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Darwin, Lyell și Originea speciilor 

 

„Idealul observatorului obiectiv, rațional, științific, complet independent, 
liber de orice teorie preconcepută și angajamente filozofice, etice și religioase 
precedente, care face investigații și care ajunge la concluzii obiective și drepte 
ce constituie adevăr, este privit astăzi de către adevăraţii filozofi ai științei (și, 
într-adevăr, majoritatea oamenilor de știință) drept un mit simplist”. 
Profesorul John Lennox, Membru al Consiliului de Matematică și Filozofia 
Științei, Universitatea Oxford, Marea Britanie.  

 

 
n tinerețea sa, Charles Darwin a fost fără îndoială expus unei 
diverse palete de idei religioase și filozofice. Bunicul său, Dr. 
Erasmus Darwin, a fost medic, membru al Societății Regale și un 
„liber-cugetător”.  

Lipsit de teama de a fi stigmatizat social, promiscuul doctor a compus 
poezii erotice, a sprijinit revoluțiile franceză și americană și a publicat 
materiale ce au promovat crezurile evoluționiste. A crezut într-o 
divinitate distantă, la granița cu agnosticismul și a ridiculizat 
creștinismul. Și-a consemnat părerile evoluționiste într-o serie de 
lucrări literare, inclusiv Zoonomia, pe care Charles o citise și o 
admirase.1 Se făcea adesea referință la el ca fiind „Lamarck-ul englez”, 
și a fost probabil cel mai proeminent evoluționist britanic al acelor 
timpuri. 

Bunicul lui Charles din partea mamei, Josiah Wedgwood, cel care a 
pus pe picioare afacerea de ceramică Wedgwood,  a fost la fel de 
radical. Înconjurat de noii ingineri și oameni de știință, și de 
promotorii revoluției industriale, el a dezvoltat noi procese de 
producție și a perfecționat organizarea fabricilor. Alături de Erasmus 
Darwin, a fost membru al Societății Lunare în cadrul căreia se 
întâlneau tehnocrații de elită ai noii ordini pentru a-și discuta ideile ce 
vor schimba lumea. Unul dintre aceștia a fost Joseph Priestley, 
unitarian, filozof de vază, chimist și teolog, care credea într-o lume 
materială în care guvernează legile naturii, totul având o cauză fizică 
iar miracolele neavându-și locul aici. Wedgwood l-a admirat profund 
pe Priestley, și a desemnat un preot unitarian să predea la o școală din 
una dintre fabricile unde tatăl lui Charles, Robert, era elev.2 

 
 

Î 
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Edinburgh și Cambridge 
Ca student la medicină în Edinburgh (octombrie 1825–aprilie 1827), 

Charles a participat în foarte multe societăți studențești, inclusiv 
Societatea Pliniană unde chiar a fost ales în consiliu. Aici i-a ascultat el 
pe înfocații liber-cugetători care doreau să „elibereze știința” de 
influențele religioase. Se țineau prelegeri de către radicali cu intenția 
de a reforma societatea dominată de Biserică și a înlătura influența 
Bisericii. Într-o anumită ocazie, unul dintre președinți, William 
Browne, a discutat aprins împotriva afirmației că Dumnezeu a creat 
fața omenească cu mușchi ce i-au permis să exprime emoții, reflectând 
natura sa morală unică. Browne nu vedea nici o diferență între oameni 
și animale. Un alt vorbitor, William Greg, de vârstă apropiată lui 
Darwin, a dovedit în discursul său că „animalele inferioare posedă 
fiecare facultate și înclinație a minții umane”. Un alt membru al 
Societății Pliniane a fost Robert Grant, doctor timp de doisprezece ani 
și cu șaisprezece ani mai mare ca Darwin. Darwin și Grant petreceau 
mult timp împreună, plimbându-se, împărtășind un intens interes față 
de lumea naturală. Grant era un evoluționist fără compromisuri care a 
îmbrățișat cu entuziasm neîngrădit atât opiniile bunicului lui Darwin, 
Erasmus, cât și ale lui Jean-Baptiste Lamarck. Grant a fost un alt liber-
cugetător, care vedea întreaga natură drept consecință a forțelor 
naturii, mai degrabă decât lucrarea unui Dumnezeu creator. El a fost, 
de asemenea, un hotărât anti-creștin.3 

Dimpotrivă, la Școala din Shrewsbury, și ca student la teologie la 
Universitatea Cambridge (1828– 1831), Charles a ajuns sub influența 
strictă a anglicanismului ortodox. Mai mult, pentru a se înscrie la 
Universitatea Cambridge, trebuia să subscrie la cele 39 de articole ale 
credinței anglicane, ceea ce fratele său mai mare, Erasmus, făcuse ca 
student aici, cu șase ani mai devreme. Acest lucru reflecta dorința 
crescândă a lui Darwin de a adopta „respectabilitatea anglicană”, ceva 
ce devenea un lucru obișnuit chiar și printre unitarieni – inclusiv cei 
din familia Wedgwood. Josiah a devenit protectorul parohiei și l-a 
instalat pe nepotul său ca paroh de Maer, iar fiica sa, Emma, viitoarea 
soție a lui Charles, a fost confirmată aici la Biserica Sfântul Petru.  
Surorile lui Charles au fost credincioase devotate, iar Caroline i-a scris 
în timp ce el era la Edinburgh, încurajându-l să citească Biblia și să se 
împărtășească. Cât a fost la Cambridge, Charles a citit Dovezile 
creștinismului a lui William Paley, care argumenta că lumea naturală 
este în mod cert produsul design-ului. Charles a fost de acord cu acest 
lucru și atât de încântat de logica sa încât a memorat cartea efectiv.4 
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Toți tutorii săi erau anglicani care vedeau ideile evoluționiste ca 

fiind moral periculoase și le condamnau în mod universal. În perioada 
studenției la Cambridge, el a dezvoltat o puternică legătură cu unul 
dintre profesorii săi, John Henslow, un expert în botanică. Charles a 
fost foarte impresionat, nu doar de cunoștințele sale legate de natură, 
cât și de caracterul acestuia, scriind despre el că ‚ale sale calități morale 
erau pe deplin admirabile. Nu era atins deloc de vanitate sau vreun 
altfel de sentiment meschin; iar eu nu am văzut niciodată un om atât 
de smerit cu privire la sine și la preocupările sale... bunăvoința [sa] era 
nemărginită.’5 Henslow avea o cu totul altă opinie cu privire la lumea 
naturală față de Grant sau bunicul lui Charles, Erasmus, insistând 
înaintea tânărului Darwin că viața își trăgea puterea în cele din urmă 
din Dumnezeu și că nu existau legi naturale care să se auto-activeze. 
Era foarte ortodox și nu s-ar fi raliat în nici un fel opiniilor 
evoluționiste.6 

 
Charles Lyell 
Cea mai semnificativă influență asupra gândirii lui Charles, totuși, a 

provenit fără îndoială din partea avocatului și geologului Charles Lyell. 
Lyell împărtășea crezul unitarian radical cum că lumea trebuie 
explicată doar prin acțiunea legilor naturale care operează în mod 
curent. El a fost deist7 și, în gândirea sa, Dumnezeu a creat universul, 
însă mai apoi nu a jucat nici un rol în istoria sa ulterioară.8 În mod 
particular, a îmbrățișat principiul actualismului – acela că „prezentul 
este cheia trecutului”.9 Conform acestuia, dovezile geologice trebuie 
interpretate presupunând că procesele observate astăzi au operat într-o 
manieră similară în trecut. Râurile sunt văzute astăzi erodând văile 
foarte lent, astfel că văile și canioanele pe care le vedem astăzi trebuie 
să fi fost erodate foarte lent, de-a lungul a milioane de ani. Sedimentele 
sunt depozitate în mod obișnuit în lacuri și mări foarte lent, astfel, din 
nou, rocile sedimentare observate astăzi trebuie să se fi format într-un 
ritm lent, de-a lungul a milioane de ani. În mod similar, activitatea 
vulcanică este înțeleasă ca acționând în mod gradual, înălțând sau 
coborând continuu pământuri și continente, de-a lungul a nenumărate 
ere geologice. Toate acestea erau în contrast evident cu gândirea 
majorității contemporanilor lui Lyell, care vedeau în roci fie o serie de 
catastrofe violente – inundații și activitate vulcanică cataclismică – sau 
consecința Potopului Genezei.  
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Conform lui Lyell, rocile spuneau istoria nașterii și extincției 

continue a speciilor. Astfel, plantele și animalele ar fi fost create (sau ar 
fi apărut prin procese naturale)10 cu o formă special adaptată pentru a 
se potrivi unui anumit mediu înconjurător. Apoi, de-a lungul 
mileniilor, odată cu schimbarea mediului, acestea ar fi dispărut, doar 
pentru a fi înlocuite de către specii noi – în timp ce formele vechi 
mureau, cumva, altele noi se nășteau. Deși Lyell nu credea la acel 
moment într-un proces evolutiv progresiv, așa cum urma mai târziu să 
conceapă Darwin, el a susținut ideea rocilor care descriu istoria vieții 
de-a lungul a milioane de ani.11 

Influența gândirii lui Lyell asupra lui Charles nu poate fi 
supraestimată. Referindu-se la călătoria sa pe Beagle (1831–1836), el a 
scris, „am luat cu mine primul volum al lui Lyell, Principiile Geologiei, 
pe care l-am studiat cu atenție; și această carte mi-a fost extrem de 
utilă în mai multe privințe. Primul loc pe care l-am examinat, adică St. 
Jago în insulele Capului Verde, mi-a arătat cu claritate superioritatea 
minunată a manierei în care Lyell tratează geologia, în comparație cu 
oricare alt autor ale cărui lucrări le-am avut cu mine sau pe care le-am 
citit mai apoi.”12 Vorbind despre perioada de timp cât a trăit în Londra 
după călătoria pe Beagle, el comenta, „l-am văzut pe Lyell mai mult 
decât pe oricine altcineva, atât înainte cât și după căsătoria mea. 
Mintea lui era caracterizată, așa cum o vedeam eu, de claritate, atenție, 
judecată sănătoasă și multă originalitate.”13 Mai târziu, Darwin a scris 
că „știința geologiei este enorm îndatorată lui Lyell – mai mult, așa 
după cum cred eu, decât vreunui altui om care a trăit până acum.”14  

În perioada viețuirii la Londra (1837–1842), și ca prieten al lui Lyell, 
el a primit invitații la evenimente sociale unde a petrecut timp cu unii 
dintre cei mai influenți oameni de știință și gânditori ai vremii. Aici era 
inclus și Charles Babbage, matematicianul, filozoful și inginerul, 
cunoscut pentru inventarea a ceea ce se poate pretinde a fi primul 
computer mecanic. Babbage îl vedea pe Dumnezeu drept un 
programator divin, care desemnase animale și plante noi să apară 
automat de-a lungul istoriei – însă prin legi cu care el a înzestrat lumea 
naturală încă de la începutul său, mai degrabă decât prin creație 
miraculoasă continuă. Un alt prieten de-al lui Lyell a fost John 
Herschel, căruia i se spunea uneori conducătorul de facto al științei în 
Marea Britanie în acea vreme.  
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El credea, de asemenea, că Dumnezeu a stabilit legi la crearea 
universului care au operat de-a lungul istoriei geologice, producând în 
mod continuu noi specii. O altă influență provenea din partea 
romancierului și comentatorului social Harriet Martineau, pe care 
Darwin a ajuns să o cunoască prin fratele său, Erasmus. Unitariană 
radicală, ea vedea, de asemenea, lumea naturală supusă legilor mai 
degrabă decât sferei miracolelor divine. În cercul său, perspectivele 
creaționiste anglicane obstrucționau potențialul de auto-dezvoltare al 
omului – ceea ce era necesar era reforma socială și politică astfel ca 
progresul uman (sau „evoluția”) să își urmeze cursul.15 

 
Crezuri deiste în creștere 
Influența noilor cunoscuți ai lui Darwin poate fi dedusă din caietele 

sale scrise în timpul acestei perioade. Înainte de această perioadă, el 
profesa o credință creștină ortodoxă și avea un respect mare pentru 
Biblie,16 însă aceste perspective au fost curând abandonate. El a scris în 
autobiografia sa „în timpul acestor doi ani [octombrie 1836 - ianuarie 
1839] am fost mânat întru multă cugetare cu privire la religie... [și] am 
ajuns treptat să nu mai cred în Creștinism.”17 Mai mult, gândirea sa nu 
devenise doar cea a unui sceptic, ci a unuia care batjocorea 
Creștinismul. Arogantă, credea el acum, era perspectiva conform căreia 
universul fusese creat sau adaptat pentru om, mai degrabă decât omul 
să fie adaptat universului.18 La fel de arogantă, simțea el, era ideea că 
omul este punctul culminant al lumii naturale: „apariția insectelor cu 
alte simțuri este mult mai minunată” pretindea el.19,20 „Un om... poate 
fi felicitat [pentru facerea de bine]”, însă actul nu este cu-adevărat al 
său și „nu merită nici o onoare.”21 În mod similar, „răutatea nu este 
defectul unui om mai mult decât boala trupului.”22  

Ceea ce este de o importanță aparte este cât de deistă a devenit 
gândirea sa. Privea acum miracolele înregistrate în Biblie ca fiind 
acceptate de către oameni la vremea aceea pentru că ei erau „ignoranți 
și creduli într-o măsură aproape de neînțeles pentru noi”.22 Într-adevăr, 
el cugeta, „cu cât știm mai mult despre legile fixe ale naturii cu atât 
mai incredibile devin miracolele”.23 Gândul, argumenta el, nu este 
nimic mai mult decât o secreție a creierului, așa cum gravitația este o 
proprietate intrinsecă a materiei.23 Chiar și „iubirea zeității [este] 
efectul organizării. Oh, tu, Materialistule”, se mustra pe sine în mod 
glumeț.24 Mai târziu avea să afirme: „Totul în natură este rezultatul 
legilor fixe”.24  
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Din moment ce știința nu a demonstrat niciodată niciuna dintre 

acestea ca fiind adevărate, totuși, astfel de puncte de vedere au putut 
apărea prin îmbrățișarea unei ideologii – în acest caz, cu siguranță, 
felul de gândire deist al noilor săi prieteni.  

Judecând după scrisorile și notițele științifice scrise în timpul 
călătoriei pe Beagle, pare clar că Darwin nu era înclinat înspre o 
gândire evoluționistă mai înainte de 1836.25 Într-adevăr popularul 
punct de vedere că el a avut un oarecare moment eureka vizitând 
insulele Galápagos, pare să fie unul dintre cele mai mari mituri ale 
istoriei.26 Totuși, în autobiografia sa, el a afirmat că „a conceput în mod 
clar” teoria sa până în 1839.27 Germenul ideilor sale evoluționiste, astfel, 
s-a dezvoltat exact în timpul aceleași perioade în care crezurile sale 
creștine păleau. În iulie 1837, a început scrierea întru-un caiet în care își 
consemna gândurile sale despre „transmutație” (evoluție). Pe prima 
pagină, cu litere groase, a scris titlul, Zoonomia, numele cărții 
bunicului său Erasmus, în care Erasmus și-a exprimat ideile sale 
evoluționare cu patruzeci de ani înainte.28 În anii următori, Darwin a 
continuat să preia mult mai multe din temele bunicului său.29 

Nu este dificil să vedem cum gândirea lui Darwin, sub influența 
geologiei lui Lyell, a dus la o teorie a evoluției deplin elaborată: lumea 
avea milioane de ani ca vârstă iar rocile spuneau povestea ciclurilor 
sale vitale ce se schimbau încet. Fosilele arătau că, de-a lungul 
timpului, speciile care apăruseră și dispăruseră, drept noi forme de 
plante și animale, le înlocuiseră pe cele vechi. Din moment ce 
Dumnezeu nu a intervenit în lume, însă a însușit-o cu legi naturale 
„creative”, apariția de noi specii trebuie să fie rezultatul acestor legi. 
Variația speciilor și selecția naturală furnizează un mecanism prin care 
noi forme de plante și animale pot apărea. Lyell arătase modul în care 
văi gigantice se formaseră prin eroziune graduală, puțin câte puțin; în 
mod similar, selecția naturală a acționat prin conservarea și 
acumularea unui mare număr de schimbări moștenite, infinitezimal de 
mici.30 Ce bine se potriveau toate! Însă în ce măsură era această gândire 
cu adevărat produsul științei și în ce măsură produsul unui punct de 
vedere deist asupra lumii? 
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Geologia lui Lyell 
În primul rând, să aruncăm o privire asupra felului în care Lyell 

vede geologia, pe care Darwin a acceptat-o atât de ușor. Era ea cu 
adevărat o astfel de știință corectă? Nu se pune la îndoială faptul că 
Lyell a fost foarte influențat de către James Hutton și George Poulett 
Scrope, ambii fiind deiști și crezând în erele lungi și procesele 
geologice graduale.31,32 În același timp, el a păstrat în mod clar puncte 
de vedere opuse, inclusiv pe cele ale unor geologi foarte competenți 
cum ar fi Louis Agassiz - și Georges Cuvier, care a fost descris drept 
„probabil cel mai rafinat intelect al științei secolului XIX”.33 Este foarte 
semnificativ faptul că Lyell dădea importanță atât de mare lucrărilor și 
opiniilor unor geologi mai mult decât altora, într-o vreme în care se 
cunoșteau puține cu privire la dovezile geologice. Într-adevăr, în 
timpul perioadei în care Lyell își formula ideile, mulți recomandau 
precauție, argumentând că era prea săracă cunoașterea Pământului 
pentru a furniza destule date pentru o teorie generală a geologiei.34   

Într-o scrisoare redactată imediat după publicarea celui de al doilea 
volum al lui Lyell – Principiile geologiei, Scrope remarca, „e o mare 
bucurie să îi fi învățat pe cei ce vânează cariere că două volume groase 
pot fi scrise despre geologie fără să folosești măcar o dată cuvântul 
‚strat’.”35 Totuși, aceste strate au furnizat mare parte din dovezile 
împotriva geologiei actualiste - Lyell îi ignorase pur și simplu. Faptul că 
Lyell a lăsat deoparte datele cunoscute care i-au contestat teoria a fost 
o părere exprimată, printre alții, de către Adam Sedgwick, fost profesor 
de Geologie la Universitatea Cambridge. Scriind în Lucrările Societății 
de Geologie în 1834, Sedgwick a descris teoria lui Lyell drept un caz de 
„pledoarie specială”, un termen avocățesc pentru o discuție în care 
vorbitorul ignoră în mod deliberat aspecte care nu sunt favorabile 
punctului său de vedere.36 

Într-un articol în care argumenta necesitatea invocării atât a 
proceselor catastrofice cât și graduale în explicarea observațiilor 
geologice, profesorul de geologie de la Universitatea Harvard, Stephen 
J. Gould comenta: 

 
„Charles Lyell a fost avocat de profesie, iar cartea sa este unul dintre cele mai 
strălucitoare compendii publicate vreodată de către un avocat… [dar el] se baza pe 
două stratageme pentru a stabili opiniile sale actualiste (uniformiste) drept singura 
geologie adevărată.”37 
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Conform spuselor profesorului Gould, primul element de 

inventivitate a fost cel de a construi o „sperietoare” asupra căreia să se 
concentreze atacurile.  Și aceasta presupunea că oponenții săi științifici 
erau împotriva teoriei sale pe baza faptului că ei credeau că Pământul e 
tânăr, ceea ce era neadevărat. Argumentele împotriva teoriei lui Lyell 
se bazau pe observații geologice și erau prezentate de oameni care 
credeau într-un Pământ vechi precum și de cei care credeau într-un 
pământ tânăr.  Al doilea element de inventivitate era cel de a-și 
convinge cititorii că respingerea actualismului (uniformismului) său ar 
însemna per se o respingere a științei înseși. Adică, acceptarea 
principiului științific al uniformității (caracter imuabil) legii naturale 
necesita o acceptare a uniformității (caracter neschimbabil) al 
proceselor geologice. Aceasta era, de asemenea, o interpretare greșită a 
altor opinii geologice.38 Gould continua: 

 
„De fapt, catastrofiștii [precum Agassiz și Cuvier] erau mult mai empirici mintal 
decât Lyell. Dovezile geologice chiar par să necesite catastrofe: rocile sunt fracturate 
și distorsionate; faune întregi sunt distruse. Pentru a dejuca această impresie literală, 
Lyell și-a impus imaginația asupra dovezii. Dovezile geologice, argumenta el, sunt 
imperfecte și trebuie să interpolăm în ele ceea ce putem deduce în mod rezonabil dar 
nu putem vedea. Catastrofiștii erau empiriști pragmatici ai vremurilor lor, nu 
apologeți teologici orbi.”39 
 

Există multe alte indicații că gândirea lui Lyell a fost influențată de 
mai mult decât doar considerații științifice. De exemplu, el credea că, 
așa cum ridicarea și coborârea continentelor Pământului aveau 
ciclicitate în istorie, așa era și cu flora și fauna Pământului. El se 
aștepta întru-totul de exemplu, ca dinozaurii să revină să repopuleze 
Pământul într-o epocă viitoare.40 Un astfel de crez, totuși, era clar 
bazat pe o ideologie și nu avea nici o bază în dovezile fosilifere. Cuvier, 
de exemplu, a furnizat dovezi clare că patrupedele din clasele 
superioare apăreau mai târziu în dovezile fosilifere iar peștii apăreau 
înaintea animalelor terestre.41 Eșecul lui Lyell în a recunoaște secvența 
observată în dovezile fosilifere a fost chiar descris drept „orbire auto-
provocată”.42 

În secolul al XIX-lea, era ceva obișnuit pentru paradigmele 
științifice să conțină păreri religioase, istorice, politice și sociale, 
precum și observații și date.43,44,45  
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Mulți credeau, de exemplu, că, așa cum existau legi naturale care 

guvernează comportamentul Pământului (geologie), existau legi 
similare ce guvernează comportamentul economiilor, putându-se lua 
analogii dintr-o parte și aplica celeilalte. Lyell nu reprezenta o excepție 
în această privință, iar geologia sa pare să fie influențată nu doar de 
crezurile sale deiste ci și de subiecte de o paletă largă precum istorie, 
lingvistică, demografie și economie.46 Martin J. S. Rudwick, profesor 
emerit de istorie la Universitatea din California și expert în istoria 
științelor Pământului, argumenta: 

 
„Eu concluzionez, de aceea, că o înțelegere completă a conceptului lui Lyell al 
timpului geologic, care a fost atât de crucială pentru dezvoltarea ulterioară a 
geologiei și pentru lucrarea lui Darwin în biologie, trebuie să țină cont de originea sa 
posibilă (cel puțin în parte) în lucrarea lui Scrope, care în schimb poate că a derivat-o 
(cel puțin în parte) din preocuparea sa față de problemele sociale ale economiei 
politice.”47 
 

În plus, mulți alții credeau că avansarea cunoștințelor geologice se 
oglindea în și completa avansarea cunoștințelor privind progresul 
social și rolul politicii și guvernării în societate. Nu este surprinzător că 
diferitele modele ale geologiei – actualist (uniformist) și catastrofist – 
au dus la opinii politice foarte diferite. Lyell, de exemplu, părea să 
folosească teoria sa actualistă pentru a sprijini politicile seculare și 
liberale din Anglia față de și împotriva paternalismului teistic al 
conservatorilor. Conservatorii sprijineau ideea monarhiei, 
argumentând că, așa cum Dumnezeu guverna peste lumea materială a 
geologiei, așa guverna El peste oameni prin aristrocrație sub rege sau 
regină. În schimb, liberalii argumentau faptul că din cauză că lumea 
materială este guvernată mai degrabă de procese naturale decât 
supranaturale, ar trebui să existe un transfer gradual al puterii de la 
„monarhie sub Dumnezeu” la oameni.48 Vorbind despre Lyell și adepții 
săi, profesorul Ager comenta: „… geologia a intrat pe mâna 
teoreticienilor care au fost condiționați de către istoria socială și 
politică a vremurilor lor mai mult decât observațiile de pe teren.”49 

În ciuda lipsei de rigoare științifică, la mijlocul secolului al XIX-lea, 
cele trei volume ale lui Lyell – Principii de geologie au convins pe mulți, 
iar prin maniera calculată și măiestrită a unui avocat strălucitor, el 
atinsese scopul declarat de a lipsi studiul geologiei de influențele 
biblice.50,51 El o supusese însă, principiilor unitariene, deiste. 
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Fosilele și credința 
Cum rămâne cu celelalte argumente ale lui Darwin ce sprijină 

evoluția? El știa foarte bine că dovezile fosilifere nu sprijineau 
convingerea unei modificări evoluționiste graduale. În capitolul 9 al 
Originii speciilor, el a identificat trei observații geologice care, în 
conformitate cu teoria sa, erau, în propriile-i cuvinte, „fără îndoială de 
cea mai periculoasă natură”:  

• „negăsirea în formațiunile succesive a unor legături 
tranziționale nesfârșit de numeroase între multele specii care 
există acum sau au existat” 

• „maniera bruscă în care grupe întregi de specii apar în 
formațiunile noastre europene” 

• „absența aproape completă, așa cum se cunoaște în 
prezent, a formațiunilor fosilifere sub stratele siluriene.”52  

Într-adevăr, el singur a admis „… numărul varietăților intermediare, 
care au existat în trecut pe Pământ, [trebuie] să fie enorm. De ce atunci 
nu este fiecare formațiune geologică și fiecare strat plin de astfel de 
verigi intermediare? Geologia cu siguranță nu descoperă nici un astfel 
de lanț organic gradat; și asta, probabil, este cea mai evidentă și 
periculoasă obiecție care poate fi adusă împotriva teoriei mele.”53 
Convingerea sa, însă, că toate acestea pot fi explicate în termeni de 
„imperfecțiune extremă a arhivei geologice”54 este cu siguranță o 
afirmare a credinței. În mod remarcabil, el continua să argumenteze: 
„… din ignoranța noastră cu privire la geologia altor țări… îmi pare să 
fie pripit din partea noastră să dogmatizăm asupra succesiunii ființelor 
organice din întreaga lume, așa cum ar fi pentru un naturalist să ajungă 
pentru cinci minute pe pământul pustiu undeva în Australia și apoi să 
discute numărul și gama producțiilor sale… Nu ar trebui să uităm că 
doar o mică porțiune din lume este cunoscută cu acuratețe.”54 Dar dacă 
cunoștința geologică și paleontologică era prea insuficientă pentru 
creaționiști să argumenteze împotriva evoluției pe baza sa, cât de 
sănătoasă era gândirea sa atunci când se baza atât de puternic pe o 
anumită interpretare a rocilor? 

 
„Legile evoluției” 
Darwin credea că „legea variației”, asupra căreia acționa selecția 

naturală astfel ca să pună în mișcare procesul macro-evolutiv, era 
aceeași „lege a variației” care era exploatată de către crescătorii de 
animale în selecția artificială.  
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Într-adevăr, el scria: „Este o frumoasă parte a teoriei mele că rasele 

domesticite de organisme sunt create exact prin aceleași mijloace ca și 
speciile  - însă cele din urmă mult mai perfect și infinit mai încet.”55 
Totuși, în timp ce e adevărat că el a văzut crescători producând 
diferențe remarcabile în specii precum porumbeii și câinii, se cunoștea 
bine în secolul al XIX-lea că păreau să existe limite clare cu privire la 
măsura în care animalele pot fi modificate prin selecție artificială. 
Porumbeii rămâneau întotdeauna porumbei iar câinii întotdeauna 
rămâneau câini. Ce motiv avea el să creadă că lucrurile ar sta altfel în 
lumea naturală? Răspunsul său la acest argument este cel mai relevant: 
„s-a afirmat adesea, însă afirmația este cu desăvârșire lipsită de dovezi, 
că cantitatea de variație în natură este una strict limitată.”56 Cu alte 
cuvinte, din moment ce el credea că oponenții săi nu puteau dovedi că 
variația în nautră este limitată, nu exista nici un motiv pentru el să 
creadă că este! Dar ce fel de știință este aceasta? În știința adevărată, 
pentru ca o ipoteză să fie acceptată, este necesar să dovedești din date 
că presupunerile tale au validitate. Într-adevăr, una dintre cele mai 
remarcabile afirmații din Originea speciilor spune: „Oricât de încet ar fi 
procesul de selecție, dacă omul slab poate face multe prin puterile sale 
și selecție artificială, eu nu pot vedea nici o limită față de măsura de 
schimbare… care poate fi realizată în lungul curs al timpului prin 
puterea de selecție a naturii.”57 Aceasta este probabil una dintre cele 
mai puternice afirmații bazate pe credință din întreaga carte. Darwin 
pur și simplu presupunea că organismele aveau potențial nelimitat 
pentru variație, în ciuda experienței crescătorilor. Mai mult, el părea să 
își bazeze întrega sa teorie pe asta, admițând în același timp că: 
„ignoranța noastră cu privire la legile variației este profundă.”58 

Crezul lui Darwin în această „lege a variației” a apărut de timpuriu 
în gândirea sa. El a scris în autobiografia sa: „Odată ce am fost convins, 
în anul 1837 sau 1838, că speciile erau producțiuni modificabile, nu 
puteam evita convingerea că omul trebuie să se supună aceleași legi.”59  
Și, comentând asupra observațiilor sale legate de expresiile faciale ale 
primului său copil născut în 1839, el a scris: „m-am simțit convins, 
chiar și în această perioadă timpurie, că cele mai complexe și fine 
forme ale expresiei trebuie să fi avut o origine treptată și naturală.”60 
Că el „s-a simţit convins” de acest lucru atât de devreme în gândirea sa, 
fără nici o informație, sugerează că această convingere a apărut mult 
mai mult din convingerile sale deiste în dezvoltare decât din cercetarea 
științifică.  
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Mai târziu, credința sa în existența „legilor” evoluției a devenit 

supremă: „vechiul argument al designului în creație, așa cum e el 
prezentat de Paley, care inițial părea să fie atât de convingător, 
eșuează, acum că legea naturală a selecției a fost descoperită… Totul în 
natură este rezultatul legilor fixe.”61  

Punctul de vedere al lui Darwin cu privire la modelele (omologiile) 
observate în lumea naturală este, de asemenea, important. Cu privire la 
„tendința organismelor provenite din același strămoș de a diferi prin 
trăsăturile lor în timp ce se modifică”, a scris: „faptul că s-au 
diversificat foarte mult este evident din felul în care specii de toate 
tipurile pot fi clasificate în genuri, genurile în familii, familiile în 
subordine și tot așa”.62 Dar acest lucru presupune o interpretare 
evoluționistă a modelelor din natură – în mod sigur pentru orice om 
care gândește, modelele pot fi, de asemenea, explicate printr-un 
designer/creator. Mai mult, Darwin definea omologia ca fiind „acea 
relație dintre părțile ce rezultă din dezvoltarea lor din părțile lor 
embrionare corespunzătoare”63 este tocmai ceea ce nu este omologia: 
structurile omoloage nu doar că se dezvoltă prin procese embrionare 
diferite, dar se dezvoltă adesea din diferite părți ale zigotului.64 
Paradigma evoluționistă pare să fie atât de puternică încât nu numai că 
a dictat interpretarea datelor, ci a și creat informația însăși. 

 
Deism și nu date 
Punctul de vedere deist al lui Lyell asupra geologiei l-a captivat atât 

de puternic pe tânărul Darwin încât acesta i-a scris prietenului său, 
Leonard Horner,  

 
„... nu pot să spun cât de impresionat sunt de superioritatea infinită a școlii de 
geologie a lui Lyell față de cea de pe continent. Întotdeauna am sentimentul că multe 
din scrierile mele au ieșit pe jumătate din mintea lui Lyell și că nu am recunoscut 
acest lucru îndeajuns, nici nu știu cum să fac asta, fără să spun acest lucru în atât de 
multe cuvinte – pentru că întotdeauna m-am gândit că marele merit al Principiilor a 
fost acela că a modificat întregul mod de gândire al cuiva și astfel atunci când acel 
cineva vede un lucru nemaivăzut până atunci de către Lyell, îl vede, parțial, prin 
ochii săi”.65 
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Janet Browne, profesor al istoriei științelor la Universitatea 

Harvard, comentează: „scrierile lui Lyell... au devenit centrul întregii 
sale gândiri biologice de mai târziu”66 și „... fără Lyell nu ar fi existat 
nici un Darwin”.67 Lyell îl convinsese că peisajul geologic se schimbase 
în mod constant și gradual, de-a lungul erelor. Rocile spuneau astfel 
istoria modificărilor plantelor și animalelor de-a lungul lungii istorii a 
Pământului68 - modificări care ele însele, conform cu Lyell, au apărut 
cel mai probabil prin procese naturale.69 Într-adevăr, așa cum i-a scris 
și Darwin prietenului său Joseph Hooker, „sunt sigur că uneori el 
[Lyell] nu mai credea în Creație ca tine sau ca mine”.70 

Din aceste considerații, se poate vedea că teoria evoluției a lui 
Darwin nu s-a format dintr-o gândire pur științifică, așa cum mulți o 
pretind. Mai degrabă, concluziile sale despre lumea naturală, atât din 
geologie cât și biologie, au fost fondate în mod clar pe un sistem de 
convingeri deiste - și unul care, concluzionat logic, cu siguranță cerea o 
interpretare evoluționistă a ceea ce a văzut el în jurul său. Referindu-se 
la originea primelor forme primitive de viață, într-o altă scrisoare 
adresată lui Hooker, el a scris că regreta că s-a referit la conceptul 
biblic al „creației” în unele ediții anterioare ale cărții sale Originea 
speciilor71 pentru că el „vroia să spună de fapt ‘apărut’ printr-un proces 
complet necunoscut.”72 Într-adevăr, dorea cu tot dinadinsul să 
sublinieze că „totul în natură este rezultatul legilor fixe”.73Dar ce știință 
a demonstrat acest lucru ca fiind adevărat? 
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