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MOTTO: „Călătoria pe Beagle a fost, fără 
îndoială, evenimentul cel mai important al vieţii mele... Am 
simţit totdeauna că prima instruire adevărată şi educare a 
minţii le datorez acestei călătorii”. 

(Charles Darwin – Autobiografie) 
 
 

Abstract: If the journey of Charles Darwin on board of HMS 
Beagle is well-known, the people who contributed to his departure in this 
extraordinary and fruitful voyage are less familiar to the public. The author 
presents details on relationships and characters that cast new light on the 
circumstances that favoured the apparition of the evolutionism. 

 
 
S-ar mai putea spune oare ceva nou despre genialul şi 

nonconformistul biolog englez Charles Robert Darwin, născut la 
Shrewsbury, la 12 februarie 1809, anul în care apărea la Paris – ciu-
dată coincidenţă a istoriei, lucrarea Philosophie zoologique1, a 
francezului Jean Baptiste Lamarck, botanist eminent devenit din ne-

 
1  Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de la Marck- Philosophie 

zoologique, on exposition des considérations relatives á l’histoire naturelle des 
animaux, á la diversité de leui organisation et l’histoire des facultés qu’il en 
obtiennent, aux causes phisyque qui maintiennent en eux la vie et donnent lieux 
aux monvements qu’ils exécutent; enfin, ácelles qui produisent les unes les 
sentiments et les autoos l’inteligence de ceux qui en sont donés.Paris, chez Dentu, 
tomes I et II, in 8”, 1809. 
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voie zoolog la Muséum? Era prima teorie coerentă a evoluţiei vieţu-
itoarelor.  

Comunitatea ştiinţifică, şi nu numai ea, nu a trebuit să 
aştepte împlinirea bicentenarului naşterii savantului şi nici scurgerea a 
150 de ani de la publicarea operei sale capitale The Origin of Species2 
pentru a reacţiona. Încă din 1860 (lucrarea lui Darwin apăruse la 24 
noiembrie 1859 într-un tiraj de 1250 exemplare care s-a epuizat 
într-o singură zi, uimitor interes pentru o carte ştiinţifică), s-a pornit 
o adevărată avalanşă de comentarii. Cronici entuziaste, aprecieri elo-
gioase, dar şi critici severe, ironii gratuite şi, nu de puţine ori, izbuc-
niri de ură şi dispute publice aprinse. 

S-a scris enorm, timp de un veac şi jumătate, asupra operei 
lui Charles Darwin, nu întotdeauna cu bună credinţă şi din păcate 
au fost puţini cei care au dorit sau au putut să consulte manuscrisele 
sale, jurnalele, carnetele de note (faimoasele carnete secrete, cinci la 
număr, însemnate cu primele litere ale alfabetului, de la A – consa-
crat geologiei, la E, ultimele patru privind zoologia), schiţele 
premergătoare elaborării concepţiei sale evoluţioniste sau imensa 
corespondenţă, adesea cu precizări de mare importanţă pentru istoria 
ştiinţelor biologice. Până şi „Autobiografia” sa, redactată spre sfârşitul 
vieţii (1876) şi publicată abia în 1887, la cinci ani de la stingerea din 
viaţă, a avut pasaje eliminate la cererea soţiei sale Emma3. Inteli-
gentă, cultă, vorbind câteva limbi şi cântând la pian cu o sensibilitate 
aparte (fusese eleva lui Chopin), aceasta a socotit că unele pasaje pri-
vind religia ar fi putut afecta memoria ilustrului său văr şi soţ. 

Doar în 1958, nepoata sa, Nora Barlow, a încredinţat tipa-
rului textul complet al manuscrisului original care astăzi se păstrează 
în biblioteca Universităţii din Cambridge (The Autobiography of 
Charles Darwin, with Original Omissions Restored ed. by Nora Barlow, 
London, Collins, 1958). 

Tot această îndrăzneaţă şi harnică cercetătoare a vieţii şi ope-
rei bunicului său publicase în 1933 jurnalul de pe Beagle (Beagle’ 

 
2  The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preseration of favoured 

races in the Sruggle Life – London, John Murray, 1859. 
3  Francis Darwin and A. C. Seward (editor) – Emma Darwin, Wiffe of Charles 

Darwin, A Century of Family letters, Cambridge University Press, 1904. 
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Diary: Charles Darwin’s Diary of the Voyage of H.M.S. Beagle), notele 
zilnice ale naturalistului, redactate sub impresia evenimentelor, nu 
de puţine ori dramatice, ale călătoriei. În aceste carnete, ale căror 
pagini au fost umplute de scrisul grăbit al tânărului naturalist, per-
sistau încă pasiunea, prescurtările, emoţiile, intuiţiile care într-o zi 
vor fi poate abandonate, naivitatea, care nu a fost încă complet cer-
nută prin sita raţiunii şi a timpului, în faţa a tot ce se iveşte la trece-
rea continuă prin lumină şi umbre. Lucruri spuse pe jumătate, 
imprecizii, greşeli, de asemenea contrasensuri, probabil necesare, 
cum comentează în chip fericit cercetătorul francez Jean Claude 
Ameisen în ultima sa carte consacrată lui Darwin4. 

Sigur, în 2009 există deja textele esenţiale privind viaţa şi 
opera lui Charles Darwin, completările aduse de evoluţia cercetărilor 
biologice, genetice, etologice, dar multe detalii s-au estompat în cur-
gerea timpului, acea „mică istorie”, nu întotdeauna lipsită de 
importanţă, mai oferă încă aspecte inedite sau măcar corectează falsa 
părere – mult prea adânc înrădăcinată – în ceea ce în mod obişnuit 
numim opinie generală. Câteva exemple de acest fel pot fi aflate în 
istoria participării tânărului de 22 de ani, entuziast, pasionat de na-
tură, colecţionar de coleoptere, dar cu o pregătire sumară doar în 
domeniul geologiei, la o expediţie în jurul lumii. Aceasta avea să 
rămână în istorie, alături de marile explorări ale unor navigatori 
celebri precum James Cook, La Perouse, Bougainville, nu prin carto-
grafierea ţărmurilor Ţării de Foc, ci tocmai prin observaţiile lui 
Charles Robert Darwin şi consecinţele pe care acestea le vor avea 
asupra gândirii şi viitoarei sale opere. 

Evoluţia intelectuală a tânărului englez despre care tatăl său 
spunea, la un moment dat: „nu te interesează nimic în afară de 

 
4  Iată un pasaj edificator din Autobiografie: „La o oră oarecare din zi îmi scriam 

Jurnalul şi mă străduiam să descriu cu grijă şi exactitate tot ce văzusem. Acesta a 
fost un exerciţiu bun. Jurnalul mi-a servit, în parte, la înlocuirea scrisorilor şi 
trimeteam în Anglia fragmente din el de câte ori mi se ivea prilejul... Nu-mi 
alegeam subiectele de meditaţie sau de lectură decât dintre cele ce se raportau 
direct la ceea ce văzusem sau ar fi fost posibil să văd în curând. Şi deprinderea 
aceasta a minţii a durat tot timpul celor cinci ani ai călătoriei; sunt sigur că 
disciplina aceasta mi-a îngăduit să fac tot ceea ce am făcut în ştiinţă.” 
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vânătoare, de câini şi de prins şobolani. Ai să fii o ruşine şi pentru 
familie şi pentru tine”, a fost extraordinară şi s-a datorat, în buna 
parte, şansei de a participa la expediţie pe nava Beagle. Şansă care ne 
apare astăzi destul de curioasă, dacă ne gândim la studiile de medi-
cină de la Edinbourg, eşuate din pricina sensibilităţii la sângerările şi 
durerile bolnavilor operaţi fără anestezie, sensibilitate moştenită de la 
părintele său, care terminase medicina forţat de tatăl său, Erasmus 
Darwin, autorul Zoonomiei, devenind un excelent diagnostician, dar 
evitând intervenţiile chirurgicale. Studiile de teologie de la Christ’s 
College din Cambridge, începute în octombrie 1827, pentru a 
deveni pastor anglican, au fost urmate fără prea mare interes, dar i-au 
permis să cunoască câţiva remarcabili profesori care l-au îndrăgit şi 
l-au ajutat în orientarea viitoarei cariere de naturalist. Unul dintre 
aceştia a fost reverendul John S. Henslow (1796–1861), un bun bo-
tanist, pasionat şi de mineralogie. 

La reuniunile organizate de acesta săptămânal, Charles 
Darwin a avut ocazia să cunoască pe celebrul mineralogist W. 
Whewell şi pe cel care avea să-i devină îndrumătorul său în geologie, 
Adam Sedgwick (1758–1873), profesor la Oxford, care îl va lua cu el 
în cercetările de teren. Ultima dintre acestea s-a desfăşurat în nordul 
Ţării Galilor, în 1831. La întoarcere, Darwin va primi celebra scri-
soare din 24 august prin care Henslow îi comunica că l-a propus ca 
naturalist pentru expediţia navei Beagle, care urma să părăsească 
Anglia spre sfârşitul anului. 

Dar lucrurile nu au fost chiar atât de simple cum sunt pre-
zentate de obicei. Comandantul expediţiei şi căpitanul navei Beagle, 
Fitz Roy, tipul perfect al aristocratului englez din prima jumătate a 
secolului al XIX-lea, s-a adresat întâi lui George Peacock, profesor de 
astronomie la Cambridge, rugându-l să-i recomande un naturalist. 
Acesta se gândeşte imediat la un anume Leonard Jenyns, pe care îl 
consideră „un naturalist perfect”. Dar acesta, din fericire, refuză pro-
punerea de a se îmbarca pe Beagle. 

Cine era, de fapt, acest Jenyns care se bucura de faimă la 
Cambridge şi mai ales de prietenia unor profesori celebri în această 
cetate universitară? Se născuse în primul an al secolului al XIX-lea, 
făcuse studii de teologie la Cambridge, începând din 1818, iar în 
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anul 1824 obţinuse titlul de pastor şi i se încredinţase o parohie. Era 
însă pasionat de istoria naturală şi mai ales de ornitologie, fiind pri-
mit încă din 1823 printre membrii Societăţii Lineene. Parohului 
naturalist i se încredinţase chiar spre studiu o parte dintre materialele 
ştiinţifice colectate pe ţărmurile Ţării de Foc de către prima expedi-
ţie condusă de căpitanul King (1828–1830) şi la care participase şi 
Fitz Roy. În 1831, Jenyns, în vârstă de 31 de ani, îşi motivează refu-
zul afirmând că are probleme cu sănătatea şi nu îşi poate îngădui o 
călătorie pe mare de lungă durată. Va trăi, totuşi, 93 de ani. Motivul 
real era că Jenyns nu dorea să îşi părăsească enoriaşii pentru o 
perioadă atât de lungă. 

În această situaţie pe care nu o prevăzuse, George Peacock îi 
scrie colegului său de la Cambridge, profesorul de botanică John 
Henslow, rugându-l să-i recomande un alt candidat, fiindcă alegerea 
finală îi revenea căpitanului Fitz Roy. Acesta îşi dorea în primul rând 
un „perfect gentleman” cu care să îşi poată petrece în mod agreabil 
lungile şi apăsătoarele zile de navigaţie pe apele oceanelor. 

 

 
Fig. 1. Profesorul John Henslow. 

Înainte de a prezenta textul acestei scrisori, sunt poate nece-
sare câteva precizări privind relaţiile, nu lipsite de surprize pentru 
noi, dar perfect normale pentru englezii epocii victoriene. John 
Henslow era căsătorit din 1825 cu Harriet Jenyns (1797–1857), 
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fiica lui George Jenyns (1763–1848), fratele mai mare al lui Leonard 
Jenyns, pastorul naturalist. Şi în familia Darwin au fost relaţii şi s-au 
consolidat alianţe matrimoniale care au pornit de la o întâlnire 
întâmplătoare transformată curând în prietenie trainică. Medicul 
Erasmus Darwin a fost vizitat într-o zi de un pacient ce se numea 
Josiah Wedgwood, un bogat industriaş, creatorul unei fabrici de 
porţelanuri. 

Curând, între medic şi pacient s-a stabilit o mare prietenie 
care a condus, în cele din urmă, la unirea familiilor, prin căsătoria 
doctorului Robert Waring Darwin, fiul lui Erasmus, cu fiica mai 
mare a industriaşului, Susannah Wedgwood (1765–1817), care este 
mama lui Charles Darwin, a surorilor şi a fraţilor săi. 

Apoi, unirea celor două familii va fi consolidată a doua şi 
chiar a treia oară, prin căsătoriile lui Charles şi a uneia dintre surorile 
sale cu verii Wedgwood. Unul dintre fiii lui Josiah, purtând acelaşi 
prenume ca al părintelui său, dar numit în familie „unchiul Jos”, 
fratele mamei lui Darwin, Susannah, a avut opt copii, printre care şi 
câteva fete, una dintre ele, Emma, va deveni soţia lui Charles Darwin 
şi mama copiilor săi. 

Şi acum, după această incursiune în genealogie, să revenim 
la momentul 1831 şi la scrisoarea lui George Peacock către John 
Henslow. O aflăm în primul volum al splendidei lucrări „The Life and 
Letters of Charles Darwin, including an Autobiographical Chapter” 
întocmită de Francis Darwin şi publicată la Londra în 1887. 

 
„Dragul meu Henslow, 
Căpitanul Fitz Roy va pleca să cerceteze coastele sudice ale 

Ţării de Foc şi va vizita apoi mai multe insule din mările Sudului 
pentru a reveni prin arhipelagul Indian. 

Nava este pregătită în vederea cercetărilor ştiinţifice ce se vor 
desfăşura în paralel cu munca geografică. Este deci o ocazie rară 
pentru un naturalist şi ar fi mare păcat să nu profităm. Mi se cere să 
recomand o persoană potrivită care să se alăture ca naturalist expedi-
ţiei. Ea va fi tratată cu toată consideraţia necesară. Căpitanul este 
bărbat tânăr (nepotul ducelui de Grafton), cu un comportament 
agreabil, care şi-a îndeplinit cu zel funcţiile şi a primit mari elogii. 
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Dacă Leonard Jenyns ar fi putut accepta, câte comori nu ar 
fi adus fiind că nava era la dispoziţia sa când socotea necesar sau do-
rea să facă cercetări. 

În absenţa unui naturalist atât de complet, cunoaşteţi pe 
cineva pe care să-l recomandaţi cu căldură? este bine să recomandaţi 
pe cineva de care să fin mândri. Gândiţi-vă la toate acestea. Ştiinţele 
naturale ar pierde mult dacă lăsăm să ne scape această excelentă oca-
zie.... Nava va ridica ancora spre sfârşitul lunii septembrie. Scrieţi-mi 
imediat pentru a-mi spune ce puteţi să faceţi.”  

Henslow răspunde imediat solicitării şi expediază, la 24 
august 1831, o scrisoare către Darwin care va poposi întâi pe masa 
lui Peacock la Londra. acesta o citeşte şi o trimite a doua zi destina-
tarului adăugându-i o scrisoare a sa. 

Henslow îi scria lui Darwin: „... nu mă îndoiesc că veţi 
accepta cu entuziasm propunerea unei călătorii către Ţara de Foc cu 
întoarcere prin Indiile Orientale. Peacock m-a întrebat – va citi 
această scrisoare şi o va reexpedia din Londra – dacă aş putea reco-
manda un naturalist care să-l însoţească pe căpitanul Fitz Roy, însăr-
cinat de guvern cu cercetarea coastelor sudice ale Americii. Am decla-
rat că vă consider drept persoana cea mai capabilă să ducă la bun sfârşit 
această sarcină. Nu pentru că vă consider un naturalist complet for-
mat, dar ştiu că puteţi colecţiona, observa şi nota tot ce este impor-
tant de a fi înregistrat pentru istoria naturală. Decizia angajării 
depinde în întregime de Peacock, şi dacă nu va reuşi să găsească un 
om dornic să îşi asume această sarcină, ocazia va fi pierdută. Căpita-
nul Fitz Roy doreşte (după cât am înţeles) mai curând un 
compagnon decât un colecţionar, şi nu va angaja pe nimeni, oricât 
de bun naturalist, dacă nu-i va fi recomandat drept un gentleman.” 

În scrisoarea lui George Peacock către Darwin, acesta 
menţiona că „misiva lui Henslow a sosit ieri seara, prea târziu pentru 
a mai putea să o trimit prin poştă, circumstanţă pe care nu o regret 
fiind că mi-a permis să-l întâlnesc pe căpitanul Beaufort (hidrograf) 
la Amiralitate şi să-i aduc la cunoştinţă oferta pe care doresc să vă o 
fac. El a aprobat-o în totalitate şi puteţi să consideraţi situaţia în 
întregime la dispoziţia dumneavoastră. Sper că veţi accepta, fiindcă 
este o ocazie care nu trebuie pierdută şi mă gândesc deja cu interes la 
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beneficiul pe care colecţiile noastre de istorie naturală îl vor avea de 
pe urma muncii dumneavoastră.... Amiralitatea nu este dispusă să 
acorde o retribuţie, cu toate că numirea trebuie să fie o chestiune 
oficială....” 

Charles Darwin îi răspunde lui Henslow, marţi, 5 august, cu 
rânduri pline de nelinişte. Primeşte propunerea călătoriei cu deose-
bită bucurie, dar... „tata, chiar dacă nu mi-a refuzat total acordul său, 
este de părere că nu trebuie să accept şi din nefericire nu pot să trec 
peste dorinţa sa. Obiecţiile tatălui meu sunt următoarele: călătoria 
nu mă va pregăti în niciun chip pentru a deveni clergyman; apoi îmi 
lipseşte obişnuinţa mării, perioada de pregătire este foarte scurtă şi îi 
este teamă că nu voi fi pe placul căpitanului Fitz Roy. Precipitarea 
este, fără îndoială, o obiecţie importantă fiind că corpul şi spiritul au 
nevoie de o pregătire serioasă înainte de a întreprinde o asemenea 
expediţie. Cu toate acestea mi-aş asuma toate aceste riscuri, dar nu 
pot să trec peste părerea tatălui meu.” 

Urmarea este cunoscută, doctorul Robert Darwin îşi înso-
ţeşte refuzul cu precizarea: „Dacă ai să găseşti un singur om cu bun 
simţ care să te sfătuiască să pleci, atunci îţi dau şi eu încuviinţarea 
mea”5. Iar „omul de bun simţ” este „unchiul Jos” şi astfel acordul 
patern este obţinut, iar Charles, după o vizită rapidă la Cambridge, 
pentru a-i mulţumi şi a vorbi cu John Henslow, va pleca la Londra la 
11 septembrie 1831, pentru prima întâlnire cu căpitanul Fitz Roy. 
Finalul discuţiei va fi oarecum pe muchie de cuţit. Căpitanul găseşte 
convenabile comportamentul şi conversaţia tânărului Darwin, dar 
forma nasului său îl nelinişteşte şi îl face să ezite. Adept al lui Johann 
Casper Lavater, teologul elveţian care a pus bazele ştiinţei 
Fiziognomiei, Fitz Roy era convins că nasul lui Darwin nu era al 
unui om care să aibă energia şi rezistenţa cerute de participarea la o 
expediţie lungă şi dură. Acceptă, însă, să îl primească la bordul lui 
Beagle, în calitate de „compagnon gentleman” cu speranţa că vor 
izbuti să se înţeleagă. 

Situaţia materială a lui Charles Darwin, de fapt a familiei 
burgheziei înstărite, îi permitea să îşi plătească călătoria, Amiralitatea 

 
5  Charles Darwin – Autobiografie. 
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britanică asigurând doar cabina – pe care o împărţea cu comandan-
tul – şi masa. Un burghez liberal (wigh) şi un aristocrat pur-sânge, 
un tory (conservator), fiindcă Fitz Roy era nepotul ducelui de 
Grafton, iar unchiul său nimeni altul decât celebrul lord Castlereagh 
(1769–1822), ministru de război în vremea conflictului cu 
Napoleon, apoi reprezentantul Angliei de la Viena (septembrie 
1815), convocat după victoria statelor europene împotriva Frantei 
napoleoniene. 

La 13 ani, Robert Fitz Roy intra la Colegiul regal de naviga-
ţie din Portsmouth, la 19 ani era locotenent, iar la 23 de ani a fost 
trimis urgent la Rio de Janeiro pentru a-l înlocui pe căpitanul lui 
Beagle, cea de-a doua navă a expediţiei conduse de căpitanul King, 
care se sinucisese. Această primă expediţie cartografiază timp de doi 
ani coastele Ţării de Foc, iar Fitz Roy revine în Anglia în octombrie 
1830, având la bord şi 4 fuegieni care încercaseră să şterpelească 
câteva lucruri de pe Beagle, în cursul unei escale. Fitz Roy sperase să-i 
facă să înţeleagă avantajele civilizaţiei europene şi promisese că-i va 
repatria la viitoarea călătorie. Unul dintre fuegieni a murit de variolă, 
dar ceilalţi trei au fost întreţinuţi şi educaţi pe cheltuiala lui Fitz Roy 
(1500 de livre) care a plătit şi cheltuielile călătoriei de întoarcere. 
Ideea lui Fitz Roy nu a fost privită cu prea multă simpatie în Anglia, 
dar el şi-a împlinit angajamentul chiar dacă finalul a fost dezamăgitor. 

Tot Fitz Roy a plătit şi salariul de 200 livre pe an, pentru 
artistul care însoţea expediţia. 

Ajuns mai târziu vice-amiral, acest hidrograf şi meteorolog 
excepţional, care a organizat primele sisteme de avertizare meteo, a 
sărăcit datorită generozităţii sale şi în 1865 s-a sinucis, aşa cum mai 
făcuseră şi alţi membri ai familiei sale. 

A fost nevoie ca prietenii sa facă o listă de subscripţie pentru 
a-i plăti datoriile. 

Fitz Roy a fost un om cu deosebite calităţi, dar cu un carac-
ter singular, uneori cu durităţi greu de acceptat, certându-şi ofiţerii 
sau ordonând să fie biciuiţi mateloţii care se întorceau beţi la finalul 
escalelor. Cum Darwin era un om conciliant, cei doi s-au putut 
înţelege; disputele nu au lipsit totuşi în cursul călătoriei. Cea mai 
aprigă a fost pe tema sclavajului, când Fitz Roy s-a înfuriat cumplit şi 
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Darwin a fost sigur că va fi debarcat, încheind astfel călătoria. Dar a 
doua zi căpitanul s-a liniştit şi şi-a cerut scuze. 

Mai târziu Darwin va scrie în Autobiografia sa că Fitz Roy a 
fost „unul dintre cele mai nobile caractere pe care le-am întâlnit, 
alterat totuşi de grave defecte”. La întoarcerea în Anglia, Darwin l-a 
întâlnit iar pe Fitz Roy, atent să nu-l jignească fără să vrea, însă 
acesta, adept convins al perceptelor biblice, a fost indignat în 1859, 
când naturalistul a publicat „Originea speciilor”. 

Revenind însă la toamna lui 1831, Charles Darwin vine la 
Devonport, unde se afla Beagle, la 24 octombrie, şi urcă la bord cu 
bagajele, armele şi cărţile sale. Între acestea figurau Paradisul pierdut, 
cartea pe care poetul John Molton, orb, o dictase în 1667, şi care–l 
va însoţi şi în expediţiile terestre. 

Apoi, o carte destul de ciudată a filozofului William Paley 
(1743–1805), Natural Theology: or, Evidences of the Existence and 
Attributes of the Deity, care vorbeşte primul de „Marele Ceasornicar” şi 
care oferea exemple de adaptare a speciilor pe care Darwin le va utiliza 
mai târziu – uitând însă de „Marele Ceasornicar”. Primul volum din 
„Principiile de Geologie” al lui Charles Lyell (pe cel de-al doilea îl va 
primi la escala din Montevideo), a fost pentru Darwin o carte 
fundamentală, verificând adesea principiul cauzelor actuale, elaborat 
de geologul englez, adversar al catastrofismului lui Georges Cuvier. 

 
Fig. 2. Secţiune prin nava Beagle. 
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Charles Darwin nu va ezita să mărturisească că îi datorează 
enorm lui Lyell. Citise în ultimul an de şedere la Cambridge „Descri-
erile de călătorie” ale lui Alexander von Humboldt6, pe care-l admira 
mult şi „Introducere în studiul Filozofiei Naturale” a lui Sir J. Herschel 
pe care avea să-l cunoască în Africa de Sud şi apoi la Londra. 
 Beagle, nava expediţiei, era un brick-sloop cu trei catarge, 
lung de 27 m şi lat de 8 m (Belgica, cu care avea să călătorească Emil 
Racoviţă spre Antarctica, măsura 30 m lungime şi 6,5 m lăţime). 
Nava avea 235 de tone şi a fost prevăzută cu 6 tunuri. S-a scris des-
pre Beagle că era prost construit şi trebuia trecut în categoria „coşciu-
gelor plutitoare”, dar în ciuda unui tangaj puternic, care a spart 
geamurile lui Darwin, care suferea de rău de mare, a rezistat admira-
bil unor furtuni teribile. 
 

 
Fig. 3. Arme folosite de Darwin în cursul călătoriei pe Beagle (pistoale, 

rezerve de pulbere, matriţa pentru gloanţe). 

Nava nu a putut pleca din Devonport decât la 27 decembrie 
1831, după două încercări eşuate din cauza valurilor puternice. 

 
6  Pe Humboldt avea să-l cunoască mai târziu personal, iar întâlnirea avea să-l 

dezamăgească. Amintim că marele savant german a fost şi profesorul lui Mihail 
Kogălniceanu, la Berlin. 
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Această perioadă de aşteptare i s-a părut lui Charles Darwin extrem 
de plictisitoare şi nu rareori a fost năpădit de gânduri negre 
închipuidu-şi că are tulburări cardiace despre care nu a îndrăznit să 
vorbească cu nimeni, de teama că va fi oprit să participe la expediţie. 

Când Beagle a ridicat ancora, la bord se aflau 74 de persoane, 
ofiţeri (John Wickham, James Sulivan, John Stokes şi încă alţi 10 
ofiţeri), un chirurg, un şef de echipaj, 42 de mateloţi şi 8 elevi-mari-
nari, cei 3 fuegieni, doi bărbaţi şi o femeie, maistrul de instrumente, 
pictorul Augustus Earle, care, îmbolnăvindu-se, va fi înlocuit mai 
târziu de Ch. Martens. Mai exista la bord un misionar, R. Mattews, 
pornit cu gândul de a-i creştina pe fuegieni dar care, un pic speriat, a 
renunţat la nobila sa misiune. Medicul expediţiei se numea 
Benjamin Bynoe şi avea un ajutor chirurg. 

Şi acum surpriză: naturalistul oficial al expediţiei nu era 
Charles Darwin, ci un anume Robert McCormick, chirurg dar şi 
naturalist. Fiindcă s-a manifestat de la început prea critic faţă de 
părerile căpitanului acesta i-a retras titlul, reformându-l pentru 
incompatibilitate de opinii şi l-a înlocuit cu Charles Darwin. 
McCormick a intrat totuşi în istorie prin participarea la explorarea 
antarctică realizată în 1841, iar în biologie, datorită descrierii unei 
păsări marine, Catharacta mccormicki, numită obişnuit Skua lui 
McCormick. 

Charles Darwin ocupa împreună cu John Stokes, care ajunge 
mai târziu amiral, o minusculă cabină situată la pupa navei, unde se 
afla şi masa hărţilor. Pe un colţ al acesteia se afla şi locul de lucru al 
naturalistului, cu micul său microscop. Dar, în fiecare zi, Darwin 
mânca împreună cu Fitz Roy, în cabina acestuia. 

Curând, s-a obişnuit cu spaţiul de lucru foarte strâmt, care-l 
obliga să fie ordonat şi să aibă toate obiectele necesare la îndemână. 
A câştigat repede simpatia întregului echipaj datorită caracterului său 
blând – mateloţii numindu-l „prinzătorul de muşte”, după ce l-au 
văzut la lucru cu fileul pe bord, printre sarturi şi frânghii. A partici-
pat cu înţelegere la ceremoniile prilejuite de trecerea Ecuatorului, 
amuzante dar destul de neplăcute pentru novici. 

Charles Darwin îşi începe activitatea de naturalist colectând 
cu mare grijă materiale, dar curând devine un observator extraordi-
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nar al fenomenelor naturii şi un explorator terestru temerar făcând 
numeroase expediţii pe jos, călare sau cu barca în lungul fluviilor. 
Observă cu interes fenomenele geologice, dar nu neglijează nimic 
din ceea ce apare în faţa ochilor săi: plante, animale, fosile, aspecte 
etnologice sau antropologice. 

De altfel, în scrisoa-
rea din 31 august 1831, pe 
care providenţialul unchi 
Josiah Wedgwood a scris-o 
lui Robert Darwin, acesta 
considera că Charles era un 
om „a cărui curiozitate era 
fără limite, iar oportunitatea 
care i se oferă de a vedea 
oameni şi lucruri este un 
privilegiu de care se bucură 
puţini oameni”. Şi ca tot-
deauna, „unchiul Jos” a 
avut dreptate. 

Cei 5 ani, cât a du-
rat călătoria în jurul lumii, 
i-au oferit lui Darwin pri-
lejul de a trăi momente ex-
traordinare, chiar dacă ei au 
început cu o dezamăgire. 

Darwin copiase în caietele sale pasajele în care Humboldt 
descria vulcanul din Tenerife, le comentase cu colegii săi şi abia 
aştepta să-l vadă pentru a compara minunata descriere cu realitatea. 
Însă, la 6 ianuarie 1832, când Beagle ajunge în insulele Canare şi 
aruncă ancora la Tenerife, echipajul este anunţat de către autoritaţile 
portuare că nu poate să debarce fiind instituită o carantină de doua 
săptămâni pentru toate navele, pentru a preveni apariţia holerei. 

Dacă ar fi putut să coboare pe uscat, Darwin nu ar fi văzut 
doar vulcanul ci şi cintezele albastre (Fringilla teydea) endemice pen-
tru insulele Canare, întâlnite doar în Canarele Mari – unde sunt 

Fig. 4. Microscopul folosit de Darwin în 
cursul călătoriei pe Beagle. 
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foarte rare – şi pe Tenerife7. Pe aceste două insule ele prezintă forme 
distincte, la fel ca celebrele cinteze din Galapagos pe care le va întâlni 
mai târziu şi vor avea un rol determinant în generarea uneia dintre 
marile idei ale lui Darwin. 

Abia la 16 ianuarie 1832, când nava va ajunge la Santiago, 
insula principală a arhipelagului Capului Verde, Charles Darwin va 
coborî prima dată pe un uscat exotic. 

Apoi au venit junglele tropicale braziliene care îl impresio-
nează în chip deosebit. „Încă şi astăzi – va avea să scrie în Autobiografie 
– regiunea luxuriantă a tropicelor este prezentă în mintea mea cu mai 
multă strălucire decât a fost vreodată.” Şi adaugă: „nimic nu depăşeşte 
în sublim pădurile primitive nedesfigurate de mâna omului: fie că sunt 
cele din Brazilia, unde domină puterea vieţii, sau cele ale Ţării de Foc, 
unde Moartea şi Putreziciunea sunt preponderente.” 

L-a impresionat profund şi pampasul argentinian cu întinde-
rile sale nesfârşite pe care le-a străbătut călare, alături de iscusiţii 
gauchos şi unde a descoperit‚ „mari animale, fosile învelite cu o 
armură asemănătoare celei a tatuului actual.” 

„Campiile Patagoniei apar adesea în faţa ochilor mei şi cu 
toate acestea... ele nu pot să fie descrise decât prin caracterele nega-
tive: fără locuitori, fără apă, fără munţi... Atunci de ce aceste întin-
deri sterpe au rămas atât de puternic ancorate în memoria mea.’’ 

Din Chile, unde trăieşte momente teribile, cauzate de un 
cutremur puternic şi de durată, urcă pe înălţimile Anzilor, întâlneşte 
lame şi admiră zborul maiestuos al condorilor (Vultur gryphus), cea 
mai mare pasăre răpitoare a lumii. Ba chiar împuşcă un exemplar 
pentru a-l cerceta mai îndeaproape. 

După ce Beagle trece de fastuosul Cap Horn şi pătrunde în 
Pacific, oprirea în arhipelagul Galapagos (15 septembrie – 20 
octombrie 1835), aflat la 100 km de coastele continentului sud-ame-
rican, l-a intrigat pe Darwin prin „tipul sud-american al vieţuitoa-
relor şi, mai ales, prin modul în care ele diferă uşor de la o insulă la 

 
7  În Insulele Canare trăieşte şi specia Fringilla coelebs, cu un areal larg, dar cu trei 

subspecii în aceste insule atlantice, cu cioc gros şi cu penele de pe spate de un 
albastru de ardezie. 
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alta, cu toate că insulele nu par vechi din punct de vedere geologic. 
Astfel de fapte, la fel ca altele, puteau, evident, să se explice prin 
ipoteza unor modificări progresive a speciilor. Întrebarea mă obseda.” 

Charles Darwin înţelesese deja, înainte de a sosi în 
Galapagos, că vieţuitoarele se modificau în decursul timpului. Dar 
cele cinci săptămâni petrecute în aridele insule vulcanice au fost cu 
adevărat cruciale în evoluţia gândirii naturalistului. 

Informaţiile pe care i le furnizează vieţuitoarele din cele 12 
insule vulcanice sunt extraordinare, deşi Darwin nu le-a putut sesiza 
chiar pe toate. El va considera, de pildă, cintezele din insule ca apar-
ţinând unor grupuri diferite de păsări – bot-groşi, mierle, cinteze – şi 
abia John Gould (1804–1881), ornitologul de la Zoological Society 
din Londra, un excepţional naturalist şi desenator, îi va atrage atenţia 
asupra lor. Studiind materialele colectate de Darwin, Gould descrie 
13 specii de cinteze, destul de asemănătoare ca aspect, dar cu ciocuri 
foarte diferite în funcţie de tipul de hrană pe care-l consumă specia. 
Aceste frumoase păsări, cunoscute astăzi drept „cintezele lui Darwin” 
au fost prezentate de Gould în splendide planşe. 

Darwin nu a fost foarte atent nici cu ţestoasele uriaşe care 
erau diferite de la o insulă la alta, uitând câteodată să noteze insula 
din care provenea exemplarul colectat. 

Şi pentru a încheia cu Galapagos, să folosim tot un text de-al 
lui Darwin: „Este, în adevăr, stupefiant să fii înconjurat de specii noi 
de păsări, reptile, moluşte, insecte, plante care se evidenţiază printr-o 
mulţime de mici detalii structurale, iar în cazul păsărilor chiar şi prin 
cânt sau penaj.”  

În cursul expediţiei, Charles Darwin a muncit fără preget şi 
este conştient de aceasta atunci când scrie: „Atât cât pot să judec sin-
gur am muncit enorm în cursul călătoriei, pentru simpla plăcere a 
cercetării şi împins de o violentă dorinţă de a adăuga fapte noi la 
marea masă a fenomenelor din ştiinţele naturii.” A adunat o canti-
tate enormă de materiale, de la fosile de mari dimensiuni la orga-
nisme marine, pe care le prepară şi le conservă, apoi le expediază din 
locurile unde nava face escală, în Anglia, la Londra şi apoi la 
Cambridge unde ajung în grija lui John Henslow, pentru care are o 
afecţiune deosebită şi admiraţie încă din vremea studiilor la 
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Cambridge8 şi care l-a ajutat mult, dovedind o profundă cunoaştere 
a oamenilor chiar atunci când tinereţea acestora nu părea să le asi-
gure un viitor strălucit. 

Vizitarea insulelor din Pacific şi Oceanul Indian, cercetarea 
coralilor din Tahiti sau insula Keeling (Cocos) îi oferă prilejul să 
admire opera extraordinară a minusculilor polipi care, pornind de la 
mici loje de calcar individuale, prin multiplicare şi asociere cu alte 
milioane de polipi izbutesc să construiască un imens recif de corali, 
precum Marea Barieră Australiană care se întinde pe o lungime de 
2400 km, are o vârstă de aproximativ 500 de milioane de ani şi este 
singura construcţie realizată de vieţuitoare care poate să fie văzută de 
pe Lună. Frumuseţea se asociază cu uimitoarea rezistenţă a acestor 
construcţii faţă de forţa teribilă a valurilor.  

Izbuteşte să explice modul în care iau naştere atolii (cuvânt 
indian), prin scufundarea treptată a insulelor vulcanice – teorie pri-
vită cu neîncredere la vremea ei, pe care nici marele Lyell nu a 
acceptat-o, dar căreia forajele de adâncime şi cercetările moderne 
i-au conferit o deplină valabilitate. 

Dacă formaţia primară a lui Charles Darwin a fost aceea de 
geolog, el s-a interesat mult de zoologie, mai ales de cea a neverte-
bratelor marine, de insecte dar şi de vertebrate, descoperind nume-
roase specii care-i poartă numele: o vulpe (Canis fulvipes, din Insula 
Chiloé), o broască care trăieşte în Chile şi Argentina şi la care mas-
culul păstrează ouăle în gură, un gekko din Patagonia, păsări precum 
tangara, descoperită în estuarul lui Rio de la Plata şi mai ales acel 
nandu sud-american, specie mai mică, pe care băştinaşii o cunosc 
sub numele de Aveston Petise şi pe care înaintaşul său pe continentul 
sud-american nu izbutise să o vadă9. 

 
8  John Henslow nu a fost o mare personalitate a ştiinţei, în ciuda celor câteva 

lucrări de botanică publicate A catalogue of British Plants (1829), Principles of 
Descriptive and Physiological Botany (1825), Dictionary of Botanical terms (1857), 
iar Darwin avea să scrie în Autobiografie „gândirea lui era excelentă, spiritul său 
echilibrat, dar nu cred că s-ar putea spune că era un geniu foarte original”. 

9  Alcile d’Orbigny (1802–1857), naturalist şi explorator francez al continentului 
sud-american, timp de 7 ani şi 7 luni. Lucrarea sa „Voyage en Amerique 
meridionale” a fost considerată de Darwin, unul dintre monumentele ştiinţifice 
ale secolului al XIX-lea.  
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Imposibil de amintit 
aici toate speciile colectate de 
Darwin în cursul periplului 
său. Dar cine are răgazul să 
consulte site-ul www.darwin-
online.org.uk, The Zoology of 
Beagle, va găsi nu numai o 
listă impresionantă dar şi 
magnificele planşe ale lui John 
Gould, realizate, uneori, în 
colaborare cu soţia sa 
Elizabeth şi Edward Lear. 

Beagle revine în 
Anglia la 2 octombrie 1836, 
iar în anul următor Victoria 
devine regina Angliei şi îşi va 
pune amprenta pe o întreagă 
epocă înfloritoare din istoria 
Imperiului Britanic, aşa cum 
Charles Darwin şi-o va pune, 
cu consecinţe mai importante, 
probabil, pe istoria Biologiei.  

Nu este exagerat să afirmăm, urmărindu-l pe Jean Rostand, 
că „din călătoria sa, Darwin va aduce toate elementele esenţiale care 
îi vor servi mai târziu drept puncte de sprijin pentru cercetările şi 
meditaţiile sale.’’ 

Ele îi vor servi de-a lungul întregii sale vieţi studioase care a 
permis elaborarea unei opere unice. 

„Îmi amintesc totdeauna de croaziera pe navă şi de călătoriile 
pe uscat cu o bucurie extremă pe care nici o scenă a civilizaţiei nu ar 
fi putut să îi dea naştere.” 

Tânărul de 22 de ani, care s-a îmbarcat, în decembrie 1831, 
pe Beagle era de fapt un simplu colecţionar. Cel care a debarcat în 
Anglia, la începutul lui octombrie 1836, devenise un mare naturalist, 
complet format. 

 
Fig. 5. Pagina de gardă a volumului 

«Zoology of the voyage of H.M.S. Beagle». 
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Fixist la momentul plecării în expediţie, Darwin revine con-
vins de evoluţia speciilor. Sigur, să crezi în evoluţie înseamnă ceva, să 
o dovedeşti este încă mai bine, dar să o explici este cu totul altceva. 
Pentru aceasta, Charles Darwin a avut nevoie de 20 de ani de 
muncă, uitându-şi ezitările şi, mai ales, suferinţele fizice, generate, 
cum ştim astăzi, şi de marea călătorie10. Ideile sale evoluţioniste se 
conturează deja în paginile Jurnalului său de călătorie, publicat în 
1839. 

După ce a transportat toate colecţiile la Cambridge, lăsându-
le în grija lui Henslow, Darwin s-a stabilit la Londra, la 7 martie 
1837, şi începe redactarea jurnalului, paralel cu munca de suprave-
ghere şi corectură a volumelor privind „The Zoology of the Voyage of 
H.M.S. Beagle under the Comand of Captain Fitz Roy, During the 
years 1832–1836”. Jurnalul său a format volumul al III-lea din cele 
cinci ale lucrării. 

Primul volum a fost consacrat mamiferelor fosile şi a fost 
redactat de marele paleontolog cu un caracter nu tocmai agreabil, 
Richard Owen, care a manifestat o permanentă antipatie faţă de 
Darwin. Peştii au fost încredinţaţi spre studiu vechii noastre cunoş-
tinţe, reverendul Leonard Jenyns (care se numea acum Blomfield), 
pe care se pare că Charles Darwin îl aprecia şi îl aminteşte în Autobi-
ografie. Păsările au fost date pe mâna excelentului naturalist, mai târ-
ziu explorator al Australiei, John Gould. 

O ediţie separată a jurnalului lui Charles Darwin a apărut în 
1839 sub titlul „Jurnal of Researches into the Geology and Natural 
History”, dar va fi cunoscută mai târziu, când a fost tradusă în nume-
roase limbi, sub titlul: „Călătoria unui naturalist în jurul lumii la 
bordul navei Beagle, din 1831 până în 1836”11. 

Charles Darwin şi-a redactat lucrarea cu destulă uşurinţă 
„fiindcă – spune el – jurnalul meu a fost ţinut cu grijă; munca a 

 
10  Înţepat în cursul peregrinărilor din Argentina de o Benchuca, o căpuşă (Toiatoma 

infestans), aceasta i-a inoculat agentul bolii lui Chagas, Tripanosoma ciuzi, agent 
descoperit abia în 1909, dar descrierea clinică actuală a bolii corespunde cu 
simptomele resimţite de Darwin şi care l-au chinuit întreaga viaţă. 

11  Ediţia românească, tradusă de Dinu Bondi şi Radu Tudoran, a apărut în 1958 
la editura Tineretului, cu o prefaţă reluată din ediţia rusească. 
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constat deci să rezum rezultatele ştiinţifice cele mai interesante”. 
Strănepoata lui Darwin, Nora Barlow, a publicat mai târziu, cum am 
amintit, şi manuscrisele Caietelor de note şi cel al Jurnalului original, 
unde Darwin îşi exprima mai direct, mai categoric, ideile, „uitând 
adesea de acel „cuidado” (prudenţă, în spaniolă) pe care a manifestat-
o adesea”. 

„Succesul obţinut de acest prim copil literar, mi-a măgulit 
vanitatea mai mult decât oricare lucrare a mea”, scria Darwin în 
„Autobiografia” din 1887. Ediţia a II-a a Jurnalului s-a vândut în 
10000 de exemplare, cifră imensă pentru vremea respectivă (1845). 
Încă şi astăzi se editează regulat, în Statele Unite şi Anglia, în ediţii 
de buzunar. 

Revenind, textul lui Darwin, din cel de-al III-lea volum al 
Zoologiei, s-a bucurat şi la prima apariţie de un succes deosebit faţă 
de celelalte patru volume, scrise şi ele îngrijit şi foarte frumos ilus-
trate, ceea ce l-a deranjat destul de mult pe căpitanul Fitz Roy, sub 
numele căruia apărea întreaga colecţie. 

Faptul că un jurnal de călătorie, şi mai ales un jurnal ştiinţi-
fic, a obţinut un asemenea succes de public rămâne surprinzător. 

În frumoasa sa monografie pe care o consacră lui Darwin şi o 
publică în 1972, prozatorul academician Constantin Motaş scria 
despre Jurnal: „Fără să aibă talentul literar al lui Buffon şi al lui 
Humboldt, Darwin este un povestitor care trezeşte un viu interes, 
plăcut şi plin de umor, care găseşte totdeauna expresia potrivită şi 
adesea, nota emoţională”. 

Dar, înaintea sa, un alt academician, George Bariţiu (1813–
1893), contemporan cu Darwin, se pronunţa, în 1872, într-o 
şedinţă a Societăţii Academice, asupra „Diarului cel interesant com-
pus de junele Darwin în aceea călătorie maritimă de 5 ani, după 
reintoarcerea sa în patria, a fost una d’in cele mai plăcute lectura 
pentru publicul Britaniei, cară autoriului său îi asecură renumele de 
om erudit”. George Bariţiu nu era un adept al evoluţionismului, dar 
considera că opera lui Darwin, care s-a impus în atenţia omenirii, 
trebuia neapărat cunoscută. 

Anul 1839, cel al publicării Jurnalului, a adus în viaţa lui 
Charles Darwin schimbări importante. La 29 ianuarie se căsătoreşte 
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cu vara sa Emma Wegwood, iar la 27 decembrie (dată la care a ple-
cat nava Beagle, cu 8 ani înainte) se naşte primul lor copil, un băiat 
care va primi numele Williams. Tot în 1839, Darwin îl cunoaşte pe 
botanistul Joseph Hooker, care îi va deveni cel mai bun prieten. 

Pentru Darwin, de acum încolo „marea mea plăcere şi sin-
gura ocupaţie a vieţii mele, a fost munca ştiinţifică iar exaltarea pe 
care mi-o provoacă mă face să uit, pentru moment, şi adesea defini-
tiv, starea mea zilnic proastă.” (Autobiografie)  


