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DABARTINĖS BIJOLOGIJOS MOKSLO BEND
ROJI KRYPTIS

Bijologijos mokslais vadiname tokią mokslų sritį, kurioje tyrinėjamas 
organinis pasaulis. Taigi į tą sritį įeina viskas, kas yra surišta su žmo
gaus, gyvulių, ar augalų kūno struktūra, jų gyvenimu ir įvairiais to gy
venimo apsireiškimais, kurie dabar yra matomi ir jaučiami, ar kurie galėjo 
būti matomi ir jaučiami seniau. Ir nėra nė vienos mokslo srities, kuri taip 
arti prieitų prie pačių intimiausių žmogaus gyvenimą reguliuojančių fi
zinių apsireiškimų, kaip bijologija. Dėlto bijologijos specijalistų, jei ne 
mokslininkų, tai bent praktikantų yra labai daug.

Ir tikrai bijologijos moksluose šiais laikais dirba labai daug rim
tų darbininkų. Yra jų ir Lietuvoje, tačiau apie juos mes mažiau te
girdime, nes jie neturi laiko ir nemato reikalo reklamuotis, o kiti apie 
juos tyli. Juk įvairūs javų, augalų, žuvų, gyvulių rimti tyrinėtojai visi 
yra bijologijos mokslo darbininkai. O tokių Lietuvoje turime nors nedi
delį, bet gražų skaičių.

Tikrąją bet kurios mokslo srities pažangą ir siekius galime spręsti iš 
toje srityje dirbančiųjų mokslininkų ir iš jų spausdinamųjų raštų skai
čiaus. Mokslininkų skaičių galime maždaug spėti iš įvairių specijalių 
mokslo sričių mokslininkų suvažiavimų, o spausdinamųjų raštų skaičių ir 
vertę, sekant moksliškąją spaudą.

Bijologų mokslininkų suvažiavimai, nežiūrint šių sunkių krizio laikų, 
yra labai dideli. Prisiminkime tik neseniai buvusius botanikų (Londone), 
zoologų (Paduvoje), fizijologų (Romoje) kongresus, kuriuose dalyvavo po 
tūkstanti ar daugiau mokslininkų. Kituose bijologijos mokslų kongresuose, 
kurių kas metai esti po keletą, dalyvauja šimtai mokslininkų. Atsimenant, 
kad tik dalis, ir tik maža dalis, mokslininkų kongresuose dalyvauja, gali
me sakyti, kad šiais laikais bijologijos moksluose rimtai dirba labai daug 
mokslininkų.

Nors kongresai ir parodo juose dalyvaujančių mokslininkų skaičių, jų 
siekius ir darbus, tačiau dėlto, kad tik maža dalis mokslininkų kongre
suose dalyvauja ir nevisi jų raštai yra spausdinami, būtų sunku dar spręsti
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apie bijologijos mokslų srities pažangą. Taigi, mano nuomone, geresnis bi
jologijos mokslų srityje mokslininkų darbų ir jų krypties įrodymas yra 
jų spausdintieji raštai įvairiuose mokslo žurnaluose. Dabartiniais laikais, 
daug rimtesniųjų bijologų, kaip ir kiti mokslininkai, savo moksliškus dar
bus ir teorijas aprašo ir spausdina įvairiuose savo specialybės perijodiniuose 
leidiniuose. Tokios rūšies knygos ir žurnalai, paprastai leidžiami įvairių 
mokslo įstaigų ir specijalistų redaguojami, spausdina, ar bent stengiasi 
spausdinti, tik rimtus straipsnius ar veikalus, arba, kaip paprastai yra pri
imta manyti, tik tokius, kurie įneša ką nors naujo į tą dalyką, apie kurį 
kalbama. Ir tokių moksliškų periodinių leidinių bei žurnalų įvairiose pa
saulio šalyse ir įvairiomis kalbomis spausdinama daugiau, kaip tūkstantis. 
Nevisi šie žurnalai ir kiti perijodiniai leidiniai yra vienodos vertės moks
lingumo atžvilgiu. Akademijų, universitetų ir mokslinių draugijų leidi
niai paprastai pasižymi didesniu rimtumu, negu privačių asmenų, pasipel
nijimo tikslais leidžiamieji laikraščiai. Tačiau, atsirandant daugiau ty
rinėjimų ir straipsnių, ir privatiškieji leidiniai parodo daugiau selekty
vumo ir straipsnių rašytojams stato didesnius reikalavimus mokslingumo 
atžvilgiu, kaip statydavo prieš porą dešimčių metų.

Tūkstantį įvairių žurnalų ir leidinių, kurie dažnai išleidžiami po ke
letą kartų per metus, nors ir visas kalbas mokančiam, būtų neįmanoma per
skaityti. Ir dėl kalbų įvairumo, dėl pačių žurnalų gausumo, bei dėl jų 
brangumo tik maža dalis tų žurnalų paprastam bijologui prieinama. Spe
cijalių bijologijos mokslų, kaip ir kitų mokslų, žurnalai ir knygos bran
giai kaštuoja atspausdinti, brangiai jie ir parduodami. Dėl jų brangumo 
tik kelios didžiosios pasaulinio masto bibliotekos įstengia dalį tokių lei
dinių įsigyti, kitos bibliotekos ir patys mokslininkai turi pasitenkinti tik 
pačiais reikalingiausiais jo specijalybei leidiniais.

Nors tyrinėti ir gerai žinoti visos bijologijos mokslų niekas, da
bar negali, tačiau apie įvairių šakų pažangą kiekvienas bijologas privalo 
šį tą žinoti ir ją sekti. Ir dėlto visiems bijologijos mokslus tyrinėjantiems 
mokslininkams yra reikalinga kokia nors centralinė įstaiga, kuri suvestų 
įvairių šakų specijalistus, parodydama kas, kur ir kaip yra dirbama, tuo 
padėdama orientuotis netik kitose šakose dirbantiems specijalistams, bet ir 
toje pačioje šakoje savo specijalybėje įgyti tikslesnių žinių. Tokios cen— 
tralinės įstaigos vietą užima įvairiose kalbose leidžiamieji specijalūs abs
traktų žurnalai, kurie per savo bendradarbius seka reikalingųjų šakų 
mokslinę spaudą ir, padarę visų tinkamų raštų santraukas, jas atspausdina.

Mokslinių straipsnių santraukas spausdinantieji leidiniai, paprastai yra 
leidžiami įvairių mokslo draugijų ir privačių filantropų lėšomis. Paties 
leidinio redakcijon įeina įvairių šakų specijalistai, kurie įvairiais būdais 
santykiuoja su daugybe visose šalyse esančių specijalistų. Redaktorių 
specijalistų svarbus uždavinys susekti visus jų vedamojo skyriaus mokslo
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šakoje atspausdintus straipsnius, padaryti tų straipsnių santraukas ir, kaip 
galima greičiau, jas atspausdinti. Šiam savo darbui paprastai jie surenka 
nemažą skaičių korespondentų iš pačių autorių, ar kitų specijalistų, kurie 
jiems padeda. Ir gerai suorganizuotas toksai perijodinis leidinys gali pa
daryti ir atspausdinti, jei ne visų, tai bent daugumos parinktosios srities 
mokslinių raštų santraukas. Bijologas, naudodamasis tokiais bijologinių 
mokslų santraukas darančiais žurnalais, gali neblogai orientuotis ne tik 
savo specijalybėje, bet ir bendrai visoje bijologijos mokslų srityje. Žino
ma, iš tų santraukų jis gauna tik menką supratimą apie bendras įvairių 
mokslininkų darbo išvadas, bet, reikalui esant, jis gali įsigyti ir visą vei
kalą, nes tokia santrauka, paprastai, nurodo kur ir kada visas darbas yra 
aprašytas.

Įvairių bijologijos mokslų specijalybių santraukas spausdinančių žur
nalų yra visose didesnėse šalyse. Keletas jų yra spausdinama vokiečių 
kalba, keletas prancūzų, keletas anglų, bet iš jų visų plačiausiai ir giliau
siai užsimojęs yra Amerikos įvairių mokslo draugijų Philadelphijoje lei
džiamas mėnesinis žurnalas „Biological Abstracts“, kuris eina nuo pra
džios 1927 metų. Šiame žurnale yra spausdinamos ilgesnės ar trumpesnės 
santraukos iš visų bijologijos mokslų srityje spausdinamų straipsnių, iš
skiriant tik tuos, kuriuose rašoma kliniškos ir praktiškos medicinos klausi
mais, nes jiems yra leidžiamas kitas platus specijalus žurnalas „Biological 
Abstracts“, 1933 metais pradėjo spausdinti jau septintąjį tomą, o šeštąjį 
užbaigė gale 1932 metų.

„Biological Abstracts“ redakcija labai stropiai seka mokslinę bijolo
gijos spaudą visose šalyse ir visose kalbose, ir per pirmuosius šešerius 
metus spėjo atspausdinti trumpesnes ar ilgesnes santraukas pusantro šimto 
tūkstančių straipsnių. Nors aiškiai suprantama, kad nė viena redakcija 
negali visų bijologijos mokslų srityje spausdinamųjų straipsnių susekti, 
tačiau mūsų tikslui yra pakankamai didelis skaičius, kuriuo vadovaujantis 
galime šiek tiek orientuotis, kurioje nors bijologijos mokslų šakoje, kiek 
yra dirbama ir rašoma, taigi, kurion pusėn krypstama.

Peržiūrėję šiame žurnale paminėtus ir suskirstytus straipsnius, pa
matysime, kad jie skirstomi į penkias beveik skirtingas dalis. Tiesą sa
kant, tos grupės nors ir natūralios, tačiau nėra labai griežtai viena nuo 
kitos atsiskyrusios. Labai dažnai galime rasti straipsnių, kuriuos pagal 
jų turinį nesunku būtų priskirti prie dviejų ar net daugiau grupių. Dažnai 
sunku pasakyti, kur viena grupė baigiasi, o kita prasideda. Tačiau dėl 
patogumo suskirstę į grupes gausim jų net penkias, kurios savo tarpe 
viena nuo kitos šiuo ar tuo skiriasi. Pirmoji tų grupių yra bendrosios 
bijologijos grupė. Į tą grupę įeina tokie straipsniai ir veikalai, kuriuose 
kalbama apie bijologiją ir įvairius jos reiškinius, bet ji nei naujų faktų, nei 
naujų bijologinių reiškinių neaprašinėja. Tai yra raštai apie bijologiją, 
bet ne bijologijos mokslų darbai. Į šitą grupę skiriami raštai iš bendrosios
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bijologijos (1587), iš istorijos, bijografijos ir biblijografijos (3899), iš evo
liucijos (338) ir iš bijometrijos (221), nors šioji pastaroji mokslo šaka 
gali būti skiriama ir prie fizijologinių ir prie morfologinių. (Iš viso 6046 
straipsniai).

Antrąją natūralią grupę sudaro sistematinės bijologijos mokslai. Kai 
kuriais atžvilgiais šią grupę taip pat galima būtų priskirti prie bendrosios 
bijologijos grupės. Bet šios grupės straipsniuose jie tik kalbama apie 
įvairių augalų ir gyvulių bijologiją, bet tie augalai ir gyvuliai yra stu
dijuojami ir aprašinėjami. Šion grupėn įeina sistematinė botanika ir siste- 
matinė zoologija. Sistematika bijologijos moksluose reiškia keletą skir
tingų dalykų: gyvulių ir augalų klasifikaciją, taksonomiją ir p. Bet siste
matinėje grupėje spausdinamųjų straipsnių turinys retai kur tesutinka su 
pagrindine sistematikos prasme ir atrodo, kad dažnai šio skyriaus straip
sniai dedami šion grupėn vien tik dėlto, kad jie niekur kitur netinka. 
Pavyzdžiui, aprašoma bet kurios gyvulių grupės papročiai, veisimosi bū
dai, reakcijos į nepaprastas aplinkybių sąlygas ir pan. Visa tai, jei tik 
aiškiai kalbama apie vieną bet kurią gyvulių ar augalų grupę, dedama į 
sistematikos skyrių, nes tai lengviausias suskirstymo kelias. Aišku, kad 
tokius tyrinėjimus būtų galima skirti ir kitoms grupėms, tačiau ne visuomet 
aišku kurion grupėn skirti. Taigi dėlto į tą grupę skiriama nemažas skai
čius straipsnių, (37556): augalų sistematikoje 7563 ir gyvulių sistemati
koje 29993, arba beveik trisdešimt tūkstančių straipsnių tik gyvulių siste
matikoje.

Trečią grupę sudaro ekonominės arba pritaikomosios bijologijos mokslų 
grupės. Šion grupėn įeina ekonominė entomologija (3951), ekonominė 
ornitologija (385), naminių gyvulių auginimas, arba gyvulininkystė (1364), 
javų auginimas, arba agronomija (3344), daržovių ir vaisių auginimas, arba 
ortikultūra (1919), miškininkystė (2644), ir farmakognosija (811). Iš viso 
beveik penkiolika tūkstančių straipsnių (14478). Visa šioji grupė yra 
praktikos grupė. Čia aprašinėjami įvairūs eksperimentai, pastabos ir pri
tyrimai, kurie yra vedami įvairiose žemės ūkio mokslo įstaigose. Nors 
ir visi tose įstaigose vedami darbai yra daugiau ar mažiau praktiško po
būdžio, tačiau ne precizija ir tiksliai gali būti priskiriami prie bijologijos 
mokslų.

Ketvirtoji grupė yra morfologinių bijologijos mokslų grupė. Į šią 
grupę skiriami citologija (1743), arba mokslas, kuriame tyrinėjama pagrin
dinė bijologijos vienutė, celė. Šita mokslo šaka yra dar jauna, tačiau šiais 
laikais turi nemaža rimtų darbininkų; augalų morfologija ir anatomija 
(1296), kur tyrinėjama ir apsakinėjama įvairių augalų forma ir struktūra; 
vertebratų anatomija, istologija ir fizinė antropologija (4876), kur apra
šoma aukštesniųjų gyvulių ir žmogaus kūno sudėtis. Suvertebratų kūno 
struktūros aprašinėjimai dedami į sistematikos skyrių, taigi, į šią grupę



Dabartinės bijologijos mokslo bendroji kryptis 491

nepriskiriami. Bet į šią grupę skiriami straipsniai, aprašą naujus tyrinė
jimus paleontologijos (1769), augalų patologijos, arba fitopatologijos (3941) 
ir gyvulių patologijos (3541). Grynai morfologinius tyrinėjimus apra
šančiųjų straipsnių (17166) susidaro kiek daugiau, negu ekonominės 
grupės.

Beveik pusė visų spausdinamųjų straipsnių sueina į fiziologinių straips
nių grupę. Šion grupėn skiriama augalų fiziologija (4093), gyvulių fizio
logija (25143), farmakologija (5223), funkcijoninė patologija (7190), imu
nologija (5726), filtruojamieji virai ir bakteriofagai (1218), bakteriologija 
ir mikrobiologija (7664), embrijologija (3221), genetika (2815), ekologija 
(3386) ir gyvulių parazitologija (2477). Iš tų pastarosios penkios mokslo 
šakos tik dalinai gali būti priskiriamos fiziologijos grupei, bet ir jas atė
mus, toji grupė vistiek pasilieka dominuojanti.

Visas bijologijos mokslų srityje spausdintų raštų vaizdas geriausiai 
matomas iš pridedamosios tabelės. Šioje tabelėje pirmiausia pažymėtos 
bijologijos mokslų grupės, po to — mokslo specijalybės pavadinimas ir 
.per šešerius metus toje specijalybėje atspausdintų straipsnių santrauka:

TABELĖ

 Bendroji bijologija .................... 1587
I.    Istorija, biografija ir bibliografija .. 3899

 Evoliucija ............................. 338
 Biometrija ............................. 221     6046    4.3%

II.    Augalų sistematika .................... 7563
    Sistematinė zoologija ................. 29993   37556   26.9%

   Ekonominė entomologija ................ 3951
   Ekonominė ornitologija ................ 385
   Gyvulininkystė ........................ 1364

III.  Agronomija ............................. 3344
   Ortikultūra ........................... 1919
   Miškininkystė ......................... 2644
   Farmakognosija ........................  871   14478   10.4%

   Citologija ............................. 1743
  Augalų morfologija ir anatomija ........ 1296
   Vertebratų anatomija, istologija ir fizinė

IV.    antropologija ......................... 4876
  Paleontologija .......................... 1769
  Fitopatologija .......................... 3941
  Gyvulių patologija ..... ................. 3541   17166   12.3%
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Augalų fiziologija ..................... 4093
Gyvulių fiziologija .................... 25143
Farmakologija ........................... 5223
Funkcijoninė patologija ................. 7190
Imunologija ............................. 5726

V.  Filtruojamieji virai, bakterijofagai .... 1218
Bakteriologija ir mikrobiologija ........ 7664
Embriologija ............................ 3221
Genetika ................................ 2815
Ekologija ............................... 3386
Gyvulių parazitologija .................. 2477  64156  46.2%

Viso .......... 139402

Kiek geriau pasižiūrėję į įvairių grupių straipsnių skaičių, matome 
keletą įdomių dalykų: pirmučiausia — aiškią IV ir V grupės, tai yra, 
morfologinių ir fizijologinių mokslų, persvarą. Tos dvi grupės sudaro 
didesnę pusę visų spausdinamųjų mokslo darbų. Ir čia reikia neužmiršti, 
kad tos dvi grupės yra beveik grynai analitinių bijologijos mokslų šakų 
grupės ir didesnė jų dalis grynai eksperimentinio pobūdžio. Ar šiaip, 
ar taip imsime, dabartiniais laikais eksperimentiniai mokslai aiškiai vy
rauja visose morfologinių ir ypač fizijologinių mokslų šakose. Didelė 
dalis sistematinės, antrosios, grupės mokslo raštų taip pat susidaro iš įvai
rių eksperimentinių ir morfologinių darbų aprašymo. Tą patį galime pa
sakyti ir apie trečią grupę, kurioje daug eksperimentinių darbų randame 
ypač ekonominės entomologijos, gyvulininkystės, agronomijos, ortikultū
ros ir farmakognosijos šakose. O tuo pačiu laiku nuostabiai maža straipsnių 
teoretinėje bijologijoje. Daugiausia triukšmo, savo laiku, sukėlusi orga
ninės evoliucijos teorija per šešius metus susilaukė vos 338 straipsnius, 
tai yra nedaug daugiau kaip 0.2% visų spausdinamųjų straipsnių skaičiaus. 
Tiesa, tos teorijos randame ir kitose grupėse, ypač II ir IV, taip pat reikia 
pasakyti, kad šie spausdintieji veikalai yra palyginamai ilgi ir gerokai 
išpūsti, tačiau vis dėlto tiek triukšmo sukėlusiai ir taip toli einančiai teo
rijai biologai maža terašo. Ir kas įdomiausia, kad tuos straipsnius ar kny
gas rašo paprastai jau subrendę ar net jau pasenę bijologai.

Iš teoretinių bijologijos mokslų šakų čia reikia priminti ir bijome
triją, kurioje bandoma grynai matematikos priemonėmis išspręsti evoliu
cijos, genetikos ir populiacijos problemas. Tačiau, nors bijometrija ir tiksli 
mokslo šaka, vis dėlto prie savęs pritraukia neperdaugiausia tyrinėtojų. 
Vienus baugina bijometrijos sudėtinga matematika, o kitus patraukia la
biau dominančios eksperimentinės bijologijos problemos.

Bendrai imant, visas šias beveik pusantro šimto tūkstančio straipsnių 
santraukas peržiūrėję, nerasime nė vienos visus bijologijos mokslus jun
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giančios ir toliau einančios teorijos. Yra įvairių didesnių ar mažesnių 
teorijų, kurios riša vienos ar kitos eksperimentų ar kitokių tyrinėjimų 
davinius, bet visos jos nėra toli siekiančios, ir visos jos yra, taip sakant, 
tik menkesnio pobūdžio teorijos. Gal toliausia siekiančios yra kai kurios 
genetikos teorijos, ypač kromosomų teorija, tačiau ir ta bendro pripa
žinimo dar nesulaukė. Ir pats pagrindinis kromosomų teorijos veiksnys, 
genė, kuris prieš keletą metų išrodė taip tvirtai įsigyvenęs, dabar jau 
pradeda svyruoti.

Ligi šioliai bijologijos mokslų srityje turėjome tik vieną toliau sie
kiančią teoriją, kuri turėjo įtakos ir vadovavo ne tik bijologijos, bet ir 
kitiems mokslams. Tai evoliucijos teorija. Nors ši teorija yra grynai isto
riško pobūdžio ir paviršutinių morfologinių tyrinėjimų išdava, tačiau jai 
pasisekė įeiti net į tiksliuosius mokslus, kaip fiziką ir chemiją, nekal
bant jau apie mažiau tikslius, kaip socijologiją, psichologiją ir pan. Toji 
teorija savo laiku pergyveno labai audringą gyvenimą, bet šiuo laiku, kaip 
matyti iš atspausdintų straipsnių skaičiaus, ji pačius bijologus mažai in
teresuoja. Tiesa, mes dar visi kalbame, kad pripažįstame evoliucijos buvimo 
faktą, tik nesutinkame su kai kuriais jos eigos išaiškinimais. Tačiau tas 
pripažinimas labai dažnai yra tik formalumas. Tikrumoje ir čia atsiranda 
nemaža abejonių.

Iš kur ir dėl ko tos abejonės kyla? Į tai mums atsako įvairiose bijolo
gijos mokslų šakose spausdinamųjų straipsnių skaičiai. Jie parodo, kad 
didelė dauguma šios dienos veikliųjų bijologų nagrinėja, kiek galima 
smulkiau, organizmų morfologinius ir fiziologinius apsireiškimus, vienus 
jų stengdamiesi pritaikinti žmogaus gyvenimo reikalams, o kitus grynai 
teoretiniais sumetimais. Taip smulkmeniškai, ir kiek galima tiksliau, tuos 
įvairius gyvosios medžiagos apsireiškimus betyrinėjant, vis arčiau ir ar
čiau prieinama prie išvados, kad tos plataus masto teorijos, kurios atsi
rado iš nevisuomet tiksliausių medžiotojų ir kolekcijonierių pastabų, 
tiksliems darbams mažai tepriklausomos. Jiems yra reikalingos kitos, ak
tualesnio pobūdžio teorijos, kurios geriau padėtų išaiškinti tikslesniais 
šių laikų eksperimentais įgytąsias žinias, kurių vienomis evoliucijos teo
rijomis išaiškinti negalime nė svajoti.

Pati evoliucijos teorija atsirado tik praėjusio šimtmečio viduryje, 
nors tikrumoje ji buvo išdava jau nuo seniai per daug metų vedamųjų 
paviršutinių, kaip faunos, taip ir floros, tyrinėjimų. Ją darė žmonės pri
sirišę prie gamtos, dideli medžiotojai ir kolekcijonieriai, kaip : Darwinas 
ir Wallace, geologas Lyell, muziejų prižiūrėtojas Lamarckas, filosofai 
Spencer, Kantas ir kt. Jos pagrindai daug metų kabojo ore ir įvairūs filo
sofai ir gamtininkai kartas nuo karto bandė ją savaip išaiškinti. Juk čia 
gali būti minimas ir Curier, kuris nors neigiamai, bet pačią mintį kėlė, ir 
Buffon, Goethe. Jei eiti toliau, tai reikia čia priminti net šv. Augustiną,
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kaip ir daug senesniųjų žmonių. Tačiau galutinas organinės evoliucijos 
teorijos suformulavimas pasisekė tik praėjusio šimtmečio gamtininkams, 
nes buvo prisirinkę pakankamai medžiagos, laikas tokiai teorijai sudaryti 
buvo patogus; o kas svarbiausia, kad patys tos teorijos kūrėjai turėjo pro
gos prisižiūrėti gamtos veikimui įvairiose pasaulio dalyse. Pažiūrėję į šios 
dienos tikslesniuosius bijologijos mokslų darbus, pamatysime analogišką 
padėjimą.

Eksperimentiniai ir tikslesni gyvosios medžiagos, protoplazmos, iš 
kurios susidaręs gyvulių ir augalų kūnas, tyrinėjimai atsirado ne šiandien. 
Prisiminkime tik tokius senovės anatomus, kaip Vesalius, Malpighi, Leo
nardo da Vinči ir kitus; eksperimentininkus Spallanzani, Harvey, Leu
wenhoek, Bonnett, Pasteur, Mendel ir daug kitų, kurie davė pradžią šios 
dienos eksperimentinės bijologijos mokslams. Atsimenant senesniųjų laikų 
techniką, o taip pat ir civilizaciją, mums bus aišku, kad jų darbai, ypač 
senesniųjų, negalėjo nei daugiau dėmesio sukelti, nei tinkamai būti padaro
mi. Iš vienos pusės jų nelengva materijalinė būklė eksperimentiniam darbui 
ir tiksliam tyrinėjimui darė kliūčių, o iš kitos pusės ir nauda iš tos rūšies 
darbo buvo laikoma mažiau, negu abejotina; tuo tarpu kaip dideli miškai, 
nežinomos pasaulio dalys ir paprastas žmogaus palinkimas klajoti ir rinkti 
atsiminimui trofėjus, visuomet patraukdavo daug daugiau mokslinių dar
bininkų. Bet tie laikai pasikeitė. Dabartinė technika palengvina tikslesni 
darbą, patogesnės susisiekimo sąlygos padaro svetimas ir mažiau žinomas 
šalis ne taip įdomiomis. Juk šiais laikais ir didelės mokslinės ekspedicijos 
tęsiasi tik mėnesiais, ne metais, kaip seniau kad būdavo. Be to, prisideda 
ir labai daug gerai prisirengusių mokslininkų netik pačioje eksperimen
tinėje bijologijoje, bet ir chemijoje, bei fizikoje, be kurių eksperimenti
nis darbas neįmanomas. Taigi, visa tai duoda progos gamtininkui prisėsti 
laboratorijoje ar muziejuje prie tikslesnio, nors ir ilgesnio darbo. Iš to 
kyla didesnis susidomėjimas tikslesniais darbais visoje bijologijos mokslų 
srityje. Dabar lenktyniuojama ne tik dėl darbo gausumo, bet ir dėl jo 
tikslingumo. Tas iššaukė reikalą geresnių laboratorijų įrengimo, o geresnės 
laboratorijos pritraukė daugiau mokslininkų. Dėl eksperimentinių lenk
tyniavimų visa bijologijos mokslų sritis labai išsiplėtė. Nauji ir nauji 
moksliniai faktai iškyla aikštėn. Tie faktai atydžiai ir tiksliai rekor
duojami. Tiems faktams nušviesti ir išaiškinti reikalingos teorijos, bet 
bendrų teorijų nėra. Senosios teorijos suardomos, atmetamos, daromos 
naujos, bet paprastai visos yra trumpaamžės. Nauji eksperimentai duoda 
naujų faktų, ir tos teorijos, kurios prieš keletą metų buvo sudarytos, daž
nai naujiems faktams nepritaikinamos. Ir labai dažnai nauja teorija dar 
neprigijus pasensta. Ir, iš šalies žiūrint, atrodo, kad dabartinėje bijologi
joje yra tikras chaosas. Tačiau tikrumoje nėra taip baisu. Ir štai dėl ko: 

Toliau siekiančios teorijos gali būti sudarytos tik tada, kada atsi
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randa joms pakankamai rimto pamato. Evoliucijos teorija atsirado, kada 
tai teorijai pamato pakako, kada pamatas susvyravo ir pati evoliucija, nors 
ir nesugriuvo, bet gerokai susvyravo. Tas pats atsitiks ir su šių laikų 
eksperimentine bijologija. Tiksliai vedami eksperimentiniai tyrinėjimai 
prives prie geresnio supratimo pačios gyvosios medžiagos, protoplazmos. 
Supratę pagrindines savybes, galėsime geriau orientuotis ir visose bijolo
gijos mokslų srityse. Iš tų tūkstančiais kas metai skelbiamų naujų faktų 
su laiku, atsiras naujos teorijos. Toks svarbus reiškinys, kaip pats gy
vosios medžiagos, protoplazmos, buvimas ir jos organizacija negali būti 
be tvarkos. Yra tvarka, yra dėsniai, kuriais einant ji organizuojasi, auga 
ir miršta. Būsiančių teorijų uždavinys bus nurodyti tą tvarką ir dėsnius,
o tai jie galės padaryti tik tada, kai mums bus žinoma daug faktų apie 
pačią gyvąją medžiagą. Nėra būtinai reikalinga, kad tos naujosios teori
jos būtų istoriško pobūdžio, kaip evoliucijos teorija. Jos gali būti ir ki
tokių mums gal dar nežinomų pobūdžių. Bet anksčiau ar vėliau jos 
atsiras.

Iš viso kas aukščiau pasakyta, gal bus aišku, kad šiais laikais analitinį, 
arba prisirengimo, perijodą turi visi svarbesnieji bijologų darbai, eksperi
mentiniai analitinio pobūdžio. Tie darbai anksčiau ar vėliau, manoma, 
įves į sintetinį perijodą, kuriame bus perkošti ir sunaudoti analitiniais 
būdais gautieji rezultatai ir iš jų bus sudarytos naujos pagrindinius gyvy
bės dėsnius aiškinančios teorijos.


