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EDWARD FORBES (1815–1854) –  KREACJONISTA,                                
KTÓRY PRZYCZYNIŁ SIĘ DO ROZWOJU EWOLUCJONIZMU  

WSTĘP

Edward Forbes był brytyjskim przyrodnikiem, którego zainteresowania badawcze 
obejmowały nie tylko zagadnienia zoologiczne, ale także geologiczne i paleontologicz-
ne. Uczony ten, mimo szerokiego spektrum zainteresowań, należy do grona badaczy, 
którym nie poświęcono zbyt wielu publikacji (w  literaturze polskiej jest on postacią 
niemal anonimową). Forbes prowadził badania w epoce, w której, jak to się często 
ujmuje, teoria ewolucji „wisiała w powietrzu”. I chociaż był on zdeklarowanym kre-
acjonistą, to swoimi poglądami wpłynął na rozwój ewolucjonizmu − doktryny, którą 
krytykował. 

Napisaniu niniejszego tekstu przyświecały trzy zasadnicze cele: przybliżenie po-
staci Edwarda Forbesa; przedstawienie teorii biegunowości; a przede wszystkim za-
prezentowanie wpływu, jaki wywarła publikacja artykułu Forbesa na innych uczonych, 
głównie na Alfreda Russela Wallace’a (1823–1913).

1. NOTA BIOGRAFICZNA 

Edward Forbes urodził się na Wyspie Man 12 lutego 1815 roku. Był najstarszym 
z ośmiorga dzieci Edwarda Forbesa i Jane Teare 1. Forbes, podobnie jak Karol Darwin 
(1809–1882), już w dzieciństwie zainteresował się historią naturalną, kiedy wiele czasu 
poświęcał na kolekcjonowanie owadów, roślin, niewielkich odłamków skalnych, czy też 
łowił ryby na pobliskich wodach 2.

W  czerwcu 1831 roku Forbes udał się do Londynu, aby tam studiować sztukę 
i uczyć się malarstwa. Nie został jednak przyjęty do Akademii Królewskiej. Niezrażony 
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tym niepowodzeniem został w Londynie aż do października i w tym czasie pobierał 
prywatne lekcje rysunku. W  wolnym czasie odwiedzał miejskie biblioteki, muzeum, 
chodził do teatru, a także regularnie uczęszczał do kościoła3.

Pod koniec 1831 roku Forbes, zgodnie z  wolą rodziny, podjął studia medyczne 
w Edynburgu. Przyszły przyrodnik przebywał w stolicy Szkocji do 1836 roku. W tym 
czasie bardziej poświęcał się historii naturalnej niż medycynie. Forbes z  ogromną 
przyjemnością uczęszczał na zajęcia Roberta Jamesona (1774–1854), wykładowcy hi-
storii naturalnej i wybitnego mineraloga, a także Roberta Knoxa (1791–1862), cenio-
nego wykładowcy anatomii4. W 1833 roku Forbes wybrał się (do Norwegii) na swoją 
pierwszą profesjonalną wyprawę badawczą, której przedmiotem były rośliny i minera-
ły. Podczas studiów medycznych prowadził badania także w innych krajach europej-
skich. Szczególnie wartym podkreślenia był jego pobyt w Paryżu, gdzie zapoznał się 
z poglądami Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772–1844). Młody przyrodnik wiedział 
wówczas, że medycyna nie jest zajęciem, którym chciałby się trudnić. Postanowił po-
święcić się historii naturalnej i nawet nie pojawił się na egzaminie wieńczącym studia 
medyczne5.

W czasie kiedy Forbes oficjalnie był studentem medycyny, poznał wielu wpływo-
wych przyrodników, a w roku 1836 został członkiem Towarzystwa Brytyjskiego. Rok 
później wyruszył do Algierii, aby badać tamtejszą florę, a w roku 1839 spędził wraz 
z Johnem Goodsirem (1814–1867), szkockim anatomem, miesiąc na Wyspach Sze-

Rys. 1. Własnoręczny rysunek Edwarda Forbesa (inicjały „EF” znajdują się w prawym dolnym 
rogu), opublikowany pośmiertnie w pracy The Natural History of the European Seas (E. Forbes, 

R. Godwin-Austen: The Natural History of the European Seas. London 1859, s. viii).
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tlandzkich, gdzie odkrył nieznane wcześniej gatunki mięczaków. W roku 1839 Forbes 
został także członkiem zespołu sponsorowanego przez Towarzystwo Brytyjskie, które-
go głównym celem były badania flory morskiej na wodach niedaleko Wielkiej Brytanii. 
Badania prowadzone były metodą dragi, polegającą na ciągnięciu włoka (przypomi-
nającego ogromną sieć) po dnie morza albo w jego pobliżu (rys. 1). Badania te nie-
zwykle zainteresowały Forbesa, który miał nadzieję, że informacje dotyczące morskiej 
fauny i flory pozwolą dowiedzieć się czegoś więcej o wymarłych stworzeniach i daw-
nych warunkach środowiskowych.

Na początku 1841 roku brytyjski przyrodnik wziął udział w ekspedycji hydrogra-
ficznej na Morzu Śródziemnym, a następnie na pokładzie okrętu HMS Beacon (pod 
dowództwem kapitana Thomasa Gravesa (1802–1856)) popłynął wzdłuż wybrzeża 
Azji Mniejszej w kierunku Morza Egejskiego. Podczas tej wyprawy wykonano ponad 
sto ciągów włoka na głębokości od 130 do 230 sążni (od 220 m. do 390 m.). Forbes 
zauważył wówczas, że wraz ze wzrastającą głębokością zmniejsza się różnorodność 
życia morskiego6.

Edward Forbes szybko zdobył reputację porządnego badacza. Przyrodnik, wzo-
rem Jamesona, chciał w  późniejszym czasie zostać wykładowcą historii naturalnej 
w Edynburgu. To właśnie Jamesonowi zadedykował opublikowany w 1838 roku kata-
log mięczaków (Malacologia monensis: a Catalogue of the Mollusca Inhabiting the Isle of 
Man and the Neighbouring Sea. Edinburgh 1838). W 1841 roku została opublikowana 
obszerna monografia Forbesa traktująca o rozgwiazdach i innych organizmach z typu 
Echinodermata (A History of British Starfishes, and Other Animals of the Class Echino-
dermata, London 1841). Praca ta cieszyła się wielkim zainteresowaniem wśród ów-
czesnych przyrodników. Rok później Forbes został zmuszony do przerwania podróż-
niczego trybu życia. Uczony znalazł się w trudnej sytuacji materialnej po bankructwie 
swojego ojca, od którego otrzymywał 150 funtów rocznie. W październiku 1842 roku 
Forbes zdecydował się na powrót do Anglii i na objęcie posady wykładowcy botaniki 
w londyńskim King’s College7.

Okres następnych dwunastu lat spędzonych w  Londynie był czasem niezwykle 
produktywnym dla Forbsa. Poprawiła się też jego sytuacja finansowa. Będąc wykła-
dowcą botaniki, zarabiał 100 funtów rocznie, a w grudniu 1843 roku jego dochody 
zwiększyły się do 250 funtów, po tym jak został kustoszem Towarzystwa Geologicz-
nego. W wolnych chwilach uczony pisał na rozmaite tematy (o podróżach, historii 
naturalnej, filozofii, geologii i literaturze) dla „Athenaeum”, „Lancet” i „Literary Ga-
zette”. W roku 1844 brytyjski przyrodnik zrezygnował z posady kustosza, aby zająć się 
paleontologią. W tamtym czasie wziął udział w wyprawach geologicznych do Irlandii, 
Walii i południowej Anglii8. W połowie lat 40. XIX wieku Forbes był jednym z wiodą-
cych uczonych zajmujących się historią naturalną9. Przyrodnik prowadził także bogatą 
korespondencję − m.in. z Darwinem, którego znał także osobiście10.
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W roku 1848 Forbes ożenił się z Emily Marianne Ashworth (1825–1909). W tym 
samym roku został opublikowany pierwszy tom jego obszernej monografii dotyczą-
cej brytyjskich mięczaków (A  History of British Mollusca and Their Shells. vol. I–IV, 
London 1848–1853), którego współautorem był brytyjski koncholog, Sylvanus Hanley 
(1819–1899)11. Publikacja ta, jak zauważył Mills, była „[...] jedną z najwspanialszych 
XIX-wiecznych prac na temat brytyjskich bezkręgowców”12. W roku 1846 opublikowa-
na została także książka zawierająca obserwacje brytyjskiego przyrodnika w dziedzi-
nie biogeografii (On the Connexion Between the Distribution of the Existing Fauna and 
Flora of the British Isles, and the Geological Changes Which Have Affected Their Area, 
Especially During the Epoch of the Northern Drift. London 1846). W pracy tej Forbes 
zawarł pogląd, że powierzchnia Wielkiej Brytanii była w przeszłości połączona z Euro-
pą. W roku 1850 Forbes podsumował też swoje obserwacje dotyczące fauny morskiej, 
które przedstawił na spotkaniu Towarzystwa Brytyjskiego13. Jego wnioski dotyczące 
granic morskiej biosfery były przedmiotem dyskusji długo po jego śmierci14. Natomiast 
sam Forbes był, jak napisał James Scourse, najlepiej przygotowanym ze wszystkich 
XIX-wiecznych uczonych do badania fauny morskiej15. Z wielu publikacji brytyjskiego 
przyrodnika szczególnie warto podkreślić prace traktujące o skamieniałościach szkar-
łupni, a także mapę przedstawiającą rozmieszczenie geograficzne stworzeń morskich 
w zależności do temperatury wody16.

Na początku lat 50. XIX wieku Forbes cieszył się w Londynie nieposzlakowaną 
opinią w środowisku angielskich przyrodników − to dzięki niemu, co warto zauwa-
żyć, nabrała rozpędu kariera Thomasa H. Huxleya (1825–1895), znanego później jako 
„buldog Darwina”17. Niemniej uczony nieustannie rozmyślał o powrocie do Edynbur-
ga i objęciu posady wykładowcy historii naturalnej na tamtejszym uniwersytecie. Po 
śmierci Jamesona pojawiła się taka szansa i  w  maju 1854 roku odbył się pierwszy 
wykład Forbesa na uniwersytecie w Edynburgu18.

Edward Forbes, mimo nękających go problemów zdrowotnych, ogromną więk-
szość swojego czasu poświęcał na prowadzenie badań. Jego zdrowie uległo znacz-
nemu pogorszeniu w połowie 1854 roku. Nękany chorobą nerek oraz negatywnymi 
skutkami malarii, na którą zachorował wiele lat wcześniej, zmarł 18 listopada 1854 
roku w wieku 39 lat19. Jego ciało zostało pochowane na cmentarzu w Edynburgu, a na 
płycie nagrobkowej umieszczono skromne epitafium:

EDWARD FORBES
PRZYRODNIK 20

Forbes, jak stwierdził Mills, był „[...] jednym z  najwybitniejszych i  z  pewnością 
najbardziej enigmatycznym spośród brytyjskich przyrodników do momentu opubliko-
wania O powstawaniu gatunków”21. W podobnym tonie wyrazili się także współczesny 
Forbesowi Richard Owen (1804–1892)22, a także współczesny historyk nauki Peter J. 
Bowler:
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Forbes był jedną z najjaśniejszych gwiazd biologii brytyjskiej początków XIX 
wieku, a  jego śmierć w wieku trzydziestu dziewięciu lat uważano za tragedię 
dla nauki23.

2. TEORIA BIEGUNOWOŚCI

Wiele lat przed opublikowaniem opus magnum Darwina rozprawiano na temat 
obecnego i przeszłego stanu życia na Ziemi. Kwestie klasyfikacji różnorodności or-
ganicznej, zmienności gatunków i  ciągłości życia na Ziemi były przedmiotem zain-
teresowania już w XVIII wieku24. Na początku XIX wieku szeroko omawiano teorię 
transmutacji gatunków Lamarcka (1744–1829)25, ale jednocześnie dyskutowano nad 
koncepcją typów Georgesa Cuviera (1769–1832), która wyznaczała granicę zmien-
ności26. W I połowie XIX wieku dużym zainteresowaniem cieszyły się także badania 
Owena, znane później pod nazwą anatomii porównawczej27. Szeroko komentowano 
również słynną paryską debatę, w której udział wziął Cuvier i Geoffroy Saint-Hilaire. 
Spór dotyczył relacji między żyjącymi a wymarłymi gatunkami28. Jednym z proble-
mów poruszanych przez autorów w czasach Forbesa była również kwestia klasyfi-
kacji odmian, nad temat której pisał Edward Blyth (1810–1873)29. Coraz większe 
zainteresowanie wzbudzały także badania paleontologiczne, które zainteresowały 
Forbesa. Brytyjskiemu przyrodnikowi nie obce były również ewolucjonistyczne po-
glądy Lamarcka, z którymi zapoznał się podczas studiów medycznych. Niemniej był 
on krytykiem poglądu o transmutacji gatunków30. Forbes z uwagą przeczytał  ano-
nimową książkę Vestiges of Natural History of Creation, do której napisał anonimową 
recenzję w 1844 roku31. Był on pod wrażeniem jej stylu i  jasności wywodu autora, 
ale nie mógł zaakceptować idei zmienności w  świecie organizmów żywych32. For-
bes miał nadzieję, że autor Vestiges... (którym, jak się później okazało, był Robert 
Chambers (1802–1871)33  „[...] wyzna swoje grzechy i publicznie wyrzeknie się wiary 
w  transmutację gatunków”34. Autor teorii biegunowości twierdził, że jeżeli pogląd 
o transmutacji gatunków jest prawdziwy, to zapis kopalny powinien zawierać ogrom-
ną liczbę form pośrednich pomiędzy współczesnymi a wymarłymi gatunkami35. Po-
dobną kwestią interesował się także Karol Darwin, który był przekonany, że brak 
wielu form pośrednich jest konsekwencją skromnych znalezisk paleontologicznych. 
Darwin miał nadzieję, że wraz z rozwojem paleontologii przybędzie skamieniałości 
form przejściowych36. Innego zdania był Forbes, który przypuszczał, że ówczesny 
zapis kopalny był reprezentatywny37.

Na jednym ze spotkań Towarzystwa Geologicznego (17 lutego 1854 roku) Forbes 
przedstawił alternatywę dla ewolucjonistycznych poglądów Lamarcka. Brytyjski przy-
rodnik zaproponował koncepcję „biegunowości” (ang. polarity). Biegunowość była dla 
niego jedną z czterech kategorii opisujących zależności między organizmami żywymi 
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a czymś, co Forbes nazwał: „świadectwem potęgi różnorodności życia na przeciwle-
głych biegunach w idealnym kręgu”38.

Warto zauważyć, że od czasów kiedy zaczęto szerzej zastanawiać się nad zmien-
nością gatunków, pojawił się problem ze zdefiniowaniem tego, czym właściwie jest 
gatunek. W epoce średniowiecza przyjęto statyczną wizję Wszechświata, a tym samym 
pogląd, że gatunki są niezmienne. Pojęcie gatunku funkcjonowało na zasadzie platoń-
skiej idei39. Jeszcze na początku XIX wieku sądzono, że niezmienność jest koniecznym 
warunkiem wiedzy. Inaczej nie można by sądzić o czymkolwiek, gdyż przedmiot da-
nego twierdzenia podlegałby ciągłej zmianie niczym rzeka Heraklita. Gatunki, jak się 
wówczas wydawało, muszą być niezmienne. W przeciwnym wypadku wiedza o nich 
byłaby niemożliwa40.

Forbes był pod dużym wpływem idealizmu w biologii. Jim Endersby, historyk na-
uki, napisał, że teoria biegunowości wyłożona przez brytyjskiego przyrodnika była 
konsekwencją jego antyewolucjonistycznych poglądów, a także wpływu niemieckiego 
idealizmu41. Forbes poszukiwał w  przyrodzie wzoru, który dostarczałby naukowego 
wyjaśnienia pochodzenia i funkcjonowania życia na Ziemi. Gatunki w jego opinii były 
ideami w umyśle Boga, które manifestują się w przyrodzie ożywionej42. Forbes swoimi 
poglądami nie odbiegał daleko od teologicznego ducha epoki przed-darwinowskiej, 
w której powszechnie sądzono, jak twierdził Louis Agassiz, że: „Historia Ziemi wska-
zuje na swojego Stwórcę”43. Janet Browne, autorka dwutomowej biografii Karola Dar-
wina, określiła Forbesa mianem „wielkiego romantyka dziewiętnastowiecznej historii 
naturalnej”44.

Forbes był przekonany, że stopień złożoność organizmów żywych może być przed-
stawiony za pomocą schematu (rys. 2).

Rys. 2. E. Forbes: On the Manifestation of Polarity..., s. 428.
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Forbes twierdził, że punkty „a” i „v” reprezentują organizmy o niższym stopniu 
złożoności (organizmy proste), a punkty „A” i „V” odnoszą się do fauny i flory o zło-
żonej budowie45.

W połowie XIX wieku większość przyrodników akceptowała pogląd Johna Phillip-
sa (1800–1874), że w historii Ziemi można wyróżnić trzy główne ery: Paleozoik, Me-
zozoik i Kenozoik (ery te dzieliły się na okresy, a okresy na epoki). Reprezentowały one 
istnienie różnych grup organizmów (u Phillipsa głównie bezkręgowców), zatem kryte-
rium podziału stratygraficznego było występowanie skamieniałości w poszczególnych 
warstwach skalnych46. Forbes zakwestionował periodyzację Phillipsa. Autor teorii bie-
gunowości twierdził, że organizmy z Mezozoiku i Kenozoiku nie różniły się tak, jak 
w przypadku Paleozoiku i Mezozoiku. Forbes postulował istnienie jedynie dwóch er: 
Paleozoiku i Neozoiku (rys. 3). Twierdził, że największe zróżnicowanie organizmów 
żywych miało miejsce podczas pierwszych okresów ery paleozoicznej (Ordowik i Sy-
lur) i  ostatnich okresów ery neozoicznej (Kreda i Trzeciorzęd – co dla brytyjskiego 

przyrodnika oznaczało współczesność), a  najmniejsza różnorodność w  przyrodzie 
ożywionej występowała odpowiednio w późnym Paleozoiku (Karbon i Perm) i wcze-
snym Neozoiku (Trias i  Jura). W  opinii Forbesa życie na Ziemi nie istniało przed 
okresem syluryjskim47.

Dane paleontologiczne, jak twierdził brytyjski przyrodnik, wyraźnie wskazują 
na aktywność Stwórcy w dwóch erach historii Ziemi. We wczesnym Paleozoiku Bóg 
stworzył określoną liczbę gatunków, które zostały przypisane do poszczególnych 
środowisk48. Zapis kopalny wskazywał nie tylko na brak aktywności Stwórcy w póź-
nym Paleozoiku i wczesnym Neozoiku, ale także na pojawianie się nowych gatunków 
w późniejszych okresach Neozoiku, które zgodnie z boskim planem stworzenia miały 
zapełnić luki po wymarłych gatunkach. Na stronach artykułu On the Manifestation of 

Rys. 3. E. Forbes, On the Manifestation of Polarity..., s. 432



40 G. Malec

Polarity... Forbes podał kilka takich przykładów: gromada liliowców została zastąpio-
na gromadą jeżowców, gromada członowców − gromadą pancerzowców, a gromada 
ramienionogów gromadą małży. Podobny proces zaszedł w gromadzie koralowców, 
a także w gromadzie głowonogów, kiedy głowonogi czteroskrzelne zostały zastąpione 
dwuskrzelnymi49. Zatem historia życia na Ziemi, jak podkreślał Forbes, wyraźnie wska-
zuje na zjawisko zastępowania jednej grupy organizmów przez drugą:

To, że większe i mniejsze grupy [...] zastępowały inne o podobnym znaczeniu i pełniły 
te same funkcje albo odgrywały te same role w przyrodzie, jest tak oczywiste dla każde-
go przyrodnika zaznajomionego z geologicznym rozmieszczeniem zwierząt i roślin, że 
przedstawianie przykładów byłoby stratą czasu. Kiedy porównamy faunę i florę Pale-
ozoiku z życiem w erach Mezozoiku i Kenozoiku, wówczas zjawisko zastępowania grupy 
przez grupę stanie się dla nas nadzwyczaj wyraźne50.

Koncepcję Forbesa można zobrazować cyfrą „8” (lub klepsydrą) – po przeciwle-
głych stronach znajdują się okresy największej różnorodności form organicznych51. 
Należy też podkreślić, że według Forbesa, mimo iż ogromna większość gatunków 
z wczesnego Paleozoiku nie zachowała się do późnego Neozoiku, to nie jest tak, że 
zmiana warunków środowiskowych spowodowała wymarcie wszystkich dawnych ga-
tunków. 

Forbes twierdził, że dane paleontologiczne przemawiają na rzecz koncepcji 
stworzenia na przeciwległych biegunach czasu. Autor On the Manifestation of Po-
larity... był przekonany, że odkrył plan, na mocy którego Bóg stwarzał organizmy 
żywe. Marcin Ryszkiewicz podkreślił, że: „Sensowność takiego prawa, w  którym 
przyszłość i przeszłość rozpatrywane są poniekąd synchronicznie, możliwa jest tylko 
w ahistorycznym umyśle Stwórcy”52. Brytyjski uczony słusznie przypuszczał, że jego 
sposób rozumowania może okazać się niezrozumiały dla ówczesnych przyrodników, 
ale twierdził jednocześnie, że nie świadczy to źle o jego teorii, ale jest to skutkiem 
linearnego postrzegania zdarzeń przez ludzi53. Forbes, jak podkreślił Philip F. Re-
hbock, rozumiał czas w podobny sposób jak Immanuel Kant (1724–1804) czy Wil-
liam Whewell (1794–1866)54.

Teoria biegunowości nigdy nie miała zbyt wielu zwolenników. Do grona jej licznych 
krytyków należał też Darwin, który w liście do Josepha D. Hookera (1817–1911) napisał: 
„[...] «biegunowość» przyprawia mnie o mdłości. To tak, jakby ponownie się zastana-
wiać nad ideą magnetyzmu zwierzęcego”55. Na jednym z artykułów Forbesa napisał zaś, 
że koncepcja biegunowości jest „zupełnie niezrozumiała”56. Wartości teorii Forbesa nie 
należy zatem upatrywać w twierdzeniach, które przedstawiała, ale we wpływie, jaki wy-
warła ona na innych uczonych, a szczególnie na Alfreda Russela Wallace’a.



Edward Forbes (1815–1854) – Kreacjonista, ... 41

3. FORBES − WALLACE − LYELL − DARWIN

Do czasu publikacji O powstawaniu gatunków ogromna większość uczonych przed-
stawiała poglądy kreacjonistyczne. Przekonanie o niezmienności gatunków nie było 
zasadniczo kwestionowane. Nie inaczej było z Forbesem. Kreacjonizm jest jednak dok-
tryną niejednolitą i aby sprecyzować, jaki rodzaj kreacjonizmu reprezentował Forbes, 
warto odnieść się do klasyfikacji zaproponowanej przez Kazimierza Jodkowskiego. 
Jodkowski dzieli kreacjonizm na religijny, metafizyczny i naukowy. Ten ostatni okreś-
la następująco: „Wszechświat, życie i człowiek są wynikiem specjalnych aktów stwór-
czych i  fakt ten można uzasadniać w  sposób właściwy dla nauk przyrodniczych”57. 
Zgodnie z powyższym Forbes był zwolennikiem kreacjonizmu naukowego, który także 
posiada różne odmiany. Jedną z nich jest kreacjonizm starej Ziemi typu fiat: „Wszech-
świat, życie i człowiek są wynikiem specjalnych aktów stwórczych ex nihilo, które miały 
miejsce setki milionów lub miliardy lat temu”58. Ten rodzaj kreacjonizmu koresponduje 
z poglądami Forbesa. Brytyjski uczony był przekonany, że Wszechświat ma dużo wię-
cej niż sześć tysięcy lat, a organizmy żywe były stwarzane ex nihilo w dwóch okresach 
aktywności Stwórcy (wczesny Paleozoik i późny Neozoik).

Głównym powodem, dla którego Forbes zdecydował się opublikować teorię biegu-
nowości, była krytyka ewolucjonistycznych poglądów Lamarcka i nieznanego wówczas 
autora Vestiges... . Brytyjski przyrodnik był przekonany, że zapis kopalny jest niezgodny 
z ideą transmutacji, ale odpowiada przekonaniom o masowym wymieraniu gatunków 
i niezależnych aktach stwórczych59. Forbes słusznie przewidywał, że nawet jeśli jego 
teoria okaże się nieprawdziwa, to może ona zainspirować innych przyrodników do 
dalszych badań: W zakończeniu artykułu On the Manifestation of Polarity... napisał:

Jeżeli okaże się ona [teoria biegunowości – GM] prawdziwa, a wierzę, że tak jest, to 
jej znaczenie będzie największej wagi; jeżeli jednak okaże się błędna, to przynajmniej 
wskaże na nowe kierunki badań60.

W  roku 1854, kiedy Forbes przemawiał na spotkaniu Towarzystwa Geologicz-
nego, Alfred Russel Wallace był już ewolucjonistą. Argumenty zawarte na stronach 
Vestiges... przekonały go, że gatunki, wbrew temu, co twierdził Forbes, są zmienne61. 
Dla wielu przyrodników książka Chambersa była zbiorem przyrodniczych spekulacji. 
Innego zdania był Wallace, który w jednym z listów do swojego wieloletniego przyja-
ciela Henry’ego W. Batesa (1825–1892) napisał, że treść Vestiges... przedstawia „[...] 
interesującą hipotezę, na rzecz której wyraźnie przemawiają pewne niewątpliwe fakty 
[...]”62. Hipoteza ta, jak kontynuował, wymaga dalszych badań i przemyśleń, ale „[...] 
jeżeli przyjąć jej prawdziwość, to Murzyni, czerwonoskórzy Indianie i Europejczycy 
należą do różnych gatunków z rodzaju Homo”63. Wallace napisał w autobiografii, że 
po lekturze Vestiges... zwracał uwagę na wszystkie fakty, które mogłyby rzucić trochę 
światła na zagadnienie pochodzenia gatunków64. Bates, który krytycznie odniósł się 
do Vestiges..., twierdził, że jednym z powodów wyprawy do Ameryki Południowej była 
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chęć rozwiązania tajemnicy pochodzenia gatunków65. Wallace, co warto podkreślić, 
znał również Journal of Researches... Darwina, który w związku ze znalezieniem ska-
mieniałości w Ameryce Południowej, napisał:

Nie mam wątpliwości, że ten zdumiewający związek między wygasłymi a żywymi stwo-
rzeniami na tym samym kontynencie rzuci w przyszłości więcej światła na kwestię poja-
wiania się i wymierania gatunków na Ziemi niż jakikolwiek zespół faktów66.

W ewolucjonistycznej układance brakowało Wallace’owi podstawowego elementu 
– mechanizmu zmienności organizmów żywych.

Wallace zapoznał się z tekstem Forbesa niedługo po jego publikacji. Walijski po-
dróżnik szybko zdecydował się na opublikowanie krytyki teorii biegunowości. Wallace 
napisał w autobiografii, że jego artykuł z 1855 roku był pierwszym, w którym poruszył 
zagadnienie pojawiania się nowych gatunków czy, operując słowami Darwina, „tajem-
nicy tajemnic”67. W jednym z listów do Batesa napisał:

Publikacja teorii Forbesa skłoniła mnie do napisania i upublicznienia [prawa Sarawak 
– GM]. Jako że wszystkie fakty mogą zostać wyjaśnione tak prostą hipotezą, byłem 
zdumiony publikacją czegoś tak absurdalnego68.

Wallace podkreślał, że mimo iż autor teorii biegunowości był tak znanym uczonym 
w momencie jej publikacji, to jego teoria „umarła śmiercią naturalną”69. H. Lewis Mc-
Kinney, badacz historii ewolucjonizmu, twierdził, że głównym zarzutem Wallace’a wo-
bec artykułu Forbesa było to, że jego autor czynił odwołania do czynników nadnatu-
ralnych, mających wyjaśnić pochodzenie nowych gatunków70.

W roku 1855 na łamach „The Annals and Magazine of Natural History” opubli-
kowano artykuł walijskiego przyrodnika On the Law which has regulated the Introduction 
of New Species. Wallace odrzucił pogląd Forbesa o nadnaturalistycznym pochodzeniu 
organizmów żywych. Autor On the Law... pod wpływem poglądów Charlesa Lyella 
(1797–1875) był przekonany, że nieustające i stopniowe oddziaływanie procesów geo-
logicznych wywołuje ciągłe przeobrażenia skorupy Ziemi. Zmiana poszczególnych 
środowisk wywierała presję na organizmy żywe, których budowa fizyczna celem odpo-
wiedniego przystosowania do nowych warunków, musi ulegać ciągłym zmianom. Wal-
lace był przekonany, że zapis geologiczny, wbrew temu, co pisał Forbes, nie dostarcza 
świadectw na rzecz nadnaturalistycznego pochodzenia gatunków, ale łączy wszystkie 
gatunki naturalnymi łańcuchami pokrewieństwa, co można przedstawić jako drzewo 
życia71. Prawo Wallace’a, znane później jako prawo Sarawak, brzmiało następująco: 
„Każdy gatunek pojawił się współzależnie w czasie i przestrzeni z wcześniej istnieją-
cym i blisko spokrewnionym gatunkiem”72. W 1855 roku Wallace nie znał jeszcze me-
chanizmu ewolucji (doboru naturalnego), ale publicznie opowiedział się za zmienno-
ścią gatunków73. Pogląd ten, co należy podkreślić, był wówczas na tyle kontrowersyjny, 
że Darwin porównał go do przyznania się do zbrodni74. 
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John van Wyhe, historyk nauki i  autor obszernej monografii poświęconej Wal-
lace’owi, twierdzi, że walijski przyrodnik w  tekście z 1855 roku nigdzie nie opowie-
dział się za transmutacją gatunków, a także nie napisał, że „nowe gatunki wywodzą 
się z wcześniej istniejących”75. Wydaje się jednak, że van Wyhe nie ma racji. Wallace 
w swoim artykule nie tylko przedstawił pogląd o zmienności gatunków, ale także twier-
dził, że w przyrodzie istnieje ciągłość życia prowadząca od jednych gatunków do dru-
gich. Warto przytoczyć tutaj niektóre wypowiedzi autora prawa Sarawak:

[...] życie organiczne na Ziemi przechodziło odpowiednie modyfikacje w zależności od 
zmian środowiskowych. Choć modyfikacje te miały charakter stopniowy, to ich efekty 
były całkowite – po pewnym czasie żaden gatunek nie zachował się w swojej uprzedniej 
formie. Wydaje się, że całkowite przeobrażenie form życia miało miejsce kilka razy. [...] 
obecny stan życia organicznego jest w konsekwencji wyraźnym skutkiem naturalnego 
procesu stopniowego zanikania i pojawiania się gatunków, które wywodzą się z tych, 
które istniały w poprzednich okresach geologicznych76.

Gatunki jednego rodzaju lub rodzaje jednej rodziny występujące w tym samym czasie 
geologicznym są bliżej spokrewnione, niż te pojawiające się w różnych epokach77.

Jeżeli [prawo Sarawak – GM] jest prawdziwe, to naturalne łańcuchy pokrewieństwa 
będą przedstawiały kolejność, w  jakiej pojawiały się poszczególne gatunki, z  których 
każdy wywodził się od blisko spokrewnionych gatunków obecnych w chwili ich pojawie-
nia się. Z pewnością możliwe jest, że dwa czy trzy różne gatunki mogły mieć wspólnego 
przodka, a każdy z nich mógł dać początek innym blisko spokrewnionym gatunkom78.

[...] tak liczne gatunki oraz tak różnorodne modyfikacje budowy i struktury pochodzą 
prawdopodobnie z ogromnej liczby gatunków, które były przodkami obecnych gatun-
ków, a w konsekwencji odpowiadają za skomplikowane rozgałęzienia linii pokrewień-
stwa, tak zawiłe, jak rozgałęzienia sękatego dębu lub układ krwionośny ludzkiego ciała79.

Blisko spokrewnione gatunki zajmują te same terytoria, a a zmiany od gatunku do ga-
tunku wydają się zachodzić stopniowo tak w czasie, jak i w przestrzeni 80.

Van Wyhe utrzymuje, że walijski przyrodnik opowiedział się za teorią następstwa 
(ang. theory of succession) – czyli poglądem, że nowe gatunki pojawiają się w miejsce 
wymarłych. Przyjmując nawet, że van Wyhe miał rację, to pojawienie się nowych ga-
tunków było w opinii Wallace’a konsekwencją naturalnych, choć nieznanych, procesów 
(pogląd Forbesa o wielokrotnych aktach stwórczych Wallace nazwał absurdalnym). 
Należy podkreślić, że głównym celem publikacji O  powstawaniu gatunków była kry-
tyka kreacjonistycznego rozumienia nauki (epistemicznego układu odniesienia, któ-
ry przed 1859 rokiem miał charakter nadnaturalistyczny)81. Jeżeli van Wyhe miałby 
rację i Wallace rzeczywiście opowiedział się za teorią następstwa, to już same próby 
poszukiwania wyjaśnień naturalistycznych obecne w  tekście walijskiego przyrodnika 
powinny zainteresować Darwina. Co prawda Wallace używał terminu „stworzenie”, 
ale najprawdopodobniej w  takim samym znaczeniu, jak Darwin – czyli, że gatunki 
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pojawiły się na mocy nieznanego procesu82. Wydaje się jednak, że van Wyhe nie miał 
racji. Autor On the Law... wyraźnie napisał, że prawo Sarawak oparte jest na poglądzie 
o stopniowych zmianach:

W ostatnich latach wiele dyskusji poświęcono pytaniu czy następstwo pojawiania się 
form żywych na Ziemi urzeczywistniało się od niższych do wyższych stopni organi-
zacji.83 Poznane fakty wydają się skłaniać do wniosku, że pogląd o postępującej zło-
żoności organizmów nie zawsze się potwierdza. Mięczaki i promieniste istniały przed 
kręgowcami, a wzrost stopnia organizacji od ryb do gadów i ssaków, a także od zwierząt 
niższych do wyższych, jest bezdyskusyjny. Z  drugiej strony twierdzi się, że mięczaki 
i promieniste z bardzo wczesnych epok znajdowały się na wyższym poziomie organiza-
cji niż ogromna liczba obecnie istniejących i dlatego budowa pierwszych odkrytych ryb 
nie znajduje się z pewnością na najniższym stopniu złożoności w tej gromadzie. Wydaje 
się, że przedstawiona hipoteza (prawo Sarawak – GM) uwzględnia wszystkie te fakty 
i w ogromnej większości przypadków je wyjaśnia. I chociaż niektórym czytelnikom może 
wydawać się czystą teorią postępu [ang. theory of progression – GM], to w rzeczywisto-
ści polega ona jedynie na stopniowych zmianach84.

Artykuł Wallace’a nie wzbudził większego zainteresowania wśród naukowego es-
tablishmentu XIX-wiecznej Anglii. H. Lewis McKinney, starając się to wyjaśnić, wska-
zywał, że tekst ten był polemiką z artykułem Forbesa i  został opublikowany rok po 
jego śmierci, a sama teoria biegunowości nie znalazła wielu zwolenników85. Ogromna 
większość uczonych prezentowała wówczas poglądy kreacjonistyczne. Kreacjonistą 
był Charles Lyell86, którego Principles of Geology znaczyło dla geologii niemal tyle, co 
w późniejszym czasie O powstawaniu gatunków dla biologii. Lyell należał do grona nie-
licznych osób, które wiedziały, nad czym pracował Darwin. Angielski geolog z uwagą 
przeczytał artykuł Wallace’a87, po czym niemal natychmiast poinformował Darwina, 
że może on zostać uprzedzony. Artykuł On the Law... został polecony Darwinowi także 
przez angielskiego ornitologa i wieloletniego pracownika Towarzystwa Azjatyckiego 
Bengalu, Edwarda Blytha88. Blyth także był kreacjonistą, który w  latach 1835–1837 
pisał o konserwującym charakterze doboru naturalnego89.

Darwin uważnie przeczytał tekst Wallace’a, ale nie zrobił on na nim większego 
wrażenia − swoją opinię wyraził na marginesie On the Law... słowami „Nic szczegól-
nie nowego”90. David N. Stamos, filozof nauki i badacz historii ewolucjonizmu, po 
przestudiowaniu własnoręcznych uwag poczynionych przez Darwina na marginesie 
artykułu Wallace’a  podkreślił, że angielski przyrodnik uznał autora prawa Sarawak 
za kreacjonistę91. Trudno to jednak pogodzić ze słowami Darwina, który na początku 
maja 1857 roku napisał do Wallace’a:

Z Pana listu, a  jeszcze wyraźniej z  Jego artykułu w Rocznikach sprzed roku lub na-
wet więcej, widzę zupełnie jasno, że bardzo podobnie myślimy, a w pewnym zakresie 
doszliśmy nawet do podobnych wniosków. Wracając do tego artykułu w Rocznikach, 
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zgadzam się niemal z każdym jego słowem; a chyba przyzna Pan, że niezmiernie rzadko 
zdarza się, aby ktoś zgadzał się całkowicie z czyimś teoretycznym artykułem92.

Lewis McKinney był zdania, że brak większego zainteresowania artykułem Walla-
ce’a był w przypadku Darwina „niesłychanie trudny do wyjaśnienia”93. Niemniej warto 
zauważyć, że przekonanie o zmienności gatunków zostało wyrażone przez Darwina 
wiele lat przed opublikowaniem On the Law.... Wallace w wyjaśnianiu zjawisk przyrod-
niczych nie chciał odwoływać się do interwencji Stwórcy, ale podobną myśl Darwin 
wyraził także wiele lat wcześniej94. Poglądy walijskiego przyrodnika, które mogły się 
wydać nowe w połowie XIX wieku, nie były z pewnością żadnym novum dla Darwina. 
Chociaż Darwin zgadzał się z wieloma stwierdzeniami zawartymi w On the Law..., to 
nie znalazł w tekście walijskiego przyrodnika mechanizmu zmienności organizmów ży-
wych. Nie może zatem dziwić fakt, że poglądy Wallace’a mogły wydać się Darwinowi 
przestarzałe. Kolejny list Darwina do Wallace’a z grudnia 1857 roku może rzucić wię-
cej światła na kwestię stosunkowo niewielkiego zainteresowania tekstem On the Law...:

Chociaż zgadzam się z Panem, jeśli chodzi o przedstawione w  tej pracy wnioski, to 
przekonany jestem, że idę o wiele dalej niż Pan; lecz temat jest zbyt długi, abym mógł tu 
przedstawiać swoje spekulatywne koncepcje95. 

Darwin istotnie „poszedł” dalej niż Wallace. Na temat zmienności gatunków, ich 
odpowiedniego przystosowania się do zmiennych warunków środowiskowych, wza-
jemnego pokrewieństwa i, co najważniejsze, na temat mechanizmu zmienności orga-
nicznej − doboru naturalnego − Darwin rozprawiał już ponad 10 lat przed opubli-
kowaniem tekstu Wallace’a. W  pracy z  1844 roku, która nie była przeznaczona do 
publikacji,96 napisał:

Można na przykład zapytać, jakie formy pośrednie poprzedzały pojawienie się nietope-
rza – jeżeli nie wiedzielibyśmy nic o wydrach i o innych półwodnych czworonogach mię-
sożernych, to podobne pytanie można by zadać odnośnie foki. Mając jednak na uwa-
dze owadożerne dydelfy i roślinożerne wiewiórki dostosowane do lotu ślizgowego, kto 
mógłby powiedzieć, jakie zwyczaje mogli posiadać przodkowie nietoperza o słabiej roz-
winiętych skrzydłach? [...] Rodziny dzięciołowatych i drzewołazowatych, jak wskazują 
ich nazwy, są przede wszystkim przystosowane do wspinania się po drzewach. Jednakże 
należące do nich gatunki zamieszkują także otwarte równiny w La Plata, gdzie drzewa 
nie występują. Mogę tym sposobem argumentować, że budowa wybitnie pasująca do 
wspinania się po drzewach może pochodzić z form zamieszkujących obszary bezdrzew-
ne. Jednakże te i inne dobrze znane fakty były przytaczane przez kilku autorów jako ar-
gument, że jeden gatunek – należący przykładowo do lądowych zwierząt mięsożernych, 
nie mógł przekształcić się w drugi – na przykład w wydrę, ponieważ forma przejściowa 
nie byłaby przystosowana ani do życia wodnego, ani lądowego97. Warto jednak zauwa-
żyć, że choć budowa jaguara całkowicie odpowiada czworonogom lądowym, to bez 
większego trudu może on wejść do wody i upolować wiele ryb. Czy zatem powiemy, że 
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niemożliwym jest, aby zmiana warunków środowiskowych na obszarze zamieszkanym 
przez jaguara, mogła spowodować, iż będzie się on żywił większą ilością ryb niż do tej 
pory, i czy w tym wypadku niemożliwym jest, że jakiekolwiek najdrobniejsze odchylenie 
w jego zwyczajach i najmniejsza zmiana budowy fizycznej, jak zwiększona objętość bło-
ny między palcami łap, pozwoli takiej jednostce uzyskać większe szanse na przetrwanie 
i przekazanie tej ledwo dostrzegalnej (choć całkowicie wyćwiczonej) cechy potomstwu? 
Kto zatem mógłby przewidzieć efekty tego procesu w ciągu tysiąca pokoleń? Kto może 
odpowiedzieć na te same pytania odnośnie do instynktów? Jeżeli nikt, to możliwość [...], 
iż organy proste lub całe organizmy mogą być przekształcane pod wpływem warunków 
środowiskowych i doboru naturalnego, nie powinna zostać zupełnie przekreślona98.

Tekst Wallace’a ukazał się we wrześniu 1855 roku. Lyell przeczytał go 26 listopa-
da tego samego roku i już kilka dni później zainicjował swój własny notatnik traktu-
jący o zagadnieniu pochodzenia gatunków, w którym odniósł się krytycznie do idei 
transmutacji gatunków i ich naturalistycznego pochodzenia99. 16 kwietnia 1856 roku, 
podczas wizyty w posesji angielskiego przyrodnika, kiedy to Darwin prawdopodobnie 
po raz pierwszy wyjawił Lyellowi szczegóły teorii ewolucji drogą doboru naturalnego, 
angielski geolog polecił Darwinowi lekturę tekstu Wallace’a, a  także ostrzegł go, że 
może on zostać uprzedzony100. Po kolejnym ostrzeżeniu wyrażonym na początku maja 
1856 roku, Darwin odpowiedział autorowi Zasad Geologii:

Nie wiem, co odpowiedzieć na Pańską propozycję napisania szkicu mojej koncepcji. 
Pomyślę o tym, jest to jednak wbrew moim przekonaniom. Przedstawienie rzetelnego 
szkicu byłoby absolutnie niemożliwe, ponieważ każda teza wymaga wielu danych. Gdy-
bym miał cokolwiek zrobić, odnosiłoby się to tylko do zasadniczego czynnika zmian − 
doboru − i być może zaznaczenia bardzo małej liczby głównych cech, jakie pozwalają 
na taki pogląd, oraz pokazania paru najważniejszych trudności. Nie wiem jednak, co 
o tym myśleć i dość niechętnie traktuję pomysł pisania dla pierwszeństwa, lecz byłbym 
z pewnością wzbudzony, gdyby ktoś opublikował moje teorie przede mną101.

Darwin był wyraźnie zakłopotany. Z  jednej strony nie chciał zostać uprzedzony, 
z drugiej obawiał się, że pospieszna publikacja szkicu jego teorii, bez odpowiedniej 
ilości argumentów, może okazać się nieprzekonująca dla czytelników. Swoje wątpliwości 
angielski przyrodnik wyraził także w dwóch listach do Josepha D. Hookera z maja 
1856 roku102. Darwin, ponaglany przez Lyella, dopiero 14 maja 1856 roku postanowił 
opublikować swoje ewolucjonistyczne rozważania w postaci obszernej książki, która 
miała nosić tytuł Natural Selection103.

W tym czasie Wallace prowadził dalsze badania. Niedługo po opublikowaniu On 
the Law... spotkał się on z opinią, że jego tekst okazał się zbyt spekulatywny104. Nie-
mniej jednak publikacja prawa Sarawak zachęciła walijskiego podróżnika do intensyw-
nych badań nad zagadnieniem pochodzenia gatunków105. Wallace w jednym z listów 
do Batesa ze stycznia 1858 roku przyznał, że artykuł On the Law... był jedynie wskaza-
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niem na pewną ogólną ideę, która ma zostać uszczegółowiona w kolejnym tekście106. 
Rozważania osiągnęły punkt kulminacyjny na początku marca 1858 roku, kiedy to 
Wallace, podczas jednego z ataków gorączki będącej skutkiem malarii, zrozumiał jak 
zmieniają się gatunki107. Walijski przyrodnik postanowił podzielić się swoim odkryciem 
z Darwinem, a  także zwrócił się do niego z pytaniem, czy widzi on sens publikacji 
przedstawionej teorii. Darwin nie ukrywał zdziwienia, kiedy okazało się, że ostrzeżenia 
Lyella były bardziej realne, niż sam przypuszczał. Przyrodnik brał pod uwagę nawet 
całkowite porzucenie pracy nad transmutacją gatunków, ale ostatecznie na początku 
lipca 1858 roku podczas jednego ze spotkań Towarzystwa Linneuszowego doszło do 
wspólnego przedstawienia teorii Darwina i  Wallace’a108. Darwin zrezygnował także 
z  publikacji swojego obszernego dzieła109 i  20 lipca 1858 roku przystąpił do pracy, 
która miała jedynie skrótowo przedstawić teorię ewolucji drogą doboru naturalnego. 
Książka była gotowa do druku po niespełna czternastu miesiącach, 1 października 
1859 roku i została zatytułowana O powstawaniu gatunków, czyli o utrzymaniu się do-
skonalszych ras w walce o byt. 

W 1858 roku Samuel Haughton (1821–1897) opisał teksty Darwina i Wallace’a na-
stępującymi słowami „wszystko to, co było nowe w tych pracach, było fałszem, a to, co 
było prawdą, nie było nowe”110 − przyszłość pokazała, jak bardzo się mylił.

 ZAKOŃCZENIE

Paul Feyerabend (1924–1994), znany filozof nauki, podkreślał często, że nie ma 
jednej, uniwersalnej metody, która gwarantowałaby rozwój nauki. Autor Przeciw meto-
dzie opowiadał się za anarchizmem metodologicznym, na mocy którego nie ma takich 
twierdzeń, które z góry można by uznać za bezwartościowe dla nauki111. Konsekwencje 
opublikowania teorii biegunowości są argumentem na rzecz słuszności poglądu Fey-
erabenda. Teoria Forbesa, która dla wielu uczonych była absurdalna, skłoniła Walla-
ce’a do upublicznienia własnych poglądów odnośnie pochodzenia gatunków, co z ko-
lei wywarło wpływ na Darwina, który, ponaglany przez Lyella, przystąpił do pracy nad 
książką dotyczącą teorii ewolucji drogą doboru naturalnego. Wydanie O powstawaniu 
gatunków okazało się mieć znaczenie rewolucyjne nie tylko dla rozwoju biologii, ale 
także całej nauki.
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G. Malec

EDWARD FORBES (1815–1854). A CREATIONIST WHO CONTRIBUTED         
TO THE DEVELOPMENT OF EVOLUTIONISM

Charles Darwin’s On the Origin of Species appeared in bookshops in 1859. The history of the 
publication has been discussed in many publications. It is often stressed that Darwin had de-
cided to publish the theory after reading a letter from Alfred Russel Wallace, who independently 
drew similar conclusion. However, in a detailed investigation into the history of evolutionism, 
contribution of Edward Forbesto making the theory public should also be acknowledged. This 
less known to the contemporaries British naturalist had died (at the age of 39) before Darwin’s 
opus magnum was published. Forbes’ premature death was considered a great tragedy for the 
world of natural science. He was a creationist and stated that the paleontological data unambig-
uously indicate that the new species are not the result of transmutation but are God’s creation. 
The aim of this publication is to present Forbes’ contribution to the development of the theory 
publically criticized by him.




