
Semina � Nr 9Sientiarum 2010Piotr Butrymowski, Mateusz HoholRomualda Swierzbie«skiego dwie krytykiteorii ewolujiWprowadzenieWedªug pewnyh obiegowyh opinii, teoria Darwina stanowi-ªa drugi etap rewoluji naukowej zapoz¡tkowanej przez helioen-tryzn¡ teori� Kopernika. Ta ostatnia uzyniªa z Ziemi podrz�dn¡planet� w Ukªadzie Sªoneznym, za± teoria ewoluji pozbawiªa zªo-wieka zaszzytnego miejsa w przyrodzie, w której miaª by¢ uko-ronowaniem stworzenia1. Z punktu widzenia historii nauki, teoriaDarwina byªa kolejnym krokiem do wypraowania metody nauko-wej, która nie si�gaªa ju» do zynników nadprzyrodzonyh, by tªu-mazy¢ zjawiska przyrodnize. Natomiast z perspektywy tªa kul-turalnego burzyªa pewien stary obraz rzezywisto±i. Mogªa napa-wa¢ l�kiem, bo oto wyró»niona rola zªowieka na ±wieie zostaªapoddana w w¡tpliwo±¢. Nie mogªo dziwi¢ zadawanie pyta« takihjak: �zy Bóg istnieje?� lub � jaka jest Jego rola w stworzeniu?�.St¡d z�sto ludzie zajmuj¡y si� w owym zasie teori¡ ewoluji,a nie potra�¡y pogodzi¢ teizmu katolikiego z rezultatami na-uk szzegóªowyh, przyjmowali radykalne stanowiska jak ateizmlub monizm w tym wypadku oznazaj¡y przyj�ie do±wiadzanejzmysªowo przyrody za jedyn¡ istniej¡¡ rzezywisto±¢, nie odrzu-aj¡ przy tym jednak wiary w Boga (np. Benedykt Dybowski)2.1Por. F.J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tªum. P. Dawido-wiz, Wydawnitwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 36�38.2Por. G. Brz�k, Reepja darwinizmu w Polse, [w:℄ Reepja w Polse no-wyh kierunków i teorii naukowyh, red. A. Strzaªkowski, PAU, Kraków 2001,ss. 280 i 283.
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7To za± prowadziªo do tworzenia si� antagonizmów i ostryh spo-rów o darwinizm. Wrogo±¢ do tej teorii z�±iowo równie» wi¡zaªasi� z brakiem kompetentnyh osób, które, po pierwsze, znaªybyj¡ i potra�ªy spopularyzowa¢, po drugie, mogªyby zaproponowa¢rozwi¡zanie pal¡yh kwestii z pograniza nauki i religii3.Na ziemiah polskih reepja darwinizmu najszybiej doko-naªa si� w Królestwie Polskim. Obeny byª tam silny podziaª nazwolenników i przeiwników tej teorii. Jak pisze Gabriel Brz�k:Obóz wyznawów darwinizmu stanowili tu (. . . ) przyrodniy(. . . ) post�powy odªam inteligenji mieszza«skiego lub drob-noszlahekiego pohodzenia, ±wiat pray, a przede wszystkimbudz¡y si� do »yia sojalistyzny proletariat. Obóz siª wrogihdarwinizmowi wywodziª si� natomiast ze sfer arystokratyzno-ziemia«skih, klerykalnyh, kapitalistyznyh i znajdowaª oparieu rz¡dów pa«stw imperialistyznyh4.W roku 1871 polski uzony, Romuald Swierzbie«ski(1820-ok. 1900), publikuje pra� zatytuªowan¡ Czy ludzie odmaªp pohodz¡? Streszzenie i oenienie dzieªa Ernesta Haekela�Pohodzenie i rodowód rodzaju ludzkiego�5, w której poddajekrytye teori� ewoluji. Za± dwa lata pó¹niej, w 1873 roku,kontynuuje swój sprzeiw wobe ewolujonizmu, ju» w nieoodmiennym tonie, w publikaji Ile jest prawdy w dziele Darwina3Stanowisko Ko±ioªa wobe ewoluji biologiznej, stwierdzaj¡e, »e nie jestona sprzezna z wiar¡ hrze±ija«sk¡, zaj¡ª dopiero Pius XII w enyklie Hu-mani generis (1950) (por. F.J. Ayala, dz. yt., s. 153).4G. Brz�k, dz. yt., s. 275.5R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp pohodz¡?, Drukarnia S. Or-gelbranda Synów, Warszawa 1871, dost�pny tak»e online [25.07.2010℄:<http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/dometadata?id=4313>. Istniej¡ rozbie»no-±i w zapisie nazwiska. Na omawianyh przez nas w niniejszym artykule pra-ah �guruje nazwisko `Swierzbie«ski', ale mo»na równie» spotka¢ si� z za-pisem `�wierzbie«ski' lub `�wierzbi«ski' (por. W. �liwowska, Zesªa«y polsyw Imperium Rosyjskim w pierwszej poªowie XIX wieku, Wydawnitwo DiG,Warszawa 1998, s. 619).



8 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hohol�O poz¡tku przemian�? 6, w której to referuje i krytyznieustosunkowuje si� do dzieªa Darwina On the Origin of Speies.Swierzbie«ski studiowaª prawo na Uniwersyteie Moskiewskimw latah 1842-1845, a tak»e uko«zyª medyyn� w 1858 rokuna Uniwersyteie Kijowskim. Pó¹niej praowaª jako lekarz orazpublikowaª gªównie rozprawy z zakresu medyyny7. Nale»y wi�przypuszza¢, i» posiadaª wiedz� z zakresu biologii, która pozwa-laªaby mu na zrozumienie teorii ewoluji. Konepja Darwinabyªa przez niego jednak odrzuana i poddawana, szzególniew pierwszej z omawianyh pra, ostrej krytye.W niniejszym opraowaniu zamierzamy przeanalizowa¢ arty-kuªy Romualda Swierzbie«skiego Czy ludzie od maªp pohodz¡?z 1871 roku oraz Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡t-ku odmian� z 1873 roku. Prze±ledzimy jego sposób argumentajiprzeiwko teorii ewoluji, a tak»e oenimy warto±¢ poszzególnyhargumentów. Poka»emy równie», »e sposób argumentaji Swierz-bie«skiego ulegª zmianie. O ile w pierwszym z artykuªów nie stronion od argumentów natury ±wiatopogl¡dowej i religijnej, to w dru-gim przewa»a¢ wydaj¡ si� argumenty oparte na ówzesnej wiedzyz zakresu nauk przyrodnizyh. Mo»na wi� postawi¢ hipotez�, »eargumentaja Swierzbie«skiego przeiw darwinowskiej teorii ewo-luji ewoluowaªa w stron� naturalizmu metodologiznego.Czy ludzie od maªp pohodz¡?�wierzbie«ski w pierwszej z wymienionyh pra odnosi si� doksi¡»ki Ernsta Haekla Pohodzenie i rodowód rodzaju ludzkiego8.Przez pryzmat pogl¡dów niemiekiego biologa krytykuje on teo-ri� ewoluji, nierzadko powoªuj¡ si� równie» na Karola Darwina.6R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku odmian�?,Drukarnia S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1873, dost�pny tak»e online[25.07.2010℄: <http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/dometadata?id=3441>.7Por. W. �liwowska, dz. yt., ss. 619�620.8Prawdopodobnie hodzi o ksi¡»k� Über unsere gegenwärtige Kenntnis vomUrsprung des Menshen, 1898.
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�
9Mo»na si� tu pokusi¢ o pierwsze zastrze»enie, i» h¡ skrytyko-wa¢ teori� ewoluji, Swierzbie«ski nie si�ga po oryginaln¡ pra�O pohodzeniu gatunków, ale po opraowanie naukowa, który ju»w owyh zasah wzbudzaª sporo emoji ze wzgl�du na swój jawnymonizm (powszehnie kojarzony z ateizmem), rzekomo wywodzo-ny z �naukowego ±wiatopogl¡du�. Haekel byª wi� interpretato-rem teorii ewoluji Darwina. Z dzisiejszej perspektywy stwierdzi¢mo»na, »e pogl¡dy Haekla opieraªy si� wr�z na nadinterpreta-ji oryginaªu. Warto w tym kontek±ie wspomnie¢, »e sam Darwinokre±laª siebie jako teist�. Jak pisze Józef �yi«ski:Na przekór ozekiwaniom tyh wspóªzesnyh, którzy odwoªywa-li si� do jego autorytetu, by znale¹¢ odpowiedzi na podstawowepytania �lozo�i i teologii, Darwin okazywaª ostro»no±¢ i niezde-ydowanie przy podejmowaniu kwestii wywoªuj¡yh publizneemoje. W stylu, który odpowiadaª jego mentalno±i, nie byªoni z duha rozgªosu i propagandy propagowanej przez ThomasaHenry'ego Huxleya zy Ernsta Haekla9.Swierzbie«ski, jak ju» wspomnieli±my, rozpozyna artykuª Czyludzie od maªp pohodz¡? od streszzenia zawarto±i dzieªa Ha-ekla. Dowiedzie¢ si� mo»na tutaj, »e wedªug Haekla powstanieodmian w królestwah ro±lin i zwierz¡t odbyªo si� dzi�ki samo-rództwu (w terminologii Swierzbie«skiego: �rodzeniu samobytne-mu�) monad, które miaªyby by¢ drobnymi komórkami ±luzowymi,za± powstanie zwierz¡t i zªowieka odbyªo si� dzi�ki stopniowymprzemianom10. Jak pisze Swierzbie«ski:Darwin nauza jako ogólne podobie«stwo ustroju pomi�dzy klas-sami i rodzajami, zwierz¡t i ro±lin, jest podobie«stwem spadko-wém: gdy» odmiany podobne do siebie obªoznie s¡ podobnespadkowo: zatém, podobie«stwo, jest tu rodowodem11.9J. �yi«ski, Bóg i ewoluja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002,s. 19.10Por. R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp pohodz¡?, dz. yt., s. 3.11Tam»e, s. 4. Uwaga: we wszystkih ytatah zahowano oryginaln¡ pisow-ni�.



10 | Piotr Butrymowski, Mateusz HoholW teorii ewoluji zakªada si� wi� rozwój mono�letyzny ro±lini zwierz¡t. Sam za± mehanizm tworzenia si� odmian mo»na, namniejsz¡ skal�, zaobserwowa¢ w hodowli. Ró»nia pomi�dzy ho-dowl¡ a ewoluj¡ w przyrodzie sprowadza si� do tego, »e w przy-padku tej pierwszej to zªowiek reguluje proes zmian, natomiastw drugiej rol� regulayjn¡ odgrywa walka o prze»yie.Czªowieka, zgodnie z omawian¡ przez Swierzbie«skiego teori¡,zaliza si� na podstawie anatomiznyh i �zjologiznyh bada« po-równawzyh do klasy �paierzowyh ss¡yh� i zakªada, »e od nihbierze swój poz¡tek. Dalej nast�puje zreferowanie tego, jak Hae-kel dzieli zwierz�ta na klasy, a nast�pnie klasy na dziaªy. �Czªowieknale»y do dziaªu ss¡yh; i musiaª powsta¢, z nih, przez stopniowyrozwój i zmiany�12, zwraa uwag� autor omawianego tekstu. Na-st�puje omówienie kolejnyh poddziaªów, a» doieramy do dziaªuzwierz¡t kr�goªo»yskowyh, który pierwotnie skªadaª si� z Roden-tia, Insetivora, Chiroptera, Quadrumana (maªpozwierze i maªpy)i Bimana (zªowiek). Jak pisze polski przyrodnik: �Haekel zmie-nia ten podziaª. Maªpozwierze oddziela od maªp; do któryh do-daje zªowieka; i mówi: »e skªad iaªa, prawdziwyh maªp, wi�éjpodobny do iaªa ludzkiego; ni» do skªadu maªpozwierzy: prze-to, zªowiek, od maªp pohodzi�13. Wspomniany biolog ze wzgl�duna badania anatomizno-porównawze wywodzi zªowieka od maªpbezogonowyh w¡skonosyh, które ju» wygin�ªy. Do tezy o ewolu-yjnym pohodzeniu zªowieka od zwierz¡t, Haekel dorzua hi-potez� o pojawieniu si� j�zyków dopiero po utworzeniu si� grupludzkih; �zt¡d okazuje si�, wnioskuje autor, »e albo pierwotni lu-dzie nie mieli mowy ludzkiéj; lub »e ludzko±¢ poz�ªa si� nie odjednéj pary�14. Fragment ten jest dosy¢ niejasny. Czy hodzi rze-zywi±ie o dwie konkurenyjne teorie, gdzie w pierwszej ludzie niedysponowali mow¡ od poz¡tku swego istnienia, a w drugiej o to,»e nie pohodz¡ od jednej pary, zy te» mo»e oba zªony skªadaj¡12Tam»e, s. 6.13Tam»e, s. 7.14Tam»e, s. 7.
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11si� na jedn¡ hipotez�, o jest dosy¢ prawdopodobne? W ka»dymwypadku i tak spotkamy si� z niezadowoleniem Swierzbie«skiego,bo przeie» nie jest to zgodne z literalnym odzytaniem Ksi�gi Ro-dzaju, gdzie zªowiek od poz¡tku powoªania go do »yia dysponujemow¡ (Rdz 2,19-20).Referowanie pogl¡dów Haekla ko«zy si� opisem odmian ludzi,tzn. sposobów w jaki zostali sklasy�kowani. Nast�pnie Swierzbie«-ski przehodzi do krytyki teorii ewoluji:Czy mo»na przyj¡¢, »e jajo maªpy, takie same jak jajo zªowieka:gdy z pierwszego rodzi si� istota niema, nie±wiadoma, nieposia-daj¡a umysªu i rozwoju dziejowego?! Zaprawd�! w jaju zwierzajest ju» przyszªe zwierz�; za± w jaju zªezem; aªy przyszªy zªo-wiek ze wszystkiémi uwzgl�dnieniami swej osobisto±i: albowiem,ka»dy z nas, takim si� rodzi jakim ma by¢, t.j. odpowiedny potrze-bom rozwoju swego narodu. Napoleon urodziª si� Napoleonem;Alexander W., Alexandrem: nie za± zostaª nim po urodzeniu.Dlazego, pierwszy z tyh m�»ów, przyszedª wªa±nie w tym za-sie kiedy wyniki rewoluji franuzkiéj nale»aªo rozsia¢ po Euro-pie; za± Alexander W., kiedy trza byªo � pospólno±¢ grek¡ �spara¢ z rodowo±i¡ Wshodu; aby sprawi¢ niw� pod przyszª¡siejb� pa«stwa rzymskiego? Oto dlazego »e ludzi rodzi, nie oj-ie i matka; a ludzko±¢ i narodowo±¢: przeto, ludzie, rodz¡ si�odpowiedni dobie rozwoju15 .W powy»szym fragmenie autor neguje to»samo±¢ zªowieka,b¡d¹ jego zarodka, z innymi zwierz�tami, argumentuj¡, i» poten-jalnie w zarodku ludzkim tkwi ju» przyszªy, w peªni rozwini�tyzªowiek. Zakªada wi� pewn¡ form� preformajonizmu. Pierwot-nie wedªug tej teorii zarodek danego zwierz�ia posiada te samenarz¡dy, o osobnik dorosªy, tyle »e w pomniejszeniu. Z zasemnarz¡dy te ulegaj¡ powi�kszeniu. U Swierzbie«skiego zauwa»amy,i» teoria ta mody�kowana jest o konepj� potenjalno±i. Mo»-na wi� przypuszza¢, i» polski uzony byª zainspirowany my±l¡arystotelesowsko-tomistyzn¡ � w zarodku jest ju» pewna po-tenjalno±¢ do byia dorosªym przedstawiielem danego gatunku,15Tam»e, s. 9.



12 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholktóra mo»e (lub musi) zosta¢ zaktualizowana. W ludzkim zarod-ku znajduje si� ju» potenjalnie indywidualny, dorosªy zªowiek.Ponadto autor analizowanego tekstu dodaje teleologizn¡ tez� hi-storyzn¡ o powstawaniu i przeksztaªaniu si� narodów. Dostrzetu z kolei mo»na pewn¡ form� determinizmu: historia posiada swójel, a wi� powstanie narodów byªo koniezno±i¡, jak te» koniez-no±i¡ byªo pojawienie si� kogo± takiego jak Napoleon i AleksanderWielki. Jest to, rzez jasna, twierdzenie aªkowiie niemo»liwe dozwery�kowania. Teza o wpªywie narodów i elu historii wpisuje si�w szeroko rozumian¡ �lozo�� romantyzmu. Sama my±l o �Polsejako Chrystusie narodów� jest wyrazem takiej wiary. W okresieromantyzmu ukuto ide� mesjanizmu, wedªug której ka»dy naródma swoj¡ rol� w danym zasie historyznym do odegrania. Jestto przede wszystkim wynik oddziaªywania tendenji narodowyhi rewoluyjnyh � od wybuhu Rewoluji Franuskiej sªowo �na-ród� nabraªo szzególnego znazenia, bo próz pa«stw posiadaj¡-yh swoje granie, istotn¡ rol� odgrywaªy tak»e narody. My±l ta,jak nie trudno si� domy±li¢, byªa szzególnie wa»na dla Polaków.Zaryzykujmy wi� stwierdzenie, »e to wªa±nie �lozo�a romantyz-na nakªaniaªa Swierzbie«skiego do krytyki ewolujonizmu. Zgodniez takim pogl¡dem, to nie ewoluja drog¡ doboru naturalnego stwo-rzyªa zªowieka, ale naród.Nast�pnie pojawia si� twierdzenie mówi¡e o tym, »e porów-nywanie zªowieka z innymi zwierz�tami jest niewystarzaj¡e dowyznazenia rodowodu. �Có» »e ko±i r¡k maªpy podobne do ko±ir�ki naszéj: gdy mi�sne, mianowiie paluha, ró»ne�16. Na popar-ie tej tezy wskazana zostaje równie» ró»nia w budowie mózgu.Jak jednak wyja±ni¢ podobie«stwo anatomizne? Polski przyrod-nik znajduje takie oto rozwi¡zanie: �Otozeni uwarunkowaniamibytu ziemskiego, musimy mie¢ tkanki histologiznie podobne�17.Wydaje si�, i» dla Swierzbie«skiego sam pomysª zestawiania zªo-wieka ze zwierz�tami w jakihkolwiek badaniah porównawzyh16Tam»e, s. 10.17Tam»e, s. 10.
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13jest nie do przyj�ia. Pojawienie si� ró»ni w budowie kostnej, zyte» w jakihkolwiek innyh organah u przedstawiieli Homo sa-piens byªo mo»liwe do wytªumazenia dzi�ki teorii zaproponowa-nej przez Darwina. Polski uzony wykorzystuje bezzasadnie oweró»nie na rzez podwa»enia tej»e.Przeiw Haeklowskiemu twierdzeniu o doskonaleniu si� gatun-ków, postawiona zostaje teza, »e wszelkie stworzenie jest doskona-ªe. Z punktu widzenia wspóªzesnyh bada« biologiznyh trudnosi� z tym zgodzi¢. Wr�z przeiwnie, jeste±my w stanie wskaza¢wiele niedoskonaªo±i, hoia»by w budowie naszego oka18. Praw-dopodobnie takie �niedoi¡gni�ia� w budowie organizmów mo»-na ju» byªo zaobserwowa¢ w XIX wieku. Ta rzekoma doskonaªo±¢wszelkih stworze« ma sªu»y¢ za argument o nieustannym dzia-ªaniu Opatrzno±i, która stwarza zwierz�ta wedªug pewnego she-matu, a zªowieka na swój obraz i podobie«stwo. Niepokoj¡e jestjednak wyznanie, »e dzi�ki temu po±ród ludzi mo»emy spotka¢ typyzwierz�e19. Oznazaªoby to, »e Bóg skªonny jest tworz¡ ka»de-go indywidualnego zªowieka dodawa¢ do jego obrazu jak¡± form�zwierz�¡, a przeie» zwierz�ta nie stanowi¡ ukoronowania stwo-rzenia. Pomijaj¡ absurdalno±¢ pomysªu o istnieniu �typów zwie-rz�yh� w±ród ludzi, który prawdopodobnie wzi¡ª si� z pewnejgry skojarze« oraz uprzedze«, nale»aªoby spyta¢, zy takie miesza-nie obrazów nie zaburza hierarhii stworzenia, a tak»e radykalnejgraniy, jaka mi�dzy zªowiekiem a pozostaªymi zwierz�tami maistnie¢? Swierzbie«ski wydaje si� nawet nie zauwa»a, jak � przeznieostro»no±¢ � zazyna pl¡ta¢ si� w swoih pomysªah. Tym bar-dziej staje si� to ra»¡e, kiedy u±wiadomimy sobie, i» empiryznyhdowodów na podobne twierdzenia da¢ nie sposób.W dalszej z�±i pray natkniemy si� na dwa harakterystyz-ne argumenty. Pierwszy z nih nazwiemy argumentem z estetyki.Swierzbie«ski stara si� wywoªa¢ u zytelników nieh�¢ do maªp,miejsami nazywaj¡ je �satyrami�, by tym samym znieh�i¢ do18Por. F.J. Ayala, dz. yt., s. 144.19Por. R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp pohodz¡?, dz. yt., s. 11.



14 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholporównywania, a tak»e wywodzenia zªowieka od tyh zwierz¡t. Pi-sze: �zy to nie ironja � potomków bogów i póªbogów, obraz Ojaprzedwieznego; ludzko±¢ � o omówiªa prawa wszeh±wiata; pra-wa duha ludzkiego; prawa rozwoju dziejowego � zyni¢ dziekiemmaªp najobmierzlejszyh ze zwierz¡t?!�20. Wspomnie¢ tutaj tak-»e mo»na, »e samo sªowo �maªpa� jest terminem bardzo ogólnymi u»ywanym w dyskursie potoznym21. Oznaza przeie» szympan-sa, goryla, orangutana, jak i osob� zahowuj¡¡ si� w nietypowysposób. Swierzbie«ski ma wi� mo»liwo±¢ swobodnego operowaniatym terminem i wi¡zania z nim eh deprejonuj¡yh, takih jakobmierzªy, obrzydliwy, pokrazny, które u zytelnika maj¡ wywo-ªa¢ wªa±nie uzuie obrzydzenia22.Drugi ze wspomnianyh argumentów wi¡»e si� z zaªo»eniemo niezmienno±i odmian. Polski przyrodnik wysuwa szereg pyta«dotyz¡yh zmienno±i gatunkowej. Odpowiedzi na pytania tegotypu prawdopodobnie s¡ zªo»one, a w ówzesnyh zasah brako-waªo dodatkowo obserwaji po±wiadzaj¡yh ten proes. Swierz-bie«ski doprowadza do tego, »e wyja±nienia przyrodnize zwi¡zanez ewolujonizmem wydaj¡ si� by¢ niepewne lub wr�z absurdalne:Darwin � walk¡ o »yie, zmian¡ w rozmna»aniu si� i karmieniu� obja±nia powstanie odmian: a zemu» niektóre okazy faunyznajdujemy wsz�dzie jednakowemi? zemu nied¹wied¹ biaªy niezostaª ziemnowodném zwierz�iem? zemu eskimos, »yj¡y przybiegunie, nie przyj¡ª na si� modªy ludzi póªnonyh � biaªoskó-ryh, pªowowªosyh i niebiesko okih; zemu parjowie, opisaniw Ramajana, do dzi± dnia s¡ tay sami23?Argument ten nazwa¢ by mo»na argumentem z niewiedzy. We-dªug takiego rozumowania, je»eli teoria ewoluji nie wyja±nia ja-kiego± zjawiska, to nale»y uzna¢ j¡ za bª�dn¡ i odrzui¢, a zjawiska20Tam»e, s. 12.21W naukah biologiznyh, termin �maªpa� bez dodania odpowiedniegoprzymiotnika (np. �wªa±iwa�) pozbawiony jest znazenia.22W omawianym tek±ie tylko raz pojawiaj¡ si� nazwy �szympans� i �goryl�(zob. tam»e, s. 4).23Tam»e, s. 13.
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15wytªumazy¢ udziaªem zynników nadprzyrodzonyh. Taki sposóbargumentaji przypomina znan¡ z �zykoteologii strategi� God ofthe Gaps24. Ayala w swojej ksi¡»e Dar Karola Darwina dla naukii religii tak oto skomentowaª tego typu argumenty:�wiadzy to o niezrozumieniu istoty proesu naukowego. Je±lijedno wyja±nienie zawodzi, to nie musi oznaza¢, »e jakie± innewyja±nienie jest wªa±iwe. Wyja±nienia musz¡ opiera¢ si� na wªa-snyh dowodah, a nie na pora»kah systemów alternatywnyh25.W dalszej z�±i pray ujawniaj¡ si� przekonania religijne au-tora oparte o literalne odzytanie Pisma �wi�tego. Uzony piszem.in. o potopie z Ksi�gi Rodzaju, jak o wydarzeniu historyznym,o do którego nie ma w¡tpliwo±i. Kiedy jednak wspomina zapiskopalniany, maj¡y przezy¢ teorii ewoluji a ±wiadzy¢ za kreajo-nizmem, mo»na wnosi¢, wr�z przeiwnie, i» Swierzbie«ski zakªadapewn¡ form� ewolujonizmu, o wida¢ hoia»by w zdaniu, w któ-rym twierdzi, »e ryby przedpotopowe potrzebowaªy przedªu»eniaw górnej pªetwie, by lepiej radzi¢ sobie z ówzesnymi burzami26.Musi wi� zahodzi¢ pewna forma przystosowania organizmów donisz ekologiznyh, w któryh »yj¡.W tek±ie odnajdujemy pewne argumenty ad personam, jaknp. ten: �tylko i nieszz�±ni, w któryh zgasªa boska pohodniarozumu, upodabiaj¡ si� do maªp�27. Równie», by przeiwstawi¢ si�tezie Haekla o ewoluji mózgu i j�zyka, Swierzbie«ski stawia te-z� o idealnym przystawaniu do siebie grani j�zyka (mówionego)z graniami my±li. My±lenie to mowa wewn�trzna, a mówienie tomy±lenie na gªos28. To za± ma prowadzi¢ do twierdzenia, »e zªo-24Mihaª Heller zwraa uwag�, »e strategia God of the Gaps jest nie tyl-ko niedozwolona z punktu widzenia metodologii nauk przyrodnizyh, ale jejstosowanie jest równie» bª�dem teologiznym. Por. np. M. Heller, T. Pabjan,Elementy �lozo�i przyrody, Biblos, Tarnów 2007, ss. 169�170.25Por. F.J. Ayala, dz. yt., s. 133.26Por. R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp pohodz¡?, dz. yt., s. 13.27Tam»e, s. 14.28Por. tam»e, ss. 15�16.



16 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholwiek pierwotny my±laª tak, jak ludzie wspóªze±ni, a zatem posªu-giwaª si� j�zykiem. Obenie taka konepja j�zyka i my±li jest niedo utrzymania. My±limy nie tylko za pomo¡ konkretnego j�zykamówionego, ale tak»e przy pomoy skrótów, obrazów. J�zyk mó-wiony podlega okre±lonym reguªom, ma swoje ogranizenia. Niejest to równie» merytoryznie poprawny kontrargument dla teoriiewoluji. Nawet gdyby mowa i my±l pokrywaªy si� w sposób, ja-ki sugeruje polski naukowie, to nie zaprzeza to teorii ewoluji.Mózg, który operowaªby tak poj�tymi mow¡ i my±l¡ mógª wyewo-luowa¢ przeie» po jakim± zasie. Bª�dne jest równie» uto»samienietego zwi¡zku obu skªadników z istot¡ zªowieka. Gªówny problemstanowi tutaj przyj�ie przez Swierzbie«skiego opisu biblijnego zaprawdziwy, a o za tym idzie, traktowania go jako tezy naukowej.Polski uzony konkluduje, »e ró»nimy si� od zwierz¡t rozumem,mow¡ i dusz¡ osobow¡ (w terminologii Swierzbie«skiego: �osobi-st¡�)29. Wszystkie te trzy elementy nie zaprzezaj¡, bynajmniej,teorii ewoluji, któr¡ he zdyskredytowa¢. Dwie pierwsze mogªyprzeie» wyewoluowa¢. Ale istnienia duszy nie sposób udowodni¢naukowo � nale»y ona do sfery wiary. Pra� Czy ludzie od maªp po-hodz¡? Romuald Swierzbie«ski ko«zy patetyznym wtr�tem ide-owym, przez który nale»y rozumie¢ ekstrapolaj� teorii ewoluji nadziedzin� polityki � ewolujonizm miaªby posiada¢ tak»e wymiarpolityzno-ideowy, o byªo w owym zasie popularnym pomysªem:Haekel hipotez� Darwina kªadzie na równi z zasªug¡ Kopernika:gdy» s¡dziª, »e plemi� ludzkie najmoniejsze, a témsamém naj-doskonalsze � rozumie si� Niemy pionierowie Sªowia«szzyzny� samo posi¡dzie ziemi�: ale i to jest zªudzenie pohodz¡e z za-poznania dziejów. Ju» dla ±wiata ±redniowieznego maªo o po-zostaªo do dziaªania; ju» wszystko, o±my wzi�li po Rzymie i odRzymu, on zdeptaª i sprofanowaª: i to staje si� w hwili kiedyRomanie i Sªowianie otrz¡saj¡ si� z przemoy ±redniowieznejGermanów30.29Por. tam»e, s. 16.30Tam»e, ss. 18�19.
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17Nieh�¢ wobe jednego z zaborów jest zrozumiaªa, tak jak i ro-mantyzna nadzieja narodowo-wyzwole«za. I trzeba tu przyzna¢,»e w kwestiah spoªeznyh i polityznyh Swierzbie«ski wyzna-je mimohodem pewn¡ form� �lozo�i ewolujonistyznej. Przeie»narody, wedªug niego, ksztaªtuj¡ si�, odradzaj¡ oraz posiadaj¡ pe-wien el, jakim jest zjednozenie si� ludzko±i (�wszehpot�ga ludz-ko±i�)31. Sk¡d wi� nieh�¢ do ewolujonizmu biologiznego i zegowªa±iwie broni Swierzbie«ski?Ile jest prawdy w dziele Darwina O poz¡tkuodmian?Przyjrzyjmy si� obenie drugiej z polemik Romualda Swierz-bie«skiego z darwinizmem, któr¡ przedstawiª on w 1873 roku w ar-tykule Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku odmian�32?Jak zostaªo zaznazone ju» na wst�pie niniejszego opraowania,widozna jest pewna ewoluja antyewoluyjnej my±li Swierzbie«-skiego. Jest to nie tylko ewoluja pogl¡dów, ale przede wszyst-kim sposobu argumentaji przeiw darwinizmowi. Wa»n¡ kwesti¡jest równie» fakt, »e po przeprowadzeniu krytyki dzieªa Haeke-la, Swierzbie«ski si�ga do ¹ródeª, zyli oryginalnej ksi¡»ki KarolaDarwina. Cho¢ krytyka Swierzbie«skiego prawdopodobnie nadalmotywowana jest rajami ±wiatopogl¡dowymi (jego zdaniem ewo-lujonizm wkraza na teren �przekona« naj±wi�tszyh�33), po lek-turze tego artykuªu wnioskowa¢ mo»na, »e autor posiadaª wiedz�przyrodniz¡ i znaª dobrze tytuªowe dzieªo Darwina. Mimo obe-no±i pewnyh odniesie« natury ±wiatopogl¡dowej, argumentajaSwierzbie«skiego w przewa»aj¡ej z�±i odnosi si� do tre±i mery-toryznyh zwi¡zanyh z teori¡ ewoluji. Ilo±¢ argumentów odwo-ªuj¡yh si� do religijnej wizji stworzenia zªowieka jest wyra¹nie31Por. tam»e, s. 19.32R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku odmian�?,Drukarnia S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1873, dost�pny tak»e online[16.07.2010℄: <http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/dometadata?id=3441>.33Por. tam»e, s. 3.



18 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholmniejsza ni» w Czy ludzie od maªp pohodz¡? Swierzbie«ski zre-zygnowaª ponadto aªkowiie z argumentów przeiw teorii ewolu-ji, opieraj¡yh si� na �lozo�i romantyznej. Mo»na zaryzykowa¢wi� stwierdzenie, »e argumentaja Swierzbie«skiego ewoluowaªaw stron� zasady naturalizmu metodologiznego, zgodnie z któr¡:�(. . . ) nauka musi wyja±nia¢ wszeh±wiat samym wszeh±wiatemi nie mo»e w tym wyja±nianiu odwoªywa¢ si� do zynników nad-przyrodzonyh�34.Struktura artykuªu Swierzbie«skiego jest klarowna: autorstreszza tre±¢ ksi¡»ki Darwina On Origin of Speies by Meansof Natural Seletion35 i przedstawia wªasne kontrargumenty orazprzemy±lenia. Mo»na odnie±¢ wra»enie, »e Swierzbie«ski prowa-dzi dialog ze brytyjskim przyrodnikiem � prawie ka»de zdanieDarwina powoduje ripost� Swierzbie«skiego. �Dialog� ten zmierzaod poz¡tku ku zdyskredytowaniu teorii ewoluji, która, jak pi-sze Swierzbie«ski: �(. . . ) ma u nas liznyh wyznawów, z któryhmnodzy, ka»dego niepisz¡ego si� na ni¡, uwa»aj¡ za zaofa«apodobnego do upiora�36. Stara si� on jednak przedstawi¢ wiernie(ho¢ wybiórzo) pogl¡dy Darwina, tak by �bezstronny zytelnik�mógª opowiedzie¢ si� po której± ze stron.Swierzbie«ski bierze pod uwag� klasyzny dualny podziaª na:natura naturans (natura rodz¡a) i natura naturata (natura zro-dzona). W swoim artykule pierwsz¡ z nih nazywa on z�sto �Ro-d¡�37. Rozdziaª pierwszy dzieªa Darwina, który przetªumazonyjest jako �Zmiany zwierz¡t i ro±lin przydomnyh� (Variation un-34M. Heller, T. Pabjan, Elementy �lozo�i przyrody, Biblos, Tarnów 2007,s. 169 n.35Tytuª ten tªumazony jest przez Swierzbie«skiego na j�zyk polski jako�O poz¡tku odmian�.36R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku odmian�?,dz. yt., s. 3.37Dalej w tek±ie u»ywamy okre±le« takih jak �przyroda� lub �natura�. Ter-minologia, z której korzysta Swierzbie«ski, w wielu miejsah wykazuje zwi¡zkize sªownitwem polskiej �lozo�i romantyznej. Oyginalne terminy Swierzbie«-skiego podajemy w nawiasah.
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19der Domestiation38), mówi o ewoluji organizmów znajduj¡yhsi� pod kontrol¡ zªowieka. W ±rodowisku kontrolowanym przezludzi, zwierz�ta i ro±liny podlegaj¡ stopniowym zmianom (Swierz-bie«ski u»ywa maj¡ego pejoratywny wyd¹wi�k terminu �zboze-nia�, o samo w sobie sugeruje ju» jego negatywne nastawienie dodarwinizmu). Dzi�ki ingerenji, hodowy i ogrodniy mog¡ wpªy-wa¢, na jako±¢ upraw i ehy zwierz¡t. Zdaniem Darwina, po»¡danerezultaty osi¡gn¡¢ mo»na nie tylko przez sztuzne dobieranie w pa-ry wyselekjonowanyh osobników, ale tak»e przez pozostawianieprzy »yiu potomstwa, które ehuje si� najlepszymi, z punktu wi-dzenia hodowy, wªasno±iami. Pozytywne ehy s¡ kumulowanei przehodz¡ z pokolenia na pokolenie. Swierzbie«ski nie zgadzasi� takimi pogl¡dami. Jako argument przeiw ewoluji udomowio-nyh zwierz¡t podaje on nast�puj¡y kontrprzykªad: �(. . . ) dot¡dnie wywoªano kotów samów trójbarwnyh; osªy te» i g�sie nie ma-j¡ rasy ulepszonej�39. Wspóªze±nie, dzi�ki osi¡gni�iom genetyki,mody�kaja taka nie byªaby nizym nadzwyzajnym, jednak pa-mi�ta¢ nale»y, »e w XIX wieku argument Swierzbie«skiego mógªwydawa¢ si� silny i przemawiaj¡y do wyobra¹ni.W rozdziale drugim: �Zmienianie si� zwierz¡t i ro±lin w sta-nie przyrodzonym� (Variation under Nature), mowa jest o tym, »eosobniki o ró»nyh ehah, ale nale»¡e do jednego gatunku, mo-g¡ podlega¢ zmianom (�zbozeniom�), które kumulowane s¡ przezdobór naturalny (w terminologii Swierzbie«skiego: �dobór przy-rodzony�). Peªni on rol� analogizn¡ do ogrodnika zy hodowyz pierwszego rozdziaªu, który pozostawia przy »yiu tylko osobnikio najbardziej po»¡danyh ehah. Darwin porusza równie» kwesti�wspólnego pohodzenia organizmów: jego zdaniem ró»ne odmianynale»y uwa»a¢ za potomstwo jednego �prarodzia�. Przypadkowemutaje s¡ zynnikiem daj¡ym poz¡tek nowym pododmianom.38Angielskie tytuªy rozdziaªów podajemy za: Ch. Darwin, On Origin of Spe-ies by Means of Natural Seletion, [w:℄ Evolutionary writings, ed., J.A. Seord,Oxford University Press, Oxford � New York 2008.39R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku odmian�?,dz. yt., s. 3.



20 | Piotr Butrymowski, Mateusz HoholIm wi�ksza jest lizebno±¢ przedstawiieli danego gatunku, tymwi�ej, zdaniem angielskiego przyrodnika, posiada on pododmian.Z pododmian tworz¡ si� natomiast nowe odmiany. Wszystkie or-ganizmy nale»¡ zatem do jednego ªa«uha ewoluyjnego. Swierz-bie«ski nie akeptuje takih pogl¡dów. Jako kontrprzykªady, poda-je ro±liny morskie i sªodkowodne, które mimo du»ej lizby okazów,wyst�puj¡ w nieliznyh odmianah. Próbuje nast�pnie wykaza¢sprzezno±¢ w pogl¡dah Darwina40: z jednej strony ludzie ksztaª-tuj¡ przyrod� zgodnie ze swoimi potrzebami � im wi�ksza ró»no-rodno±¢ gatunkowa, tym ªatwiej uzyska¢ jest po»¡dane odmiany,z drugiej za±, zdaniem Swierzbie«skiego, udomowione zwierz�tapozostawione same sobie tra¡ ehy korzystne z punktu widze-nia hodowy. Argument przeiw ewolujonizmowi jest nast�puj¡y:zdaniem Darwina, skoro zªowiek mo»e wybiera¢ po»¡dane ehyi selekjonowa¢ zwierz�ta, to dzi�ki doborowi naturalnemu, zªo-wiek mógª powsta¢ z prostszyh organizmów. Czªowiek potrzebujejednak znaznie krótszego zasu na uzyskanie korzystnyh efektów.Konepja doboru naturalnego jest zatem zb�dna41. Ze wspóªze-snego punktu widzenia argument Swierzbie«skiego jest sªaby, gdy»zakªada, »e zªowiek nie powstaª na drodze doboru naturalnego.Fakt, »e zªowiek dzi�ki wysokorozwini�tym zdolno±iom kognityw-nym opanowaª przyrod�, nie oznaza, »e ewoluja nie trwa nadal.Swierzbie«ski zadaje retoryzne pytanie: w jakim elu przyrodauksztaªtowaªa zªowieka, który jest zdolny to zmieniania ±rodowi-ska zgodnie z wªasnymi elami? Gdyby przyroda byªa tak pot�»na,jak twierdzi Darwin, mogªaby zdaniem Swierzbie«skiego oby¢ si�bez zªowieka42. Powoªuje si� on na argument podobny do brzytwyOkhama: po o natura ustanowiªa dwie wªadze: z jednej strony sa-m¡ siebie, zyli dobór naturalny, z drugiej strony zªowieka, którymo»e manipulowa¢ ±rodowiskiem. Je±li przyjmie si� taki dualizm,nale»y uzna¢, zdaniem polskiego uzonego, »e zªowiek ma wi�ksze40Por. tam»e, s. 4.41Por. tam»e.42Por. tam»e, s. 5.
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21zdolno±i ni» przyroda. Je±li przyjmie si�, »e zªowiek mo»e udo-skonala¢ przyrod�, to nale»y przyj¡¢ równie», »e sama przyrodaudoskonala¢ si� nie mo»e. Jak pisze polski przyrodnik:(. . . ) w rzezy je»eli Roda wydaªa zªowieka udoskonalaj¡ego jejtwory, to sama onyh udoskonala¢ nie mo»e; a tak oala si� ówmonizm � którym niesªusznie heªpi¡ si� Darwini±i: i±ie przyj-muj¡ to, ludzko±¢ wyst�puje jako ta sama Roda, ino rozumnaosobista i wolna43.Zauwa»y¢ nale»y dwie kwestie: po pierwsze, Swierzbie«ski pró-buje dowie±¢, »e teoria ewoluji nie eliminuje aªkowiie dualizmu,ale zast�puje go innym dualizmem. Mianowiie tradyyjny dualizmStwóra�stworzenie zast¡piony jest dualizmem dobór naturalny�zªowiek. Zdaniem Swierzbie«skiego darwini±i niesªusznie nazy-waj¡ si� wi� monistami. Stwierdzenie to najprawdopodobniej od-nosi si� szzególnie do Haekla. Polski przyrodnik dosªownie przyj-muje pierwsze dwa rozdziaªy dzieªa Darwina w kwestii analogiipomi�dzy hodow¡, a doborem naturalnym. Czªowiek ró»ni si�jego zdaniem od siª doboru naturalnego tylko atrybutami wspo-mnianymi w powy»szym ytaie. Drug¡ kwesti¡, na któr¡ wypadazwrói¢ uwag�, jest teleologizny j�zyk Swierzbie«skiego. Kwesti¡otwart¡ pozostaje jednak, na ile wynika on z antropomor�zowaniaprzyrody (w tym przypadku doboru naturalnego), a na ile zako-rzeniony jest on w obrazie ±wiata, którego elowo±¢ jest istotnymelementem. Wspóªze±nie wiadomo, »e ewoluja nie dziaªa elowoi nie osi¡ga elów. Dokonuje si� na drodze przypadkowyh mu-taji, z któryh korzystne kumulowane s¡ przez dobór naturalny.Antropomor�zowanie doboru naturalnego jest bª�dne. Po z�±ijest to wina samego Darwina, który porównuje dobór naturalnydo hodowy, jednak jest to metafora, której nie nale»y bra¢ do-sªownie (o niew¡tpliwie zyni Swierzbie«ski). Wydaje si� równie»,»e polski uzony silnie prze±wiadzony jest o elowo±i w rozwo-ju przyrody, o w sposób ozywisty stoi w sprzezno±i z teori¡43Tam»e, s. 5.



22 | Piotr Butrymowski, Mateusz HoholDarwina. Dualizm zªowiek�natura, dostrzegany przez autora Ilejest prawdy. . . wynika z przyj�tyh przez niego zaªo»e« antropo-logiznyh, które narzuone s¡ teorii ewoluji �z zewn¡trz�. Cho¢wspóªze±nie próbuje si� wskazywa¢ na ewoluyjne ró»nie mi�dzyzªowiekiem a reszt¡ przyrody o»ywionej, z punktu widzenia naukprzyrodnizyh umieszzanie zªowieka �na zewn¡trz� ewoluji jestewidentnym bª�dem metodologiznym.W rozdziale trzeim �Walka o »yie� (Struggle for Existene),Darwin przedstawia pogl¡d, »e z powodu ogranizonyh zasobówna Ziemi, organizmy musz¡ si� wzajemnie eliminowa¢. W waletej zwyi�»aj¡ osobniki o ehah najkorzystniejszyh ze wzgl�duna przetrwanie i reprodukj�. Konepja ta wzorowana jest na po-gl¡dah angielskiego duhownego i ekonomisty Thomasa Malthu-sa. Dzi�ki dziedzizno±i (Swierzbie«ski nazywa j¡ �spadkowo±i¡przyrodzon¡�), ehy sprzyjaj¡e adaptaji do ±rodowiska przeka-zywane s¡ potomstwu. Potomstwo za± tworzy nowe pododmiany,które nadal rywalizuj¡ ze sob¡. Swierzbie«ski próbuje podwa»y¢pogl¡dy Darwina przez wykazanie, »e ka»dy gatunek potrzebu-je innego pokarmu, dlatego te» walka o »yie nie musi wale za-hodzi¢44. Odwoªuje si� on do nast�puj¡yh przykªadów: pªodo-zmian nie mo»e by¢ nazwany walk¡ o »yie, gdy» zdaniem pol-skiego przyrodnika nie prowadzi do ewoluji, lez do przesiedlaniadanego gatunku w inne miejse (powodem jest oraz gorsza jako±¢ziemi). Uwa»a on ponadto, »e ro±liny wyst�puj¡ w ró»nyh wa-runkah ±rodowiskowyh, gdy» potrzebuj¡ innego pokarmu. Je±lihodzi natomiast o faun�, Swierzbie«ski uwa»a, »e im zwierz�tas¡ lepiej rozwini�te, tym mniejsza jest ih pªodno±¢. Przedstawiarównie» nast�puj¡¡ zale»no±¢: im dane zwierz� jest bardziej bez-bronne, tym jego pªodno±¢ jest wi�ksza. Zwierz�ta bardziej pªodnes¡ bardziej lizne, a wi� trudniej o ih wygini�ie (polski przyrod-nik pisze nawet o nie±miertelno±i). W takim ukªadzie drapie»niki(w terminologii Swierzbie«skiego: �po»eraze�) zale»¡ od swoih44Por. tam»e, s. 6.
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23o�ar (�po»eranyh�)45. Jak pisze Swierzbie«ski: �Tak wi� ta po-zorna walka o »yie jest wrzezy pªodozmianem przyrodzonym;i nadu»yiem siªy z jednej strony: ierpliwo±i¡ za± z drugiej�46.Autor uwa»a konepj� walki o »yie za bezzasadn¡ i niemoral-n¡ (�bezserow¡�). To nie przyroda deyduje o gini�iu gatunków,ale zªowiek, który jest panem »yia i ±mieri na Ziemi. Uwa»ate», »e ±rodki do »yia zwi�kszaj¡ si� wraz ze wzrostem popula-ji. Maltuzjanizm jest zatem wedªug Swierzbie«skiego pogl¡demfaªszywym. Stwierdzenie, »e ewolujonizm jest niemoralny jest ar-gumentem pozamerytoryznym. Autor mimo ogólnej tendenji d¡-»enia do obiektywno±i nie zahowuje w tym miejsu naturalizmumetodologiznego. O ile odwoªanie si� do aksjologii peªni w nauenieraz funkje heurystyzne, zynienie z niej argumentu maj¡egofalsy�kowa¢ teori� jest nieuprawnione.Rozdziaª zwarty �Dobór przyrodzony rodziów� (Natural Se-letion) � zdaniem Darwina, je±li osobnik wyró»niaj¡y si� pewn¡eh¡ ze swojego gatunku dobierze sobie za partnera osobnika, któ-ry równie» posiada tak¡ eh�, ih potomstwo odziedzizy spey-�zn¡ wªasno±¢ i tak»e b�dzie ró»ni¢ si� od ogóªu. Proes taki mo-»e w konsekwenji doprowadzi¢ do powstania nowego gatunku47.Swierzbie«ski podaje nast�puj¡y kontrargument: gdyby byªo tak,jak twierdzi Darwin, wymarªyby organizmy pierwotne, takie jakwymozki zy polipy, a w praktye fakt taki nie nast¡piª. Zda-niem Swierzbie«skiego, Darwin twierdzi, »e organizmy pierwotnenie podlegaj¡ wale o byt. Konepja ta nie zadowala jednak pol-skiego autora. Przedstawia on iekawe rozumowanie: pªazy, ssakii ptaki wygin�ªy nie dlatego, »e wyewoluowaªy z nih gatunki wy»-sze, lez dlatego, »e Ziemia ostygªa48. Przyroda nie preferuje istotoraz lepiej przystosowanyh, jak twierdziª Darwin, ani nie two-rzy stopniowyh adaptaji do ±rodowiska, jak uwa»a Lamark, ale45Por. tam»e.46Tam»e, s. 7.47Por. tam»e, s. 8.48Por. tam»e, s. 10.



24 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholzahowuje te gatunki, które odpowiadaj¡ stanowi geologiznemuZiemi. Swierzbie«ski odwoªuje si� wyra¹nie do ówzesnyh konep-ji geologiznyh. Z punktu widzenia dzisiejszej paleontologii s¡one ewidentnie niesªuszne. Warto zwrói¢ uwag�, »e polski nauko-wie jest niekonsekwentny w stosunku do poprzednih wywodów.Uznaje fakt wymierania gatunków (który jest argumentem za dar-winizmem), tyle »e odbywaj¡y si� nie na skutek dziaªania prawewoluyjnyh, ale zmian geologiznyh.W rozdziale pi¡tym, który zatytuªowany jest �Prawa zmienia-nia si�� (Laws of Variation), przedstawiona jest konepja gªosz¡-a, »e nieu»ywany narz¡d stopniowo zanika. Stanowisko takie ha-rakterystyzne jest dla lamarkizmu. Przytozony zostaje przykªadstrusia, którego skrzydªa zanikªy na rzez silnyh nóg. ZdaniemSwierzbie«skiego, stru± powinien utrai¢ jednak nogi, a nie skrzy-dªa, gdy» jest ptakiem. Podobnie jest z zanikiem zdolno±i widze-nia: istoty takie, jak np. sowy, które prowadz¡ nony tryb »yiapowinny zatrai¢ wzrok, a w praktye ih widzenie jest bardzo do-bre. Zauwa»a on równie» problem zwi¡zany z dziedzizeniem: zaniknarz¡dów jest bardzo rzadko dziedzizony49. W z�±i tej Swierz-bie«ski podkre±la ponownie, »e zªowiek jest radykalnie inny odreszty bytów i niemo»liwe jest wyja±nienie jego natury przy pomo-y praw ewoluyjnyh.W rozdziale szóstym �Odpowied¹ na zarzuty� przedstawionyzostaje problem braku zapisu kopalnego form po±rednih wielu or-ganizmów. Wedle teorii Darwina, formy po±rednie wielu zwierz¡tnie zahowaªy si�, gdy» okazy byªy nielizne. Swierzbie«ski formu-ªuje nast�puj¡y argument: stru±, apterix (ptak kiwi) zy pingwin� w ogólno±i ptaki nielotne � istniej¡ wspóªze±nie. S¡ one ska-zane na wygini�ie gdy» s¡ formami po±rednimi ptaków lataj¡yh.Polski przyrodnik podaje przykªad ptaka apterix imperialis, któ-ry wedªug Darwina stoi w drabinie ewoluyjnej wy»ej ni» apterix.Problem polega na tym, »e apterix imperialis ju» wygin¡ª a apterix,49Por. tam»e, ss. 10�11.



Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewoluji
�
25ho¢ jest form¡ ni»sz¡ »yje nadal50. Swierzbie«ski twierdzi ponad-to, »e organy takie, jak np. skrzydªa nie mogªy powsta¢ stopniowo.Nie zgadza si� tym bardziej z mo»liwo±i¡ stopniowego powstaniaznaznie bardziej zªo»onyh organów takih, jak np. uho zy oko,które jest ulubionym przykªadem antyewolujonistów51 . Swierz-bie«ski uwa»a, »e doskonaªo±¢ narz¡dów zªo»onyh u ludzi nie mo»erówna¢ si� z analogiznymi narz¡dami zwierz¡t. Ciekawy jest te»przykªad zmiany skrzydeª w pªua: istniej¡ ryby ze skrzelami i pªa-wikiem, który sªu»y do regulaji gazów. Pªawik jest homologiznyz pªuami i zdaniem Darwina dobór naturalny zmieniª go w pªua.Skrzela natomiast przemieniªy si� w skrzydªa. Swierzbie«ski niemog¡ pogodzi¢ si� z takim rozumowaniem »artobliwie pisze, »e:�Szkoda »e tyh przemian, udniejszyh od zmienienia si� Dafnyw drzewo, nie popieraj¡ wykopaliska�52. Bior¡ pod uwag� ówze-sny stan nauki, wydaje si�, »e argumentaja Swierzbie«skiego niejest pozbawiona raji. Wspóªze±nie wiemy, »e brak zapisu kopal-nego wszystkih form po±rednih nie falsy�kuje teorii ewoluji. Nagrunie biologii molekularnej podejmowane s¡ bowiem zaawanso-wane próby rekonstrukji uniwersalnego drzewa »yia. Z dzisiejsze-go punktu widzenia wiadomo równie», »e podobie«stwo genetyznenie musi i±¢ w parze z podobie«stwem morfologiznym. Swierzbie«-ski nie mógª jednak tego wiedzie¢. Najpowa»niejszym argumentemempiryznym ±wiadz¡ym o sªuszno±i darwinizmu byªy wówzaszapisy kopalne, któryh w wielu przypadkah brakowaªo, dlategote» septyyzm polskiego uzonego wobe darwinizmu w pewnymstopniu mógª by¢ uzasadniony.Rozdziaª siódmy dotyzy instynktu (Instint). Zdaniem Swierz-bie«skiego, sam Darwin przyznaje, »e trudno jest ewoluyjnie obja-±ni¢ powstawanie instynktów. Swierzbie«ski twierdzi, »e instynktynie s¡ nabyte w toku ewoluji, ale zale»ne s¡ od budowy mózgu50Por. tam»e, s. 11.51Por. F.J. Ayala, dz. yt., ss. 134�137.52R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku odmian�?,dz. yt., s. 13.



26 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hohol(�mózgowia�)53. Powstania mózgu, podobnie jak innyh organówzªo»onyh, nie da si�, zdaniem polskiego przyrodnika, wytªumazy¢ewoluyjnie. Nie wierzy on, »e np. mózg �nietowarzyskiego pongo-gorilla� mógª wyewoluowa¢ z mózgu �drzemi¡ego s�pa�54. Twier-dzi tak»e, »e mózg uspoªeznionyh ludzi nie mógª powsta¢ z mózgunieuspoªeznionyh zªekoksztaªtnyh (�ludziopodobnyh�). Polskinaukowie stara si� dowie±¢ zatem, »e ewoluyjnie nie mo»na wyja-±ni¢, zarówno powstania mózgu, jak i instynktów (dzi± powiedzieli-by±my: umysªu). Sprzeiw Swierzbie«skiego budz¡ próby ewoluyj-nego tªumazenia genezy zªowieka, gdy» zatraaj¡ jego zdaniemludzk¡ unikalno±¢: �Gdyby to Darwini±i, okrom mózgowia, ó±wy»szego przyjmowali w zªowieku: lez u nih o±rodki nerwowe,to dusza i iaªo w streszzeniu�55. Warto zauwa»y¢, »e kontrower-sje zwi¡zane z mo»liwo±i¡ ewoluyjnego tªumazenia genezy umy-sªu dzieliªy tak»e Darwina i jego przyjaiela oraz wspóªodkryw�teorii ewoluji Alfreda Russela Wallae'a56. Jak wiadomo, Darwinbyª zwolennikiem poszukiwania ewoluyjnej genezy umysªu (nie-którzy nazywaj¡ go nawet psyhologiem ewoluyjnym). Wallae,który zwi¡zany byª z ruhami spirytualistyznymi, sprzeiwiaª si�takim wyja±nieniom, odwoªuj¡ si� w swoih pó¹nyh dzieªah dozynników supranaturalnyh (�Duh�). Wspóªze±nie kwestia ewo-luyjnej genezy umysªu i zdolno±i kognitywnyh budzi wi¡» wielekontrowersji i jest tematem anga»uj¡ym zarówno naukowów ró»-nyh dziedzin, jak i �lozofów.Rozdziaª ósmy �Hybrydy i miesza«y� (Hybridism). Z osob-ników nale»¡yh do ró»nyh gatunków przewa»nie nie powstajepotomstwo, a je±li ju», to jest ono niepªodne. Zdaniem Swierz-bie«skiego, owa niepªodno±¢ �miesza«ów� podwa»a teori� Darwi-na. Zdaniem brytyjskiego przyrodnika niepªodno±¢ zale»y od ró»-ni zwi¡zanyh z narz¡dami pªiowymi, za± sama przyroda mo»e53Por. tam»e.54Tam»e, s. 14.55Tam»e.56Por. A.R. Wallae, W ieniu Darwina, tªum. M. Ryszkiewiz, WUW, War-szawa 2009.
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27krzy»owa¢ osobniki zgodnie z prawami doboru naturalnego. DlaSwierzbie«skiego, problem ten jest jednak kolejnym argumentemantyewoluyjnym. W kolejnym fragmenie (�O przerwah w la-topisu geologiznym�), mowa jest ponownie o zapisie kopalnym.Gdyby teoria Darwina byªa prawdziwa, potwierdziªyby j¡ zapisygeologizne. Zgodnie z zaªo»eniami ewolujonizmu, formy po±red-nie powinny prowadzi¢ do prarodzia. Dla Swierzbie«skiego dowo-dem ±wiadz¡ym o faªszywo±i teorii ewoluji jest odnajdywanieprzez brytyjskih paleontologów liznyh szkieletów nowyh od-mian, a tylko nieliznyh szz¡tków gatunków wymarªyh.W rozdziale dziesi¡tym, który zatytuªowany jest �Stopniowa-nie geologizne w powstawaniu ustrojów�, Swierzbie«ski podejmu-je ponownie problematyk� zapisów kopalnyh. W trzeiorz�dnyhwarstwah kopalnyh nie ma, zdaniem Darwina, wspóªzesnyhmuszli. Pomi�dzy muszlami z ró»nyh warstw mo»na zaobserwo-wa¢ natomiast niewielkie ró»nie. Zapis geologizny stanowi ±wia-detwo, z którego odzyta¢ mo»na, kiedy dany gatunek wymarª.Konepja ta budzi sprzeiw Swierzbie«skiego57. Wymienia on po-nadto inne twierdzenia Darwina, które nale»y podda¢ krytye: popierwsze, angielski przyrodnik twierdzi, »e wymarªy gatunek ju»si� nie odradza, po drugie natomiast, »e gatunki wymieraj¡ wol-no. Zdaniem Swierzbie«skiego, tez� pierwsz¡ obala przykªad kolo-nii Baranda, które gin¡ i powstaj¡ na nowo. Argumentem przeiwdrugiemu z twierdze« jest nagªe znikni�ie trylobitów i amonitów.Gatunki, zdaniem Swierzbie«skiego, musz¡ wymiera¢ gwaªtownie,gdy» zwi¡zane jest to ze zmianami globu. Pogl¡d ten przypomi-na �teori� katastrof�, która rozwijana byªa w pierwszej poªowieXIX wieku przez Buklanda58. Swierzbie«ski wysuwaª równie» ar-gument przeiw mo»liwo±i datowania wymaria gatunku na pod-stawie skamieniaªo±i: nie wiadomo, zy muszle, które uwa»a si�57Por. R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku od-mian�?, dz. yt., s. 15.58Por. E. MMullin, Ewoluja i stworzenie, tªum. J. Rodze«, wst�p M. Hel-ler, OBI�Kraków, Biblos�Tarnów 2006, ss. 70�71.



28 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholza prehistoryzne, nie s¡ w istoie wspóªzesne, tyle »e pohodz¡ez innego regionu ±wiata. Wspóªzesna geologia pozwala na dokªad-n¡ komparatystyk� skamieniaªo±i i wykluza w¡tpliwo±i polskie-go przyrodnika.W kolejnym fragmenie (�Rozmieszzenie jeogra�zne ustro-jów�), mowa jest o zró»niowaniu organizmów ze wzgl�du na miej-se zamieszkania. Wedªug Darwina �ora i fauna nowyh l¡dów jestró»na od �ory i fauny l¡dów staryh59. Mimo, »e w wielu miej-sah ±wiata klimat jest podobny, ró»ni¡ si� one zasobami natu-ralnymi. Jego zdaniem »yie rozpoz�ªo si� w jednym miejsu naZiemi i rozprzestrzeniªo si� na reszt� ±wiata. Równie» w tym miej-su Swierzbie«ski zadaje angielskiemu przyrodnikowi kªopotliwepytania: dlazego tylko niektóre ro±liny przekrozyªy równik i dla-zego na ±wieie s¡ miejsa gdzie odnale¹¢ mo»na tylko odmianygatunków poªudniowyh? Jego zdaniem takie rozmieszzenie ro-±linno±i ªatwiej jest wytªumazy¢ nie konepj¡ migraji, ale tym,»e ro±liny znajdowaªy si� w rozwa»anyh miejsah od poz¡tku60.W kolejnym rozdziale, Darwin twierdzi, »e w wodah ró»nyhregionów znale¹¢ mo»na te same organizmy. Wytªumazy¢ mo»-na to konepj¡, zgodnie z któr¡ np. ikra ryb zostaªa przeniesionaprzez ptaki z jednego regionu do drugiego. Jako kontrargumentSwierzbie«ski zadaje pytanie, dlazego ptaki te nie przeniosªy »ad-nyh zarodków z Ameryki do Anglii61? Zwraa te» uwag� na sªab-sze wyposa»enie Anglii w zasoby naturalne. Swierzbie«ski pyta,dlazego przyroda pozostawiªa uzupeªnienie swojego dzieªa zªo-wiekowi, a nie zapewniªa odpowiednih zasobów sama. Darwin pi-sze, »e na Galapagos ró»norodno±¢ ro±linno±i spowodowana jestwalk¡ o »yie. Polski przyrodnik uwa»a, »e skoro zarodki mogªydosta¢ si� na wyspy z dalekiego l¡du, to ro±linno±¢ mo»e przenosi¢59Por. R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tku od-mian�?, dz. yt., ss. 16�17.60Por. tam»e, ss. 17�18.61Por. tam»e, ss. 19�20.
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29si� na inne wyspy i w zwi¡zku z tym walka o »yie wale nie musizahodzi¢.W kolejnej z�±i (�Klassy�kaja�) mowa jest znów o wspólnymrodowodzie wszystkih organizmów. Zgodnie z konepj¡ Darwina,im wi�kszy jest odst�p pomi�dzy gatunkami, tym wi�ej wygin¡¢musiaªo form po±rednih. Swierzbie«ski powtarza po raz kolejnykontrargumenty zwi¡zane z brakiem zapisu kopalnego. W z�±itej podejmuje on równie» problematyk� �dowodów� ewoluyjnyh.Pierwsza grupa dowodów zwi¡zana jest z morfologi¡. Budowa na-rz¡dów homologiznyh, takih jak np. r�ka ludzka, ªapa nied¹wie-dzia, noga konia itd. jest zbli»ona. Darwin wyi¡ga st¡d wniosek, »eorganizmy te maj¡ wspólny rodowód. Swierzbie«ski, jako kontrar-gument wygªasza twierdzenie, »e z�±i zupeªnie ró»nyh przedmio-tów, któryh funkja jest podobna, mo»na równie» nazwa¢ homolo-giznymi. Je±li hodzi o dowody embriologizne, zdaniem Darwinazarodki wszystkih paierzowów s¡ do siebie podobne, gdy» maj¡wspólny rodowód. Argumentem wystarzaj¡ym zdaniem Swierz-bie«skiego do odrzuenia teorii, wedle której stadia rozwoju za-rodkowego przypominaj¡ stadia rozwoju ewoluyjnego, jest spoj-rzenie na rysunki rozwoju pªodu ludzkiego: zarodek zªowieka niejest podobny ani do ryby ani do ptaka62. Ostatnia z grup dowodówzwi¡zana jest z narz¡dami nierozwini�tymi i zagªuszonymi. Wedledarwinistów s¡ one swego rodzaju �pami¡tkami� po prarodziah.W ramah kontrargumentu, Swierzbie«ski podaje przykªady u»y-tezno±i niektóryh narz¡dów nierozwini�tyh (z�by u iel¡t po-trzebne s¡ podzas karmienia piersi¡).W ostatniej z�±i artykuªu, Swierzbie«ski przedstawia w¡tpli-wo±i odno±nie gini�ia gatunków: pojawienie si� nowego gatunkunie musi jego zdaniem oznaza¢ koniezno±i wygini�ia innego.Podobnie sztuzne wytworzenie nowego gatunku automatyznienie oznaza, »e jaki± inny musi przesta¢ istnie¢. Polski uzony za-stanawia si� równie» nad genez¡ bª�dów, jakie jego zdaniem popeª-niª Darwin. Wedªug Swierzbie«skiego podstaw¡ faªszywyh przeko-62Por. tam»e, s. 21.



30 | Piotr Butrymowski, Mateusz Hoholna« brytyjskiego przyrodnika jest nieodpowiedzialna ekstrapolajawyników przeprowadzonyh obserwaji63. Dane, jakie Darwin zer-paª z obserwaji ogranizonego terenu (Galapagos), zostaªy przezniego przeniesione na skal� aªej planety. Zdaniem Swierzbie«skie-go, obserwaji nie mo»na ekstrapolowa¢ tak ªatwo, jak zyniª toDarwin, gdy» dany organizm w ró»nyh ±rodowiskah ma innyhwrogów. Na ko«u artykuªu polski przyrodnik ustosunkowuje si�do warto±i naukowej darwinizmu:Zatem zy mamy odmówi¢, rozpatrzonemu dzieªu, wielkiego zna-zenia? Bynajmniej! tylko nie bierzmy teorji Darwina, � i todlatego »e nowa i modna - za prawd� bezwzgl�dn¡: owszemnieh ona zah�i nas do my±lenia samobytnego: i do szukaniaprawdy64.Je±li hodzi o ko«owe zdanie, Swierzbie«ski ma raj� � teo-ria ewoluji, jak zreszt¡ ka»da teoria naukowa nie jest dogmatem,a w ±wietle dzisiejszej (popperowskiej) metodologii powinna by¢ona nara»ana nieustannie na testy empiryzne. Wspóªze±nie ewo-lujonizm jest jednak nie tylko teori¡ dobrze ugruntowan¡ i udoku-mentowan¡, ale tak»e stanowi¡¡ niezwykle wa»ny element nauko-wego obrazu ±wiata. Wi�kszo±¢ kontrargumentów Swierzbie«skiegoprzeiw teorii ewoluji w ±wietle obenej wiedzy biologiznej jestewidentnie bª�dna. Mie¢ na uwadze nale»y jednak, »e w kontek±ieówzesnej wiedzy przyrodnizej mogªy wyra»a¢ one istotne w¡tpli-wo±i, o do statusu darwinizmu.Zako«zenieCentralnym zaªo»eniem pozynionym przez Swierzbie«skiegow obydwu artykuªah jest teza, i» istnieje absolutna ró»nia pomi�-dzy zªowiekiem a reszt¡ organizmów. W pierwszej z pra, ró»niata jest, zdaniem autora, argumentem za istnieniem Boga. Nale-»y jednak jasno stwierdzi¢, »e Swierzbie«ski broni przede wszyst-63Por. tam»e, ss. 21�22.64Tam»e, s. 23.
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31kim antropoentryzmu, zyli uprzywilejowanego miejsa zªowiekaw ±wieie. Trzeba przyzna¢, i» teoria ewoluji zaiera wspomnian¡ró»ni�. Nale»aªoby w tym miejsu zada¢ pytanie, zy konieznieniesie to ze sob¡ deprejonowanie samego zªowieka? Swierzbie«skiz�sto w sposób nieuprawniony przehodzi w swojej argumentajiod pªaszzyzny ±wiatopogl¡dowej do naukowej, o prowadzi go nie-raz do sprzeznyh wniosków w kwestii relaji nauka�religia. Za-uwa»y¢ mo»na, i» usiªuje on zbija¢ argumenty zwi¡zane z naukamiprzyrodnizymi za pomo¡ twierdze« meta�zyznyh. Te ostat-nie za± daj¡ si� nieraz dwuznaznie interpretowa¢ lub s¡ ze sob¡sprzezne � jak w przypadku uprzywilejowanego miejsa zªowie-ka w ±wieie i wyst�powania �typów zwierz�yh� � a tym samymsame siebie znosz¡. W pierwszej z pra maªo jest argumentów na-ukowyh. Te np. z anatomii zªowieka nie mog¡ konkurowa¢ z tymizaproponowanymi przez Haekla, gdy» byªoby to uznanie brakuwyja±nienia za bardziej warto±iowe od próby (nawet bª�dnej) wy-ja±nienia naukowego. Stanowisko Swierzbie«skiego mo»e by¢ jed-nak do pewnego stopnia usprawiedliwione, kiedy we¹miemy poduwag� kontekst historyzno-kulturowy zasów, w któryh przyszªomu polemizowa¢ z ewolujonizmem.W drugiej pray (Ile jest prawdy w dziele Darwina �O poz¡tkuodmian�? ) widozna jest swoista metamorfoza sposobu argumen-taji przeiw teorii ewoluji. O ile w �kontek±ie odkryia� ±wiato-pogl¡d antropoentryzny jest dla Swierzbie«skiego najwa»niejszy,to w �kontek±ie uzasadnienia� zazyna on sobie zdawa¢ spraw�,»e argumenty pozanaukowe nie mog¡ jednoznaznie rozstrzyga¢w kwestiah naukowyh. St¡d widozne jest wi�ksze ni» w pierw-szej pray uwzgl�dnianie ówzesnej wiedzy biologiznej i geologiz-nej. Ozywi±ie, ze wspóªzesnego punktu widzenia, wiedza ta jawisi� jako prymitywna i lepiej byªoby nazwa¢ j¡ w wielu wypadkah�protonaukow¡�, jednak od samyh tre±i wa»niejszy wydaje si�w tym wypadku harakter argumentaji. Z drugiej strony zauwa-»y¢ nale»y, »e ho¢ Swierzbie«ski d¡»y do pewnej formy natura-lizmu metodologiznego, w artykule Ile jest prawdy w dziele Dar-
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