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Gdy jako przyrodnik podró˝owa∏em na statku JKM „Beagle”, bardzo
mnie zainteresowa∏y niektóre fakty dotyczàce rozmieszczenia mieszkaƒców
Ameryki Po∏udniowej oraz zwiàzków geologicznych mi´dzy obecnymi i by-
∏ymi mieszkaƒcami tego kontynentu. Odnios∏em wra˝enie, ˝e fakty te rzuca-
jà pewne Êwiat∏o na kwesti´ powstawania gatunków, owà tajemnic´ tajem-
nic, jak nazwa∏ jà jeden z naszych najwi´kszych filozofów[1]. Po powrocie
z podró˝y przysz∏o mi w 1837 roku na myÊl, ˝e zbierajàc cierpliwie materia-
∏y i rozwa˝ajàc wszystkie fakty zwiàzane z tym zagadnieniem, b´d´ móg∏ si´
cokolwiek przyczyniç do jego wyjaÊnienia. Po pi´ciu latach pracy pozwoli∏em
sobie na pewne przemyÊlenia na ten temat i streÊci∏em je w kilku krótkich no-
tatkach. W 1844 roku rozszerzy∏em te notatki, nadajàc im form´ wniosków,
które wyda∏y mi si´ wówczas prawdopodobne. Od tego czasu a˝ do dnia dzi-
siejszego zajmowa∏em si´ bezustannie tym samym problemem. Mam nadzie-
j´, ˝e czytelnicy wybaczà mi te osobiste szczegó∏y; podaj´ je tylko po to, aby
wykazaç, ˝e nie zmierza∏em zbyt szybko do konkluzji. 

Obecnie moje dzie∏o jest na ukoƒczeniu. Poniewa˝ jednak potrzeba mi
jeszcze dwóch lub trzech lat dla jego uzupe∏nienia, a zdrowie moje nie jest
zbyt mocne, zach´cono mnie do opublikowania niniejszego streszczenia.
Sk∏ania mnie szczególnie do tego fakt, ˝e pan Wallace[2], który bada obecnie
histori´ naturalnà Archipelagu Malajskiego, doszed∏ w sprawie powstawania
gatunków do prawie takich samych ogólnych wniosków co ja. W zesz∏ym ro-
ku przes∏a∏ on na moje r´ce rozpraw´ na ten temat z proÊbà o dor´czenie jej
sir Charlesowi Lyellowi[3]. Charles Lyell pos∏a∏ rozpraw´ do Towarzystwa Lin-
neuszowego[4] i wydrukowano jà w trzecim tomie czasopisma tego towarzy-
stwa. Sir Charles Lyell i doktor Hooker[5], którym znana by∏a moja praca
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– ostatni z nich czyta∏ mój szkic z 1844 roku – zaszczycili mnie radà, bym
równoczeÊnie ze znakomità rozprawà pana Wallace’a poda∏ do druku krótki
wyciàg z moich r´kopisów[6]. 

Streszczenie, które tu przedstawiam, musi z koniecznoÊci byç niedosko-
na∏e. Na poparcie wielu moich twierdzeƒ nie mog´ si´ powo∏aç ani na lite-
ratur´, ani na autorytety naukowe i mog´ liczyç jedynie na to, ˝e czytelnik ze-
chce mieç zaufanie do Êcis∏oÊci moich wywodów. Bez wàtpienia wkrad∏y si´
do mojego dzie∏a b∏´dy, chocia˝ zawsze stara∏em si´ dowierzaç tylko najbar-
dziej wiarygodnym autorytetom. Mog´ wi´c podaç tu jedynie ogólne wnio-
ski, do których doszed∏em, i zilustrowaç je zaledwie kilkoma faktami. Spo-
dziewam si´ jednak, ˝e w wi´kszoÊci przypadków fakty te wystarczà. Nikt
lepiej ode mnie nie pojmuje, jak niezb´dne jest og∏oszenie szczegó∏owej listy
wszystkich faktów i êróde∏, na których opar∏em swoje wnioski, i spodziewam
si´, ˝e b´d´ móg∏ tego dokonaç w przysz∏oÊci. Wiem bowiem dobrze, ˝e
w odniesieniu do ka˝dego prawie punktu omawianego w tej ksià˝ce mo˝na
by przytoczyç fakty, które prowadzi∏yby do zupe∏nie przeciwnych wniosków
ni˝ te, do jakich ja doszed∏em. W∏aÊciwy rezultat mo˝na otrzymaç tylko przez
pe∏ne zestawienie faktów i rozwa˝enie argumentów przemawiajàcych
za i przeciw ka˝dej kwestii; to zaÊ jest tutaj niemo˝liwe. 

˚a∏uj´ mocno, ˝e z braku miejsca nie mog´ wyraziç podzi´kowania
za szlachetnà pomoc udzielonà mi przez wielu przyrodników, z których wie-
lu nawet nie zna∏em osobiÊcie. Nie mog´ jednak pominàç sposobnoÊci i nie
powiedzieç, jak g∏´boko jestem zobowiàzany doktorowi Hookerowi, który
przez 15 ostatnich lat wspiera∏ mnie na wszystkie mo˝liwe sposoby swà bo-
gatà wiedzà i bystroÊcià sàdu. 

Zastanawiajàc si´ nad powstawaniem gatunków, pojmiemy ∏atwo, ˝e
przyrodnik, który bada powinowactwo istot organicznych, ich podobieƒstwa
w okresie zarodkowym, ich rozmieszczenie geograficzne, nast´pstwo geolo-
giczne i inne podobne fakty, mo˝e dojÊç do wniosku, i˝ gatunki nie zosta∏y
stworzone oddzielnie, ale tak jak odmiany powsta∏y z innych gatunków.
Wniosek ten jednak, choçby nawet dobrze uzasadniony, nie b´dzie przeko-
nujàcy, dopóki nie wyka˝e si´, w jaki sposób niezliczone gatunki zamieszku-
jàce powierzchni´ Ziemi zosta∏y tak przekszta∏cone, i˝ uzyska∏y owà dosko-
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na∏oÊç budowy i przystosowania, które najs∏uszniej budzà w nas podziw.
Przyrodnicy wskazujà zawsze na warunki zewn´trzne, takie jak klimat, po˝y-
wienie itd., jako na jedynà mo˝liwà przyczyn´ zmiennoÊci. Zobaczymy póê-
niej, ˝e w jednym bardzo ograniczonym znaczeniu zdanie to mo˝e byç s∏usz-
ne; by∏oby jednak niedorzeczne przypisywanie jedynie wp∏ywowi warunków
zewn´trznych budowy na przyk∏ad dzi´cio∏a, którego nogi, ogon, dziób i j´-
zyk sà tak zadziwiajàco przystosowane do ∏owienia owadów pod korà drzew.
Podobnie gdy rozwa˝ymy czerpiàcà swe po˝ywienie z niektórych drzew je-
mio∏´, której nasiona muszà byç roznoszone przez pewne ptaki, a jej roz-
dzielnop∏ciowe kwiaty do zap∏odnienia potrzebujà pomocy okreÊlonych
owadów, przenoszàcych py∏ek z jednego kwiatu na drugi – i w tym wypad-
ku równie niedorzeczne by∏oby usi∏owanie wyjaÊnienia budowy tej paso˝yt-
niczej roÊliny i jej zwiàzków z rozmaitymi istotami ˝ywymi tylko wp∏ywem
warunków zewn´trznych albo przyzwyczajeniem lub wolà samej roÊliny. 

Autor Vestiges of Creation[7] powiedzia∏by, jak przypuszczam, ˝e po pew-
nej nieznanej liczbie pokoleƒ jakiÊ ptak zrodzi∏ dzi´cio∏a, a jakaÊ roÊlina – je-
mio∏´ i ˝e by∏y one tak doskona∏e, jak je dziÊ znamy. Takie stwierdzenie nie
wydaje mi si´ ˝adnym wyjaÊnieniem, poniewa˝ nie dotyka problemu adapta-
cji ˝ywych organizmów do siebie wzajemnie oraz do fizycznych warunków
˝ycia i wcale go nie wyjaÊnia.

Jest zatem niezwykle wa˝ne, by dog∏´bnie zrozumieç sposoby przekszta∏-
cania si´ i przystosowywania organizmów. Na poczàtku moich badaƒ wyda-
wa∏o mi si´ prawdopodobne, ˝e najlepszà sposobnoÊç do wyjaÊnienia tego za-
wi∏ego zagadnienia dadzà mi szczegó∏owe studia nad zwierz´tami domowymi
i roÊlinami uprawnymi. Oczekiwania mnie nie zawiod∏y, w tym bowiem, jak
i we wszystkich innych z∏o˝onych przypadkach nieodmiennie stwierdza∏em,
i˝ jakkolwiek niedok∏adna jest nasza znajomoÊç zmian pod wp∏ywem hodow-
li, daje nam ona jednak najlepsze i najpewniejsze wskazówki. Dlatego te˝ nie
waham si´ wyraziç tutaj mojego przekonania o wielkiej donios∏oÊci podob-
nych badaƒ, chocia˝ przyrodnicy bardzo cz´sto nie dostrzegajà ich znaczenia. 

Z tych wzgl´dów pierwszy rozdzia∏ niniejszego wyciàgu poÊwi´cam
zmiennoÊci w warunkach udomowienia. Przekonamy si´, jak szeroki mo˝e
byç zakres przekszta∏ceƒ dziedzicznych i – co jest równie˝ wa˝ne lub nawet
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wa˝niejsze – zobaczymy, jak wielka jest pot´ga cz∏owieka, który drogà dobo-
ru gromadzi szereg kolejnych drobnych zmian. Nast´pnie przejd´ do zmien-
noÊci gatunków ˝yjàcych w warunkach naturalnych. Niestety to zagadnienie
b´d´ musia∏ potraktowaç zbyt pobie˝nie, gdy˝ nie móg∏bym tutaj przedstawiç
d∏ugiego spisu faktów, tak jakby nale˝a∏o. B´dziemy jednak w stanie powie-
dzieç, jakie warunki najbardziej sprzyjajà zmiennoÊci. W nast´pnym rozdzia-
le zostanie omówiona walka o byt mi´dzy wszystkimi istotami organicznymi
na Ziemi, która stanowi nieuchronny wynik ich rozmna˝ania si´ w post´pie
geometrycznym. Jest to teoria Malthusa[8] zastosowana do ca∏ego królestwa
zwierz´cego i roÊlinnego. Poniewa˝ w ka˝dym gatunku rodzi si´ znacznie wi´-
cej osobników, ni˝ mo˝e prze˝yç, i poniewa˝ na skutek tego cz´sto toczy si´
mi´dzy nimi walka o byt, osobnik, który pod wp∏ywem z∏o˝onych i nieraz
zmiennych warunków zmodyfikuje si´ nieznacznie, lecz w sposób korzystny
dla siebie, b´dzie mia∏ wi´ksze szanse na przetrwanie, a tym samym ulegnie
dzia∏aniu doboru naturalnego[9]. Zgodnie zaÊ z pot´˝nym prawem dziedzicz-
noÊci ka˝da w ten sposób wyselekcjonowana odmiana b´dzie dà˝yç do prze-
kazania potomstwu swojej nowej, zmienionej postaci. 

To zasadnicze zagadnienie doboru naturalnego b´dzie omawiane doÊç
obszernie w rozdziale czwartym. Zobaczymy tam, jak dobór naturalny w spo-
sób prawie nieuchronny powoduje wymieranie form mniej doskona∏ych
i prowadzi do tego, co nazwa∏em rozbie˝noÊcià cech. 

W nast´pnym rozdziale zajm´ si´ skomplikowanymi i ma∏o znanymi pra-
wami zmiennoÊci i korelacji wzrostu. W czterech nast´pnych rozdzia∏ach zo-
stanà przedstawione najbardziej widoczne i najpowa˝niejsze trudnoÊci, któ-
re napotyka nasza teoria, a mianowicie: po pierwsze – problem przemiany,
czyli w jaki sposób prosty organizm lub nieskomplikowany narzàd mo˝e si´
zmieniç i wydoskonaliç w organizm wysoko rozwini´ty lub w narzàd bardzo
skomplikowany; po drugie – kwestia instynktu, czyli w∏adz umys∏owych
zwierzàt; po trzecie – zagadnienie mieszaƒców, czyli niep∏odnoÊç gatunków
i p∏odnoÊç odmian przy ich krzy˝owaniu; po czwarte – niedoskona∏oÊç zapi-
su geologicznego. W kolejnym rozdziale zajm´ si´ geologicznym nast´p-
stwem istot organicznych w czasie, w jedenastym i dwunastym – ich geogra-
ficznym rozmieszczeniem w przestrzeni, w trzynastym – ich klasyfikacjà, czyli
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wzajemnym pokrewieƒstwem organizmów zarówno w stanie dojrza∏ym, jak
i zarodkowym. W ostatnim rozdziale przedstawi´ krótkie streszczenie ca∏ego
dzie∏a i kilka uwag koƒcowych. 

Nikogo nie powinno dziwiç, ˝e tyle jeszcze pozostaje niewyjaÊnionych
punktów w kwestii powstawania gatunków i odmian. Wystarczy uprzytomniç
sobie, jak g∏´boka jest nasza nieznajomoÊç wzajemnych stosunków panujà-
cych mi´dzy otaczajàcymi nas roÊlinami i zwierz´tami. Któ˝ umia∏by wyt∏u-
maczyç, dlaczego jeden gatunek jest bardzo liczny i rozpowszechniony
na wielkiej przestrzeni, a inny, pokrewny mu, rzadki i ma niewielki zasi´g?
Tymczasem stosunki te sà niezmiernie wa˝ne, gdy˝ determinujà obecnà po-
myÊlnoÊç i, jak przypuszczam, przysz∏e powodzenie i przekszta∏canie ka˝de-
go mieszkaƒca tego Êwiata. Jeszcze mniej wiemy o wzajemnych stosunkach
niezliczonych mieszkaƒców Ziemi w minionych epokach geologicznych.
Chocia˝ wiele rzeczy jest i d∏ugo jeszcze pozostanie niewyjaÊnionych, to jed-
nak na podstawie najskrupulatniejszych badaƒ i najbardziej bezstronnego sà-
du, do jakiego jestem zdolny, nie wàtpi´, ˝e poglàd wyznawany przez wi´k-
szoÊç przyrodników i podzielany dawniej przeze mnie, a mianowicie, ˝e
ka˝dy gatunek zosta∏ stworzony oddzielnie, jest b∏´dny. Jestem ca∏kowicie
przekonany, ˝e gatunki nie sà niezmienne i ˝e gatunki nale˝àce do jednego
tak zwanego rodzaju sà w prostej linii potomkami jakiegoÊ innego, na ogó∏
wymar∏ego gatunku, tak samo jak uznane odmiany jakiegoÊ jednego gatunku
sà potomkami tego gatunku. Jestem ponadto przekonany, ˝e dobór natural-
ny by∏ g∏ównym, choç nie jedynym, czynnikiem przekszta∏cajàcym. 

Przypisy

[1] Odwo∏anie si´ do opinii Johna Herschela (1792–1871), wyg∏oszonej przez tego
s∏awnego angielskiego astronoma i przyrodnika po lekturze The Principles of Geology
Charlesa Lyella. W latach 1834–1838 Herschel prowadzi∏ obserwacje nieba po∏udnio-
wego z Przylàdka Dobrej Nadziei i tam 15 czerwca 1836 roku, podczas podró˝y na stat-
ku „Beagle”, odwiedzi∏ go Darwin.

[2] Alfred Russel Wallace (1823–1913), brytyjski przyrodnik i podró˝nik, badacz fau-
ny i flory Amazonii i Azji Po∏udniowo-Wschodniej. Zajmowa∏ si´ zoogeografià; prawie
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równoczeÊnie z Darwinem opracowa∏ model ewolucji wykorzystujàcy mechanizm dobo-
ru naturalnego. Ostatnio w serii Biblioteka Klasyków Nauki ukaza∏ si´ wybór pism Walla-
ce’a z jego dzie∏a zatytu∏owanego Darwinizm (W cieniu Darwina, przek∏ad i komentarz
Marcin Ryszkiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008).

[3] Charles Lyell (1797–1875), geolog, twórca teorii uniformitarianizmu i zasady ak-
tualizmu w geologii, autor fundamentalnego dzie∏a Principles of Geology (1830–1833;
Zasady geologii).

[4] Linnean Society of London – presti˝owe towarzystwo naukowe, jedno z najstar-
szych na Êwiecie, za∏o˝one w roku 1788 i dzia∏ajàce nieprzerwanie do dziÊ. Zajmuje si´
rozwojem i promocjà biologii ewolucyjnej, taksonomii, badaniem ró˝norodnoÊci bio-
tycznej i jej ochronà. Posiada znakomite kolekcje zwierzàt i roÊlin, wydaje czasopisma
naukowe.

[5] Joseph Dalton Hooker (1817–1911), botanik brytyjski, uczestnik wielu ekspedy-
cji badawczych, zajmowa∏ si´ systematykà i biogeografià. Blisko wspó∏pracowa∏ z Dar-
winem.

[6] T́  wspólnà publikacj´ w „Journal of the Proceedings of the Linnean Society:
Zoology” (t. 3, nr 9, 1858, s. 45–62) poprzedza∏ list Charlesa Lyella, Josepha Daltona
Hookera i sekretarza Towarzystwa Linneuszowego Johna Josepha Bennetta. Sk∏ada∏a si´
ona z trzech cz´Êci: wyciàgu z dzie∏a Darwina, streszczenia listu Darwina do Asy Graya
z 5 wrzeÊnia 1857 roku i eseju Alfreda Russela Wallace’a: On the tendency of varieties
to depart indefinitely from the original type (O dà˝noÊci odmian do nieograniczonego
odbiegania od typu pierwotnego; esej ten ukaza∏ si´ po polsku w antologii Teoria
ewolucji w wypisach, pod red. K. Petrusewicza, Wiedza Powszechna, Warszawa 1959).

[7] W roku 1844 ukaza∏a si´ anonimowo ksià˝ka Vestiges of the Natural History of
Creation (Âlady historii naturalnej stworzenia), jak dziÊ wiemy, autorstwa dziennikarza
Roberta Chambersa. By∏ to doÊç fantastyczny opis ewolucji ˝ycia (z cz∏owiekiem w∏àcz-
nie), naukowo bezwartoÊciowy, ale ksià˝ka cieszy∏a si´ niezwyk∏à popularnoÊcià i wywo-
∏a∏a wiele goràcych dyskusji.

[8] Thomas Robert Malthus (1766–1834), ekonomista angielski, sformu∏owa∏ tzw.
prawo ludnoÊci, zgodnie z którym liczba ludnoÊci przyrasta w post´pie geometrycznym,
a produkcja ˝ywnoÊci roÊnie w post´pie arytmetycznym.

[9] W tym miejscu (i na poczàtku nast´pnego akapitu) Darwin po raz pierwszy for-
mu∏uje kluczowe dla swojej teorii poj´cie doboru naturalnego (natural selection) jako
mechanizmu analogicznego do doboru sztucznego, prowadzonego przez hodowców.
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