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Abstract: Henryk Levittoux (1822-1879) is currently best known as the model of Jan Matejko who 
posed for him as Nicolaus Copernicus. Less known, however, is his concept of evolution, which he 
presented as a part of his philosophical system and which caused a heated debates among Polish 
intellectuals in the second half of the nineteenth century. Levittoux's theory, which was trying to 
combine religious dogma with the achievements of contemporary science, breaks out of the popular 
historical narrative, in which it is assumed that the discussions about the evolutionism were 
dominated by creationists and pro-Darwinian positivists. The aim of this article will be to present 
Levittoux's theory of evolution and to show how he combined the ideas of evolution with the concept 
of Divine creation. Secondary focus of the article will be to place his theory in the broader context of 
scientific and philosophical changes, that took place in the nineteenth century. Attention will be paid 
to the way in which the professionalization of science affected natural philosophers, such as Levittoux, 
who were refusing to accept the rigorous positivist methodology. It will also be shown how 
Levittoux’s evolutionism became part of the so-called "developmental evolutionism" which promoted 
a completely different vision of evolution than Darwinism. The non-Darwinian nature of Levittoux's 
evolutionism was inspired by Étienne Geoffroy Saint-Hilaire’s theory. Levittoux adopted his idea that 
species evolve thanks to the environmental stimulus which affects their ontogenesis. However, this 
idea will be extrapolated in Levittoux’s writings to the whole Earth. So, he will conclude that the Earth 
is the equivalent of the womb in which, like the fetus, all Life develops. All changes of species, in his 
opinion, are additionally controlled by a universal principle which he called the law of attraction-
repulsion. This law was also the tool by which God created the world. The Levittoux’s concept is one 
of the first attempts to create a synthesis of evolutionism and religious thought in the Polish post-
Darwinian philosophy of nature. Levittoux, as a continuator of Saint-Hilaire's thought, is also an 
interesting example of an attempt to instill in Polish philosophy French evolutionist thought. 
Keywords: Darwin, Evolution, Geoffroyism, Levittoux, Science and Religion, Struve 
 
Abstrakt: Henryk Levittoux (1822-1879) obecnie najlepiej znany jest jako model Jana Matejki, który 
pozował mu do postaci Mikołaja Kopernika. Mniej znana natomiast jest jego koncepcja ewolucji, którą 
przedstawił w ramach swojego systemu filozoficznego i która rozbudziła gorącą dyskusję wśród 
polskich intelektualistów drugiej połowy XIX wieku. Teoria Levittoux, próbująca łączyć dogmat 
religijny ze zdobyczami ówczesnej nauki, wyłamuje się ze współczesnej narracji historycznej na temat 
dziejów ewolucjonizmu w Polsce, zgodnie z którą dyskusja wokół koncepcji przemian gatunków była 
zdominowana przez antyewolucjonistycznych kreacjonistów oraz prodarwinowskich pozytywistów. 
Celem artykułu będzie przybliżenie teorii ewolucji Levittoux, ukazanie sposobu, w jaki łączyła ona 
ideę przemian gatunków z koncepcją ich Boskiego stworzenia, oraz osadzenie jej w szerszym 
kontekście przemian naukowych i filozoficznych, jakie dokonywały się w XIX wieku. Zostanie 
zwrócona uwaga na to, jak profesjonalizacja nauki wpłynęła na filozofów przyrody takich jak 
Levittoux, którzy, nie akceptując rygoru metodologii pozytywistów, zaczynali przeciwstawiać się tej 
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nowej wizji przyrodoznawstwa.  Ukazane zostanie również, jak ewolucjonizm Levittoux wpisywał się 
w nurt tzw. „ewolucjonizmu rozwojowego”, w ramach którego promowana była zupełnie inna wizja 
przemian gatunków niż ta, którą promował Darwin. Niedarwinowski charakter ewolucjonizmu 
Levittoux inspirowany był teorią Étienne Geoffroy Saint-Hilaire’ego, od którego Levittoux przejął 
ideę, że przemiany gatunków zachodzą dzięki oddziaływaniom środowiska na ontogenezę 
organizmów. Idea ta zostanie jednak u niego ekstrapolowana na całą Ziemię. Stwierdzi więc, że 
ziemia jest odpowiednikiem łona, w którym podobnie jak płód rozwija się całe życie na Ziemi. 
Wszystkie przemiany gatunków będą jego zdaniem dodatkowo kontrolowane przez uniwersalną 
zasadę, którą nazwie prawem przyciągania-odpychania. Prawo to miało być narzędziem, za pomocą 
którego Bóg tworzył świat. Koncepcja Levittoux stanowi jedną z pierwszych prób stworzenia syntezy 
ewolucjonizmu i myśli religijnej w polskiej postdarwinowskiej filozofii przyrody. Levittoux, jako 
kontynuator myśli Saint-Hilaire’ego, stanowi również ciekawy przykład próby zaszczepienia w 
polskiej filozofii francuskiej myśli ewolucjonistycznej. 
Słowa kluczowe: Darwin, Ewolucja, Geoffroyizm, Levittoux, Nauka i Religia, Struve 

 

Wprowadzenie 

 

We współczesnych pracach poświęconych dziejom ewolucjonizmu coraz częściej 

można natrafić na postulaty o potrzebie odejścia od narracji, według której w XIX wieku 

darwinizm był teorią szeroko przyjętą, zaś koncepcje konkurencyjne miały charakter 

religijny lub filozoficzny (np.: Ceccarelli, 2021; Delisle, 2017; Ochoa, 2021). Historiografia 

oparta na takiej prostej dychotomii zniekształca historię, nie oddając w pełni obrazu 

dyskusji, jakie toczyły się w kontekście postdarwinowskiej biologii i filozofii. Czytając o 

rozwoju ewolucjonizmu na ziemiach polskich w XIX wieku również można zauważyć, że 

narracja historyczna często opiera się na dwóch uproszczających przesłankach: iż Polacy nie 

stworzyli żadnej oryginalnej koncepcji ewolucji i ograniczali się jedynie do popularyzacji 

teorii zachodnich (np.: Konstańczyk, 2015), oraz że początkowe dyskusje na temat 

ewolucjonizmu polegały na zderzeniu perspektywy laickiej z religijną (np. Trombik, 2017). 

Jednak taka ewaluacja historii polskiego ewolucjonizmu, podobnie jak w przypadku 

kontekstu międzynarodowego, o którym piszą współcześni historycy biologii, nie oddaje w 

pełni pluralizmu opinii i stanowisk, które panowały w ówczesnych filozofii i 

przyrodoznawstwie. W rzeczywistości istniały próby stworzenia prawdziwie oryginalnych, 

teistycznych koncepcji ewolucji. I jedną z nich była teoria, którą w 1869 roku ogłosił Henryk 

Levittoux. Levittoux (1822-1879) był lekarzem i przyrodnikiem, którego nazwisko znane jest 

dzisiaj głownie dzięki jego starszemu bratu, Karolowi, działaczowi spiskowemu, który w 

1841 roku zginął tragicznie w wyniku samospalenia. Sam Henryk zapisał się w kulturze 

polskiej jako model, który pozował dla Jana Matejki, gdy ten malował swój słynny obraz 

„Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. Jego filozofia nie jest natomiast szerzej 

znana, pomimo tego, że stanowi ona ciekawy wkład w dyskusje nad ewolucjonizmem w 

myśli polskiej. Celem artykułu będzie przybliżenie teorii ewolucji Levittoux, ukazanie 

sposobu, w jaki łączyła ona idee przemian gatunków z koncepcją ich Boskiego stworzenia, 

oraz osadzenie jej w szerszym kontekście przemian naukowych i filozoficznych jakie 

dokonywały się w XIX wieku.              
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Levittoux przedstawił swoją koncepcję ewolucjonizmu w książce Zarys filozofii natury 

z 1869 roku. Książka ta później była wznawiana pod nazwą Filozofia Natury i doczekała się 

również wydania francuskiego, jak i suplementu w postaci zbioru listów wydanych w 

Paryżu w 1877 roku, rozjaśniającego niektóre z poruszanych przez niego kwestii 

filozoficznych. Kolejne wydania, rozrastając się objętościowo (z około dwustu stronicowego 

dzieła, Filozofia Natury zmieniła się w tom ponad pięciuset stronicowy) zostały wzbogacone 

o kolejne dowody mające potwierdzić tezy Levittoux. Próbując zrekonstruować poglądy 

Levittoux opierać się będę przede wszystkim na pierwszym wydaniu Zarysu…, zaś 

późniejsze wydania jak i listy będą używane do dopełnienia niektórych z tez, których autor 

nie rozwinął wystarczająco w swojej pierwszej książce. Pomimo różnorodności zagadnień 

jakie Levittoux poruszał w swoich pracach – jak np. geologia, fizyka czy chemia, artykuł 

skupi się jedynie na ewolucjonistycznych wątkach jego myśli.  

 

1. Filozofia przyrody Henryka Levittoux 

 

Levittoux był myślicielem o konsekwentnych poglądach i promującym jedną ideę, 

jaką była unifikacja wszystkich dziedzin nauki, a dokładniej sprowadzenie wszystkich sił 

działających w przyrodzie do jednego wspólnego źródła. Celem jego prac było stworzenie 

teorii wszystkiego. Warto przy tym podkreślić, że XIX-wieczne nauka i filozofia zaczynały 

odchodzić od tworzenia tak rozbudowanych systemów myśli, ulegając coraz większej 

specjalizacji. Od wiktoriańskiego naukowca przestawano wymagać, aby zajmował się całą 

przyrodą. Powinien on poszukiwać odpowiedzi na konkretne problemy wewnątrz 

odrębnych dyscyplin naukowych. Zmiana ta była szczególnie zauważalna w Wielkiej 

Brytanii, gdzie aby podkreślić różnicę pomiędzy filozofią a bardziej specjalistyczną nauką 

wprowadzono słowo „science” na określenie tej drugiej. Powstanie tej demarkacyjnej 

nomenklatury było wykorzystywane przez ewolucjonistów do przeciwstawiania się 

dominującej do tej pory teologii naturalnej, i promowania nowej wizji nauki, której 

ukoronowaniem miał być darwinizm (Bowler, 2009). Ów nowy ruch intelektualny 

odnotowany został przez brytyjską inteligencję, która zaczęła zauważać powstanie nowego 

typu myśliciela. Pisarz i filozof Samuel Butler (1878, s. 31-34) krytykował nową kastę 

naukowców, która zaczęła podważać uznane dogmaty, antagonizując przy tym myślicieli 

zajmujących się klasyczną filozofią i teologią. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, polska 

inteligencja również odnotowała pojawienie się nowego prądu intelektualnego próbującego 

zastąpić rozważania metafizyczne naukami szczegółowymi. Jedna z pierwszych polskich 

krytyk darwinizmu, O Teorii Darwina Feliksa Wartenberga z 1866 roku, atakowała nie tylko 

teorię ewolucji, ale również nauki empiryczne, jako sprzeciwiające się Boskiemu objawieniu 

(Wartenberg, 1866). Wartenberg (1866, s. 88) stwierdzał, że nauka powinna podporządkować 

się zasadom metafizyki, aby nie tworzyć takich amoralnych doktryn jak darwinizm. 
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Levittoux, ze swoim „holistycznym” programem filozoficznym, plasował się między 

reformatorskimi postulatami pozytywistów, a tradycjonalizmem metafizyków. Z jednej 

strony krytykował naukowców za to, że przez skupianie się jedynie na swoich dyscyplinach 

porzucili próby stworzenia jednej syntetycznej teorii rzeczywistości; z drugiej strony zdawał 

sobie sprawę z tego, że odkrycia nauk empirycznych mogą podważyć biblijną wizję 

stworzenia świata. Levittoux, chcąc więc stworzyć teorię, która unifikowałaby zakres badań 

wszystkich istniejących dyscyplin naukowych, postanowił oprzeć się na najnowszych 

odkryciach nauk empirycznych, podkreślając przy tym, że unifikacja ta będzie ostatecznie 

miała na celu ukazanie i uczczenie mądrości Boga (Levittoux, 1869a).  

Przekaz biblijny był w filozofii Levittoux podstawowym punktem odniesienia i 

traktowany był jako swoisty papierek lakmusowy sprawdzający poprawność 

przeprowadzanych przez niego rozumowań. Po części wynikało to z celu, jaki założył sobie 

pisząc Zarys… Jak przyznawał (1874, s. 581) w polemice z Karolem Liebeltem, ostatecznym 

celem jego filozofii było przeciwstawienie się związanej z ewolucjonizmem filozofii 

materialistycznej i ukazanie, w jaki sposób można było naukowo pisać o Bogu i duszy. W 

listach natomiast pisał, iż za swoje największe osiągnięcie traktuje rozwiązanie problemu 

stosunku Boga do natury, z czym nie mogli poradzić sobie ani Newton, ani Arystoteles 

(Levittoux, 1877c). Wątek ten jednak w filozofii Levittoux został wyjaśniony mało 

precyzyjnie. Z jednej strony próbuje on podkreślać autonomiczność działania sił przyrody 

odrzucając interwencjonizm, z drugiej zaś strony pisze, iż „Nic nie zginie w naturze 

wiecznie żyjącej. Nic nie zaginie w ogólnej mądrości, w duchu wszechświata, którego Bóg 

jest wszystkim; gdyż wszystko było w Bogu, jest w Bogu, wróci do Boga, ażeby żyło w Bogu 

na wieki.” (Levittoux, 1869, s. 139). Julian Łapicki, recenzując Filozofię Natury dla Gazety 

Polskiej, pisał, że Levittoux promuje kolejną wersję panteizmu, zaś cała jego filozofia jest to 

„…podsuwanie własnego pojmowania pod dogmaty religii objawionej…” (Łapicki, 1869b, s. 

3). Co ciekawe, sam Levittoux (1869a) rozpoznawał w panteizmie herezję, krytykując z tego 

właśnie powodu filozofię Spinozy. W odpowiedzi Łapickiemu stwierdza (Levittoux, 1874, s. 

549-550), że jest takim samym panteistą jak teologowie głoszący, iż Bóg jest wszędzie.   

 Twierdzenie o wszechobecności Boga, które zrównywało przyrodę do wyrazu jego 

woli, doprowadziło Levittoux do wniosku, że mógł być on ujmowany za pomocą ludzkiego 

rozumu. To z kolei otwierało możliwość matematycznego ujęcia Boskiej mądrości, 

naukowego ujęcia kwestii dobra i zła, a nawet duszy (Levittoux, 1869a; Levittoux, 1874). 

Levittoux próbował więc tworzyć naukę newtonowską, w której każdy możliwy aspekt 

działania rzeczywistości, od ruchów planet po orbitach, po ludzkie emocje i etykę, byłby 

ujmowany w prawa nauki. Nie oznaczało to jednak, że jego filozofia była wyrazem 

scjentyzmu, który krytykowali tacy myśliciele jak Butler w Anglii, czy Wartenberg na 

ziemiach polskich. Wręcz przeciwnie, Levittoux zajmował pozycję krytyczną w stosunku do 

nowopowstałego typu uprawiania nauki. Pomimo otwartego inspirowania się pracami 
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Étienne Geoffroy Saint-Hilaire’ego, Jean Pierre Flourensa, czy Georgesa Cuviera, dla 

Levittoux wzorem naukowca był Bernard Palissy. Głównie znany ze swojej pracy 

artystycznej w ceramice, Palissy zasłynął również jako naturalista, poprawnie rozpoznając w 

skamielinach pozostałości szczątków zwierząt, które, jak uważał, zginęły w trakcie potopu. 

Dla Levittoux odkrycie Palissego, które umożliwiło rozwój paleontologii, stanowiło przykład 

triumfu naukowca-praktyka nad establishmentem naukowym skupiającym się na 

teoretycznych rozważaniach i nie akceptującym nowych, rewolucyjnych pomysłów 

(Levittoux, 1869a). Ta krytyka „badaczy gabinetowych” zaostrzy się w późniejszych 

wydaniach Filozofii… Levittoux jeszcze dobitniej podkreślać będzie rolę „zdunów” w 

rozwoju nauki – takich jak Palissy i Krzysztof Kolumb – pisząc, że nie teoretycy, a prości 

ludzie obdarzeni naturalnym geniuszem stworzyli fundament wiedzy. Zaostrzenie tej 

retoryki po części można uznać za konsekwencję nieprzychylnego odebrania przez krytykę 

polską Zarysów… Recenzenci widzieli w pracy Levittoux niedopracowany i niejasny wykład 

filozofii, który pomimo ambitnego celu wypełniony był błędami naukowymi. Szczególnie 

ostra krytyka pojawiła się w Przyrodzie i Przemyśle, jednym z ważniejszych ówczesnych 

czasopism popularnonaukowych. Recenzent Karol Hertz, będący redaktorem pisma, oprócz 

błędów faktograficznych zarzucił Levittoux również luki w wiedzy: „Pomijając już 

wszystkie inne błędy naukowe i logiczne, których jest bardzo wiele w dziele p. Levittoux 

zwrócimy tylko uwagę jego na tę okoliczność, że ten kto chce podać nową teorię, powinien 

przede wszystkim znać dobrze wszystko co przed nim było zrobione; po wtóre powinien 

wykazać, że jego teoria łatwiej objaśnia wszelkie znane zjawiska aniżeli dawniejsze, że 

tłumaczy nieobjaśnione dotychczas fenomeny i w końcu, że doprowadza do nowych 

odkryć” (Hertz, 1872, s. 543). W sferze filozoficznej natomiast Hertz widział w recenzowanej 

pracy raczej „curiosum” i nie chcąc jej analizować pisał, że: „Pominiemy wszystkie mistyczne 

i bezsensowne określenia p. Levittoux o naturze sił i ich pochodzeniu, bo takie nie są 

dostępne dla normalnego mózgu” (Hertz, 1872, s. 542).  

Dla Levittoux krytyka ta była wyrazem dogmatyczności środowiska naukowego, 

które Hertz jako nauczyciel reprezentował, a które nie chciało akceptować nowych teorii. A 

jego zdaniem nowe spojrzenie było nauce potrzebne, gdyż pomimo tego, że naukowcy pisali 

np. o ruchu lub materii i wskazywali na prawa, które nimi rządziły, to nie byli w stanie 

wytłumaczyć ich natury ani źródła (Levittoux, 1874). Można w tym momencie zauważyć 

sprzeczność w celach, jakie wyznacza pracy naukowej Levittoux. Z jednej strony wymaga od 

przyrodników, aby rozpoznawali prawa rządzące rzeczywistością, spełniając przy tym 

newtonowski ideał nauki, z drugiej zaś strony, wysuwając powyższą krytykę, ideałowi temu 

zaprzecza, jakby zapominając, iż to sam Newton, odchodząc od hylemorfizmu, uznał 

badanie natury bytów za nienaukowe. Tę sprzeczność wyjaśnia projekt metodologiczny 

Levittoux. Nauka promowana przez pozytywistów i encyklopedystów stała się według 

niego zbiorem faktów, które same w sobie nic nie mówią o przyrodzie, gdyż brak im 
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filozoficznej analizy. Filozofia była więc nauce potrzebna do uogólnienia wyników jej badań. 

Praca badawcza powinna więc skupiać się na indukcyjnej metodzie, w której fakty naukowe 

uogólnione są w ramach jednego filozoficznego systemu. Dzięki temu nie tylko nauka 

stawała się czymś więcej niż jedynie encyklopedycznym wyliczeniem faktów, ale 

dodatkowo filozofia znajdowała swoje potwierdzenie w empirii (Levittoux, 1874). Projekt 

Levittoux był więc nie tylko remedium na stan nauk szczegółowych, ale również próbą 

odrodzenia filozofii przyrody.  

Pomimo głoszenia pochwał dla genialnych praktyków i konieczności badań 

empirycznych jako podstawy filozofowania – zarówno Zarys… jak i późniejsze wydania  

Filozofii… nie zawierały żadnych autorskich obserwacji i eksperymentów Levittoux. 

Wychodząc od obserwacji zebranych przez przyrodników pokroju Saint-Hilaire’a czy 

Flourensa, Levittoux dochodził do własnych filozoficznych wniosków. Krytyka poglądów 

antyewolucjonistów takich jak Cuvier również miała charakter teoretyczny, polegający na 

wykazaniu luk w ich rozumowaniu, a nie na ukazaniu dowodów empirycznych 

potwierdzających własne stanowisko (por. Levittoux, 1869a, s.106-107). Taki sposób 

prowadzenia badań w XIX wieku nie mógł być zaakceptowany przez środowisko naukowe, 

które coraz większą uwagę skupiało na pracy eksperymentalnej i terenowej, nie zaś na 

rozważaniach filozoficznych. Przyrodoznawstwo nie potrzebowało już skomplikowanych 

filozoficznych analiz, a nowych odkryć i obserwacji. Butler, próbując tworzyć swoją teorię 

ewolucji w podobny sposób co Levittoux, czyli opierając się na rozważaniach innych 

uczonych, był krytykowany, gdyż zdaniem recenzentów nowe teorie naukowe wymagały 

nowych dowodów empirycznych (Butler, 1922, s. 26). Podobny problem mieli polscy 

pozytywiści z pracą Levittoux. Recenzenci w Zarysie… widzieli dzieło kompilatorskie i 

zarzucali jego autorowi, że nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie swoich tez, a 

jedynie zestawia różne, nie związane ze sobą poglądy, innych przyrodników (Łapicki, 1869b; 

Strzemiński, 1869). Dla Levittoux jednak krytyka ta nie była zasadna. Ostatecznym celem 

jego pracy nie było w końcu stworzenie kolejnej teorii naukowej, a dokonanie syntezy 

istniejących już koncepcji. Dlatego też zestawianie ze sobą prac różnych przyrodników było 

konieczne. Ponadto, metoda filozoficzna Levittoux pozwalała zauważyć to, czego pogrążeni 

w sporach naukowcy nie byli w stanie dojrzeć – że ich prace się wzajemnie dopełniają 

(Levittoux, 1869a, s. 99). Z tego też powodu, jego syntetyczna praca, przełamująca istniejące 

podziały naukowe i filozoficzne, nie mogła przypominać typowego przedsięwzięcia 

naukowego. Jak tłumaczył, nie mógł skupiać się na analizie każdego pojedynczego faktu, jak 

chcieli tego jego recenzenci, gdyż jego unifikacyjna praca wymagała szerszego, 

holistycznego ujęcia, stąd musiała się opierać bardziej na logice, niż na badaniach 

eksperymentalnych. I przez tę właśnie nowatorskość, zdaniem Levittoux, była ona 

odrzucana przez establishment naukowy reprezentowany przez krytykujących ją 

recenzentów (Levittoux, 1874).        
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2.  “Geoffroyizm” teistyczny Levittoux  

 

Jak pisał Levittoux (1874, s. 558-559), na pomysł, że gatunki są zdolne do 

przekształceń, wpadł gdy prowadził obserwację nad ontogenezą żab i owadów, gdy jeszcze 

studiował w Warszawie. Oprócz badań nad ontogenezą, Levittoux, pod wpływem swojego 

starszego brata Karola, zaangażował się również w działalność konspiracyjną, 

rozprowadzając zakazaną przez władze zaborcze literaturę. Działalność tzw. „spisku 

łukowskiego” zakończyła się aresztowaniami konspiratorów w 1840 roku. Henryk oddany 

jedynie pod dozór policyjny zbiegł w 1844 roku do Paryża, gdzie podjął studia medyczne 

(Kołodziejczyk, 1998). I to właśnie we Francji po raz pierwszy zetknął się bezpośrednio z 

myślą ewolucjonistyczną na wykładach Izydora Geoffroy Saint-Hilaire’ego, syna słynnego 

ewolucjonisty Étienne’a (Levittoux, 1874, 559-560). Étienne Geoffroy Saint-Hilaire był 

współtwórcą idei subordynacji narządów ciała, którą rozwijał wraz ze swym 

współpracownikiem Cuvierem. Zdaniem Cuviera Bóg stworzył cztery podstawowe typy 

budowy zwierząt, na bazie których istniały współczesne gatunki. Dzięki temu możliwe było 

rozpoznanie analogii w budowie różnych gatunków, o ile należały one do tego samego typu. 

Teoria Cuviera miała charakter antyewolucjonistyczny – ponieważ typy stanowiły pewną 

niezmienną stałą w organizacji przyrody, niemożliwe było istnienia gatunku, który posiadał 

cechy pośrednie między rożnymi typami. Étienne Saint-Hilaire, jako uczeń Lamarcka, 

twierdził, że typy te są pochodną jednego wspólnego planu budowy, co z kolei wskazywało 

na możliwość przemian jednych gatunków w drugie (Urbanek, 2007). Pomimo związków z 

Lamarckiem, Étienne Saint-Hilaire stworzył teorię transmutacji zdecydowanie różniącą się 

od tej proponowanej przez swojego nauczyciela. O ile Lamarck uważał, że przemiany 

ewolucyjne powodowane są przez aktywne próby dostosowania się organizmów do 

środowiska na drodze procesu, który nazwał prawem używania i nieużywania narządów, to 

Saint-Hilaire zakładał bardziej bierny proces zachodzenia transmutacji. Organizmy nie 

musiały aktywnie dążyć do wykształcenia nowych cech, gdyż samo środowisko oddziałując 

na nie doprowadzało do przemian. Kolejną różnicą między Lamarckiem a jego uczniem był 

moment, w którym organizm nabywał cechy. U Lamarcka ze względu na charakter 

procesów używania i nieużywania narządów jedynie w pełni ukształtowane organizmy były 

w stanie się modyfikować. U Saint-Hilaire’ego natomiast proces przemian odbywał się na 

początku ontogenezy osobnika, gdy ten był w stanie embrionalnym. I tak zmiany 

środowiskowe – a dokładniej zmiany w atmosferze – wpływały na embrion, doprowadzając 

do jego przemiany. W ten też sposób gatunki, ewoluując ze wspólnego typu budowy, 

doprowadziły do powstania różnorodności typów, o których pisał Cuvier (Galera, 2021). 

Levittoux, idąc tym tropem, stwierdził, iż nie tylko gatunki powstały z jednego typu 

budowy, ale również cała rzeczywistość powstała z jednego wspólnego początku.  
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Teoria powstawania gatunków, jaką zaproponuje autor Filozofii Natury, będzie więc 

blisko związana z jego filozofią przyrody nieożywionej, w centrum której umieści atom. 

Atomy stanowić będą dla Levittoux podstawę całego istnienia, a ich ruch – przyczynę 

wszelkich zmian zachodzących w przyrodzie. Tworząc elementy składowe rzeczywistości 

przybiorą one w jego pracach wymiar mistyczny, będąc pierwszymi bytami, które stworzył 

Bóg: „Atom jest momentem stworzenia związku, typu materii, jest siłą wyrażoną, jest 

zarodkiem bytu natury, jest słowem wcielonym, jest verbum Pisma Świętego, jest 

stworzeniem” (Levittoux, 1869a, s. 34). Nazywając atom „słowem”, Levittoux próbuje 

pogodzić opis stworzenia z Księgi Rodzaju z ówczesną fizyką. Atomy stają się u niego 

materialnymi pośrednikami, za pomocą których Bóg tworzy świat. Stąd też atom określany 

jest również w jego pracach jako materialna idea, czy też przejście idei w materię  – gdyż to 

atomy łącząc się ze sobą tworzą byty materialne. Atomy łączą się ze sobą na mocy jednego 

uniwersalnego prawa, które Levittoux (1869a, s. 35) nazywa „siłą przyciągania w 

odpychaniu”. Ta oksymoroniczna nazwa wynika ze specyfiki funkcjonowania atomów, 

które w zależności od tego w jakie relacje ze sobą wchodzą – przyciągania czy odpychania – 

tworzą inne rodzaje bytów. Sam Levittoux doszedł do istnienia tej siły na drodze 

eksperymentu myślowego. Jak pisał, jeżeli istniałoby jedynie przyciąganie, to atomy 

połączyłyby się w jeden byt, przez co nie mogłaby istnieć zauważalna w przyrodzie 

różnorodność fenomenów. Gdyby zaś istniały tylko siły odpychania, atomy nie wchodziłyby 

ze sobą w żadne związki i nic nie mogłoby istnieć. Istniejąca w świecie siła musi utrzymywać 

więc wszystkie atomy w harmonii, wykazując jednocześnie możliwość przyciągania i 

odpychania, aby mogły one z jednej strony tworzyć ciała stałe, z drugiej zaś strony 

zachowywać ich odrębność. Atomów jest przy tym stała liczba, więc siła odpychania-

przyciągania wprowadza je w ciągły ruch, na mocy którego łączą się i rozpadają tworząc 

kolejne byty. Idea jednej siły jest wyrazem holistycznej wizji świata, jaką promuje Levittoux 

w swoich dziełach. Przyroda tworzy jedność, a jej harmonia jest determinowana przez 

prawo przyciągania-odpychania. Wszelkie inne siły w przyrodzie są jedynie pochodnymi 

tego prawa. Levittoux powołuje się na metaforę pryzmatu: tak jak przepuszczone przez 

niego białe światło tworzy paletę kolorów, tak przyciąganie-odpychanie może objawiać się 

w przyrodzie pod postacią wielu różnych zjawisk (Levittoux, 1869a). 

Cały świat żywy powstał zdaniem Levittoux dzięki Bogu, który naprowadził 

pierwsze atomy na odpowiednią trajektorię, tworząc wspólnego przodka wszystkich 

zwierząt.  „Bóg wyraził się w materii i jako prawo natury w szeregu wieków ciągle w niej 

czynny (…) rozwinął ją od atomu, aż do człowieka” (Levittoux, 1874, s. 298). Podstawą 

przemian ewolucyjnych był więc ruch atomów na drodze praw przyciągania-odpychania, 

sama zaś ewolucja zachodziła już w sposób bliższy temu, który wyłożył Saint-Hilaire, czyli 

na drodze oddziaływań środowiska. Ponieważ jednak celem Levittoux było wyjaśnienie 

ewolucji całego życia na ziemi, teorię Saint-Hilaire’ego należało rozszerzyć. I tak jeżeli 
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zdaniem Geoffroya przemiany dokonywały się w trakcie embriogenezy, to aby wyjaśnić 

powstanie i ewolucję wszystkich organizmów należało potraktować ziemię jako analog łona 

matki, zaś pierwszy organizm jako rozwijający się embrion (Levittoux, 1874). Porównanie 

ewolucji życia do rozwoju embrionalnego posłużyło Levittoux  również do wysnuwania 

hipotez na temat środowiska pierwotnej ziemi. Jeżeli więc embrion ludzki rozwija się w 

ciepłych i wilgotnych warunkach łona, to analogicznie pierwsze organizmy również 

ewoluowały w takich właśnie warunkach. Ewolucja była więc embriogenezą w globalnej 

skali1. Warunki środowiska zmieniając się doprowadzały do różnicowania się gatunków i 

tworzenia obecnie znanych podziałów taksonomicznych. I o ile Levittoux zakładał, że to 

ostatecznie Bóg kontrolował ewolucję gatunków, to podkreślał przy tym, że jego działanie 

było zapośredniczone przez zjawiska naturalne. W tym miejscu autor Zarysów… odwoływał 

się do katastrofizmu Cuviera. Zdaniem katastrofistów ziemia nawiedzana była przez 

globalne kataklizmy, które radykalnie zmieniały jej ukształtowanie i doprowadzały do 

wyginięcia całej biosfery, którą Bóg tworzył od nowa, przystosowując ją do nowych 

warunków. Levittoux również uznawał, że w historii ziemi pojawiały się katastrofy 

zmieniające środowisko, aczkolwiek nie miały one tak wyniszczającego charakteru jak 

sugerował Cuvier. Dzięki kataklizmom zmieniało się środowisko, przez co pojawiały się 

nowe czynniki zewnętrzne pobudzające dalsze przemiany gatunków (Levittoux, 1869a). 

Przemiany te miały charakter teleologiczny. Podobnie jak płód przemienia się aby nabyć 

cechy swojego gatunku, tak organizmy w trakcie ewolucji przemieniały się, aby zyskać 

swoją odpowiednią formę. Ponieważ jednak ewolucja uzależniona była od środowiska, to w 

momencie gdy warunki przestawały być korzystne, niektóre z gatunków nie miały 

możliwości zakończyć swojego procesu przemian. Levittoux porównuje ich sytuację do 

płodów, które za wcześnie wyszły z łona matki (Levittoux, 1874). Dlatego też w przyrodzie 

obok doskonałych (czyli takich, których ewolucja się zakończyła) gatunków jak np. człowiek, 

istniały organizmy niedokończone, czyli takie, które były zawieszone pomiędzy różnymi 

typami organicznymi. Takimi niedokończonymi organizmami były nietoperze, stanowiące 

stan pośredni między ssakami i ptakami, oraz zwierzokrzewy znajdujące się pomiędzy 

roślinami a zwierzętami (Levittoux, 1869b).  

W Zarysach… Levittoux przyjmie dość powszechne dla ówczesnego 

przyrodoznawstwa przekonanie, że wszystkie zwierzęta przedstawiają różne etapy rozwoju 

ewolucyjnego – tak więc ewolucja gatunku będzie polegać na stopniowym przechodzeniu 

przez te etapy. Podobny sposób myślenia na temat ewolucji można odnaleźć u pierwszych 

ewolucjonistów takich jak Lamarck czy Robert Chambers – według których procesy 

przemian wpisane były w wielki łańcuch bytu, w którym to człowiek znajduje się na 

szczycie, będąc jego zwieńczeniem (por. Wagner, 2020, s. 21-24, 43-54). I tak człowiek 

                                                 
1 Warto podkreślić, że słowo ewolucja było początkowo używane do określenia właśnie przemian 
embrionu (Urbanek, 2007), więc analogia zarysowana przez Levittoux nie jest aż tak nieoczywista.  
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rozpoczynając swoją ewolucyjną drogę pochodził od wspólnego pierwszego prostego 

organizmu, następnie zaś stopniowo przechodził przez poziom zwierzęcy, a następnie 

„małpi”, zanim osiągnął obecną doskonałość (Levittoux, 1869a). Problem z takim ujęciem 

ewolucji polegał na tym, iż mogło ono prowadzić do uznania współczesnych gatunków za 

swoiste „żywe skamieliny”, czyli przeszłe ewolucyjne formy, które nie zdążyły się 

przekształcić. Levittoux widząc więc w małpie jeden z przystanków na drodze do bycia 

człowiekiem, w późniejszych wydaniach pisał nawet, że ludzie pochodzą od małp 

charakterystycznych dla ich kontynentu. Pogląd ten prowadził go do wniosków o 

charakterze rasistowskim. I tak osoby czarnoskóre uznane zostały przez niego za 

wywodzące się od małp afrykańskich (Levittoux, 1874, s. 302), zaś Azjaci, żydzi, czy też 

mieszkańcy Indii i Brazylii za niżej rozwinięte formy ludzkie wywodzące się jeszcze z 

czasów przedpotopowych (Levittoux, 1869b, s. 210). Pomimo jednak tych problematycznych 

wątków, Levittoux nie głosił wyższości moralnej jednych ras ludzkich nad drugimi, czym 

wyróżnił się na tle ówczesnych ewolucjonistów.  

Dla Levittoux ewolucyjna droga człowieka stanowiła ważne przypomnienie tego, 

dlaczego tak ważny jest rozwój moralny. Jak pisał, pomimo tego, że człowiek otrzymał od 

Boga duszę i zmysł moralny, to mógł ciągle ulec demoralizacji, jeżeli oddałby się swoim 

zwierzęcym instynktom (Levittoux, 1869a). To połączenie demoralizacji z dewolucją, 

pojawiało się również u innych ewolucjonistów XIX-wiecznych, a najlepiej zostało wyrażone 

przez amerykańskiego paleontologa Edwarda Dinkera Cope’a. Cope, próbując 

zreinterpretować przekaz biblijny przez pryzmat teorii ewolucji, pisał o dwóch ścieżkach, 

jakie może wybrać człowiek: pierwszą była ewolucyjna droga rozwoju moralnego, drugą 

zaś, droga degeneracji polegająca na oddaniu się pierwotnym, zwierzęcym żądzom. Jak pisał 

(Cope, 1887, s. 169), kultura europejska reprezentuje prawidłową drogę ewolucji, polegającą 

na rozwoju moralnym, zaś wszystkie inne, które nie osiągnęły jej stopnia rozwoju, można 

było uznać za przykłady zdegenerowania. Levittoux, pomimo rasistowskich wątków w 

swojej filozofii, nie wygłaszał tak radykalnych opinii. Dla niego wszyscy ludzie niezależnie 

od koloru skóry posiadali duszę, a co za tym idzie równy potencjał do dalszego rozwoju lub 

demoralizacji (Levittoux, 1874). Egalitaryzm ów wynikał z jego pacyfistycznych przekonań. 

Dla Levittoux wojny, wyzysk, a nawet konflikty w świecie nauki były objawami 

demoralizacji, której należało się przeciwstawiać. Sposobem na to było życie zgodne z wolą 

Boską, która utożsamiana była przez niego z doktryną chrześcijańską, a w szczególności 

nauką Chrystusa o miłości bliźniego. Levittoux w swoim nawoływaniu do miłości i 

szacunku nie ograniczał się jedynie do ludzi. Nadanie człowiekowi duszy przez Boga 

należało rozumieć jego zdaniem jako część procesu ewolucyjnego, w którym dusza wyłoniła 

się z prostszej formy występującej u zwierząt. Ludzka wyjątkowość była więc niczym innym 

jak spotęgowaniem naturalnych sił funkcjonujących w przyrodzie i miała swe źródło u 

niższych organizmów (Levittoux, 1869b). Człowiek powinien więc szanować całą przyrodę 
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gdyż, podobnie jak on sam, stanowiła część Boskiego aktu stworzenia.  Wszystko co 

pochodziło od Boga zasługiwało zdaniem Levittoux na równy szacunek, dlatego też 

człowiek wielbiąc przyrodę czcił również Boga (Levittoux, 1869a).    

 

3. Odbiór myśli Levittoux na ziemiach polskich     

 

Dzieło Levittoux cieszyło się zainteresowaniem w momencie wydania jako jedna z 

niewielu polskich prac poświęconych zagadnieniom związanym z filozofią przyrody. 

Recenzenci pracy Levittoux widzieli w  Zarysie… i późniejszej Filozofii… wyjątek na polskim 

rynku wydawniczym – pracę, która próbowała wnieść do nauki coś nowego (Hertz, 1872; 

Łapicki, 1869a, Strzemiński, 1869). Jednak na tym kończyły się dobre opinie krytyków. 

Recenzenci krytykowali książkę za niezrozumiały i niejasny styl, niekonsekwentność i 

sprzeczność tez, a nawet przeinaczanie stanowisk krytykowanych myślicieli (Łapicki, 1869c; 

Strzemiński, 1869). Levittoux wchodził w polemikę z każdą nieżyczliwą mu recenzją. 

Oskarżycielski i bezpośredni styl jego odpowiedzi został nieprzychylnie odebrany zarówno 

przez redakcje pism, do których pisał, jak i samych czytelników. I tak np. w Przeglądzie 

Tygodniowym ukazał się list Mariana Próchnickiego, w którym komentując polemikę 

Levittoux z Julianem Ochorowiczem, stwierdzał, że autor Zarysu… na tyle niejasno 

formułował swoje argumenty, że dyskusja z nim była bezsensowna (Próchnicki, 1869). 

Levittoux (1869e, 118) odpowiedział na ten list stwierdzając, że Próchnicki jako laik nie 

powinien w ogóle zabierać głosu. Recenzent Biblioteki Warszawskiej, Bronisław Strzemiński, 

skomentował później całą sprawę pisząc, że dyskusje jakie autor Zarysu… prowadzi z 

krytykami przyprawiają o „niesmak i niedowierzanie” (1869, 137).  

Levittoux recenzentów najczęściej oskarżał o tendencyjność i niezrozumienie jego 

dzieła, co miało skutkować tym, iż nie zauważali oni jego oryginalności (Levittoux, 1869c; 

Levittoux, 1869d; Levittoux, 1874). Jednak wątek oryginalności pracy Levittoux poruszany 

był przez krytyków. Praca została uznana przez nich za wtórną, prawo przyciągania-

odpychania zostało uznane za kolejną wersję arche filozofów jońskich, koncepcja atomów za 

kontynuację poglądów Leucypa, zaś pomysł jedności sił wtórny do podobnej koncepcji 

Angelo Secchi (Łapicki, 1869b; Strzemiński, 1869; Próchnicki, 1869). Praca nie została 

również uznana za oryginalną w kontekście polskiej nauki. Zdaniem Łapickiego pomysł, iż 

wszelkie zjawiska można zredukować do działania jednego prawa został przedstawiony już 

wcześniej w  Myśli ogólnej fizjologii powszechnej Józefa Supińskiego, który zastosował go do 

nauk społecznych. Temu zarzutowi Łapickiego warto przyjrzeć się jednak dokładniej. I tak 

w swojej pracy Supiński (1883, s. 265-266) pisze, iż wszelkie istniejące prawa przyrody 

można sprowadzić do dwóch przeciwstawnych sił rzutu i rozkładu, które z kolei 

determinują relacje zachodzące w społeczeństwach. U Levittoux również pojawia się wątek 

uznania relacji międzyludzkich za wypadkową działania praw przyciągania-odpychania, 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 64 

aczkolwiek nie jest on rozwinięty do tego stopnia co u Supińskiego. Autor Zarysu… nie 

zagłębia się w analizę tego, jak dokładnie wygląda relacja między postulowanym przez 

niego pierwotnym prawem przyrody, a dynamiką społeczną. Sugeruje jedynie możliwość 

takich badań, ograniczając się do stwierdzenia, że życie w zgodzie z tymi prawami 

gwarantuje szczęście i pokój na świecie (Levittoux, 1869b). Ocena Łapickiego wydaje się więc 

być w tym przypadku przesadzona. Większą kontrowersję spowodowało porównanie prac 

Levittoux do filozofii Henryka Struve.  

Na podobieństwa między poglądami Levittoux i Struve zwrócił uwagę Józef 

Kraszewski przy okazji wydania zbioru listów Levittoux we Francji. Tekst, który zamieścił w 

Biesiadzie Literackiej, miał charakter pozytywny i nie oskarżał żadnego z autorów o plagiat 

(Kraszewski, 1877). Levittoux jednak, odpowiadając Kraszewskiemu, stwierdził, że poglądy 

przedstawione przez Struve w Syntezie dwóch światów stanowią plagiat jego pomysłów, które 

przedstawił wcześniej w Zarysie… (Levittoux, 1877a). Podobieństwo między Struve a 

Levittoux miało polegać głównie na ich zbliżonej tezie o relacji Boga do przyrody. W 

Syntezie… Struve stawia sobie podobny do Levittoux cel badań – próbuje pogodzić 

materializm reprezentowany przez scjentystów i pozytywistów z idealizmem filozofów 

chrześcijańskich. Po części spór ten Struve neutralizuje głosząc, że Bóg, będąc 

wszechobecnym, jest również częścią świata. Materialiści mają rację głosząc istnienie 

pewnych stałych praw przyrody, gdyż są one wyrazem obecności Boga w świecie, zaś 

idealiści mają racje głosząc istnienie czegoś więcej niż materia – gdyż ostatecznie świat jest 

odbiciem umysłu Boga (Struve, 1876). Levitoux widział w tych tezach powtórzenie swoich 

poglądów, o co oskarżał Struve’a na łamach Biesiady Literackiej, później zaś, gdy ta 

postanowiła nie publikować jego polemik, na łamach Wieku i Echa (Levittoux, 1877a; 

Levittoux, 1877b; Levittoux, 1877d). Struve odpowiadał na te zarzuty stwierdzając, że 

Levittoux nie znając historii filozofii przypisuje sobie tezy, które znane były od lat. Jak pisał: 

„…trzeba jednym słowem stracić jasność poglądu na rzeczy, aby na serio wmówić sobie, że 

powyższe zdanie o stosunku Boga do natury jest wynalazkiem autora…” (Struve, 1877, s. 3). 

Analizując tezy Struve’a i Levittoux, trudno jest się zgodzić z zarzutami o plagiat. Levittoux 

nie określił precyzyjnie na jakiej zasadzie polegała relacja Boga do stworzonego przez niego 

świata. U Struve jest ona zakreślona jasno: świat, będąc dla Boga jedynie wyrazem jego 

umysłu, wchodzi z nim w relację podobną do tej, którą człowiek ma z własnymi myślami 

(Struve, 1876). Levittoux, próbując udowodnić winę Struve, powoływał się na ustępy ze 

swoich Listów… jako na dowód plagiatu (Levittoux, 1877d)2. Pisał w nich, podobnie jak 

Struve, iż Bóg, będąc wszechobecnym, nie istnieje na żadnym odrębnym planie egzystencji. 

Problem jednak w tym, że Listy… zostały wydane już po Syntezie… I biorąc pod uwagę, że 

                                                 
2 Warto dodać, iż między Struve i Levittoux istniały realne różnice filozoficzne . Wymienienie ich 
wszystkich wychodzi poza zakres tego artykułu, ale jako jeden z ważniejszych warto wskazać ich 
podejście do materii. Jak zwracał uwagę Struve (1877, 14-15) on sam widział w niej rodzaj abstrakcji 
ludzkiego umysłu, z kolei zaś Levittoux wierzył w jej realność. 
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wcześniej Levittoux takiej tezy nie wygłosił, należałoby raczej przypuszczać, iż to on 

zapożyczył tę tezę z Syntezy…, nie zaś na odwrót. 

Niektórzy z recenzentów zauważali jednak oryginalność pracy Levittoux. Wyjątkowo 

pozytywna recenzja została opublikowana w Przeglądzie Tygodniowym przez Juliana 

Ochorowicza. Chwalił on oryginalność dzieła nazywając Zarys… „znakomitszym nabytkiem 

dla naszego naukowego piśmiennictwa”  (Ochorowicz, 1869, s. 37). Ochorowicz widział w 

pracy Levittoux próbę zaznajomienia polskich konserwatystów z ostatnimi odkryciami 

naukowymi przez maskowanie typowo pozytywistycznych idei i teorii językiem religijnym 

(Ochorowicz, 1869). Ocena intencji autora Zarysu… była oczywiście błędna, co wytknął 

Ochorowiczowi sam zainteresowany (Levittoux, 1869c). Wniosek Ochorowicza co do 

motywacji stojących za ewolucyjnym teizmem Levittoux jest lepiej zrozumiały w kontekście 

panujących wówczas sporów między ewolucjonistami i środowiskami religijnymi. Spór ten 

przybrał szybko charakter ideologiczny i podzielił polskich intelektualistów na pro-

ewolucyjnych liberałów i socjalistów opowiadających się za pozytywizmem, oraz na anty-

ewolucyjnych konserwatystów związanych z filozofią klasyczną (Konstańczyk, 2015). Próby 

syntezy obu podejść nie były zbyt częste, a nawet, jak pokazuje przykład Ochorowicza, 

trudne do wyobrażenia. Stąd też łatwiej było uznać syntetyczne podejście Levittoux za fortel 

w dyskusji z kreacjonistami, niż za szczerą próbę stworzenia teistycznej reinterpretacji 

koncepcji ewolucji3. Jednak pomysły Leittoux znalazły uznanie również wśród osób 

szukających sposobów pogodzenia religii z nauką. Piszący dla Przyrody i Przemysłu Antoni 

Skórkowski, który również głosił możliwość poznania natury Boga za pośrednictwem nauk 

przyrodniczych (Skórkowski, 1881), powoływał się na Zarys… w swoim artykule „Geneza 

miłości”. Tezy Levittoux posłużyły mu na potwierdzenie własnej idei o powszechności 

miłości jako prawa przyrody, które miało charakter podobny do sił przyciągania-odpychania 

(Skórkowski, 1880). Wiadomo również, że przemyślenia Levittoux stały się podstawą 

przynajmniej jednego wykładu popularnonaukowego poświęconego wykazaniu zgodności 

zapisu biblijnego z obecnym stanem nauki, o czym informowało pismo Wiarus (Krajewicz, 

1874). 

                                                 
3 Oczywiście Levittoux nie był jedynym polskim myślicielem próbującym połączyć ewolucjonizm z 
myślą religijną. Jeszcze w 1860 roku Adam Chałupczyński próbował stworzyć teistyczną teorię 
ewolucji. Później, już po wydaniu Zarysu…, pojawiały się również głosy zaprzeczające temu jakoby 
teoria Darwina miała charakter ateistyczny, pisali o tym m.in.: Henryk Hoyer (1895), Antoni 
Skórkowski (1881) czy Bronisław Rejchman  (1882). Reakcja Ochorowicza nie obrazuje więc tego, że 
próby syntezy nie istniały w ogóle, lecz iż były one wyjątkowo rzadkie w latach 60-tych XIX wieku. W 
latach późniejszych wraz z uspokojeniem się pierwszych reakcji na ewolucjonizm, pojawiało się co raz 
więcej głosów za możliwością pogodzenia ewolucjonizmu i religii.  
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4. Ewolucjonizm Levittoux na tle postdarwinowskiej biologii 

 

Można jednak zadać pytanie, jak teoria ewolucji Levittoux, prezentowała się w 

kontekście międzynarodowym? Pytanie to jest problematyczne, gdyż ewolucjonizm 

Levittoux jest trudny do sklasyfikowania. Najbardziej oczywista kategoria jaką można mu 

przypisać jest „geoffroyizm”, lecz i ona rodzi pewne problemy. Zgodnie z definicją Ernsta 

Mayra, nurt ten charakteryzował się podkreślaniem roli wpływów środowiskowych na 

przemiany gatunków i był częścią szerszego nurtu ewolucyjnego – neolamarkizmu. 

Neolamarkizm, będący rozwinięciem teorii Lamarcka, stanowił jeden z najważniejszych 

nurtów w XIX-wiecznej biologii ewolucyjnej. Pomimo, iż neolamarkizm powstał jako 

alternatywa do darwinizmu, opowiadający się za nim myśliciele inkorporowali do swoich 

teorii mechanizm doboru naturalnego, przyznając mu drugorzędną rolę w procesach 

ewolucji, w porównaniu do ważniejszego mechanizmu używania i nieużywania narządów 

(Mayr, 1982). Problem z nazywaniem Levittoux „geoffroyistą” w sensie Mayra polega na 

tym, iż nie akceptował on żadnego z popularnych wówczas mechanizmów ewolucyjnych. 

Odrzucał zarówno mechanizmy proponowane przez Lamarcka (Levittoux, 1869a, s. 151-

152), jak i Darwina, zarzucając mu, że dobór naturalny, będąc procesem polegającym na 

eliminacji, nie mógł powodować wykształcenia się nowych cech (Levittoux, 1869b, s. 441-

442). Nie akceptował również dziedziczenia cech nabytych (niesłusznie przypisując 

autorstwo tej koncepcji Darwinowi) – opierając się na anegdotycznym argumencie o 

niedziedziczności talentów wśród ludzi (Levittoux, 1869b, s. 449-450). Teoria Levittoux nie 

wpisuje się więc w nurt neolamarkowski, a co za tym idzie w „geoffroyizm” w rozumieniu 

Mayra, właśnie przez odrzucenie większości z charakterystycznych tez tego nurtu. Filozofię 

Levittoux wypadałoby określić raczej prawdziwym „geoffroyizmem”, gdyż w 

przeciwieństwie do innych koncepcji XIX-wiecznych kwalifikujących się do tej kategorii, w 

pełni opierała się na oryginalnej myśli Saint-Hilaire’ego (por. Wagner, 2020, s. 76-81). Co 

więcej, jego koncepcję można uznać za „uniwersalny geoffroyizm”, gdyż zastosował on 

zasadę biernych przemian transmutacyjnych embrionu do każdej sfery rzeczywistości. Nie 

tylko rozwój gatunków traktowany był przez niego jako analogiczny do ontogenezy. 

Levittoux widział również w rozwoju Ziemi odbicie rozwoju osobniczego, traktując np. 

kataklizmy jako odpowiedniki chorób organizmu (Levittoux, 1869a). Stworzył tym samym 

jeden uniwersalny model ewolucjonistyczny zarówno dla przyrody ożywionej jak i 

nieożywionej.  

Problem z klasyfikacją teorii Levittoux wynika więc z faktu, iż nie przedstawił on 

żadnego hipotetycznego mechanizmu ewolucji. W Zarysie… wymienia trzy możliwe 

przyczyny ewolucji: pierwszą, którą odrzucał jako niemożliwą, była hybrydyzacja, dwie 

kolejne związane były z działaniem wewnętrznych sił organizmu, które miały powodować 
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przemianę gradualną lub saltacyjną. Zdaniem Levittoux (1869a) owe siły odpowiadały 

również za ontogenezę. Powstawało więc pytanie: w jaki sposób ta sama siła była raz 

odpowiedzialna za rozwój osobniczy, a raz za rozwój gatunku? Na pytanie to Levittoux nie 

odpowiada. Ewolucja zachodziła według niego po prostu samoistnie przy odpowiednich 

warunkach. Podejście to przypomina teorię ortogenezy popularną na przełomie XIX i XX 

wieku. Ortogenetycy również stwierdzali, że ewolucja jest naturalnym fenomenem 

uzależnionym od wewnętrznej siły rozwoju, którą posiadają organizmy żywe. I o ile 

rzeczywiście Levittoux głosił istnienie immanentnych sił odpowiedzialnych za przemiany, to 

różnica między nim a ortogenetykami, polegała na tym, jaką rolę przypisywali środowisku. 

W ortogenezie na ciągle ewoluujący gatunek oddziaływało zmienne środowisko, które 

doprowadzało do jego adaptacji (Wagner, 2020). U Levittoux ewolucja nie polegała na 

przystosowaniu do środowiska, a była po prostu przez nie uruchamiana. Stąd też, w 

Zarysie… nie znajdziemy rozważań na temat przystosowania gatunków do  otoczenia. Brak 

zainteresowania zjawiskiem adaptacji wyjaśnia, dlaczego Levittoux nie wyłożył w swoich 

pracach żadnej konkretnej propozycji mechanizmu ewolucyjnego. Ponieważ ewolucja była 

niczym innym jak odmianą ontogenezy, nie można było mówić o przystosowaniach, gdyż 

zmiany w osobniku podążały według pewnego ustalonego planu, a nie były związane z 

wymogami otoczenia. Brak zainteresowania kwestią adaptacji odbijał się później w sposobie, 

w jaki Levittoux krytykował innych ewolucjonistów. I tak Adama Chałupczyńskiego 

uznawał jedynie za nieudolnego kontynuatora myśli Darwina, zaś samego Darwina, którego 

uznawał za kontynuatora Lamarcka, oskarżał o to, że świadomie zataił swoje inspiracje 

Saint-Hilairem w celu przywłaszczenia sobie jego pomysłów (Levittoux, 1869b). Krytyka ta 

była oczywiście bezzasadna i ukazywała niezorientowanie Levittoux we współczesnej mu 

biologii ewolucyjnej. Chałupczyński rzeczywiście akceptował dobór naturalny, ale widział w 

nim jedno z wielu praw ewolucyjnych (wymieniał ich aż siedem), które obowiązywało 

jedynie wśród najbardziej rozwiniętych gatunków (Chałupczyński, 1880). Teoria Darwina 

zaś, opierając się na działaniu doboru naturalnego, zdecydowanie różniła się od koncepcji 

Lamarcka i Saint-Hilaire’ego, u których mechanizm ten nie występował. Levittoux, nie 

zważając na mechanizm przemian, stawiał znak równości pomiędzy wszystkimi teoriami 

ewolucyjnymi nie widząc dzielących ich różnic. W tym kontekście może zastanawiać, czy 

opowiedzenie się przez niego za teorią Saint-Hilaire’ego było wyborem jedynie arbitralnym? 

I jeżeli nie, to na czym opierał tę decyzję, skoro nie interesowały go mechanizmy przemian 

ewolucyjnych? 

Oczywiście można wysunąć hipotezę, iż Levittoux był na tyle zainspirowany 

wykładami Izydora Saint-Hilaire’ego, że bezdyskusyjnie przyjął teorię jego ojca za jedyną 

prawidłową. I o ile hipoteza ta jest prawdopodobna, specyfika poglądów Levittoux wskazuje 

na jeszcze jeden czynnik, który mógł na niego wpłynąć. Pomimo, że Levittoux powrócił do 

Polski w 1855 roku, omijając więc francuską dyskusję nad darwinizmem, to nadal główną 
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wiedzę naukową czerpał właśnie z pozycji francuskojęzycznych. Wpływ ten widoczny jest 

chociażby w tym, jak zrównuje darwinizm do odmiany lamarkizmu, ale również w jego 

braku zainteresowania mechanizmami ewolucyjnymi. Francuscy ewolucjoniści niechętnie 

zagłębiali się w badanie mechanizmów ewolucyjnych, widząc w tym przedsięwzięcie 

przekraczające możliwości metody naukowej. Wynikało to z popularności filozofii 

pozytywistycznej i metodologii eksperymentalnej promowanej przez najważniejsze postacie 

ówczesnej nauki francuskiej – Claude’a Bernarda i Louisa Pasteura. Francuska nauka nie 

interesowała się badaniami mechanizmów przemian aż do lat 20-tych XX wieku (Herring, 

Loison, 2017). Zrozumiałe jest więc, że i Levittoux nie zagłębiał się w tę tematykę w latach 

60-tych XIX wieku. Levittoux od francuzów zapewne przejął również przekonania 

metodologiczne. Gdy więc krytykował eksperymenty Darwina na gołębiach, stwierdzając 

(Levittoux, 1869b, s 444), że ten nie wykazał przemian gatunków, a jedynie powstawanie ras, 

to stosował się do metodologii zoologii francuskiej, wymagając jednoznacznego 

eksperymentalnego dowodu przemiany jednego gatunku w drugi. Oczywiście w tym 

momencie można stwierdzić, że pod tym względem również „geoffroyizm” nie powinien 

być traktowany jako teoria zgodna z tym metodologicznym standardem. Jednak francuscy 

ewolucjoniści posiadali bardziej inkluzyjną koncepcję eksperymentu i rozszerzali jego 

znaczenie również na obserwację. Tezy wysunięte na podstawie obserwacji mogły być więc 

uznane za eksperymentalne, jeżeli doszło się do nich na drodze naukowego rozumowania 

np. hipotetyczno-dedukcyjnego (Herring, Loison, 2017). W tym też sensie Saint-Hilaire, 

bazujący swoją teorię na analizach budowy różnych gatunków zwierząt, mógł się jawić jako 

badacz przedstawiający lepsze argumenty naukowe za transmutacjonizmem, niż Darwin 

pracujący jedynie na rasach gołębi.  

Levittoux, pomimo więc tego, że tworzył na ziemiach polskich, był kontynuatorem 

tradycji francuskiej. I tak jak Saint-Hilaire, który porównywał budowę różnych zwierząt aby 

ukazać wspólnotę ich budowy, tak i Levittoux porównywał zdobycze ówczesnej nauki aby 

zbudować z nich teorię „wszystkiego”. Stąd też mógł widzieć w sobie kolejnego z 

genialnych praktyków jak Palissy, gdyż ostatecznie jego praca nie opierała się na 

teoretyzowaniu, a na obserwacji i porównaniu, czyli była w zgodzie ze standardami 

metodologii francuskiej zoologii. Dlatego też mógł napisać, iż: „W książce (tj. Filozofii Natury 

– dop. aut.) więc mojej, przez ścisłą obserwację analogii i pokrewieństwa między 

najróżnorodniejszymi zjawiskami całej natury, czyli tłumacząc w właściwy sposób fakty 

naukowe wypadkiem ścisłej obserwacji wieków będące (…) przyszedłem, zdaniem moim, 

do rozwiązania tajemnicy mechanizmu wszechbytu” (Levittoux, 1874, s. 452). 
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Wnioski 

 

Levittoux publikując Zarys filozofii przyrody z entuzjazmem podchodził do swojego 

dzieła, uważał, że wnosi wiele do rozwoju wiedzy i przyniesie mu pośmiertną sławę: „Jeżeli 

to będzie światło uznania, niech zleje błogie swe dary na ukochane dzieci moje, niech im 

będzie, po kochającym ich ojcu, ostatnich jego uczuć dla bliźnich i czci najgłębszej dla 

Stwórcy, wspomnieniem.” (Levittoux, 1869a, s. 18). Ten entuzjazm opuścił go jednak po 

pierwszych recenzjach i wielu polemikach z krytykami. Już w bardziej pesymistycznym 

tonie pisał w ostatnich wydaniach swojej Filozofii…: „Streszczając w Zarysie filozofii natury 

całego życia mego duchową pracę, sądziłem, że się zasłużę ludzkości, że się czegoś z niej 

dowiedzą ziomkowie. — Zawiodłem się: gdyż zamiast uznania, na ciągłe naraziłem się tylko 

ze wszech stron pociski” (Levittoux, 1874, s. 521). W notce pośmiertnej zamieszczonej w 

Tygodniku Ilustrowanym na cześć Levittoux redakcja przede wszystkim pisała o nim jako o 

lekarzu, który walczył z homeopatią i starał się używać najnowszych zdobyczy medycyny 

we własnej praktyce. Jego dzieło zostało przemilczane, gdyż jak pisała redakcja, nekrolog nie 

był miejscem, w którym należałoby osądzać filozoficzne znaczenie książki zmarłego. 

Zamieszczono jednak następujący komentarz: „… musimy jednakże przypomnieć, że 

wywołała ona ruch i pobudziła niejeden umysł do badania kwestii filozoficznych, których 

przedtem rzadko kto dotykał” (Jenike, 1879, s. 162). Zarys… został więc zapamiętany jako 

praca oryginalna i kontrowersyjna. Pytanie jak powinniśmy go oceniać ze współczesnej 

perspektywy? 

Prace Levittoux wpisują się w nurt ewolucjonizmu przełomu XIX i XX wieku, który 

Peter Bowler (1988) określił mianem „ewolucjonizmu rozwojowego”. Jak zauważał, część 

postdarwinowskich naturalistów nie była w stanie w pełni zrozumieć i zaakceptować teorii 

doboru naturalnego, stąd też odwoływała się do koncepcji predarwinowskich. To też 

skutkowało powstaniem szeregu konkurencyjnych do darwinizmu teorii ewolucyjnych, jak 

neolamarkizm i ortogeneza. Teorie te, będące przedstawicielami „ewolucjonizmu 

rozwojowego”, charakteryzowały się założeniem teleologiczności procesów ewolucyjnych, 

które wpisywały się w wielki łańcuch bytu. Ewolucjonizm Levittoux współdzielił z nimi te 

cechy, tak więc może być zaliczony do tego samego nurtu niedarwinowskiego 

transmutacjonizmu. Dodatkową cechą, jaką Levittoux współdzielił z twórcami nurtu 

„rozwojowego”, było medium, za pomocą którego głosił on swe poglądy. Niedarwiniści, nie 

mogąc dać pełnego wyrazu swoich poglądów na ewolucję w pismach fachowych, 

publikowali swoje tezy w literaturze popularnonaukowej. Wpływowi neolamarkiści i 

ortogenetycy, tacy jak Edward D. Cope i Theodore Eimer, pisali więc proste do przyswojenia 

książki dla laików – obrazując swoje poglądy najczęściej za pomocą łatwych do zrozumienia 

porównań z życia codziennego lub szkolnej fizyki i matematyki. W ten też sposób byli w 



BIBLIOTEKA KWARTALNIKA NAUKOWEGO FIDES ET RATIO  

 

 KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO  4(48)2021   ISSN  2082-7067 
 

 

Strona 70 

stanie spopularyzować swoje poglądy, pomijając przeszkodę, jaką było zdominowane przez 

darwinistów środowisko naukowe (Ulett, 2014). W pracy Levittoux widzimy podobne 

zabiegi. Zarys… stanowił emulgację dobrze znanych faktów naukowych 

zreinterpretowanych przez pryzmat prywatnych poglądów autora. Tam natomiast, gdzie 

Levittoux natrafiał na problemy z wyjaśnieniem działania proponowanych przez siebie 

praw, odwoływał się do prostych metafor, porównując np. prawa przyciągania-odpychania 

do wojen, sojuszy czy uczucia miłości i nienawiści (Levittoux, 1869a; Levittoux, 1874). 

Ostatecznie te próby popularyzacji nie odniosły większego skutku, a w ówczesnej literaturze 

można znaleźć tylko kilka pozytywnych odniesień do filozofii Levittoux. Jego teorię trudno 

więc uznać za przełomową z perspektywy współczesnej nauki. Jednak z perspektywy 

historycznej zasługuje ona uwagę z dwóch powodów: po pierwsze, stanowi ciekawy 

przypadek „geoffroyizmu”, wyłamujący się z prostego opisu Mayra, który widział w tym 

nurcie jedynie odłam neolamarkizmu – do którego teoria Levittoux z pewnością nie należała; 

po drugie zaś, ewolucjonizm Levittoux, należąc do nurtu „ewolucjonizmu rozwojowego”, 

pokazuje szerszy kontekst dyskusji na temat teorii ewolucji na ziemiach polskich, który 

najczęściej w literaturze przedmiotu redukowany był do prostego podziału na zwolenników 

Darwina i jego przeciwników-kreacjonistów. Przypadek Levittoux pokazuje, że spoglądając 

jeszcze raz na dzieje ewolucjonizmu w Polsce i wychodząc poza tę prostą dychotomię, 

można odnaleźć polskich przedstawicieli niedarwinowskiego nurtu „ewolucjonizmu 

rozwojowego”.      
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