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2. analiza struktury teorii doboru natural-
nego w wersji Darwina pokazuje, że teoria 
ta, podobnie jak i inne teorie naukowe, po-
wstała poprzez zastosowanie zabiegów defor-
macyjnych, czyli — stosownych do potrzeb 
badawczych — uproszczeń teoretycznych. 

Natomiast światopoglądowe i filozoficzne 
konsekwencje darwinowskich idei ewolucyj-
nych upatrywać należy w: 

1. uwolnieniu filozoficznej wizji historii 
naturalnej od treści (i argumentacji) teologii 
naturalnej; 

2. podważeniu teoretycznych podstaw 
XIX-wiecznej filozofii oraz teo- i antropocen-
trycznego poglądu na świat; 

3. zrównaniu statusu gatunku ludzkiego 
ze statusem innych gatunków biologicznych: 
wszystkie gatunki bez wyjątku podlegają 
temu samemu mechanizmowi przemian ewo-
lucyjnych — doborowi naturalnemu. 

Wydaje się jednak, że największą zaletą 
ewolucyjnej idei Darwina-Wallace’a jest fakt, 
że wprowadzili oni do badań nad zmienno-
ścią gatunków taki sposób myślenia i wy-
jaśniania zjawisk zmienności biologicznej, 
który znajduje zastosowanie nie tylko w „kla-
sycznych” dziedzinach biologii, ale, jak to 
obecnie już wyraźnie widać, znacznie prze-
kracza ramy, jakie swej teorii wyznaczył ich 
twórca. 

TWO HUNDRED YEARS OF EVOLUTION IDEA IN BIOLOGY 
LAMARCK — DARWIN — WALLACE

Summary

This paper presents evolution idea, as proposed 
by J. B. Lamarck (“Philosophy of Zoology”), natural 
selection theory by Ch. Darwin (“On the Origins of 
Species”) together with main ideas from A.R. Wal-
lace’s book “Darwinism”. 

In Lamarck’s theory I’ll focus on (de)gradation 
theory, nominalist understanding of the term species 
in biology, as well as evolution theory. The latter is 
of great importance, as it shows how evolutionary 
changes lead to adaptations. In this view, negative 
environmental conditions change is usually spiritus 
movens of evolution. 
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