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Wprowadzenie
Wedªug pewny h obiegowy h opinii, teoria Darwina stanowiªa drugi etap rewolu ji naukowej zapo z¡tkowanej przez helio entry zn¡ teori Kopernika. Ta ostatnia u zyniªa z Ziemi podrzdn¡
planet w Ukªadzie Sªone znym, za± teoria ewolu ji pozbawiªa

zªo-

wieka zasz zytnego miejs a w przyrodzie, w której miaª by¢ uko-

1

ronowaniem stworzenia . Z punktu widzenia historii nauki, teoria
Darwina byªa kolejnym krokiem do wypra owania metody naukowej, która nie sigaªa ju» do

zynników nadprzyrodzony h, by tªu-

ma zy¢ zjawiska przyrodni ze. Natomiast z perspektywy tªa kulturalnego burzyªa pewien stary obraz rze zywisto± i. Mogªa napawa¢ lkiem, bo oto wyró»niona rola

zªowieka na ±wie ie zostaªa

poddana w w¡tpliwo±¢. Nie mogªo dziwi¢ zadawanie pyta« taki h
jak:  zy Bóg istnieje? lub  jaka jest Jego rola w stworzeniu?.
St¡d

zsto ludzie zajmuj¡ y si w owym

zasie teori¡ ewolu ji,

a nie potra¡ y pogodzi¢ teizmu katoli kiego z rezultatami nauk sz zegóªowy h, przyjmowali radykalne stanowiska jak ateizm
lub monizm w tym wypadku ozna zaj¡ y przyj ie do±wiad zanej
zmysªowo przyrody za jedyn¡ istniej¡ ¡ rze zywisto±¢, nie odrzuaj¡
1

2

przy tym jednak wiary w Boga (np. Benedykt Dybowski) .

Por. F.J. Ayala, Dar Karola Darwina dla nauki i religii, tªum. P. Dawido-

wi z, Wydawni two Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 3638.

2

Por. G. Brzk, Re ep ja darwinizmu w Pols e, [w:℄ Re ep ja w Pols e no-

wy h kierunków i teorii naukowy h, red. A. Strzaªkowski, PAU, Kraków 2001,
ss. 280 i 283.
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To za± prowadziªo do tworzenia si antagonizmów i ostry h sporów o darwinizm. Wrogo±¢ do tej teorii

z± iowo równie» wi¡zaªa

si z brakiem kompetentny h osób, które, po pierwsze, znaªyby
j¡ i potraªy spopularyzowa¢, po drugie, mogªyby zaproponowa¢

3

rozwi¡zanie pal¡ y h kwestii z pograni za nauki i religii .
Na ziemia h polski h re ep ja darwinizmu najszyb iej dokonaªa si w Królestwie Polskim. Obe ny byª tam silny podziaª na
zwolenników i prze iwników tej teorii. Jak pisze Gabriel Brzk:

Obóz wyznaw ów darwinizmu stanowili tu (. . . ) przyrodni y
(. . . ) postpowy odªam inteligen ji miesz za«skiego lub drobnoszla he kiego po hodzenia, ±wiat pra y, a przede wszystkim
budz¡ y si do »y ia so jalisty zny proletariat. Obóz siª wrogi h
darwinizmowi wywodziª si natomiast ze sfer arystokraty znoziemia«ski h, klerykalny h, kapitalisty zny h i znajdowaª opar ie

4

u rz¡dów pa«stw imperialisty zny h .

W

roku

1871

(1820-ok. 1900),

polski

publikuje

u zony,
pra 

Romuald

zatytuªowan¡

Swierzbie«ski

Czy

ludzie

od

maªp po hodz¡? Stresz zenie i o enienie dzieªa Ernesta Hae kela

5

 Po hodzenie i rodowód rodzaju ludzkiego , w której poddaje
kryty e

teori

kontynuuje

ewolu ji.

swój

Za± dwa

sprze iw

wobe

lata

pó¹niej,

w 1873

ewolu jonizmu,

ju»

w

roku,
nie o

odmiennym tonie, w publika ji Ile jest prawdy w dziele Darwina

3

Stanowisko Ko± ioªa wobe

ona sprze zna z wiar¡

ewolu ji biologi znej, stwierdzaj¡ e, »e nie jest

hrze± ija«sk¡, zaj¡ª dopiero Pius XII w en ykli e Hu-

mani generis (1950) (por. F.J. Ayala, dz.

4

5

G. Brzk, dz.
R.

Swierzbie«ski,

gelbranda

Synów,

yt., s. 153).

yt., s. 275.

Czy ludzie od maªp po hodz¡?,

Warszawa

1871,

dostpny

tak»e

Drukarnia
online

S.

Or-

[25.07.2010℄:

<http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/do metadata?id=4313>. Istniej¡ rozbie»no± i w zapisie nazwiska. Na omawiany h przez nas w niniejszym artykule praa h guruje nazwisko `Swierzbie«ski', ale mo»na równie» spotka¢ si z zapisem `wierzbie«ski' lub `wierzbi«ski' (por. W. liwowska, Zesªa« y pols y

w Imperium Rosyjskim w pierwszej poªowie XIX wieku, Wydawni two DiG,
Warszawa 1998, s. 619).
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O

po z¡tku

6

przemian ? ,

w

której

to

referuje

i

kryty znie

ustosunkowuje si do dzieªa Darwina On the Origin of Spe ies.
Swierzbie«ski studiowaª

prawo na Uniwersyte ie Moskiewskim

w lata h 1842-1845, a tak»e uko« zyª medy yn w 1858 roku
na Uniwersyte ie Kijowskim. Pó¹niej pra owaª jako lekarz oraz

7

publikowaª gªównie rozprawy z zakresu medy yny . Nale»y wi
przypusz za¢, i» posiadaª wiedz z zakresu biologii, która pozwalaªaby mu na zrozumienie teorii ewolu ji. Kon ep ja Darwina
byªa

przez

niego

jednak

odrzu ana

i

poddawana,

sz zególnie

w pierwszej z omawiany h pra , ostrej kryty e.
W niniejszym opra owaniu zamierzamy przeanalizowa¢ artykuªy Romualda Swierzbie«skiego Czy ludzie od maªp po hodz¡?
z 1871 roku oraz Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡t-

ku odmian z 1873 roku. Prze±ledzimy jego sposób argumenta ji
prze iwko teorii ewolu ji, a tak»e o enimy warto±¢ posz zególny h
argumentów. Poka»emy równie», »e sposób argumenta ji Swierzbie«skiego ulegª zmianie. O ile w pierwszym z artykuªów nie stroni
on od argumentów natury ±wiatopogl¡dowej i religijnej, to w drugim przewa»a¢ wydaj¡ si argumenty oparte na ów zesnej wiedzy
z zakresu nauk przyrodni zy h. Mo»na wi

postawi¢ hipotez, »e

argumenta ja Swierzbie«skiego prze iw darwinowskiej teorii ewolu ji ewoluowaªa w stron naturalizmu metodologi znego.

Czy ludzie od maªp po hodz¡?
wierzbie«ski w pierwszej z wymieniony h pra

odnosi si do

8

ksi¡»ki Ernsta Hae kla Po hodzenie i rodowód rodzaju ludzkiego .
Przez pryzmat pogl¡dów niemie kiego biologa krytykuje on teori ewolu ji, nierzadko powoªuj¡
6

si równie» na Karola Darwina.

R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku odmian ?,

Drukarnia S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1873, dostpny tak»e online
[25.07.2010℄: <http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/do metadata?id=3441>.

7

8

Por. W. liwowska, dz.
Prawdopodobnie

yt., ss. 619620.

hodzi o ksi¡»k Über unsere gegenwärtige Kenntnis vom

Ursprung des Mens hen, 1898.
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Mo»na si tu pokusi¢ o pierwsze zastrze»enie, i»

h ¡
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skrytyko-

wa¢ teori ewolu ji, Swierzbie«ski nie siga po oryginaln¡ pra 

O po hodzeniu gatunków, ale po opra owanie naukow a, który ju»
w owy h

zasa h wzbudzaª sporo emo ji ze wzgldu na swój jawny

monizm (powsze hnie kojarzony z ateizmem), rzekomo wywodzony z  naukowego ±wiatopogl¡du . Hae kel byª wi

interpretato-

rem teorii ewolu ji Darwina. Z dzisiejszej perspektywy stwierdzi¢
mo»na, »e pogl¡dy Hae kla opieraªy si wr z na nadinterpretaji oryginaªu. Warto w tym kontek± ie wspomnie¢, »e sam Darwin
okre±laª siebie jako teist. Jak pisze Józef y i«ski:
Na przekór o zekiwaniom ty h wspóª zesny h, którzy odwoªywali si do jego autorytetu, by znale¹¢ odpowiedzi na podstawowe
pytania lozoi i teologii, Darwin okazywaª ostro»no±¢ i niezdeydowanie przy podejmowaniu kwestii wywoªuj¡ y h publi zne
emo je. W stylu, który odpowiadaª jego mentalno± i, nie byªo
ni

z du ha rozgªosu i propagandy propagowanej przez Thomasa

Henry'ego Huxleya

9

zy Ernsta Hae kla .

Swierzbie«ski, jak ju» wspomnieli±my, rozpo zyna artykuª Czy

ludzie od maªp po hodz¡? od stresz zenia zawarto± i dzieªa Hae kla. Dowiedzie¢ si mo»na tutaj, »e wedªug Hae kla powstanie
odmian w królestwa h ro±lin i zwierz¡t odbyªo si dziki samorództwu (w terminologii Swierzbie«skiego:  rodzeniu samobytnemu ) monad, które miaªyby by¢ drobnymi komórkami ±luzowymi,
za± powstanie zwierz¡t i

zªowieka odbyªo si dziki stopniowym

10 . Jak pisze Swierzbie«ski:

przemianom

Darwin nau za jako ogólne podobie«stwo ustroju pomidzy klassami i rodzajami, zwierz¡t i ro±lin, jest podobie«stwem spadko-

wém : gdy» odmiany podobne do siebie obªo znie s¡ podobne

11

spadkowo : zatém, podobie«stwo, jest tu rodowodem

9

.

J. y i«ski, Bóg i ewolu ja, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002,

s. 19.

10

11
ni.

Por. R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp po hodz¡?, dz.
Tam»e, s. 4. Uwaga: we wszystki h

yt., s. 3.

ytata h za howano oryginaln¡ pisow-
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W teorii ewolu ji zakªada si wi

rozwój monolety zny ro±lin

i zwierz¡t. Sam za± me hanizm tworzenia si odmian mo»na, na
mniejsz¡ skal, zaobserwowa¢ w hodowli. Ró»ni a pomidzy hodowl¡ a ewolu j¡ w przyrodzie sprowadza si do tego, »e w przypadku tej pierwszej to

zªowiek reguluje pro es zmian, natomiast

w drugiej rol regula yjn¡ odgrywa walka o prze»y ie.
Czªowieka, zgodnie z omawian¡ przez Swierzbie«skiego teori¡,
zali za si na podstawie anatomi zny h i zjologi zny h bada« porównaw zy h do klasy  pa ierzowy h ss¡ y h i zakªada, »e od ni h
bierze swój po z¡tek. Dalej nastpuje zreferowanie tego, jak Hae kel dzieli zwierzta na klasy, a nastpnie klasy na dziaªy.  Czªowiek
nale»y do dziaªu ss¡ y h; i musiaª powsta¢, z ni h, przez stopniowy
rozwój i zmiany

12 , zwra a uwag autor omawianego tekstu. Na-

stpuje omówienie kolejny h poddziaªów, a» do ieramy do dziaªu
zwierz¡t krgoªo»yskowy h, który pierwotnie skªadaª si z Roden-

tia, Inse tivora, Chiroptera, Quadrumana (maªpozwierze i maªpy)
i Bimana ( zªowiek). Jak pisze polski przyrodnik:  Hae kel zmienia ten podziaª. Maªpozwierze oddziela od maªp; do który h dodaje

zªowieka; i mówi: »e skªad

podobny do
to,

iaªa, prawdziwy h maªp, wi éj

iaªa ludzkiego; ni» do skªadu maªpozwierzy: prze-

zªowiek, od maªp po hodzi

13 . Wspomniany biolog ze wzgldu

na badania anatomi zno-porównaw ze wywodzi

zªowieka od maªp

bezogonowy h w¡skonosy h, które ju» wyginªy. Do tezy o ewoluyjnym po hodzeniu

zªowieka od zwierz¡t, Hae kel dorzu a hi-

potez o pojawieniu si jzyków dopiero po utworzeniu si grup
ludzki h;  zt¡d okazuje si, wnioskuje autor, »e albo pierwotni ludzie nie mieli mowy ludzkiéj; lub »e ludzko±¢ po zªa si nie od
jednéj pary

14 . Fragment ten jest dosy¢ niejasny. Czy

hodzi rze-

zywi± ie o dwie konkuren yjne teorie, gdzie w pierwszej ludzie nie
dysponowali mow¡ od po z¡tku swego istnienia, a w drugiej o to,
»e nie po hodz¡ od jednej pary,
12
13
14

Tam»e, s. 6.
Tam»e, s. 7.
Tam»e, s. 7.

zy te» mo»e oba

zªony skªadaj¡

Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
si na jedn¡ hipotez,
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o jest dosy¢ prawdopodobne? W ka»dym

wypadku i tak spotkamy si z niezadowoleniem Swierzbie«skiego,
bo prze ie» nie jest to zgodne z literalnym od zytaniem Ksigi Rodzaju, gdzie

zªowiek od po z¡tku powoªania go do »y ia dysponuje

mow¡ (Rdz 2,19-20).
Referowanie pogl¡dów Hae kla ko« zy si opisem odmian ludzi,
tzn. sposobów w jaki zostali sklasykowani. Nastpnie Swierzbie«ski prze hodzi do krytyki teorii ewolu ji:
Czy mo»na przyj¡¢, »e jajo maªpy, takie same jak jajo

zªowieka:

gdy z pierwszego rodzi si istota niema, nie±wiadoma, nieposiadaj¡ a umysªu i rozwoju dziejowego?! Zaprawd! w jaju zwierza
jest ju» przyszªe zwierz; za± w jaju

zªe zem;

aªy przyszªy

zªo-

wiek ze wszystkiémi uwzgldnieniami 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.
Dla zego, pierwszy z ty h m»ów, przyszedª wªa±nie w tym

za-

sie kiedy wyniki rewolu ji fran uzkiéj nale»aªo rozsia¢ po Europie; za± Alexander W., kiedy trza byªo  pospólno±¢ gre k¡ 
spara¢ z rodowo± i¡ Ws hodu; aby sprawi¢ niw pod przyszª¡
siejb pa«stwa rzymskiego? Oto dla zego »e ludzi rodzi, nie ojie

i matka; a ludzko±¢ i narodowo±¢ : przeto, ludzie, rodz¡ si

15

odpowiedni dobie rozwoju

.

W powy»szym fragmen ie autor neguje to»samo±¢

zªowieka,

b¡d¹ jego zarodka, z innymi zwierztami, argumentuj¡ , i» potenjalnie w zarodku ludzkim tkwi ju» przyszªy, w peªni rozwinity
zªowiek. Zakªada wi

pewn¡ form preforma jonizmu. Pierwot-

nie wedªug tej teorii zarodek danego zwierz ia posiada te same
narz¡dy,

o osobnik dorosªy, tyle »e w pomniejszeniu. Z

zasem

narz¡dy te ulegaj¡ powikszeniu. U Swierzbie«skiego zauwa»amy,
i» teoria ta modykowana jest o kon ep j poten jalno± i. Mo»na wi

przypusz za¢, i» polski u zony byª zainspirowany my±l¡

arystotelesowsko-tomisty zn¡  w zarodku jest ju» pewna poten jalno±¢ do by ia dorosªym przedstawi ielem danego gatunku,
15

Tam»e, s. 9.
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która mo»e (lub musi) zosta¢ zaktualizowana. W ludzkim zarodku znajduje si ju» poten jalnie indywidualny, dorosªy

zªowiek.

Ponadto autor analizowanego tekstu dodaje teleologi zn¡ tez history zn¡ o powstawaniu i przeksztaª aniu si narodów. Dostrze
tu z kolei mo»na pewn¡ form determinizmu: historia posiada swój
el, a wi

powstanie narodów byªo konie zno± i¡, jak te» konie z-

no± i¡ byªo pojawienie si kogo± takiego jak Napoleon i Aleksander
Wielki. Jest to, rze z jasna, twierdzenie

aªkowi ie niemo»liwe do

zwerykowania. Teza o wpªywie narodów i

elu historii wpisuje si

w szeroko rozumian¡ lozo romantyzmu. Sama my±l o  Pols e
jako Chrystusie narodów jest wyrazem takiej wiary. W okresie
romantyzmu ukuto ide mesjanizmu, wedªug której ka»dy naród
ma swoj¡ rol w danym

zasie history znym do odegrania. Jest

to przede wszystkim wynik oddziaªywania tenden ji narodowy h
i rewolu yjny h  od wybu hu Rewolu ji Fran uskiej sªowo  naród nabraªo sz zególnego zna zenia, bo pró z pa«stw posiadaj¡y h swoje grani e, istotn¡ rol odgrywaªy tak»e narody. My±l ta,
jak nie trudno si domy±li¢, byªa sz zególnie wa»na dla Polaków.
Zaryzykujmy wi

stwierdzenie, »e to wªa±nie lozoa romanty z-

na nakªaniaªa Swierzbie«skiego do krytyki ewolu jonizmu. Zgodnie
z takim pogl¡dem, to nie ewolu ja drog¡ doboru naturalnego stworzyªa

zªowieka, ale naród.

Nastpnie pojawia si twierdzenie mówi¡ e o tym, »e porównywanie

zªowieka z innymi zwierztami jest niewystar zaj¡ e do

wyzna zenia rodowodu.  Có» »e ko± i r¡k maªpy podobne do ko± i
rki naszéj: gdy misne, mianowi ie palu ha, ró»ne

16 . Na popar-

ie tej tezy wskazana zostaje równie» ró»ni a w budowie mózgu.
Jak jednak wyja±ni¢ podobie«stwo anatomi zne? Polski przyrodnik znajduje takie oto rozwi¡zanie:  Oto zeni uwarunkowaniami
bytu ziemskiego, musimy mie¢ tkanki histologi znie podobne
Wydaje si, i» dla Swierzbie«skiego sam pomysª zestawiania

17 .

zªo-

wieka ze zwierztami w jaki hkolwiek badania h porównaw zy h
16
17

Tam»e, s. 10.
Tam»e, s. 10.

Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
jest nie do przyj ia. Pojawienie si ró»ni



w budowie kostnej,

13
zy

te» w jaki hkolwiek inny h organa h u przedstawi ieli Homo sa-

piens byªo mo»liwe do wytªuma zenia dziki teorii zaproponowanej przez Darwina. Polski u zony wykorzystuje bezzasadnie owe
ró»ni e na rze z podwa»enia tej»e.
Prze iw Hae klowskiemu twierdzeniu o doskonaleniu si gatunków, postawiona zostaje teza, »e wszelkie stworzenie jest doskonaªe. Z punktu widzenia wspóª zesny h bada« biologi zny h trudno
si z tym zgodzi¢. Wr z prze iwnie, jeste±my w stanie wskaza¢
wiele niedoskonaªo± i,

18 . Praw-

ho ia»by w budowie naszego oka

dopodobnie takie  niedo i¡gni ia w budowie organizmów mo»na ju» byªo zaobserwowa¢ w XIX wieku. Ta rzekoma doskonaªo±¢
wszelki h stworze« ma sªu»y¢ za argument o nieustannym dziaªaniu Opatrzno± i, która stwarza zwierzta wedªug pewnego s hematu, a

zªowieka na swój obraz i podobie«stwo. Niepokoj¡ e jest

jednak wyznanie, »e dziki temu po±ród ludzi mo»emy spotka¢ typy
zwierz e

19 . Ozna zaªoby to, »e Bóg skªonny jest tworz¡

go indywidualnego

ka»de-

zªowieka dodawa¢ do jego obrazu jak¡± form

zwierz ¡, a prze ie» zwierzta nie stanowi¡ ukoronowania stworzenia. Pomijaj¡

absurdalno±¢ pomysªu o istnieniu  typów zwie-

rz y h w±ród ludzi, który prawdopodobnie wzi¡ª si z pewnej
gry skojarze« oraz uprzedze«, nale»aªoby spyta¢,

zy takie miesza-

nie obrazów nie zaburza hierar hii stworzenia, a tak»e radykalnej
grani y, jaka midzy

zªowiekiem a pozostaªymi zwierztami ma

istnie¢? Swierzbie«ski wydaje si nawet nie zauwa»a, jak  przez
nieostro»no±¢  za zyna pl¡ta¢ si w swoi h pomysªa h. Tym bardziej staje si to ra»¡ e, kiedy u±wiadomimy sobie, i» empiry zny h
dowodów na podobne twierdzenia da¢ nie sposób.
W dalszej

z± i pra y natkniemy si na dwa

harakterysty z-

ne argumenty. Pierwszy z ni h nazwiemy argumentem z estetyki.
Swierzbie«ski stara si wywoªa¢ u
miejs ami nazywaj¡
18
19

Por. F.J. Ayala, dz.

zytelników nie h¢ do maªp,

je  satyrami , by tym samym znie h i¢ do

yt., s. 144.

Por. R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp po hodz¡?, dz.

yt., s. 11.
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porównywania, a tak»e wywodzenia

zªowieka od ty h zwierz¡t. Pi-

sze:  zy to nie ironja  potomków bogów i póªbogów, obraz Oj a
przedwie znego; ludzko±¢ 

o omówiªa prawa wsze h±wiata; pra-

wa du ha ludzkiego; prawa rozwoju dziejowego 

zyni¢ dzie kiem

20
maªp najobmierzlejszy h ze zwierz¡t?! . Wspomnie¢ tutaj tak»e mo»na, »e samo sªowo  maªpa jest terminem bardzo ogólnym
i u»ywanym w dyskursie poto znym

21 . Ozna za prze ie» szympan-

sa, goryla, orangutana, jak i osob za howuj¡ ¡ si w nietypowy
sposób. Swierzbie«ski ma wi

mo»liwo±¢ swobodnego operowania

tym terminem i wi¡zania z nim

e h depre jonuj¡ y h, taki h jak

obmierzªy, obrzydliwy, pokra zny, które u
ªa¢ wªa±nie u zu ie obrzydzenia

22 .

zytelnika maj¡ wywo-

Drugi ze wspomniany h argumentów wi¡»e si z zaªo»eniem
o niezmienno± i odmian. Polski przyrodnik wysuwa szereg pyta«
doty z¡ y h zmienno± i gatunkowej. Odpowiedzi na pytania tego
typu prawdopodobnie s¡ zªo»one, a w ów zesny h

zasa h brako-

waªo dodatkowo obserwa ji po±wiad zaj¡ y h ten pro es. Swierzbie«ski doprowadza do tego, »e wyja±nienia przyrodni ze zwi¡zane
z ewolu jonizmem wydaj¡ si by¢ niepewne lub wr z absurdalne:
Darwin  walk¡ o »y ie, zmian¡ w rozmna»aniu si i karmieniu
 obja±nia powstanie odmian: a

zemu» niektóre okazy fauny

znajdujemy wszdzie jednakowemi?

zemu nied¹wied¹ biaªy nie

zostaª ziemnowodném zwierz iem?

zemu eskimos, »yj¡ y przy

biegunie, nie przyj¡ª na si modªy ludzi póªno ny h  biaªoskóry h, pªowowªosy h i niebiesko oki h;
w Ramajana, do dzi± dnia s¡ ta y sami

zemu parjowie, opisani

23

?

Argument ten nazwa¢ by mo»na argumentem z niewiedzy. Wedªug takiego rozumowania, je»eli teoria ewolu ji nie wyja±nia jakiego± zjawiska, to nale»y uzna¢ j¡ za bªdn¡ i odrzu i¢, a zjawiska
20
21

Tam»e, s. 12.
W nauka h biologi zny h, termin  maªpa bez dodania odpowiedniego

przymiotnika (np.  wªa± iwa ) pozbawiony jest zna zenia.

22

W omawianym tek± ie tylko raz pojawiaj¡ si nazwy  szympans i  goryl

(zob. tam»e, s. 4).

23

Tam»e, s. 13.

Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
wytªuma zy¢ udziaªem
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zynników nadprzyrodzony h. Taki sposób

argumenta ji przypomina znan¡ z zykoteologii strategi God of

the Gaps

24 . Ayala w swojej ksi¡» e Dar Karola Darwina dla nauki

i religii tak oto skomentowaª tego typu argumenty:
wiad zy to o niezrozumieniu istoty pro esu naukowego. Je±li
jedno wyja±nienie zawodzi, to nie musi ozna za¢, »e jakie± inne
wyja±nienie jest wªa± iwe. Wyja±nienia musz¡ opiera¢ si na wªasny h dowoda h, a nie na pora»ka h systemów alternatywny h

W dalszej

25

.

z± i pra y ujawniaj¡ si przekonania religijne au-

tora oparte o literalne od zytanie Pisma witego. U zony pisze
m.in. o potopie z Ksigi Rodzaju, jak o wydarzeniu history znym,
o do którego nie ma w¡tpliwo± i. Kiedy jednak wspomina zapis
kopalniany, maj¡ y prze zy¢ teorii ewolu ji a ±wiad zy¢ za krea jonizmem, mo»na wnosi¢, wr z prze iwnie, i» Swierzbie«ski zakªada
pewn¡ form ewolu jonizmu,

o wida¢

ho ia»by w zdaniu, w któ-

rym twierdzi, »e ryby przedpotopowe potrzebowaªy przedªu»enia
w górnej pªetwie, by lepiej radzi¢ sobie z ów zesnymi burzami
Musi wi

26 .

za hodzi¢ pewna forma przystosowania organizmów do

nisz ekologi zny h, w który h »yj¡.
W tek± ie odnajdujemy pewne argumenty ad personam, jak
np. ten:  tylko

i niesz z±ni, w który h zgasªa boska po hodnia

rozumu, upodabiaj¡ si do maªp

27 . Równie», by prze iwstawi¢ si

tezie Hae kla o ewolu ji mózgu i jzyka, Swierzbie«ski stawia tez o idealnym przystawaniu do siebie grani

jzyka (mówionego)

z grani ami my±li. My±lenie to mowa wewntrzna, a mówienie to

28 . To za± ma prowadzi¢ do twierdzenia, »e

my±lenie na gªos
24

zªo-

Mi haª Heller zwra a uwag, »e strategia God of the Gaps jest nie tyl-

ko niedozwolona z punktu widzenia metodologii nauk przyrodni zy h, ale jej
stosowanie jest równie» bªdem teologi znym. Por. np. M. Heller, T. Pabjan,

Elementy lozoi przyrody, Biblos, Tarnów 2007, ss. 169170.

25

26
27
28

Por. F.J. Ayala, dz.

yt., s. 133.

Por. R. Swierzbie«ski, Czy ludzie od maªp po hodz¡?, dz.
Tam»e, s. 14.
Por. tam»e, ss. 1516.

yt., s. 13.
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wiek pierwotny my±laª tak, jak ludzie wspóª ze±ni, a zatem posªugiwaª si jzykiem. Obe nie taka kon ep ja jzyka i my±li jest nie
do utrzymania. My±limy nie tylko za pomo ¡ konkretnego jzyka
mówionego, ale tak»e przy pomo y skrótów, obrazów. Jzyk mówiony podlega okre±lonym reguªom, ma swoje ograni zenia. Nie
jest to równie» merytory znie poprawny kontrargument dla teorii
ewolu ji. Nawet gdyby mowa i my±l pokrywaªy si w sposób, jaki sugeruje polski naukowie , to nie zaprze za to teorii ewolu ji.
Mózg, który operowaªby tak pojtymi mow¡ i my±l¡ mógª wyewoluowa¢ prze ie» po jakim±

zasie. Bªdne jest równie» uto»samienie

tego zwi¡zku obu skªadników z istot¡

zªowieka. Gªówny problem

stanowi tutaj przyj ie przez Swierzbie«skiego opisu biblijnego za
prawdziwy, a

o za tym idzie, traktowania go jako tezy naukowej.

Polski u zony konkluduje, »e ró»nimy si od zwierz¡t rozumem,
mow¡ i dusz¡ osobow¡ (w terminologii Swierzbie«skiego:  osobi-

29 . Wszystkie te trzy elementy nie zaprze zaj¡, bynajmniej,

st¡ )

teorii ewolu ji, któr¡

h e zdyskredytowa¢. Dwie pierwsze mogªy

prze ie» 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 patety znym wtrtem ideowym, przez który nale»y rozumie¢ ekstrapola j teorii ewolu ji na
dziedzin polityki  ewolu jonizm miaªby posiada¢ tak»e wymiar
polity zno-ideowy,

o byªo w owym

zasie popularnym pomysªem:

Hae kel hipotez Darwina kªadzie na równi z zasªug¡ Kopernika:
gdy» s¡dziª, »e plemi ludzkie najmo niejsze, a témsamém najdoskonalsze  rozumie si Niem y pionierowie Sªowia«sz zyzny
 samo posi¡dzie ziemi: ale i to jest zªudzenie po hodz¡ e z zapoznania dziejów. Ju» dla ±wiata ±redniowie znego maªo
zostaªo do dziaªania; ju» wszystko,

o po-

o±my wzili po Rzymie i od

Rzymu, on zdeptaª i sprofanowaª: i to staje si w

hwili kiedy

Romanie i Sªowianie otrz¡saj¡ si z przemo y ±redniowie znej

30

Germanów

29
30

.

Por. tam»e, s. 16.
Tam»e, ss. 1819.

Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
Nie h¢ wobe
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jednego z zabor ów jest zrozumiaªa, tak jak i ro-

manty zna nadzieja narodowo-wyzwole« za. I trzeba tu przyzna¢,
»e w kwestia h spoªe zny h i polity zny h Swierzbie«ski wyznaje mimo hodem pewn¡ form lozoi ewolu jonisty znej. Prze ie»
narody, wedªug niego, ksztaªtuj¡ si, odradzaj¡ oraz posiadaj¡ pewien

el, jakim jest zjedno zenie si ludzko± i ( wsze hpotga ludz-

ko± i )

31 . Sk¡d wi nie h¢ do ewolu jonizmu biologi znego i zego

wªa± iwie broni Swierzbie«ski?

Ile jest prawdy w dziele Darwina O po z¡tku
odmian ?
Przyjrzyjmy si obe nie drugiej z polemik Romualda Swierzbie«skiego z darwinizmem, któr¡ przedstawiª on w 1873 roku w artykule Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku odmian

32 ?

Jak zostaªo zazna zone ju» na wstpie niniejszego opra owania,
wido zna jest pewna ewolu ja antyewolu yjnej my±li Swierzbie«skiego. Jest to nie tylko ewolu ja pogl¡dów, ale przede wszystkim sposobu argumenta ji prze iw darwinizmowi. Wa»n¡ kwesti¡
jest równie» fakt, »e po przeprowadzeniu krytyki dzieªa Hae kela, Swierzbie«ski siga do ¹ródeª,

zyli oryginalnej ksi¡»ki Karola

Darwina. Cho¢ krytyka Swierzbie«skiego prawdopodobnie nadal
motywowana jest ra jami ±wiatopogl¡dowymi (jego zdaniem ewolu jonizm wkra za na teren  przekona« naj±witszy h

33 ), po lek-

turze tego artykuªu wnioskowa¢ mo»na, »e autor posiadaª wiedz
przyrodni z¡ i znaª dobrze tytuªowe dzieªo Darwina. Mimo obe no± i pewny h odniesie« natury ±wiatopogl¡dowej, argumenta ja
Swierzbie«skiego w przewa»aj¡ ej

z± i odnosi si do tre± i mery-

tory zny h zwi¡zany h z teori¡ ewolu ji. Ilo±¢ argumentów odwoªuj¡ y h si do religijnej wizji stworzenia
31
32

zªowieka jest wyra¹nie

Por. tam»e, s. 19.
R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku odmian ?,

Drukarnia S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1873, dostpny tak»e online
[16.07.2010℄: <http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/do metadata?id=3441>.

33

Por. tam»e, s. 3.
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mniejsza ni» w Czy ludzie od maªp po hodz¡? Swierzbie«ski zrezygnowaª ponadto

aªkowi ie z argumentów prze iw teorii ewolu-

ji, opieraj¡ y h si na lozoi romanty znej. Mo»na zaryzykowa¢
wi

stwierdzenie, »e argumenta ja Swierzbie«skiego ewoluowaªa

w stron zasady naturalizmu metodologi znego, zgodnie z któr¡:
 (. . . ) nauka musi wyja±nia¢ wsze h±wiat samym wsze h±wiatem
i nie mo»e w tym wyja±nianiu odwoªywa¢ si do

34
przyrodzony h .
Struktura

artykuªu

Swierzbie«skiego

jest

zynników nad-

klarowna:

autor

stresz za tre±¢ ksi¡»ki Darwina On Origin of Spe ies by Means

of Natural Sele tion

35 i przedstawia wªasne kontrargumenty oraz

przemy±lenia. Mo»na odnie±¢ wra»enie, »e Swierzbie«ski prowadzi dialog ze brytyjskim przyrodnikiem  prawie ka»de zdanie
Darwina powoduje ripost Swierzbie«skiego.  Dialog ten zmierza
od po z¡tku ku zdyskredytowaniu teorii ewolu ji, która, jak pisze Swierzbie«ski:  (. . . ) ma u nas li zny h wyznaw ów, z który h
mnodzy, ka»dego niepisz¡ ego si na ni¡, uwa»aj¡ za za ofa« a
podobnego do upiora

36 . Stara si on jednak przedstawi¢ wiernie

( ho¢ wybiór zo) pogl¡dy Darwina, tak by  bezstronny

zytelnik

mógª opowiedzie¢ si po której± ze stron.
Swierzbie«ski bierze pod uwag klasy zny dualny podziaª na:

natura naturans (natura rodz¡ a) i natura naturata (natura zrodzona). W swoim artykule pierwsz¡ z ni h nazywa on
d¡

zsto  Ro-

37 . Rozdziaª pierwszy dzieªa Darwina, który przetªuma zony

jest jako  Zmiany zwierz¡t i ro±lin przydomny h (Variation un-

34

M. Heller, T. Pabjan, Elementy lozoi przyrody, Biblos, Tarnów 2007,

s. 169 n.

35

Tytuª ten tªuma zony jest przez Swierzbie«skiego na jzyk polski jako

 O po z¡tku odmian .

36

dz.

37

R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku odmian ?,
yt., s. 3.
Dalej w tek± ie u»ywamy okre±le« taki h jak  przyroda lub  natura . Ter-

minologia, z której korzysta Swierzbie«ski, w wielu miejs a h wykazuje zwi¡zki
ze sªowni twem polskiej lozoi romanty znej. Oyginalne terminy Swierzbie«skiego podajemy w nawiasa h.

Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
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der Domesti ation

38 ), mówi o ewolu ji organizmów znajduj¡ y h

si pod kontrol¡

zªowieka. W ±rodowisku kontrolowanym przez

ludzi, zwierzta i ro±liny podlegaj¡ stopniowym zmianom (Swierzbie«ski u»ywa maj¡ ego pejoratywny wyd¹wik terminu  zbo zenia ,

o samo w sobie sugeruje ju» jego negatywne nastawienie do

darwinizmu). Dziki ingeren ji, hodow y i ogrodni y mog¡ wpªywa¢, na jako±¢ upraw i

e hy zwierz¡t. Zdaniem Darwina, po»¡dane

rezultaty osi¡gn¡¢ mo»na nie tylko przez sztu zne dobieranie w pary wyselek jonowany h osobników, ale tak»e przez pozostawianie
przy »y iu potomstwa, które

e huje si najlepszymi, z punktu wi-

dzenia hodow y, wªasno± iami. Pozytywne

e hy s¡ kumulowane

i prze hodz¡ z pokolenia na pokolenie. Swierzbie«ski nie zgadza
si takimi pogl¡dami. Jako argument prze iw ewolu ji udomowiony h zwierz¡t podaje on nastpuj¡ y kontrprzykªad:  (. . . ) dot¡d
nie wywoªano kotów sam ów trójbarwny h; osªy te» i gsie nie maj¡ rasy ulepszonej

39 . Wspóª ze±nie, dziki osi¡gni iom genetyki,

modyka ja taka nie byªaby ni zym nadzwy zajnym, jednak pamita¢ nale»y, »e w XIX wieku argument Swierzbie«skiego mógª
wydawa¢ si silny i przemawiaj¡ y do wyobra¹ni.
W rozdziale drugim:  Zmienianie si zwierz¡t i ro±lin w stanie przyrodzonym (Variation under Nature ), mowa jest o tym, »e
osobniki o ró»ny h

e ha h, ale nale»¡ e do jednego gatunku, mo-

g¡ podlega¢ zmianom ( zbo zeniom ), które kumulowane s¡ przez
dobór naturalny (w terminologii Swierzbie«skiego:  dobór przyrodzony ). Peªni on rol analogi zn¡ do ogrodnika

zy hodow y

z pierwszego rozdziaªu, który pozostawia przy »y iu tylko osobniki
o najbardziej po»¡dany h

e ha h. Darwin porusza równie» kwesti

wspólnego po hodzenia organizmów: jego zdaniem ró»ne odmiany
nale»y uwa»a¢ za potomstwo jednego  prarodzi a . Przypadkowe
muta je s¡
38

zynnikiem daj¡ ym po z¡tek nowym pododmianom.

Angielskie tytuªy rozdziaªów podajemy za: Ch. Darwin, On Origin of Spe-

ies by Means of Natural Sele tion, [w:℄ Evolutionary writings, ed., J.A. Se ord,
Oxford University Press, Oxford  New York 2008.

39

dz.

R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku odmian ?,
yt., s. 3.
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Im wiksza jest li zebno±¢ przedstawi ieli danego gatunku, tym
wi ej, zdaniem angielskiego przyrodnika, posiada on pododmian.
Z pododmian tworz¡ si natomiast nowe odmiany. Wszystkie organizmy nale»¡ zatem do jednego ªa« u ha ewolu yjnego. Swierzbie«ski nie ak eptuje taki h pogl¡dów. Jako kontrprzykªady, podaje ro±liny morskie i sªodkowodne, które mimo du»ej li zby okazów,
wystpuj¡ w nieli zny h odmiana h. Próbuje nastpnie wykaza¢
sprze zno±¢ w pogl¡da h Darwina

40 : z jednej strony ludzie ksztaª-

tuj¡ przyrod zgodnie ze swoimi potrzebami  im wiksza ró»norodno±¢ gatunkowa, tym ªatwiej uzyska¢ jest po»¡dane odmiany,
z drugiej za±, zdaniem Swierzbie«skiego, udomowione zwierzta
pozostawione same sobie tra ¡

e hy korzystne z punktu widze-

nia hodow y. Argument prze iw ewolu jonizmowi jest nastpuj¡ y:
zdaniem Darwina, skoro

zªowiek mo»e wybiera¢ po»¡dane

i selek jonowa¢ zwierzta, to dziki doborowi naturalnemu,

e hy
zªo-

wiek mógª powsta¢ z prostszy h organizmów. Czªowiek potrzebuje
jednak zna znie krótszego

zasu na uzyskanie korzystny h efektów.

41 . Ze wspóª ze-

Kon ep ja doboru naturalnego jest zatem zbdna

snego punktu widzenia argument Swierzbie«skiego jest sªaby, gdy»
zakªada, »e
Fakt, »e

zªowiek nie powstaª na drodze doboru naturalnego.

zªowiek dziki wysokorozwinitym zdolno± iom kognityw-

nym opanowaª przyrod, nie ozna za, »e ewolu ja nie trwa nadal.
Swierzbie«ski zadaje retory zne pytanie: w jakim
uksztaªtowaªa

elu przyroda

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

42 . Powoªuje si on na argument podobny do brzytwy

zªowieka

O khama: po
m¡ siebie,

o natura ustanowiªa dwie wªadze: z jednej strony sa-

zyli dobór naturalny, z drugiej strony

zªowieka, który

mo»e manipulowa¢ ±rodowiskiem. Je±li przyjmie si taki dualizm,
nale»y uzna¢, zdaniem polskiego u zonego, »e
40
41
42

Por. tam»e, s. 4.
Por. tam»e.
Por. tam»e, s. 5.

zªowiek ma wiksze

Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
zdolno± i ni» przyroda. Je±li przyjmie si, »e



21

zªowiek mo»e udo-

skonala¢ przyrod, to nale»y przyj¡¢ równie», »e sama przyroda
udoskonala¢ si nie mo»e. Jak pisze polski przyrodnik:
(. . . ) w rze zy je»eli Roda wydaªa

zªowieka udoskonalaj¡ ego jej

twory, to sama ony h udoskonala¢ nie mo»e; a tak o ala si ów
monizm  którym niesªusznie
muj¡

heªpi¡ si Darwini± i: i± ie przyj-

to, ludzko±¢ wystpuje jako ta sama Roda, ino rozumna

43

osobista i wolna

.

Zauwa»y¢ nale»y dwie kwestie: po pierwsze, Swierzbie«ski próbuje dowie±¢, »e teoria ewolu ji nie eliminuje

aªkowi ie dualizmu,

ale zastpuje go innym dualizmem. Mianowi ie trady yjny dualizm
Stwór astworzenie zast¡piony jest dualizmem dobór naturalny
zªowiek. Zdaniem Swierzbie«skiego darwini± i niesªusznie nazywaj¡ si wi

monistami. Stwierdzenie to najprawdopodobniej od-

nosi si sz zególnie do Hae kla. Polski przyrodnik dosªownie przyjmuje pierwsze dwa rozdziaªy dzieªa Darwina w kwestii analogii
pomidzy hodow ¡, a doborem naturalnym. Czªowiek ró»ni si
jego zdaniem od siª doboru naturalnego tylko atrybutami wspomnianymi w powy»szym

yta ie. Drug¡ kwesti¡, na któr¡ wypada

zwró i¢ uwag, jest teleologi zny jzyk Swierzbie«skiego. Kwesti¡
otwart¡ pozostaje jednak, na ile wynika on z antropomorzowania
przyrody (w tym przypadku doboru naturalnego), a na ile zakorzeniony jest on w obrazie ±wiata, którego

elowo±¢ jest istotnym

elementem. Wspóª ze±nie wiadomo, »e ewolu ja nie dziaªa
i nie osi¡ga

elowo

elów. Dokonuje si na drodze przypadkowy h mu-

ta ji, z który h korzystne kumulowane s¡ przez dobór naturalny.
Antropomorzowanie doboru naturalnego jest bªdne. Po

z± i

jest to wina samego Darwina, który porównuje dobór naturalny
do hodow y, jednak jest to metafora, której nie nale»y bra¢ dosªownie ( o niew¡tpliwie

zyni Swierzbie«ski). Wydaje si równie»,

»e polski u zony silnie prze±wiad zony jest o
ju przyrody,
43

Tam»e, s. 5.

elowo± i w rozwo-

o w sposób o zywisty stoi w sprze zno± i z teori¡
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Darwina. Dualizm

zªowieknatura, dostrzegany przez autora Ile

jest prawdy. . . wynika z przyjty h przez niego zaªo»e« antropologi zny h, które narzu one s¡ teorii ewolu ji  z zewn¡trz . Cho¢
wspóª ze±nie próbuje si wskazywa¢ na ewolu yjne ró»ni e midzy
zªowiekiem a reszt¡ przyrody o»ywionej, z punktu widzenia nauk
przyrodni zy h umiesz zanie

zªowieka  na zewn¡trz ewolu ji jest

ewidentnym bªdem metodologi znym.
W rozdziale trze im  Walka o »y ie (Struggle for Existen e ),
Darwin przedstawia pogl¡d, »e z powodu ograni zony h zasobów
na Ziemi, organizmy musz¡ si wzajemnie eliminowa¢. W wal e
tej zwy i»aj¡ osobniki o

e ha h najkorzystniejszy h ze wzgldu

na przetrwanie i reproduk j. Kon ep ja ta wzorowana jest na pogl¡da h angielskiego du hownego i ekonomisty Thomasa Malthusa. Dziki dziedzi zno± i (Swierzbie«ski nazywa j¡  spadkowo± i¡
przyrodzon¡ ),

e hy sprzyjaj¡ e adapta ji 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 potrzebuje innego pokarmu, dlatego te» walka o »y ie nie musi w ale zahodzi¢

44 . Odwoªuje si on do nastpuj¡ y h przykªadów: pªodo-

zmian nie mo»e by¢ nazwany walk¡ o »y ie, gdy» zdaniem polskiego przyrodnika nie prowadzi do ewolu ji, le z do przesiedlania
danego gatunku w inne miejs e (powodem jest

oraz gorsza jako±¢

ziemi). Uwa»a on ponadto, »e ro±liny wystpuj¡ w ró»ny h warunka h ±rodowiskowy h, gdy» potrzebuj¡ innego pokarmu. Je±li
hodzi natomiast o faun, Swierzbie«ski uwa»a, »e im zwierzta
s¡ lepiej rozwinite, tym mniejsza jest i h pªodno±¢. Przedstawia
równie» nastpuj¡ ¡ zale»no±¢: im dane zwierz jest bardziej bezbronne, tym jego pªodno±¢ jest wiksza. Zwierzta bardziej pªodne
s¡ bardziej li zne, a wi

trudniej o i h wygini ie (polski przyrod-

nik pisze nawet o nie±miertelno± i). W takim ukªadzie drapie»niki
(w terminologii Swierzbie«skiego:  po»era ze ) zale»¡ od swoi h

44

Por. tam»e, s. 6.
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ta po-

zorna walka o »y ie jest wrze zy pªodozmianem przyrodzonym;
i nadu»y iem siªy z jednej strony:

ierpliwo± i¡ za± z drugiej

46 .

Autor uwa»a kon ep j walki o »y ie za bezzasadn¡ i niemoraln¡ ( bezser ow¡ ). To nie przyroda de yduje o gini iu gatunków,
ale

zªowiek, który jest panem »y ia i ±mier i na Ziemi. Uwa»a

te», »e ±rodki do »y ia zwikszaj¡ si wraz ze wzrostem populaji. Maltuzjanizm jest zatem wedªug Swierzbie«skiego pogl¡dem
faªszywym. Stwierdzenie, »e ewolu jonizm jest niemoralny jest argumentem pozamerytory znym. Autor mimo ogólnej tenden ji d¡»enia do obiektywno± i nie za howuje w tym miejs u naturalizmu
metodologi znego. O ile odwoªanie si do aksjologii peªni w nau e
nieraz funk je heurysty zne,

zynienie z niej argumentu maj¡ ego

falsykowa¢ teori jest nieuprawnione.
Rozdziaª

zwarty  Dobór przyrodzony rodzi ów (Natural Se-

le tion )  zdaniem Darwina, je±li osobnik wyró»niaj¡ y si pewn¡
e h¡ ze swojego gatunku dobierze sobie za partnera osobnika, który równie» posiada tak¡

e h, i h potomstwo odziedzi zy spe y-

 zn¡ wªasno±¢ i tak»e bdzie ró»ni¢ si od ogóªu. Pro es taki mo»e w konsekwen ji doprowadzi¢ do powstania nowego gatunku

47 .

Swierzbie«ski podaje nastpuj¡ y kontrargument: gdyby byªo tak,
jak twierdzi Darwin, wymarªyby organizmy pierwotne, takie jak
wymo zki

zy polipy, a w prakty e fakt taki nie nast¡piª. Zda-

niem Swierzbie«skiego, Darwin twierdzi, »e organizmy pierwotne
nie podlegaj¡ wal e o byt. Kon ep ja ta nie zadowala jednak polskiego autora. Przedstawia on

iekawe rozumowanie: pªazy, ssaki

i ptaki wyginªy nie dlatego, »e wyewoluowaªy z ni h gatunki wy»sze, le z dlatego, »e Ziemia ostygªa

48 . Przyroda nie preferuje istot

oraz lepiej przystosowany h, jak twierdziª Darwin, ani nie tworzy stopniowy h adapta ji do ±rodowiska, jak uwa»a Lamar k, ale
45
46
47
48

Por. tam»e.
Tam»e, s. 7.
Por. tam»e, s. 8.
Por. tam»e, s. 10.
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za howuje te gatunki, które odpowiadaj¡ stanowi geologi znemu
Ziemi. Swierzbie«ski odwoªuje si wyra¹nie do ów zesny h kon epji geologi zny h. Z punktu widzenia dzisiejszej paleontologii s¡
one ewidentnie niesªuszne. Warto zwró i¢ uwag, »e polski naukowie

jest niekonsekwentny w stosunku do poprzedni h wywodów.

Uznaje fakt wymierania gatunków (który jest argumentem za darwinizmem), tyle »e odbywaj¡ y si nie na skutek dziaªania praw
ewolu yjny h, ale zmian geologi zny h.
W rozdziale pi¡tym, który zatytuªowany jest  Prawa zmieniania si (Laws of Variation ), przedstawiona jest kon ep ja gªosz¡a, »e nieu»ywany narz¡d stopniowo zanika. Stanowisko takie

ha-

rakterysty zne jest dla lamarkizmu. Przyto zony zostaje przykªad
strusia, którego skrzydªa zanikªy na rze z silny h nóg. Zdaniem
Swierzbie«skiego, stru± powinien utra i¢ jednak nogi, a nie skrzydªa, gdy» jest ptakiem. Podobnie jest z zanikiem zdolno± i widzenia: istoty takie, jak np. sowy, które prowadz¡ no ny tryb »y ia
powinny zatra i¢ wzrok, a w prakty e i h widzenie jest bardzo dobre. Zauwa»a on równie» problem zwi¡zany z dziedzi zeniem: zanik
narz¡dów jest bardzo rzadko dziedzi zony
bie«ski podkre±la ponownie, »e

49 . W

z± i tej Swierz-

zªowiek jest radykalnie inny od

reszty bytów i niemo»liwe jest wyja±nienie jego natury przy pomoy praw ewolu yjny h.
W rozdziale szóstym  Odpowied¹ na zarzuty przedstawiony
zostaje problem braku zapisu kopalnego form po±redni h wielu organizmów. Wedle teorii Darwina, formy po±rednie wielu zwierz¡t
nie za howaªy si, gdy» okazy byªy nieli zne. Swierzbie«ski formuªuje nastpuj¡ y argument: stru±, apterix (ptak kiwi)

zy pingwin

 w ogólno± i ptaki nielotne  istniej¡ wspóª ze±nie. S¡ one skazane na wygini ie gdy» s¡ formami po±rednimi ptaków lataj¡ y h.
Polski przyrodnik podaje przykªad ptaka apterix imperialis, który wedªug Darwina stoi w drabinie ewolu yjnej wy»ej ni» apterix.
Problem polega na tym, »e apterix imperialis ju» wygin¡ª a apterix,

49

Por. tam»e, ss. 1011.
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50 . Swierzbie«ski twierdzi ponad-

ho¢ jest form¡ ni»sz¡ »yje nadal

to, »e organy takie, jak np. skrzydªa nie mogªy powsta¢ stopniowo.
Nie zgadza si tym bardziej z mo»liwo± i¡ stopniowego powstania
zna znie bardziej zªo»ony h organów taki h, jak np. u ho

zy oko,

51
które jest ulubionym przykªadem antyewolu jonistów . Swierzbie«ski uwa»a, »e doskonaªo±¢ narz¡dów zªo»ony h u ludzi nie mo»e
równa¢ si z analogi znymi narz¡dami zwierz¡t. Ciekawy jest te»
przykªad zmiany skrzydeª w pªu a: istniej¡ ryby ze skrzelami i pªawikiem, który sªu»y do regula ji gazów. Pªawik jest homologi zny
z pªu ami i zdaniem Darwina dobór naturalny zmieniª go w pªu a.
Skrzela natomiast przemieniªy si w skrzydªa. Swierzbie«ski nie
mog¡

pogodzi¢ si z takim rozumowaniem »artobliwie pisze, »e:

 Szkoda »e ty h przemian,

udniejszy h od zmienienia si Dafny

w drzewo, nie popieraj¡ wykopaliska

52 . Bior¡

pod uwag ów ze-

sny stan nauki, wydaje si, »e argumenta ja Swierzbie«skiego nie
jest pozbawiona ra ji. Wspóª ze±nie wiemy, »e brak zapisu kopalnego wszystki h form po±redni h nie falsykuje teorii ewolu ji. Na
grun ie biologii molekularnej podejmowane s¡ bowiem zaawansowane próby rekonstruk ji uniwersalnego drzewa »y ia. Z dzisiejszego punktu widzenia wiadomo równie», »e podobie«stwo genety zne
nie musi i±¢ w parze z podobie«stwem morfologi znym. Swierzbie«ski nie mógª jednak tego wiedzie¢. Najpowa»niejszym argumentem
empiry znym ±wiad z¡ ym o sªuszno± i darwinizmu byªy wów zas
zapisy kopalne, który h w wielu przypadka h brakowaªo, dlatego
te» s epty yzm polskiego u zonego wobe

darwinizmu w pewnym

stopniu mógª by¢ uzasadniony.
Rozdziaª siódmy doty zy instynktu (Instin t ). Zdaniem Swierzbie«skiego, sam Darwin przyznaje, »e trudno jest ewolu yjnie obja±ni¢ powstawanie instynktów. Swierzbie«ski twierdzi, »e instynkty
nie s¡ nabyte w toku ewolu ji, ale zale»ne s¡ od budowy mózgu
50
51
52
dz.

Por. tam»e, s. 11.
Por. F.J. Ayala, dz.

yt., ss. 134137.

R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku odmian ?,
yt., s. 13.
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53 . Powstania mózgu, podobnie jak inny h organów

( mózgowia )

zªo»ony h, nie da si, zdaniem polskiego przyrodnika, wytªuma zy¢
ewolu yjnie. Nie wierzy on, »e np. mózg  nietowarzyskiego pongogorilla mógª wyewoluowa¢ z mózgu  drzemi¡ ego spa

54 . Twier-

dzi tak»e, »e mózg uspoªe zniony h ludzi nie mógª powsta¢ z mózgu
nieuspoªe zniony h
naukowie

zªekoksztaªtny h ( ludziopodobny h ). Polski

stara si dowie±¢ zatem, »e ewolu yjnie nie mo»na wyja-

±ni¢, zarówno powstania mózgu, jak i instynktów (dzi± powiedzieliby±my: umysªu). Sprze iw Swierzbie«skiego budz¡ próby ewolu yjnego tªuma zenia genezy

zªowieka, gdy» zatra aj¡ jego zdaniem

ludzk¡ unikalno±¢:  Gdyby to Darwini± i, okrom mózgowia,
wy»szego przyjmowali w
to dusza i

ó±

zªowieku: le z u ni h o±rodki nerwowe,

iaªo w stresz zeniu

55 . Warto zauwa»y¢, »e kontrower-

sje zwi¡zane z mo»liwo± i¡ ewolu yjnego tªuma zenia genezy umysªu dzieliªy tak»e Darwina i jego przyja iela oraz wspóªodkryw 

56 . Jak wiadomo, Darwin

teorii ewolu ji Alfreda Russela Walla e'a

byª zwolennikiem poszukiwania ewolu yjnej genezy umysªu (niektórzy nazywaj¡ go nawet psy hologiem ewolu yjnym). Walla e,
który zwi¡zany byª z ru hami spirytualisty znymi, sprze iwiaª si
takim wyja±nieniom, odwoªuj¡

si w swoi h pó¹ny h dzieªa h do

zynników supranaturalny h ( Du h ). Wspóª ze±nie kwestia ewolu yjnej genezy umysªu i zdolno± i kognitywny h budzi w i¡» wiele
kontrowersji i jest tematem anga»uj¡ ym zarówno naukow ów ró»ny h dziedzin, jak i lozofów.
Rozdziaª ósmy  Hybrydy i miesza« y (Hybridism ). Z osobników nale»¡ y h do ró»ny h gatunków przewa»nie nie powstaje
potomstwo, a je±li ju», to jest ono niepªodne. Zdaniem Swierzbie«skiego, owa niepªodno±¢  miesza« ów podwa»a teori Darwina. Zdaniem brytyjskiego przyrodnika niepªodno±¢ zale»y od ró»ni
53
54
55
56

zwi¡zany h z narz¡dami pª iowymi, za± sama przyroda mo»e

Por. tam»e.
Tam»e, s. 14.
Tam»e.
Por. A.R. Walla e, W

szawa 2009.

ieniu Darwina, tªum. M. Ryszkiewi z, WUW, War-
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krzy»owa¢ osobniki zgodnie z prawami doboru naturalnego. Dla
Swierzbie«skiego, problem ten jest jednak kolejnym argumentem
antyewolu yjnym. W kolejnym fragmen ie ( O przerwa h w latopis u geologi znym ), mowa jest ponownie o zapisie kopalnym.
Gdyby teoria Darwina byªa prawdziwa, potwierdziªyby j¡ zapisy
geologi zne. Zgodnie z zaªo»eniami ewolu jonizmu, formy po±rednie powinny prowadzi¢ do prarodzi a. Dla Swierzbie«skiego dowodem ±wiad z¡ ym o faªszywo± i teorii ewolu ji jest odnajdywanie
przez brytyjski h paleontologów li zny h szkieletów nowy h odmian, a tylko nieli zny h sz z¡tków gatunków wymarªy h.
W rozdziale dziesi¡tym, który zatytuªowany jest  Stopniowanie geologi zne w powstawaniu ustrojów , Swierzbie«ski podejmuje ponownie problematyk zapisów kopalny h. W trze iorzdny h
warstwa h kopalny h nie ma, zdaniem Darwina, wspóª zesny h
muszli. Pomidzy muszlami z ró»ny h warstw mo»na zaobserwowa¢ natomiast niewielkie ró»ni e. Zapis geologi zny stanowi ±wiade two, z którego od zyta¢ mo»na, kiedy dany gatunek wymarª.
Kon ep ja ta budzi sprze iw Swierzbie«skiego

57 . Wymienia on po-

nadto inne twierdzenia Darwina, które nale»y podda¢ kryty e: po
pierwsze, angielski przyrodnik twierdzi, »e wymarªy gatunek ju»
si nie odradza, po drugie natomiast, »e gatunki wymieraj¡ wolno. Zdaniem Swierzbie«skiego, tez pierwsz¡ obala przykªad kolonii Baranda, które gin¡ i powstaj¡ na nowo. Argumentem prze iw
drugiemu 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 przypomina  teori katastrof  , która rozwijana byªa w pierwszej poªowie
XIX wieku przez Bu klanda

58 . Swierzbie«ski wysuwaª równie» ar-

gument prze iw mo»liwo± i datowania wymar ia gatunku na podstawie skamieniaªo± i: nie wiadomo,
57

Por. R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku od-

mian ?, dz.

58

zy muszle, które uwa»a si

yt., s. 15.

Por. E. M Mullin, Ewolu ja i stworzenie, tªum. J. Rodze«, wstp M. Hel-

ler, OBIKraków, BiblosTarnów 2006, ss. 7071.
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za prehistory zne, nie s¡ w isto ie wspóª zesne, tyle »e po hodz¡ e
z innego regionu ±wiata. Wspóª zesna geologia pozwala na dokªadn¡ komparatystyk skamieniaªo± i i wyklu za w¡tpliwo± i polskiego przyrodnika.
W kolejnym fragmen ie ( Rozmiesz zenie jeogra zne ustrojów ), mowa jest o zró»ni owaniu organizmów ze wzgldu na miejs e zamieszkania. Wedªug Darwina ora i fauna nowy h l¡dów jest

59 . Mimo, »e w wielu miej-

ró»na od ory i fauny l¡dów stary h

s a h ±wiata klimat jest podobny, ró»ni¡ si one zasobami naturalnymi. Jego zdaniem »y ie rozpo zªo si w jednym miejs u na
Ziemi i rozprzestrzeniªo si na reszt ±wiata. Równie» w tym miejs u Swierzbie«ski zadaje angielskiemu przyrodnikowi kªopotliwe
pytania: dla zego tylko niektóre ro±liny przekro zyªy równik i dlazego na ±wie ie s¡ miejs a gdzie odnale¹¢ mo»na tylko odmiany
gatunków poªudniowy h? Jego zdaniem takie rozmiesz zenie ro±linno± i ªatwiej jest wytªuma zy¢ nie kon ep j¡ migra ji, ale tym,

60 .

»e ro±liny znajdowaªy si w rozwa»any h miejs a h od po z¡tku

W kolejnym rozdziale, Darwin twierdzi, »e w woda h ró»ny h
regionów znale¹¢ mo»na te same organizmy. Wytªuma zy¢ mo»na to kon ep j¡, zgodnie z któr¡ np. ikra ryb zostaªa przeniesiona
przez ptaki z jednego regionu do drugiego. Jako kontrargument
Swierzbie«ski zadaje pytanie, dla zego ptaki te nie przeniosªy »ad-

61 ? Zwra a te» uwag na sªab-

ny h zarodków z Ameryki do Anglii

sze wyposa»enie Anglii w zasoby naturalne. Swierzbie«ski pyta,
dla zego przyroda pozostawiªa uzupeªnienie swojego dzieªa

zªo-

wiekowi, a nie zapewniªa odpowiedni h zasobów sama. Darwin pisze, »e na Galapagos ró»norodno±¢ ro±linno± i spowodowana jest
walk¡ o »y ie. Polski przyrodnik uwa»a, »e skoro zarodki mogªy
dosta¢ si na wyspy z dalekiego l¡du, to ro±linno±¢ mo»e przenosi¢

59

Por. R. Swierzbie«ski, Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku od-

mian ?, dz.

60
61

yt., ss. 1617.

Por. tam»e, ss. 1718.
Por. tam»e, ss. 1920.
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si na inne wyspy i w zwi¡zku z tym walka o »y ie w ale nie musi
za hodzi¢.
W kolejnej

z± i ( Klassyka ja ) mowa jest znów o wspólnym

rodowodzie wszystki h organizmów. Zgodnie z kon ep j¡ Darwina,
im wikszy jest odstp pomidzy gatunkami, tym wi ej wygin¡¢
musiaªo form po±redni h. Swierzbie«ski powtarza po raz kolejny
kontrargumenty zwi¡zane z brakiem zapisu kopalnego. W

z± i

tej podejmuje on równie» problematyk  dowodów ewolu yjny h.
Pierwsza grupa dowodów zwi¡zana jest z morfologi¡. Budowa narz¡dów homologi zny h, taki h jak np. rka ludzka, ªapa nied¹wiedzia, noga konia itd. jest zbli»ona. Darwin wy i¡ga st¡d wniosek, »e
organizmy te maj¡ wspólny rodowód. Swierzbie«ski, jako kontrargument wygªasza twierdzenie, »e

z± i zupeªnie ró»ny h przedmio-

tów, który h funk ja jest podobna, mo»na równie» nazwa¢ homologi znymi. Je±li

hodzi o dowody embriologi zne, zdaniem Darwina

zarodki wszystki h pa ierzow ów s¡ do siebie podobne, gdy» maj¡
wspólny rodowód. Argumentem wystar zaj¡ ym zdaniem Swierzbie«skiego do odrzu enia teorii, wedle której stadia rozwoju zarodkowego przypominaj¡ stadia rozwoju ewolu yjnego, jest spojrzenie na rysunki rozwoju pªodu ludzkiego: zarodek

zªowieka nie

62
jest podobny ani do ryby ani do ptaka . Ostatnia z grup dowodów

zwi¡zana jest z narz¡dami nierozwinitymi i zagªuszonymi. Wedle
darwinistów s¡ one swego rodzaju  pami¡tkami po prarodzi a h.
W rama h kontrargumentu, Swierzbie«ski podaje przykªady u»yte zno± i niektóry h narz¡dów nierozwinity h (zby u

iel¡t po-

trzebne s¡ pod zas karmienia piersi¡).
W ostatniej

z± i artykuªu, Swierzbie«ski przedstawia w¡tpli-

wo± i odno±nie gini ia gatunków: pojawienie si nowego gatunku
nie musi jego zdaniem ozna za¢ konie zno± i wygini ia innego.
Podobnie sztu zne wytworzenie nowego gatunku automaty znie
nie ozna za, »e jaki± inny musi przesta¢ istnie¢. Polski u zony zastanawia si równie» nad genez¡ bªdów, jakie jego zdaniem popeªniª Darwin. Wedªug Swierzbie«skiego podstaw¡ faªszywy h przeko62

Por. tam»e, s. 21.
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na« brytyjskiego przyrodnika jest nieodpowiedzialna ekstrapola ja

63 . Dane, jakie Darwin zer-

wyników przeprowadzony h obserwa ji

paª z obserwa ji ograni zonego terenu (Galapagos), zostaªy przez
niego przeniesione na skal

aªej planety. Zdaniem Swierzbie«skie-

go, obserwa ji nie mo»na ekstrapolowa¢ tak ªatwo, jak

zyniª to

Darwin, gdy» dany organizm w ró»ny h ±rodowiska h ma inny h
wrogów. 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 to
dlatego »e nowa i

modna - za prawd bezwzgldn¡: owszem

nie h ona za h i nas do my±lenia samobytnego: i do szukania
prawdy

Je±li

64

.

hodzi o ko« owe zdanie, Swierzbie«ski ma ra j  teo-

ria ewolu ji, jak zreszt¡ ka»da teoria naukowa nie jest dogmatem,
a w ±wietle dzisiejszej (popperowskiej) metodologii powinna by¢
ona nara»ana nieustannie na testy empiry zne. Wspóª ze±nie ewolu jonizm jest jednak nie tylko teori¡ dobrze ugruntowan¡ i udokumentowan¡, ale tak»e stanowi¡ ¡ niezwykle wa»ny element naukowego obrazu ±wiata. Wikszo±¢ kontrargumentów Swierzbie«skiego
prze iw teorii ewolu ji w ±wietle obe nej wiedzy biologi znej jest
ewidentnie bªdna. Mie¢ na uwadze nale»y jednak, »e w kontek± ie
ów zesnej wiedzy przyrodni zej mogªy wyra»a¢ one istotne w¡tpliwo± i,

o do statusu darwinizmu.

Zako« zenie
Centralnym zaªo»eniem po zynionym przez Swierzbie«skiego
w obydwu artykuªa h jest teza, i» istnieje absolutna ró»ni a pomidzy

zªowiekiem a reszt¡ organizmów. W pierwszej z pra , ró»ni a

ta jest, zdaniem autora, argumentem za istnieniem Boga. Nale»y jednak jasno stwierdzi¢, »e Swierzbie«ski broni przede wszyst63
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Romualda Swierzbie«skiego dwie krytyki teorii ewolu ji
kim antropo entryzmu,

zyli uprzywilejowanego miejs a
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zªowieka

w ±wie ie. Trzeba przyzna¢, i» teoria ewolu ji za iera wspomnian¡
ró»ni . Nale»aªoby w tym miejs u zada¢ pytanie,
niesie to ze sob¡ depre jonowanie samego

zy konie znie

zªowieka? Swierzbie«ski

zsto w sposób nieuprawniony prze hodzi w swojej argumenta ji
od pªasz zyzny ±wiatopogl¡dowej do naukowej,

o prowadzi go nie-

raz do sprze zny h wniosków w kwestii rela ji naukareligia. Zauwa»y¢ mo»na, i» usiªuje on zbija¢ argumenty zwi¡zane z naukami
przyrodni zymi za pomo ¡ twierdze« metazy zny h. Te ostatnie za± daj¡ si nieraz dwuzna znie interpretowa¢ lub s¡ ze sob¡
sprze zne  jak w przypadku uprzywilejowanego miejs a

zªowie-

ka w ±wie ie i wystpowania  typów zwierz y h  a tym samym
same siebie znosz¡. W pierwszej z pra
ukowy h. Te np. z anatomii

maªo jest argumentów na-

zªowieka nie mog¡ konkurowa¢ z tymi

zaproponowanymi przez Hae kla, gdy» byªoby to uznanie braku
wyja±nienia za bardziej warto± iowe od próby (nawet bªdnej) wyja±nienia naukowego. Stanowisko Swierzbie«skiego mo»e by¢ jednak do pewnego stopnia usprawiedliwione, kiedy we¹miemy pod
uwag kontekst history zno-kulturowy

zasów, w który h przyszªo

mu polemizowa¢ z ewolu jonizmem.
W drugiej pra y (Ile jest prawdy w dziele Darwina  O po z¡tku

odmian ? ) wido zna jest swoista metamorfoza sposobu argumenta ji prze iw teorii ewolu ji. O ile w  kontek± ie odkry ia ±wiatopogl¡d antropo entry zny jest dla Swierzbie«skiego najwa»niejszy,
to w  kontek± ie uzasadnienia za zyna on sobie zdawa¢ spraw,
»e argumenty pozanaukowe nie mog¡ jednozna znie rozstrzyga¢
w kwestia h naukowy h. St¡d wido zne jest wiksze ni» w pierwszej pra y uwzgldnianie ów zesnej wiedzy biologi znej i geologi znej. O zywi± ie, ze wspóª zesnego punktu widzenia, wiedza ta jawi
si jako prymitywna i lepiej byªoby nazwa¢ j¡ w wielu wypadka h
 protonaukow¡ , jednak od samy h tre± i wa»niejszy wydaje si
w tym wypadku
»y¢ nale»y, »e

harakter argumenta ji. Z drugiej strony zauwa-

ho¢ Swierzbie«ski d¡»y do pewnej formy natura-

lizmu metodologi znego, w artykule Ile jest prawdy w dziele Dar-
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wina. . . ? pojawiaj¡ si w i¡» argumenty przypominaj¡ e strategi
God of the Gaps, któr¡ nazwali±my argumentem z niewiedzy. Zgodnie z tym sposobem my±lenia, zjawiska

zy zdarzenia, który h nie

potra wyja±ni¢ teoria ewolu ji interpretowane s¡ jako argument
na korzy±¢ krea jonizmu. Polski przyrodnik nie pozbywa si tego
typu argumenta ji, jednak w porównaniu z artykuªem Czy ludzie

od maªp po hodz¡? zde ydowanie j¡ ograni za i rozwija argumenty
merytory zne. Potwierdza to postawion¡ na wstpie tez, »e jego
sposób argumenta ji prze iw darwinizmowi ewoluowaª.
Trzeba zda¢ sobie spraw, »e wiele teorii naukowy h, które uwa»amy wspóª ze±nie za fundament naszej wiedzy o ±wie ie, nie byªy
uznawane od razu za wiarygodne. Pro es  przyjmowania si teorii
naukowej bywa powolny. Sz zególnie, gdy w opinii wikszo± i ludzi
teoria  by u»y¢ sªów Swierzbie«skiego   zaha za o przekonania
naj±witsze . Wydaje si, »e podstawow¡ warto± i¡ omawiany h
pra

jest to, i» dokumentuj¡ dwa ró»ne sposoby podej± ia do teorii

ewolu ji  naukowy i ±wiatopogl¡dowy  jakie w drugiej poªowie
XIX wieku nieustannie si ± ieraªy. Ciekawym i pou zaj¡ ym faktem jest to, »e konikt obydwu podej±¢ rozgrywaª si nie tylko na
pªasz zy¹nie ró»ny h grup spoªe zny h, ale nieraz tak»e w umy±le
jednej osoby,

zego przykªadem jest Romuald Swierzbie«ski.
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Abstra t
Romuald Swierzbie«ski's two
evolution

ritiques of the theory of

After Charles Darwin published On the Origin of Spe ies , a lot of
people started to be un ertain whether the proposed theory of evolution
is ompatible with their religious beliefs. It is, therefore, hardly surprising
that in the se ond part of the 19
of s ientists
an atheist.

th

entury we see quite a big number

hoose some radi al solutions su h as be oming a monist or
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On the other hand, there are people who reje t the new biologi al
theory in favour of tradition and some ar hetypi al pi ture of the world
with a human as the

rowning a hievement of God's

reation. In 1871

the Polish do tor of medi ine, Romuald Swierzbie«ski, published the
work Do humans originate from apes? in whi h he strongly
the theory of evolution. Two years later, in 1873, he
but in a more polite and methodologi ally

riti ised

ontinued his atta k

orre t tone in the work How

mu h truth is there in Darwin's work `On the Origin of Spe ies'?

In our paper we will analyze and

omment on both works of

Romuald Swierzbie«ski. We will also present a hypothesis that there
is a noti eable evolution in his

riti ism. As in his rst publi ation, he

mainly used anthropo entri

world-view arguments, whereas in the se-

ond he preferred to refer to

ontemporary knowledge from biology and

geology. We

ould even say that he turned from irrational philosophy

to methodologi al naturalism. However, a parti ular argument
found in both works. A

ording to it, if a theory

an be

ould not explain some

fa ts, it means that it is wrong and therefore the opposite theory is
better.
Keywords:

evolutionary

theory,

s ien e

and

religion,

Romuald

Swierzbie«ski, Charles Darwin, Ernst Hae kel, methodologi al naturalism.

