967), 
depinde nu de lupta pentru existenţă în legătură cu alte organisme 
sau cu condiţiile externe, ci de lupta între indivizii de acelaşi sex, în 
general masculi, pentru posedarea celuilalt sex”. Darwin era convins 
că toate caracterele sexuale secundare sunt de un real folos în lupta 
pentru posesia femelei. Masculii cei mai bine înzestraţi, mai 
îndrăzneţi, mai atractivi, vor triumfa în această competiţie, care este 
mai puţin riguroasă decât lupta pentru existenţă: „Un cerb fără 
coarne sau un cocoş fără pinteni, scrie Darwin (1967, p. 179), vor 
avea mai puţine şanse de a lăsa o descendenţă numeroasă”.  

7. Originea organismelor domestice şi selecţia artificială. 
Bazându-se pe studiul aprofundat al datelor morfologice, ecologice, 
paleontologice şi istorice, precum şi pe rezultatele comparării raselor 
domestice cu speciile sălbatice apropiate, Darwin a reuşit să demon-
streze originea monofiletică a multor plante cultivate şi animale do-
mestice. Printre altele, el a demonstrat fără dubiu că toate rasele de 
porumbei domestici se trag din Columba livia. La fel a procedat şi cu 
rasele de găini domestice, dovedind fără tăgadă că provin din Gallus 
bankiva, care trăieşte şi astăzi în stare sălbatică, în pădurile din India, 
Indonezia, Filipine şi Arhipelagul Malaiez. La fel s-a dovedit că rasele 
de iepuri domestici provin din Oryctolagus cuniculus din sud-estul 
Europei, rasele de măgari domestici din Equus taeniopus etc. În 
acelaşi mod Darwin a rezolvat şi problema originii plantelor domes-
tice, demonstrând că numeroasele soiuri de porumb, varză, fasole, 
mazăre, cartofi, caişi etc, au o origine monofiletică (detalii în N. 
Botnariuc, 1961, p. 338–340). Atât la animale cât şi la plante există 
şi cazuri de origine polifiletică, în sensul că un grup întreg de rase 
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domestice provin dintr-o specie sălbatică, alt grup din altă specie, 
fiecare din aceste grupe având deci tot o origine monofiletică. Rezol-
varea problemei originii plantelor cultivate şi a animalelor domestice 
a fost de o mare importanţă, deoarece demonstrarea originii 
polifiletice ar fi permis interpretări fixiste, în timp ce demonstrarea 
originii monofiletice a fost însăşi demonstrarea evoluţiei (N. 
Botnariuc, 1961, p. 338).  

Toate soiurile de plante cultivate şi rasele de animale domes-
tice au fost create de oameni în scopuri concrete, precise, din nece-
sităţi economice, gusturi estetice sau fantezii. Ei au ajuns la rezulta-
tele scontate prin selecţie artificială. După Darwin aceasta este de 
două feluri: inconştientă şi metodică.  

7.1. Selecţia artificială inconştientă s-a practicat de om de 
când a început să vâneze şi apoi să cultive plante. El nu îşi propunea 
crearea unei rase sau soi anumit, avea în vedere doar satisfacerea 
nevoilor imediate ale familiei sau a colectivităţii în care trăia. Practic, 
el păstra numai indivizi corespunzători intereselor sale: păsări bune 
ouătoare, vitele cele mai bune de lapte sau de carne, seminţele de la 
plantele cele mai productive etc. De fapt, acest tip de selecţie s-a 
practicat continuu şi se mai practică şi în zilele noastre.  

7.2. Selecţia artificială metodică sau conştientă. Selecţionerul 
îşi propune un scop precis, crearea unei rase noi de animale cu anu-
mite calităţi sau modificarea unor însuşiri într-o direcţie anumită. 
Aceste scopuri sunt atinse prin selecţia variaţiilor individuale cores-
punzătoare, recurgând la încrucişări, înlăturând indivizii 
necorespunzători fără a ezita. Selecţia metodică durează timp de 
generaţii până să atingă scopul propus. La fel şi în cazul obţinerii 
unor soiuri noi de plante. Pentru detalii despre selecţia artificială a se 
vedea N. Botnariuc (1961, p. 340–344).  

Concepţia lui Darwin despre specie 

 Este specia o realitate care stă la baza evoluţiei sau este o 
categorie artificială, inventată de taxonomişti, ca toate categoriile 
supraindividuale. Dacă este o realitate, cum s-a format şi evoluat? 
Darwin a răspuns adecvat şi documentat, elaborând „Schema diver-
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genţei caracterelor” (vide N. Botnariuc, 1961, p. 383), pe care, dat 
fiind spaţiul limitat, nu o putem reproduce şi comenta. Putem însă 
să redăm concluziile la care a ajuns autorul diagramei, rezumate de 
N. Botnariuc (op. cit., p. 385): „Din diagramă se constă că procesul 
evoluţiei, deci al descendenţei formelor, poate fi prezentat printr-un 
arbore filogenetic în care ramurile tot mai subţiri şi mai numeroase 
reprezintă carcaterul divergent şi tot mai diversificat al formelor. 
Divergenţa şi diversificarea formelor apar drept consecinţe necesare 
ale selecţiei naturale, ele fiind avantajoase formelor ce evoluează. În 
cursul acestui proces, continuarea desfăşurării lui (deşi neregulată, 
unele specii rămânând neschimbate perioade îndelungate) duce în 
mod necesar la discontinuitatea formelor din fiecare moment, dato-
rită luptei pentru existenţă, care elimină de obicei formele interme-
diare. În felul acesta, aplicând principiul divergenţei caracterelor, 
Darwin a rezolvat contradicţia dintre continuitatea procesului evo-
luţiei şi discontinuitatea speciilor din natură şi a explicat de ce speci-
ile sunt grupuri reale, în general bine conturate, având o constanţă 
relativă în timp şi spaţiu”.  

 După N. Botnariuc (op. cit., p. 385), Darwin greşeşte când 
explică divergenţa caracterelor ca rezultat al luptei intraspecifice. De 
altfel, el n-a adus dovezi în sprijinul acestei forme de luptă şi, de 
aceea, nu poate fi invocată ca un factor necesar şi permanent al pro-
cesului de evoluţie. După N. Botnariuc „acest rol îl poate îndeplini 
cu succes lupta dintre specii mai apropiate sau mai îndepărtate, luptă 
în urma căreia formele intermediare, fiind mai puţin adaptate la 
anumite condiţii precise, vor fi în general eliminate”.  

 Darwin n-a dat o definiţie a speciei. Ba mai mult, ca şi 
Lamarck, n-a recunoscut specia ca reală, ca pe o etapă a evoluţiei, ci 
doar ca o entitate în continuă transformare. „Privesc termenul de 
specie – scrie Darwin – ca fiind dat în mod arbitrar, din motive de 
comoditate, unui grup de indivizi care se aseamănă foarte mult între 
ei; termenul de specie nu se deosebeşte în mod esenţial de cel de 
varietate, care se dă unor forme mai puţin distincte şi mai variabile. 
De asemenea, şi termenul de varietate, în comparaţie cu simplele 
diferenţe individuale, este aplicat în mod arbitrar şi din comoditate, 
astfel că, în această perioadă speciile sunt despărţite unele de altele 
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prin hiatusuri mari sau mici, iar unele se găsesc chiar la hotarul din-
tre specii şi subspecii”. Deşi n-a recunoscut specia ca pe o realitate, 
Darwin a contribuit mult la cunoaşterea speciei în dinamica sa.  

 Legat de problema speciei, a evoluţiei divergente, trebuie să 
amintim că Darwin este cel care a fundamentat ştiinţific descen-
denţa omului din maimuţele antropoide, aducând în lucrarea sa 
(Ch. Darwin, 1967) mult mai multe argumente decât Lamarck.  

Încheiere 

 Tot spre deosebire de Lamarck, Darwin a avut un succes ful-
minant cu teoria evoluţionistă, care s-a răspândit cu repeziciune în 
lumea ştiinţifică şi nu numai, schimbând în bună măsură gândirea 
biologică şi filosofică. Acest imens succes s-a datorat, fără îndoială, 
susţinerii şi apărării darwinismului, cu înverşunare şi noi dovezi de 
către două personalităţi de mare autoritate ştiinţifică. Este vorba de 
Thomas Huxley, care a apărat darwinismul împotriva acuzaţiilor 
unor reprezentanţi ai bisericii, şi de Ernst Haeckel care a îmbogăţit 
concepţia evoluţionistă cu rezultatele sale personale în această direc-
ţie. Important este că darwinismul a rezistat peste decenii până în 
zilele noastre, curăţat de aspectele depăşite şi îmbogăţit cu aspecte şi 
idei noi, rezultate din datele acumulate de diferite discipline biolo-
gice moderne.  

 Am putea continua expunerea noastră succintă despre 
Darwin şi darwinism cu prezentarea teoriilor neodarwiniste: teoria 
micelară a eredităţii formulate de K.W. Nägeli (1884); teoria 
mutaţionistă fondată de Hugo de Vries (1901–1903); neodarwi-
nismul (weismanismul) lui August Weismann care a dezvoltat ideile 
lui Nägeli; teoria factorilor ereditari fundamentată de Gregor 
Mendel; teoria cromozomială a eredităţii, bazată pe legile lui Mendel 
şi lansată de Th. Morgan; teoria izolării geografice fundamentată de 
M. Wagner. La urmă ne-am fi oprit la teoria sintetică a evoluţiei 
(TSE) bazată pe teoria selecţiei naturale – „coloana vertebrală” a 
teoriei lui Darwin, şi am încheia cu cele mai recente curente şi teorii 
ale evoluţiei: teoria neutralistă a lui M. Kimura şi T. Ohta; teoria 
antisintetică (saltaţionistă, a echilibrului punctat); teoria autoevo-
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luţiei a lui Lima de Faria şi am încheia cu neolamarckismul modern. 
Dar cum expunerea acestor teorii, cât de succint, ar ocupa zeci de 
pagini, trimitem cititorul la trei lucrări de referinţă: N. Botnariuc 
(1992), S. J. Gould (2002) şi Gh. Mustaţă (2003) – ultima benefi-
ciind de avantajul ultimei apariţii şi de un stil atractiv, pe înţelesul 
tuturor.  

Epilog 

 Soarta a vrut, paradoxal, ca un licenţiat în teologie (prin 
voinţa tatălui) şi naturalist autodidact (prin vocaţia şi pasiunea sa) să 
fundamenteze ştiinţific teoria evoluţionistă. Cum a rezolvat Darwin 
această problemă de conştiinţă? Edificatoare este dicuţia sa cu            
L. Büchner şi dr. Aveling, relatată în „Amintirile” lui N. Leon 
(1925, p. 16), şi preluată de C. Motaş (1972, p. 137). La un dejun 
oferit de Darwin la locuinţa sa din Down celor doi confraţi, venind 
vorba de cartea lui Büchner despre inteligenţa la animale, gazda i-a 
întrebat: „De ce vă numiţi singuri ateişti?” Aveling i-a răspuns: 
„Pentru că nu avem nici o probă despre existenţa lui Dumnezeu [...], 
fiindcă ştiinţa omenească nu cunoaşte decât ordinea naturală a 
lucrurilor, sau o conexiune neîntreruptă de cauze şi efecte, şi fiindcă 
invocarea cauzelor supranaturale baricadează drumul ştiinţei [...]. Nu 
admitem pe Dumnezeu fiindcă existenţa lui nu este demonstrată şi, 
prin urmare, toată speranţa noastră trebuie s-o îndreptăm spre lumea 
aceasta şi nu spre cea viitoare”. „Atunci pentru ce nu vă numiţi mai 
bine agnostici în loc de ateişti?” a replicat Darwin. Apoi, râzând, i-a 
întrebat dacă nu cumva cred că aceste idei sunt bune deocamdată 
numai pentru oamenii superiori, culţi şi cugetători, dar nu şi pentru 
mulţime, care nu era încă suficient de instruită pentru a le înţelege 
pe deplin. Din această discuţie rezultă că Darwin, în modestia şi 
prudenţa sa, se străduia să nu rănească pe nimeni în ce priveşte 
convingerile personale. El se declara „agnostic” în privinţa religiei şi 
nu „ateist”, şi respecta părerea fiecăruia dacă era sinceră. „Îl interesa, 
aşa cum mărturiseşte în multe locuri, evoluţia de orice fel, chiar şi a 
concepţiilor pe care le are un om”, încheie C. Motaş relatarea din 
cartea sa dedicată lui Darwin.  
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Fig. nr. 1. Charles Darwin la 22 ani 
(1831) înainte de plecarea cu bricul 
„Beagle” în marea călătorie de cinci 
ani în jurul lumii (din Ch. Darwin, 
1958). 

Fig. nr. 2. Robert Fitz Roy, 
căpitanul vasului Beagle (din Ch. 
Darwin, 1958) 

 

 
Fig. nr. 3. Cabinetul de lucru al lui Charles Darwin din casa de la Down 

(www.englishheritageimages.com) 
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Fig. nr. 4. Charles Darwin la 
vârsta senectuţii în grădina 
casei sale din Down  
(după F. Leroy, 1966). 

 

Fig. nr. 5. Bustul lui Ch. 
Darwin de la Institutul Botanic 
din Bucureşti (foto Şt. Negrea 
făcută la solicitarea lui  
C. Motaş pentru cartea 
„Charles Darwin”, publicată  
în 1973). 

 

Fig. nr. 6. Ernst Haeckel 
(1834–1919), cel mai înflăcărat 
adept al lui Charles Darwin, 
propagator neobosit al 
darwinismului  
(din C. Motaş, 1973). 

 
 


