
ROZMAITOSCI NAUKOWE. 

0 POCHODZENIU CZLOWIEKA, 

oajnow11ze dzielo Dar"·ioa 1). 

Ninirjsza ksij\1.eczka Karola Darwina zawiera 
ostateczne i nieuuikuioue wyoiki teoryj zawartycb 
w j"!go d woch przednich wielkich dzielach: o 
pow11hmiu gatuuk6w zwierz�t i roslin pod wply
wem bot.lov. Ii ludzkicj. Malo jest badaczow na
tury, kt<1rzJby dorownali Darwioowi skrz9triotici� 
w zbierauiu przehcznyrh faktow i spc,strzeten, a 
bardzieJ jeszcze w sztuce zestawiaoia onycb, i 
wycij\gailia z oicb og6lnyrb twierdzen i katego
ryi , jezli nie pewnikow nankowycb. Darwin nale
iy jeszcze do- tycb rzadkicb pisarzy co si9 nie 
cofajj\ przcd nast'tpstwami swoich teoryj , cbocby 
oue prowadzily do wnioskow wr'tcz sprzecznycb 
z ogolnemi wierzeniami, i tici�gn146 mogly na an
tora przesladowanie, a przynajmniej og6lne obn
rzenic. Natnralista ten widocznie przyj11I w kwes
tyacb -naukowych zasad� non possumus, powiada 
bowiem we wsti;pie do swojego ostatoiego dziela: 

,,Cbarakter niniejszej ksil\tcczki b9dzie naj
Jepiej rzozumianym, gdy pokrotce opowiem co 
mnie sklonito do jej napisania. Przez dlogie Jata 
zbieralem 11otatki o pocz,tku Job pocbodzeni11 
czlowieka, bez zamiaru pisania o tyro przedmio
cie; przeciwnie poataoowilem eobie nie pisac, 
pew.ny te to nmocniloby tylko nprzedzeoia prze
ciw moim mniemaniom. Zdawalo mi ei9 zreez�, 
ie w pierwszym wydanin mojego dziela o po
wstawaoin gatunk6w dostateczne rzncilem swiado 
na pocbodzenie czlowieka i na jego dzieje ; w 
ksi�tce tej bowiem wyraznie dalem pozaac, te 
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pod wzglt;dem sposoba swojego nkazaoia ai9 na 
siemi, ezlowiek niezem ·si«; nie rotni ·od irmycb 
jestestw organieznych. Obecnie eprawa ta puybie
ft �peloie odmienn, postae. Jeteli ·tak powatny 
badacz przyrody jak Karol Vogt w mowie nga
ja�cej, ktorl\ mial w r. 1869 jako pr.ezes luet.y
tntu nai'odowego genewskiego -odwatyl si9 po• 
wiedziec: "Nikt przynajmniej w Enropie, nie oAmieli 
si9 jut twierdzic, te gatnoki niezaleinie i od ra• 
&11 etworzone 1.ostaly" wit;c oczywiticie bardzo 
wielka liczba baJacz6w przyrody . pogodzila si9 
z · -opiuij(\, ze gatneki Si\ zmienionemi wyoikami 
ipnycb gatnnkow; szczeg6lniej zati powiedziec to 
motna o mlodszycb i zabieglejszycb badRczacb 
natury. Wi'tksza ieh Jiczba uzoaje skntecznos6 
nawralnego wyborn i ksztalcenia si9, lttbo nie
ktorzy utrzy-muj, - czy elosznie, to przyszloti6 po
kate, - ie owl\ sknteczooso znacznie przecenilem 
Na oieszcz�scie wielu jest starezycb i najpowai
Diejszych naturalistow, ktorzy oie uzoaj11 tadnego 
rozwoju, � jakiejkolwiek bj\dt formie." 

I z przedziwnym spokoJem nmyslu antor tak 
daMj mowi: 

,, W skntek zda6, ozoaoyeb obe�nie przei 
wi�ksz11 ez�sc badaezow przyrody, do ktorych 
poioiej, jak to zwykle bywa, inni jeszcze si� przy
�CZl\, postanowilem zebrac moje notatki, i zoba
czyc jak - daleee zastosowac si� dadz!\ do czlowie
ka Oi0lne wnioski , do ktorych w poprzednicb 
moicb piemaeb doszedlem ... Jedyne za<.lanie oi
niejszego dziela jest takie: oajprz6d abadao. oey, 
czlowiek, jak katdy inny gatunek, pochodzi od 
jakiejs iuoej- dawniej istniej�cej formy; powt6re 
wykazac, w jaki eposob gj� rozwin\l, i po trzecie 
rozwazyc wartotic roinio zacbodz,oych rui�<.lzy tak 
zwancmi plemionami htdzkiemi." 

,, ••• W dziele tyro oie masz jakichbl¼dz ory
ginuloych faktow ezlowieka dotycZj\cycb ; te jed
nak wyniki, do ktorych doszedlem po zestawie
niu faktow, wydaly mi si9 bye zajmuj�cemi, prze
to s11dzt te one i drugicb zainteresuj(\. Nieraz i 
bardzo stanowczo twierdzono, fo pocz1\tck czlo
wieka jest zagadkt\, kt6ra nigdy rozwil\ZRDl\ nie 
b4;dzie. Nieuctwo jednnk daleko cz�tleiej nit wie
dzn, pnemawia z niezaehwian(\ pewnoticil\ i sta
nowczoscil\. Nie ci, co wiele wiedzj\, lccz ci. co 
malo umiej�, �wykle stanowrzo twierdzl\, tc tego 
klb owego zagadeienia nigdy -nauka nie roZ\l'ii\te. 
Ostateczny wuiosck : te ezlo\viek, plldobnie jak 
ione gatunki, jeEtt potomkiem innycb nit�zych i 
wymarlyeb form, .zgola nowym nie -jeflt. · Odduwna 
jut Lamarck doszedl do tego wnioeku, kt6ry w ostat
nich czasach przyewoilo sobie wielu znakomitycb 
badacz6w natury i filozofow jak n. p. W alJace,. 

Huxley, Lyell, Vogt, Lubbock; i t. d. sz(izegol, 
oiej zati Hakel." 

(Ciu dalazy naat.) 
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