Autobiografia completa a lui Charles Darwin

Viata mea (Autobiografia)
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Descriere
In acest volum avem privilegiul de a face cunostinta cu Charles Darwin nu doar in calitate de om de stiinta, ci si ca prieten, ca tata, ca sot si fiu
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iubitor. Darwin ne face partasi la existenta sa de zi cu zi, ne impartaseste metodele sale de lucru, amintiri dragi din copilarie si din tinerete –
toate acestea facând din Viata mea o carte induiosatoare si totodata captivanta.
Francis, unul dintre fiii naturalistului, intervine cu un text propriu, oferind o perspectiva inedita si bine-venita asupra caracterului si stilului de
viata al tatalui sau. De asemenea, Francis ofera informatii despre arborele genealogic al naturalistului, precum si despre personalitatea
bunicului si a tatalui acestuia.
Mintea indrazneata si neobosita, integritatea si simplitatea caracterului lui Charles Darwin sunt dezvaluite in aceasta relatare personala a vietii
sale. Pasiunea lui pentru stiintele naturale i-a animat existenta, dar nu l-a impiedicat sa se bucure din plin de familie si prieteni, precum si de
mici placeri precum lectura romanelor sau muzica.

*
„Nu cred sa existe modalitate mai buna de a-mi petrece viata decat aducandu-mi mica mea contributie pe taramul stiintelor naturii. Cred ca am
facut-o cum m-am priceput mai bine, iar criticii pot spune ce vor, dar nu imi vor zdruncina aceasta convingere.”
„Dar nu m-am dedat niciunei alte activitati cu atata pasiune la Cambridge, nicio alta activitate nu mi-a oferit atata placere precum colectionarea
gazelor. Era vorba despre simpla placere de a colectiona, caci nu le disecam si nu comparam decat arareori caracteristicile exterioare cu
descrierile publicate.”
„Uitandu-ma in urma, acum imi dau seama ca dragostea mea pentru stiinta a prevalat treptat asupra tuturor celorlalte pasiuni.”
Charles Darwin, Viata mea
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