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2009 este anul
lui Charles Darwin

~n 2009 se ̀ mplinesc 200 de ani
de la na;terea lui Charles Darwin
;i totodat[ ;i 150 de c]nd
naturalistul ;i biologul britanic a
publicat lucrarea “Originea
speciilor”, care a schimbat radical
modul `n care oamenii privesc ;i
`n\eleg istoria vie\ii pe P[m]nt.
Ziua de na;tere (12 februarie) a
celei mai marcante personalit[\i
a ;tiin\elor biologice, `nteme-
ietorul biologiei moderne, este un
prilej cu care se organizeaz[
diferite evenimente `n toat[
lumea, “Ziua Lui Darwin” (The
Darwin Day) devenind astfel un
moment interna\ional de s[r-
b[toare a ;tiin\ei ;i umanismului.

Aceast[ zi va fi s[rb[torit[ ;i la Satu
Mare. Joi, 12 februarie, Muzeul Jude\ean
Satu Mare ̀ n parteneriat cu Universitatea
Babe;-Bolyai, Cluj Napoca ;i cu
Societatea Carpatin[ Ardelean[ va
organiza “Ziua lui Darwin”. Va avea loc
o expozi\ie despre via\a ;i activitatea lui
Charles Darwin `n holul Muzeului (B-
dul Vasile Lucaciu 21) ;i vor fi sus\inute
prezent[ri de popularizare a cuno;-
tin\elor, precum ;i proiec\ii de filme. Cu
acest prilej, despre via\a lui Darwin ne-
a vorbit biologul dr. Tamás Sike din
cadrul Muzeului Jude\ean.

“Se poate afirma c[ Darwin se
num[r[ printre cei mai cunoscu\i
oameni de ;tiin\[ din istorie”, scriau de
cur]nd biografii s[i Adrian Desmond ;i
James Moore. “Mai mult dec]t oricare alt
g]nditor modern - chiar ;i dec]t Freud,
acest afabil naturalist a schimbat radical
modul ̀ n care oamenii privesc ;i ̀ n\eleg
istoria vie\ii pe aceast[ planet[.” O nou[
viziune lu[ locul lumii create ̀ n 6 zile< ca
s[ ajung[ la ce este azi, vie\ii i-ar fi trebuit
de fapt miliarde de ani ca s[ apar[ ;i s[
evolueze.

Comb[t]nd ideile dogmatice care
sus\ineau caracterul imuabil al speciilor
;i acordau omului un loc special `n
ordinea natural[, teoriile darwiniste
privind evolu\ia ;i selec\ia natural[ au
avut o influen\[ direct[ excep\ional[
asupra culturii occidentale. De;i
darwinismul a fost acceptat de la bun
`nceput de c[tre lumea ;tiin\ific[,
impactul acestei teorii a fost resim\it pe
deplin abia `n secolul XX, odat[ cu
progresele ̀ nregistrate ̀ n ;tiin\ele fizice.
Genetica ;i biologia molecular[ au ̀ nt[rit
dovezile evolu\iei, care a ajuns un
concept central nu numai `n biologia ;i
medicina modern[, dar ;i ̀ n alte ramuri
ale ;tiin\elor naturii.

Cine este `ns[ autorul acestei
teorii care urma s[
revolu\ioneze ;tiin\ele vie\ii
;i s[ schimbe radical modul
`n care privim lumea?

Marele om de ;tiin\[, Charles Robert
Darwin, cel care a enun\at teoria
evolu\ionist[, s-a n[scut acum 200 de
ani, pe data de 12 februarie 1809 `n
localitatea Shrewsbury, din Marea
Britanie. Provenea dintr-o familie
bogat[, de oameni educa\i. Bunicul s[u
din partea tat[lui era Erasmus Darwin
(poet, filozof ;i inventator), unul dintre
cei mai reprezentativi oameni de cultur[
englezi din secolul al XVIII-lea, tat[l s[u
Dr. Robert Darwin era unul din cei mai
vesti\i medici. C]nd avea numai 8 ani,
mama sa a murit. Trimis la Shrewsbury
School, o prestigioas[ ;coal[ particular[,
Charles nu a fost deloc `nc]ntat de
programa ;colar[ care punea accentul
pe clasici. ~n afara orelor de clas[, el a

manifestat un viu interes pentru istoria
natural[ ;i pentru colectarea plantelor
;i animalelor.

Inten\iile p[rintelui s[u erau ca micul
Charles s[ urmeze o carier[ ̀ n medicin[
atunci c]nd va cre;te, `ns[ b[iatul era
mai degrab[ interesat de ;tiin\ele naturii,
urm[rind cu mare interes insectele ;i
animalele. La v]rsta de 16 ani, tat[l s[u
l-a trimis la Universitatea din Edinburgh
pentru a studia medicina, `ns[ cursurile
i se p[reau at]t de plictisitoare, `nc]t a
considerat c[ medicina nu este pentru el.
C]t prive;te studiile de medicin[ `ns[,
Darwin nu le putea suferi. Sensibil la
suferin\ele omene;ti, nu putea suporta s[
asiste la opera\ii, care pe vremea aceea se
efectuau f[r[ anestezic. ~n anul urm[tor
a devenit membru al Societ[\ii de Istorie
Natural[ Plinian[ ;i a intrat sub influen\a
lui Robert Grant, un bine cunoscut
medic ;i zoolog. Afl]nd de renun\area lui
Charles la medicin[, tat[l s[u a hot[r]t
ca Charles s[ se fac[ preot, `n ideea c[
astfel va putea s[ se ocupe ̀ n acela;i timp
;i de pasiunea sa pentru natur[ (`n
timpul acela o mare parte a naturi;tilor
erau preo\i). A plecat astfel la Uni-
versitatea Cambridge pentru a studia
religia, `ns[ participa ;i la orele lui John
Henslow, un naturalist care a avut o
influen\[ foarte mare asupra lui Darwin.

Anul 1831 este pentru Darwin un an
de cotitur[ - termin[ studiile de teologie
(al zecelea din 178) ;i mai apoi se ̀ mbarc[
pe Nava Majest[\ii Sale “Beagle”, care
pleac[ `ntr-o misiune de cartare a
coastelor Americii de Sud. ~n urma

recomand[rilor primite, Darwin este
acceptat de c[tre c[pitanul Fitz Roy drept
naturalist al expedi\iei. Darwin a fost
propus de c[tre profesorul s[u, Henslow,
ca fiind „extrem de potrivit pentru
activitatea de colec\ionare, observare ;i
consemnare”. C[l[toria navei Beagle `n
jurul lumii dureaz[ aproape 5 ani ;i joac[
un rol fundamental `n educarea ;i
formarea ca savant a lui Darwin. ~n
timpul c[l[toriei, Darwin colectioneaz[
mostre dintre cele mai variate de specii
de vie\uitoare actuale ;i fosile care ̀ l vor
ajuta s[ `;i definitiveze teoria evolu\iei
speciilor. Observ[ diferen\ele dintre
diferitele specii ale aceluia;i gen `n
func\ie de elementele caracteristice ale
locurilor ̀ n care acestea sunt descoperite.
~n septembrie 1835, a ajuns `n arhi-
pelagul Galápagos. Acesta con\ine mai
multe insule situate la distan\a de 50-
100 km una fa\[ de alta, formate prin
erup\ii vulcanice. Aici Darwin a des-
coperit c[ multe specii de animale aveau
tr[s[turi schimbate `n func\ie de insula
pe care tr[iau, lucru care l-a ;ocat.

~n 1839 s-a c[s[torit
cu Emma Wedgwood
;i a avut 10 copii

Vasul Beagle `n octombrie 1836 s-a
`ntors ̀ n Anglia. ~n 1839 s-a c[s[torit cu
Emma Wedgwood ;i s-a mutat `n satul
Down, `n vecin[tatea Londrei, loc unde
;i-a petrecut ultimele patru decenii din
via\[. A avut 10 copii, 3 dintre ei murind
`nc[ de mici, fapt care i-a sporit dragostea

pentru ceilal\i copii.
Jurnalul c[l[toriei navei Beagle `n

jurul P[m]ntului, care cuprindea
povestea drumului ;i observa\iile lui
Darwin a fost publicat pentru prima oar[
`n anul 1839 ;i avea s[ reprezinte o surs[
de inspira\ie ;i pild[ de urmat pentru
genera\ii `ntregi de naturali;ti. Darwin
devine treptat un savant din ce ̀ n ce mai
cunoscut. Este primit `n Societatea
Regal[ de :tiin\e din Marea Britanie,
probabil cea mai reprezentativ[ asocia\ie
a oamenilor de ;tiin\[ din ultimele patru
secole. ~;i continu[ munca la colec\ii ;i
`ncepe s[ pun[ bazele teoriei sale. Nu ;i-
a publicat teoria imediat, dar a continuat
s[ acumuleze informa\ii. ~n aceast[
perioad[ s[n[tatea lui a `nceput s[ se
deterioreze. O mare parte din via\a sa
ulterioar[, Darwin a suferit de un soi de
maladie, probabil de o afec\iune
psihosomatic[. Pe c]nd scria “Originea”,
Darwin era teist din punct de vedere
religios, pentru ca ulterior s[ devin[
agnostic.

Pe data de 22 noiembrie 1859
Darwin ̀ ;i public[ aceast[ teorie ̀ n cartea
“Originea speciilor prin selec\ie natural[>
sau conservarea raselor favorizate `n
lupta pentru existen\[“. Cartea ajunge
`n scurt timp faimoas[, iar Teoria
Selec\iei Naturale prime;te nenum[rate
reac\ii de toate felurile din ̀ ntreaga lume.
~n ciuda numero;ilor opozan\i, `n mai
pu\in de dou[ decenii, teoria lui Darwin
ajunge `ns[ s[ fie interna\ional
recunoscut[. Cele mai vii controverse
sunt legate de originea omului, pe care
Darwin nu `l mai vede creat direct de
c[tre Dumnezeu. Omul devine, `n
viziunea lui Darwin urma;, al[turi de
maimu\ele primate din zilele noastre, al
unui primat - str[mo; comun, care a
disp[rut `n timp.

Darwin nu a avut niciodat[
o func\ie public[

Deoarece de\inea suficiente mijloace
materiale pentru un trai decent, s-a
dedicat exclusiv cercet[rii ;tiin\ifice.
Grav bolnav, la 34 ani s-a retras la Down,
un sat `n apropiere de Londra, unde a
lucrat timp de 40 de ani, realiz]nd o
oper[ de peste 5.000 de pagini. Ca
orientare politic[, Darwin era liberal
(wigh), du;man `nver;unat al scla-
vagismului ;i colonialismului promovate
de conservatori (tory). Moare pe 19
aprilie 1882. ~n ciuda controverselor
st]rnite de lucr[rile sale, Darwin a fost
`nmorm]ntat cu onoruri la Westminster
Abbey, printre celelalte personalit[\i ale
lumii artistice, ;tiin\ifice ;i politice, nu
departe de morm]ntul lui Isaac Newton.
~n tot secolul al XIX-lea, au existat numai
cinci pesonalit[\i care nu apar\ineau
Casei Regale din Marea Britanie ;i care
au fost onorate cu o `nmorm]ntare de
stat. Darwin s-a num[rat printre ele.

Charles Darwin, “datorit[ imensei
sale influen\e asupra g]ndirii umane,
trebuie situat al[turi de cei mai mari
oameni de ;tiin\[ - Aristotel, Galilei,
Newton, Lavoisier ;i Einstein”. A;a
sus\ine A. E. E. McKenzie `n lucrarea sa
clasic[ “The Major Achievements of
Science” (“Principalele cuceriri ale
;tiin\ei”) ;i nimic nu a ;tirbit ulterior
valabilitatea acestei opinii. 

Ca ;i g]ndirea freudian[, darwi-
nismul permite o sondare mai dureroas[
a prejudec[\ilor sociale ;i personale `n
compara\ie cu fizica. 

Cu ajutorul acestui nou substantiv,
;tiin\ele naturale au fost redefinite, teoria
evolu\iei, al[turi de genetic[, devenind
bazele conceptelor biologiei moderne.
Descoperirile sale au influen\at puternic
paleontologia ;i studiul evolu\iei
geologice al Terrei.

Eva L.

Aribert Heim, cel mai
c[utat criminal nazist

din lume, a murit
în 1992

Aribert Heim, supranumit “doc-
torul mor\ii” sau “măcelarul din
Mauthausen”, cel mai căutat criminal
nazist din lume, a murit în 1992 în
Egipt, unde s-a ascuns timp de aproape
20 de ani sub identitatea unui
musulman.

Heim a murit la vârsta de 78 de
ani, din cauza cancerului la intestin, la
10 august 1992, la Cairo, potrivit unui
reportaj al postului german de
televiziune ZDF, în care vorbea fiul
fostului nazist.

Considerat unul dintre cei mai
sadici nazi;ti, Heim ar fi torturat ;i
asasinat sute de de\inu\i, în special
evrei. El i-ar fi ucis fie injectându-le
otravă în inimă sau eviscerându-i fără
anestezie în lagărul de concentrare de
la Mauthausen, din Austria. El a lucrat
;i în lagărele Sachsenhausen et
Buchenwald. Vizat de un mandat de
arestare interna\ional emis de
Germania, Heim era căutat în întreaga
lume, oferindu-se o recompensă de
315.000 de euro pentru prinderea lui. 

Autorită\ile germane au anun\at că
vor căuta rămă;i\ele cadavrului
fostului nazist, pentru a verifica dacă
acesta a murit într-adevăr.

UE are cei mai mul\i
consumatori de alcool

din lume
Uniunea Europeană are cei mai

mul\i consumatori de alcool din lume,
media consumului anual fiind de 11
litri de alcool pur pe locuitor, România
înregistrând un consum sub media
europeană, a spus, la lansarea unei
campanii de prevenire, reprezentantul
Agen\iei Na\ionale Antidrog, Diana
:erban. Ea a precizat că în Uniunea
Europeană circa 23 de miloane de
persoane sunt dependente de alcool,
cel mai mare consum fiind înregistrat
în Europa de Est, în special în Bulgaria,
Polonia ;i Slovenia, iar peste 115.000
de persoane mor anual din cauza
alcoolului. De asemenea, din cauza
alcoolului se înregistrează anual
aproximativ 60.000 de na;teri pre-
mature.

Un adult, în \ările UE, bea în
medie 13 litri de alcool pe an. La nivel
european, 44% reprezintă consum de
bere, 34% consum de vin ;i 23%
băuturi alcoolice distilate. În ultimii
40 de ani s-a înregistrat o uniformizare,
a precizat :erban.

Din datele înregistrate de OMS
privind consumul de alcool în rândul
popula\iei cu vârsta peste 15 ani, în
România se înregistrează un consum
anual de 7,39 litri de alcool pur pe
locuitor, fiind sub media europeană.

Diana :erban a mai spus că,
potrivit cercetărilor, persoanele cu
venituri ridicate au o probabilitate mai
mare de a consuma alcool decât
popula\ia cu venituri scăzute, iar cele
căsătorite prezintă un risc relativ de a
consuma alcool decât cele necăsătorite.




