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O powstawaniu gatunków
Źródło: K. Darwin, O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu 

się doskonalszych ras w walce o byt, tłum. S. Dickstein, J. Nusbaum, Warszawa 2001, s. 559–560.

Najznakomitsi autorzy są, zdaje się, zupełnie zadowoleni z poglądu, 
iż każdy gatunek został niezależnie stworzony. Według mego zda-

nia, z prawami nadanymi materii przez Stwórcę bardziej się zgadza po-
gląd, że powstawanie i wymieranie dawniejszych i obecnych mieszkań-
ców ziemi spowodowane zostało przyczynami wtórnymi, podobnie jak 
się rzecz ma z tymi czynnikami, które wywołują urodzenie i śmierć osob-
nika. Gdy patrzę na wszystkie istoty żyjące nie jako na oddzielnie stwo-
rzone, lecz jako na potomstwo niewielu przodków żyjących na długo 
przed osadzeniem się pokładów kambryjskich, wydają mi się one przez 
to uszlachetnione. 

Opierając się na przeszłości, powinniśmy przyjąć jako pewnik, że 
ani jeden z żyjących obecnie gatunków nie zachowa w odległej przyszło-
ści swej niezmienionej postaci. Z żyjących obecnie gatunków nieliczne 
tylko pozostawią po sobie potomstwo w dalekiej przyszłości […]. Mo-
żemy więc rzucić prorocze spojrzenie w przyszłość i przepowiedzieć, że 
najpospolitsze i najbardziej rozprzestrzenione gatunki w wielkich i pa-
nujących grupach każdej gromady przeżyją inne i wydadzą nowe, pa-
nujące gatunki. […]

 Ponieważ zaś dobór naturalny działa tylko dla dobra każdej istoty 
żywej, wszelkie dalsze cielesne i duchowe przymioty dążyć będą do 
doskonałości. 

Jakże zajmujące jest spoglądać na gęsto zarośnięte wybrzeże po-
kryte roślinami należącymi do różnych gatunków, ze śpiewającym pta-
ctwem w gąszczach, z krążącymi w powietrzu owadami, z drążącymi 
mokrą glebę robakami i patrząc na te wszystkie tak dziwnie zbudowane 
formy, tak różne i w złożony sposób od siebie zależne, pomyśleć, że po-
wstały one wskutek praw wciąż jeszcze wokół nas działających. […] Tak 
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więc z walki w przyrodzie, z głodu i śmierci bezpośrednio wynika naj-
wznioślejsze zjawisko, jakie możemy pojąć, a mianowicie powstawanie 
wyższych form zwierzęcych. Wzniosły zaiste jest to pogląd, że Stwórca 
natchnął życiem kilka form lub jedną tylko i że gdy planeta nasza, pod-
legając ścisłym prawom ciążenia, dokonywała swych obrotów, z tak pro-
stego początku zdołał się rozwinąć i wciąż się jeszcze rozwija nieskoń-
czony szereg form najpiękniejszych i najbardziej godnych podziwu.
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