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Capitolul I

T

atãl meu avea o micã moºie în
Nottinghamshire ºi cinci copii, eu fiind
al treilea dintre ei. Când am împlinit paisprezece ani, el m-a trimis la universitatea din Cambridge. Am stat acolo trei
ani, vãzându-mi de învãþãturã cu mare sârguinþã. Cum însã
studiile mele costau prea mult, am fost trimis ca ucenic la
domnul James Bates, un vestit chirurg din Londra, la care
am stat patru ani. Tata îmi trimitea, din când în când, ceva
bani, pe care i-am cheltuit învãþând navigaþia ºi alte pãrþi ale
matematicii, folositoare oricui îºi propunea sã cãlãtoreascã
pe mare. Aveam o presimþire cã voi face ºi eu, cândva,
cãlãtorii în þinuturi îndepãrtate.
Dupã ce am plecat de la domnul Bates, m-am înapoiat în
casa tatãlui meu, unde, cu ajutorul lui, al unchiului John ºi
al altor câtorva rude, am obþinut patruzeci de lire ºi
totodatã, fãgãduiala cã voi primi treizeci de lire pe an,
necesare pentru întreþinerea mea la Leyda. Acolo, timp de
doi ani ºi ºapte luni, am studiat medicina, convins fiind cã
într-o bunã zi aceste cunoºtinþe îmi vor fi folositoare în
cãlãoriile mele.
Curând dupã întoarcerea mea de la Leyda, bunul meu
dascãl, domnul Bates, m-a recomandat în calitate de chirurg pe vasul Rândunica, de sub comanda cãpitanului
Abraham Pannell. Am lucrat împreunã cu acesta timp de
trei ani ºi jumãtate, fãcând câteva cãlãtorii în Levant ºi în
alte þinuturi. La întoarcere, m-am hotãrât sã mã stabilesc la
Londra. Domnul Bates, profesorul meu, m-a sprijinit,
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recomandându-mã câtorva dintre pacienþii lui. Am închiriat
un apartament, într-o cãsuþã din mahalaua Old Jewry, ºi la
puþin timp dupã aceea m-am cãsãtorit cu domniºoara Mary
Burton, cea de-a doua fiicã a domnului Edmund Burton,
negustor de ciorapi din strada Newgate. Soþia mea a adus o
zestre de patru sute de lire.
Dupã doi ani, însã, iubitul meu profesor, domnul Bates,
muri ºi, cum aveam prea puþini prieteni ºi cunoscuþi, am
început sã am din ce în ce mai puþini pacienþi. În acelaºi
timp, conºtiinþa nu îmi îngãduia sã-mi fac o reclamã scandaloasã, aºa cum fãceau mulþi dintre confraþii mei. Astfel cã,
m-am sfãtuit cu soþia ºi cu câþiva prieteni ºi am hotãrât sã
angajez din nou ca medic pe un vas. Aºa se face cã am fost
chirurg pe douã corãbii, iar mai multe cãlãtorii, pe care le-am
fãcut în decurs de ºase ani, prin Indiile orientale ºi occidentale, mi-au adus ceva avere.
În timpul liber pe care-l aveam în aceste cãlãtorii, citeam
operele celor mai buni scriitori antici sau moderni, cãci
aveam întotdeauna la îndemânã un mare numãr de cãrþi, iar
când mã aflam pe uscat, observam obiceiurile ºi firea oamenilor ºi, totodatã, le învãþam limba, cãci aveam o memorie
foarte bunã.
Ultima mea cãlãtorie nu a fost tocmai norocoasã, m-am
întors hotãrât sã nu mai plec pe mare ºi sã rãmân acasã,
lângã soþie ºi copii. Am schimbat ºi locuinþa ºi, cu speranþa
cã-mi voi putea face ceva clientelã printre marinari, ne-am
mutat din Old Jewry în strada Fetter-Lane ºi, de aici, în
Wapping. Dar, nici aici nu mi-a mers prea bine.
Dupã o perioadã de trei ani, în care am încercat zadarnic
ca lucrurile sã meargã bine, am primit o ofertã din partea
cãpitanului William Prichard, proprietarul vasului Antilope,
care urma sã facã o cãlãtorie în mãrile sudului. Am ridicat
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