EVOLIUCIJOS TEORIJA IR KRIKŠČIONIŠKOJI
PASAULĖŽIURA *

Biologinė evoliucija arba phylogenija yra nuolatinis artėjimas
prie tobulesnių gyvybės formų. Evoliucija yra gyvybės pavidalo ir
gyvenimo būdo persiformavimas. Tarp pirmtakūnų ir įpėdinių išsi
vysto didelis skirtumas. B. Rensch šitaip sako : «Išsivystymas yra
istorinis gyvybės kelias ». Mūsų laikų ir išmirusioji gyvybė yra ben
dros kilmės medis. Gyvybė nėra tobulas generacijų pasikartojimas.
Gyvybės kelias yra tam tikrų gyvybės šakų tobulėjimas. Gamtos
dėsnis : Omne vivum ex vivo ir evoliucijos principas sutampa. Gy
vybė sudaro nenutrūkstamą kilmės liniją. Visa gyvybė išsivystė iš
pirmykštės celės.
Evoliucijos teorija yra kosminės apimties. Šita teorija siekia
toliau kaip gyvybė. Nuolatinis elementų persiformavimas principe
taip pat yra evoliucija. Vandenilio virtimas heliumu arba radio
aktyvių elementų transformacija rodo evoliucijos dėsnių visuoti
numą. Elementų persiformavimas vyksta nuo kosmo pradžios. Van
denilio virtimas į heliumą, radioaktyvių elementų kitimas ir t.t.
padeda nustatyti kosmo amžių. Elementų nepastovumas kalba prieš
kosmo amžinumą. Tuo būdu kosmas turi pradžią. Evoliucijos teo
rija yra nuolatinis artėjimas prie tam tikros pabaigos.
Augalų ir gyvulių formų įvairumas yra didelis. Augalų pasaulį
sudaro maždaug 233.000 rūšių. Gyvulių pasaulio įvairumas yra dides
nis : gamtininkai priskaito net 823.000 rūšių. Šitie skaičiai, be abejo
nės, neturi didelio tikslumo. Augalų ir gyvulių rūšių įvairumas yra
nuolatinės evoliucijos išdava.
Istorinė evoliucijos teorijos apžvalga. — Evoliucijos teorija
nėra tik mūsų laikų atradimas. Gyvulių ir žmogaus kilmės klausimą
kėlė Anaximanderis (611-546 m. prieš Kr.). Žmogus pagal Anaximanderį kilo iš kitokios gyvybės. Anaximanderis savo galvojimą šitaip
pagrindė: žmogus gimsta bejėgis ir be kitų globos užaugti negali.
Pirmą globą žmogui suteikė gyvuliai.
* Autorius šitame straipsnyje ribojasi evoliucijos teorijos vien biologinio
vyksmo pavaizdavimu, tik labai trumpai tesuminėdamas pabaigoje, kad ji
neprieštarauja krikščioniškajai pasaulėžiūrai. Būtų gera, kad autorius šitą
teoriją išsamiai įvertintų filosofiniu ir pasaulėžiūriniu požvilgiu. Redakcijos
prierašas.
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Bet senesni amžiai evoliucijos principo išryškinimui nedaug te
davė. Linné (1707-1778), švedų gamtininkas, pirmasis sukūrė augalų
ir gyvulių sistematiką. Bet augalų ir gyvulių kilmės klausimas Lin
né daug rūpesčių nesudarė : « Yra tiek rūšių ir giminių, kiek pra
džioje buvo sutverta » (Tôt sunt généra et species, quot ab initia
creatae sunt). Vienas Kūrimo Aktas pagal Linné sukūrė visą augalų
ir gyvulių pasaulį. Linné pasisakė už rūšių nekintamumą. Bet žmogų
Linné priskyrė prie gyvulių pasaulio. Tik 19 šimtmetis evoliucijos
principą iškėlė į viešumą. Tam pagrindą davė paleontologijos išsi
vystymas. Paleontologija prasideda Leonardo Da Vinci vardu (14521519) : suakmenėjimai, randami žemės sluoksniuose, yra senovės
gyvulių liekanos. Bet vėliau suakmenėjimų kilmės aiškinimas vėl
pavirto į klaidą : šitie gyvuliai esą tvano aukos.
Georges Le Clerc de Buffon (1707-1788) sukūrė žemės išsivys
tymo doktriną ir pasisakė prieš Linné gyvulių ir augalų pastovumo
principą : augalų ir gyvulių rūšys nuolatos kinta. Tam tikros gyvulių
rūšys pagal Buffoną yra degeneracijos išdava, pavyzdžiui, asilas yra
degeneruotas arklys. Cuvier (1769-1832), paleontologas, sukūrė vadi
namą žemės katastrofų teoriją : žemės katastrofos ir klimato pasi
keitimas tam tikras gyvulių rūšis sunaikindavo ir taip užleisdavo
vietą kitoms rūšims. Tuo būdu po katastrofos atsirasdavo naujos
gyvulių rūšys. Gyvulių ir augalų rūšių nepastovumą stengėsi pagrįsti
Lamarck (1744-1829). Lamarckas paskelbė dėsnį: įgytosios savybės
yra paveldimos ir tuo būdu aplinka ilgainiui daro didelių pakeitimu.
Maždaug prieš šimtą metų gyvulių kilmės teoriją pateikė
Ch. Darvinas (1809-1882). Pagal jį gyvulių įvairavimo priežastis yra
natūrali atranka. Darvinas surinko didelę stebėjimų medžiagą.
Pagrindinis jo veikalas yra Rūšių Kilmė, (1859 metais). Rūšių
kilmės mokslas tarp kitų yra vadinamas darvinizmu.
Organizmų evoliucijos tyrimo metodai. — Organizmų evoliucijos
tyrimas vyksta dviem keliais : morfologinis-istorinis metodas yra
žemės praeities augalų bei gyvulių tyrimas ir eksperimentinis meto
das tiria mūsų laikų augalus ir gyvulius.
Morfologinis-istorinis tyrimų kelias. Sedimentiniai žemės sluoks
niai užkonservavo daug žemės praeities augalų ir gyvulių liekanų:
Fosiliniai augalai ir gyvuliai kaip žemės istorijos dokumentai yra
dabartinių augalų ir gyvulių pirmtakūnai. Fosilijų arba suakmenė
jimų tyrimas mums padeda sudaryti augalų ir gyvulių praeities
apžvalgą. Paleontologijos uždavinys yra nustatyti morfologinį fosi
lijų panašumą ir chronologinę eilę. Fosilinė medžiaga rodo gyvybės
formų gyvenimo laiką ir geografinę padėtį. Bet fosilijos nenurodo gy
vybės formų kitimo priežasčių. Praeities organizmų kitimo faktoriai
pasilieka be išaiškinimo. Tik dabartiniai organizmai yra prieinami
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eksperimentams. Bet mūsų laikų eksperimentų išdavos vargiai turi
pilną pritaikymą žemės praeities organizmams.
Istorinė augalų ir gyvulių apžvalga remiasi gausia, gerai išsi
laikiusia ir chronologiškai tikra fosiline medžiaga. Bet fosilinė me
džiaga turi didelių spragų ir nesudaro pilnos istorijos. Didelis žemės
praeities augalų ir gyvulių formų gausumas išnyko. Tik maža žemės
praeities augalų ir gyvulių dalis suakmenėjimų formoje išsilaikė iki
mūsų laikų. Didesni atsparumą prieš išnykimą rodo kietos kūno
dalys. Morfologinis-istorinis žemės praeities augalų ir gyvulių tyrimas
praplečia mūsų sampratą apie gyvybės formų įvairumą ir nustato
tarp atskirų formų ryšius. Tam tikslui užtenka turėti reliatyviai
mažą nustatyto amžiaus ir geografinės vietos fosilinę medžiagą.
Tam tikrų gyvulių kilmės fosiliniai dokumentai neįrodo. Žemės
sluoksniai tų dokumentų nepaliko, pavyzdžiui, kirmėlių. Bet kitų
gyvulių rūšių fosilinė medžiaga rodo nepaprastą gausumą, pavyz
džiui, amonitų ir belemnitų fauna. Fosilinė medžiaga sudaro tvirtus
arklių, plėšriųjų žvėrių ir naguočių kilmės dokumentus.
Žemės sluoksniai daugiausia užkonservavo kietų kūno dali7:
kaulų, dantų, šarvų ir t.t. Bet yra išimčių: sušalusi Sibiro žemė
išlaikė visą mamuto lavoną, Baltijos kraštų gintare yra sutinkami
vabzdžių lavonai, gyvulių plaukai ir kiti intarpai. Žinduolių skele
tas, ypač galvos dėžė ir dantys, yra dažnas žemės sluoksnių radi
nys. Žemės sluoksniai užkonservavo 10.000 fosilinių žinduolių rūšių.
Tuo tarpu gyvų žinduolių klasė sudaro tik 6.000 rūšių. Panašią pa
dėtį rodo ir kitos gyvulių klasės : daug rūšių iš įvairių klasių išmirė.
Fosilizacija arba suakmenėjimas vyksta tik po staigaus lavono
palaidojimo. Gyvulio lavoną gali pridengti negilios jūros, ežerai,
urvai, pilni vandens žemės plyšiai, upių dumblas, smėlis ir t.t.
Mažų lavonų išlikimo galimybė yra mažesnė. Paukščių ir medžiuose
gyvenančių gyvulių išlikimo galimybė nėra didelė. Kiek dažniau
išlieka tik atskiros kūno dalys. Todėl fosilijų dažnumas nerodo
gyvulių gausumo ir net retumo.
Gyvenimo, mirties ir suakmenėjimo vieta gali būti ta pati (au
tochtoninės fosilijos). Bendras autochtoninių fosilijų išsilaikymas yra
geresnis. Urvinių meškų suakmenejimai prie Mixnitz (Steiermark)
yra autochtoninės fosilijos : urvinės meškos dažniausiai miršta ur
vuose ir taip susikrauna lavonų sluoksniai, kuriuose vyksta kietų
kūno dalių suakmenejimai. Bet gyvenimo ir palaidojimo vieta gali
nesutapti: tam tikri veiksniai gyvulio lavoną gali perkelti į kitą
vietą (alochtoninėš fosilijos). Gyvulio lavonas tuoj po mirties gali
būti nuneštas į kitą vietą (synchroninė alochtonija). Bet gali būti
ir kitas atvejis : gyvulio lavonas po fosilizacijos gali būti nukeltas
į kitus žemės sluoksnius (heterochronine alochtonija). Heterochron
alochtoninės fosilijos neatitinka palaidojimo sluoksnių amžių.
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Antrinės lavonų palaidojimų vietos nesutampa su gyvenama
vieta. Šitų fosilijų išsilaikymas yra prastesnis. Gyvuliai krinta ant
žemės, lavonai greitai supūsta arba suėdami ir gali būti nuvelkami
į kitą vietą. Smarkus lietus arba upės vanduo skeleto dalis išardo
ir skirtingose vietose palieka. Procesai prieš palaidojimą sumažina
fosilizacijos galimybę. Šitos priežastys gyvulio kilmės linijoje sudaro
didelių spragų. Primityvios gyvulių formos visada yra mažo ūgio.
Todėl jų išsilaikymas yra menkesnis.
Kaulų ir dantų fosilizacijoje organinės dalys gali būti pakeistos
neorganiniais junginiais, kaip calcio carbonatas, silicijo rūgštis, piri
tas ir t.t. Todėl gali būti kūno dalių sukalkėjimas, suakmenėjimas,
fosforizacija, suanglėjimas ir t.t. Natūralių kūno tuštumų (antrinių
galvos dėžės tuštumų, cavum cranii) prisipildymas sedimentais gali
vesti prie išsikristalinimo tam tikros akmeninės formos. Akmeninė
cavum cranii forma šitaip sudaro « fosilines smegenis ». Fosilijų forma
gali nukentėti nuo akmenų spaudimo, dūlėjimo procesų ir t.t. Sun
kūs akmenys dažnai sutriuškina cavum cranii.
Gyvulio palaidojimas yra didelis atsitiktinumas. Fosilizacijos
procesų išsilaikymas taip pat yra retenybė. Fosilijos suradimas nėra
didelio dažnumo įvykis. Šitaip visai suprantamas yra paleontologijos
spragų susidarymas. Minkštų kūno dalių išsilaikymas yra beveik
negalimybė. Bet spragas vis užpildo radiniai. Dideli žemės plotai
laukia tyrimu.
Fosilijų, tuo būdu ir evoliucijos procesų, įvertinime turi būti
žinomas laikas. Laikas rodo formų kitimo tempą. Fosilijos nusako
tik reliatyvų žemės sluoksnių amžių. Paskutiniais dešimtmečiais
išsivystė fiziniai-cheminiai žemės amžiaus nustatymo metodai (abso
liutinė chronologija). Šitie metodai remiasi radioaktyvių medžiagų
skilimu. Tarpusavis šitų elementų santykis leidžia nustatyti absoliu
tinį amžių. Kiti metodai apima tik poledinį amžių.
Žemės sluoksniai nuo kambrio užkonservavo reliatyviai daug
augalų ir gyvulių liekanų. Bet fosilinių radinių dažnumas nėra vieno
das. Prekambrio periodo fosilinių gyvulių liekanos dažniausiai yra
tik atskiros kūno dalys. Tarp kambrio ir diluvio yra surasta ir
gerai ištirta šimtai tūkstančių fosilijų.
Eksperimentinis evoliucijos principo tyrimas yra evoliutyvinių
faktorių analizė. Šitiems eksperimentams yra prieinami tik mūsų
laikų augalai ir gyvuliai (genetika, naminių gyvulių ir kultūrinių
augalų auginimas prie įvairių sąlygų). Šito metodo pagrindas yra
evoliutyviniai faktoriai. Eksperimentais galima įrodyti, pavyzdžiui,
izoliacijos poveikį į populiaciją. Izoliuotos augalų ir gyvulių formos
dažniausiai sutinkamos ant salų. Evoliutyvinių faktorių yra labai
daug. Bet dabartinių augalų ir gyvulių evoliutyviniai faktoriai nieko
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nesako apie istorinę evoliucijos eigą. Fosiliniai gyvybės dokumentai
ir evoliutyviniai faktoriai neturi prieštaravimų. Abu metodai sudaro
tvirtą evoliucijos teorijos atramą. Augalų ir gyvulių geografija, sub
tili sistematika ir genetika kalba už evoliucijos teoriją. Augalų ir
gyvulių rūšių kitimo faktoriai yra ištirti tūkstančiais bandymų.
Šitie faktoriai, kaip mutacijos, natūrali atranka, populiacijos didu
mas, izoliacijos ir t.t., neišsprendžia visos evoliucijos problemos.
Žemės istorijos, gyvulių ir augalų apžvalga

(Duomenys iš Holmes, 1959 m.)
Eros, epochos ir periodai
(Metai nuo epochos pradžios
iki mūsų laikų)

Pagrindinės gyvybės formos

Kvarteras

Aluvis (holocenas) 15.000

Diluvis (pleistocenas)
1.000.000

Naminių gyvulių domestikacija, di
džiųjų gyvulių, kaip mamutų, sterb
linių, lemurų, briedžių išmirimas arba
išnaikinimas.
Žmonių giminės pradžia.

Terciaras

Pliocenas 11.000.000
Miocenas 25.000.000
Oligocenas 40.000.000
Eocenas 60.000.000
Paleocenas 70.000.000

Didieji žinduoliai, dabartinių gyvulių
išsivystymas.
Žinduolių žydėjimo laikas, mėsaėdžiai.
Žiediniai augalai.
Aukštesnių žinduolių kilmė, paukščių
išsivystymas, titanotherian išmirimas.
Arklių ir kitų žinduolių pasirodymas,
multituberculatų išmirimas.
Placentalinių gyvulių išsivystymas.

Mesozojas

(Sekunderas)
Kreida 135.000.000

Jura 180.000.000

24

Maži pirmykščiai žinduoliai, vabz
džiaėdžiai ir sterbliniai, dantuoti
paukščiai, moderniosios žuvys, sraigės,
salamandros, driežai, didžiųjų repti
lijų išmirimas, lapuoti medžiai, žiedi
niai augalai.
Pirmi dantuoti paukščiai, milžiniškų
zaurų žydėjimas, kaulinės žuvys ir kro
kodilai, amonitai, spygliuočiai medžiai.
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Pirmi žinduoliai, reptilijų išsivystymas
(therapsidai).

Paleozojas

(Primeras)
Permė 270.000.000
Karbonas 350.000.000
Devonas 400.000.000
Silūras 440.000.000

Kambris 600.000.000

Šarvuotos amfibijos, primityvios repti
lijos, vabzdžiai, pirmi spygliuočiai.
Amfibijos, pirmos reptilijos, tropikiniai miškai.
Pirmos amfibijos, kremzlinės žuvys,
bežiedžiai augalai.
Pirmos kremzlinės žuvys, pirmi stu
buriniai gyvuliai (silūro pradžia), sau
sumos augalų pradžia.
Trilobitų viešpatavimas, sausuma, tur
būt, be gyvių, bestuburiai jūrų gyvu
liai, pirmos fosilijos, vandens augalai.

Archajas

Organinio gyvenimo pradžia. Gal būt
protozojai ir protofitai.
Žemės amžius pagal Holmes 4.500.000.000 metų.
Seniausia fosilija arba organizmo liekana, kuri rasta Suomijos
Botniumo sluoksniuose, yra corycium enigmaticum: vamzdelio for
mos anglies odelė. Šita fosilija turi 1,4 bilijono metų. Senesnė kaip
corycium gyvybės liekana kol kas nėra surasta. Corycium yra algės
formos augalo liekana. Bet, žinoma, ji nėra iš viso pirmas gyvis.
Beveik to paties amžiaus prekambryje surasta collenia — mėly
noji algė (cyanophyceae).
Istorinis augalų išsivystymo kelias. — Maždaug prieš bilijoną
metų vandenyse gyveno tik algės. Seniausia algių forma yra mėly
nosios algės. Žaliųjų algių atsiradimas yra vėlyvesnės datos. Žalio
sios algės, kaip ir mūsų laikų žalieji augalai, naudojasi saulės ener
gija. Gyvuliai, neturėdami chlorofilo, to padaryti negali. Maždaug
prieš 350 milijonų metų, silūre ir devone, žaliųjų algių dalis praran
da žalią spalvą ir pavirsta bespalviais grybais. Anų, kaip ir mūsų
laikų, grybai maitinasi gatavu maistu. Tuo pačiu laiku iš algių
išsivystė samanos. Tam tikros algės silūre davė pradžią plikiesiems
paparčiams (psilofitai). Pirmieji paparčiai buvo be lapų. Bet stie
beliuose susiformavo vandens indai. Šitie paparčiai iš vandenynų
persikėlė į pakraščių pelkes ir ėmė kelti šakas į atvirą orą. Primi
tyvieji paparčiai yra daugelio augalų klasių pirmtakūnai. Primi
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tyvieji paparčiai davė pradžią asiūkliams, driekenoms ir lapuotiems
paparčiams. Šitas išsišakojimas vyko devone. Paparčiai yra spyg
liuočių medžių protėviai. Kita paparčių šaka nusitęsė per milijonus
metų iki mūsų laikų žiedinių augalų (vienskilčių ir dviskilčiu). Kar
bono periodo augalai rodė dideli priklausomumą nuo vandens ir
peikių. Augalai tada dar nedengė sausumos plotų. Mūsų akmens
anglis yra karbono periodo pelkių augalų suanglėjimas. Po karbono
periodo prasideda augalų dauginimosi tobulėjimas : lytines augalų
celes dabar gali platinti vėjas. Augalai šitaip užvaldė sausumas.
Tuo metu vyravo palminiai paparčiai ir spygliuočiai. Žiediniai auga
lai išsivystė iš palminių paparčių maždaug prieš 175 mil. metų
(juros periodas). Po to palminiai paparčiai rodė nykimo palin
kimą : iki mūsų laikų išliko tik kelios formos. Žiediniai au
galai kreidos periode užvaldė žemę ir iki mūsų laikų neprarado
vyravimo.
Istorinė gyvulių apžvalga. — Fosiliniai gyvulių dokumentai pra
sideda kambryje prieš 600.000.000 metų. Kambris užkonservavo tur
tingą fauną: surasta ir aprašyta keli tūkstančiai rūšių. Kambrio
fauną sudaro protozojai (foraminiferos ir radioliarijos), poriferai (silicinės kempės), hydrozojai, anelidos, arthropodai (trilobitai, phyllopodai, ostrakodai), moliuskai (gastropodai, geldelės, cephalopodai),
moliuskoidai, brachiopodai, echinodermatai, tunika tai. Chonodontai,
gal būt, yra žuvų pirmtakūnai. Visos šitos gyvulių formos yra pri
mityvios. Turtingiausia grupė yra trilobitai.
Silūro (ordogoto) fauna išsiskiria nuo kambrio faunos didesniu
turtingumu ir naujomis klasėmis. Iš viršutinio Gotlando salos silūro
yra aprašyta 2000 gyvulių rūšių. Tarp didelio skaičiaus silūro fosi
lijų yra graptolitai (leitfosilija). Graptolitai sudarė kolonijas ir pla
čiai praplito po visus žemės vandenis. Kiti silūro periodo gyvuliai :
kalkinės kempės, tikrieji koralai, tikrieji crustacejai (vėžiukai), skor
pionai, myriapodai, eurypteridai, xyphosurai, naujos moliuskų for
mos, amonitų pasirodymas, bryozojai pirmą kartą sudaro rifus, tobu
lesnės echinodermatų formos, atsiranda jūrų ežys, jūrų žvaigždė,
pirmas tikrų stuburinių pasirodymas, būtent, šarvuotos agnathi ir
žuvys.
Devono periodo bestuburių fauna nepadarė didelės pažangos.
Daugiau iškyla brachiopodai ir cephalopodai, be to, koralai, trilo
bitai, ostracodai, sraigės, geldelės. Pirmą kartą pasirodo besparniai
vabzdžiai. Didesnę pažangą padarė stuburiniai gyvuliai. Devonas
pasirodo dideliu žuvų įvairumu. Bet agnathi išmiršta. Tarp žuvų
atsiranda elasmobranchijos (rykliai ir holocephalai) ir teleostomai
(plautinės žuvys, crossopterigijai). Crossopterigijai yra amfibijų pro-
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tėviai. Primityviausios amfibijų formos yra ichthyostegidai, kurie yra
panašūs į žuvis.
Didelę pažangą karbono periode padarė gastropodai (opistho
branchijos ir pulmonatai arba plautinės sraigės), toliau anthropodai
(atsiranda sparnuoti vabzdžiai — pterygota). Amfibijos išeina dides
niu formų turtingumu. Viršutinis karbonas yra reptilijų pradžia.
Didelis amonitų tobulėjimas. Bet senos gyvulių formos, kaip trilo
bitai, tam tikri koralai, primityvios žuvys, nyksta.
Permis užbaigia paleozoinę fauną: išmiršta tetrakoralai, trilo
bitai, eurypteridai ir primityvūs karbono periodo vabzdžiai. Be to,
išmiršta iš echinodermatų blastoidai, iš žuvų placodermai ir kai
kurios amfibijos. Bet atsiranda « moderniškesnės » vabzdžių rūšys,
kurių išsivystymas pereina tobulą metamorfozės kelią. Tarp echno
dermatų pasirodo tobuli ežiai. Permis yra didžiausio reptilijų sužy
dėjimo periodas: atsiranda daug naujų formų. Tarp reptilijų pasi
rodo diferenciacija: tam tikra reptilijų dalis sudaro pradžią žinduo
lių, iš kitos dalies išsivysto vadinami saurai.
Triasas yra mesozojo pradžia. Didelis gyvulių grupių persifor
mavimas : prasideda hexakoralai, tarp crustacejų atsiranda copepo
dai, isopodai ir dekapodai. Vabzdžių pasaulis pasipildo orthopterais.
Cephalopodai išvysto neoamonitus ir belemnitus. Amfibijų klasę
praturina anurai, reptilijų klasė pasirodo naujomis rūšimis, kaip
vėžliai, žuviniai saurai, sauropterigia, krokodilai ir t.t. Bet senos
kilmės cotylosaurai išnyksta. Viršutinis triasas yra primityvių žin
duolių pradžia.
Juros periodo fauna, bent iš pradžių, yra triaso faunos tęsinys.
Bet atskiros rūšys rodo didelį kitimą. Tarp koralų atsiranda alcyo
naria. Didelis vabzdžių pasaulio praturtėjimas : dvisparniai, drugiai
ir t.t. Reptilijų fauna pasipildo skrendančiais saurais ir squamotais.
Tarp saurų išsivysto milžiniško didumo gyvuliai. Juros periodas yra
paukščių pradžia. Pirmykščiai paukščiai yra tarpinės formos
tarp reptilijų ir paukščiu: tam tikri požymiai yra reptilijų, o
kiti — paukščių. Doggeras tikrai turi žinduolių klasę. Šitą klasę
sudaro du poklasiai: allotheria ir panthoteria. Eutheria poklasio dar
nėra.
Kreidos periodas užbaigia tam tikras mesozoinės faunos ben
druomenes : be abejonės ji neišnyksta, bet priima kitas formas.
Hydrozojai praranda stromatoporidus ir tabulatus. Iš cephalopodų
išmiršta amonitai ir tikrieji belemnitai. Didžiausi nuostoliai ištinka
reptilijų klasę. Reptilijos praranda dominavimą. Žiedinių augalų
išsiplėtimas išvysto vabzdžių pasaulį. Tarp sraigių atsiranda neo
gastropodai, amfibijas papildo urodelės. Kiti kreidos periodo nauju
mai : atsiranda neornithes paukščiai, žinduolių klasę praturtina mar-
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supialia ir pirmieji placentaliniai gyvuliai (eutheria) insectivorai.
Šitaip pasibaigia kreidos periodas.
Terciaras yra naujas gyvulių pasaulio periodas. Didelis placentalinių gyvulių išsivystymas : į gyvenimo areną išeina visos dabar
tinės gyvulių formos. Bet visai išmiršta allotheria. Paukščių pasaulis
pasidaro turtingesnis. Moliuskų klasė, išmirus amonitams ir belemni
tams, labai susitraukė. Vabzdžių pasaulis savo formomis artinasi
prie mūsų laikų. Terciaro paukščiai yra beveik toki pat kaip mūsų
laikų paukščiai.
Kvartero periodas, kuri sudaro vos vienas milijonas metų,
didelių atmainų faunai neatnešė. Didesni pasikeitimai atsiranda tik
tarp aukštesniųjų žinduolių. Šaltas diluvis išvystė urvinę mešką,
gauruotą raganosį, mamutą ir kitus. Tarp terciaro ir kvartero atsi
rado pirmasis žmogus. Žmogaus išsivystymas ėjo atskiru keliu.
Stuburinių gyvulių istorija sudaro nemažiau kaip 400 milijonų
metų. Paukščiai atsirado prieš 135 mil. metų. Aukštesnieji (placen
taliniai) žinduoliai pasirodo tik prieš 65-70 mil. metų. Žmogaus
amžius ant žemės paviršiaus neprašoka vieno milijono metų. Au
galų ir gyvulių pasaulis nuo seniausių iki mūsų laikų rodo nuola
tinį diferenciacijos didėjimą. Gyvulių ir augalų kūno planas darosi
vis tobulesnis ir prisitaikymas prie aplinkos geresnis. Tam tikros
augalų ir gyvulių formos išmirė. Gyvulių kūno planas principe pasi
liko tas pats. Naujų formų atsiradimas prašoka senų formų išmiri
mą. Gyvulių ir augalų istorija yra nuolatinis formų, rūšių ir klasių
įvairumo didėjimas. Jūra iš pradžių sudarė augalų ir gyvulių vienin
telę gyvenimo vietą. Sausumą pirmiausia užkariavo augalai ir taip
sudarė gyvulių plitimo erdvę.
Bet gyvulių ir augalų išsivystymas nėra nuolatinė ir vienoda
srovė. Gyvulių ir augalų kelią sudaro daugiau ar mažiau ryškūs
šuoliai. Tas sudaro pagrindą pravesti ribas tarp geologinių forma
cijų. Gyvulių pasaulio išsivystymas rodo keturis didesnius šuolius,
būtent, tarp proterozojo ir paleozojo, kambrio ir silūro, paleozojo
ir mesozojo, mesozojo ir kainozojo, vadinasi, maždaug prieš 520,
440, 200 ir 60 mil. metų. Cuvier gyvulių istorijos šuolius aiškino
žemės katastrofomis, po kurių sekdavo gyvulių kūrimas iš naujo.
Vėlyvesnį aiškinimai kėlė į paviršių kalnų susidarymo procesus ir
didelius žemės suledėjimus, kurie pakeisdavo gyvulių gyvenimo są
lygas. Gal būt, prie to prisidėjo kosminiai veiksniai.
Kelios išvados iš paleontologijos: — 1. Stuburinių gyvulių klasės
atsirado ne tuo pačiu laiku. Tarp žuvų ir žinduolių atsiradimo yra
maždaug 400 mil. metų tarpas. 2. Kiekviena gyvulių klasė prasi
deda primityviomis formomis ir tik po to vyksta klasės tobulėjimas.
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3. Tam tikros gyvulių ir augalų formos iš įvairių klasių išmirė.
Didesnę žinduolių klasės dalį sudaro tik fosilinės formos. Pavyzdžiui,
didžioji ledklaikių gadynės Vidurio Europos fauna šitaip atrodė:
mamutas, raganosis, tauras, stepių stumbras, kalnų ožys, briedis,
elnias, stirna, laukinis arklys, urvinė ir pilkoji meška, liūtas, hiena,
leopardas ir vilkas. Vidurio Europa iš šitų gyvulių dabar turi tik
vilką, pilką mešką, kalnų ožį, stirną ir briedį. Kaimyninės Vidurio
Europos sritys dar turi laukinį arklį, elnią, leopardą. Visi kiti gyvu
liai išmirė. Gyvulių išmirimo priežastys gali būti labai įvairios: kli
matas, aplinkos pasikeitimas ir t.t. Prie išmirimo veda individo
nesugebėjimas prisitaikyti prie aplinkos, prastesnis maisto suradimas,
prasta vaikų priežiūra, mažas prieauglis, konkurencija ir t.t. Dau
giau išsilaiko mažai specializuotos ir aplinkai nejautrios gyvulių
formos. 4. Gyvulių klasės yra bendros kilmės gyvulių medžio šakos.
Tarp atskirų klasių nėra aiškių ribų. Žinduoliai kildinami iš repti
lijų therapsida. Paukščiai taip pat išsivystė iš reptilijų (archaeopte
ryx lithographica yra tarpinė forma). Reptilijų ir amfibijų pradžią
sudarė žuvų klasė. Be abejonės, tarpinės formos dar trūksta fosili
nių duomenų. 5. Fosiliniai dokumentai rodo atskirų gyvulių rūšių
išsivystymo kelią. Štai keli pavyzdžiai: Terciaro ir pleistoceno pe
riodai užkonservavo daug arklių giminės formų. Arklių giminės pra
džia yra eoceno gadynė. Šoninės šito kamieno šakos išmirė. Pagrin
dinė šaka, kaip tiesi linija, davė mūsų arklių pradžią. Kultūrinių
arklių giminės mūsų laikais yra zebra, laukinis asilas ir laukinis
arklys. Arklių giminės šaknys siekia 45 mil. metų. Seniausias arklių
giminės atstovas yra eohippus. Po to eina orohippus (vidurinis eoce
nas), epihippus (viršutinis eocenas), vėliau šitas medis pereina į oli
goceną dviem, viena po kitos einančiom, formom: mesohippus ir
miohippus. Mioceno gadynė užkonservavo parahippus ir meryhippus.
Tolimesni arklių giminės atstovai yra protohippus (apatinis pliocenas)
ir pliohippus (vidurinis pliocenas). Pliohippus pereina į equus pleis
tocene ir tęsiasi iki mūsų laikų. Arklių giminės išsivystymo profilis
rodo nuolatinį kūno didėjimą. Tam tikros kūno dalys tuo pačiu
laiku žymiai pasikeitė. Pasikeitimas kūno dalių yra sukcesyvus pro
cesas. Eohippus yra keturpirštis gyvulys. Tuo tarpu mesohippus turi
tik tris pirštus. Vėlyvesnį atstovai rodo nuolatinį vidurinio piršto
stiprėjimą ir šoninių pirštų nykimą. Šoniniai mūsų arklių pirštai
yra tik rudimentiniai kaulai. Arklių giminės veido kaulai darėsi vis
didesni. Tik smegenų dėžės progresas nėjo dideliu tempu.
Senų formų dantys yra daugiašakniai, žemi ir gruoblėti. Šitie
dantys vėliau virsta plačiais krūminiais dantimis viena didele šak
nimi. Smegenų proporcingumas rodo didelį pasikeitimą: pryšakinės
smegenys, nevagotos, užima vis didesnį tūrį. Smegenų paviršius pri
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sipildo didesnėmis raukšlėmis. Pryšakinės smegenys vis daugiau už
dengia kitas smegenų dalis. Tarp arklių kūno dalių kitimo yra
ryšiai.
Eohippus, arklių giminės atstovas, prilygo tik vidutinio šunies
didumui. Eohippus — keturpirštis gyvulys — nespecializuota dantų
sistema — trumpo snukio ir primityviais smegenimis, vėliau išsi
vystė į mūsų laikų arklį žolės maistui pritaikytais dantimis, vienu
kojos pirštu, komplikuota priešakinių smegenų sistema ir t.t. Šoni
nės arklių giminės medžio šakos mūsų laikų nepasiekė.
Žemės sluoksniai taip pat yra turtingi fosilinėmis dramblių lie
kanomis. Miocenas ir pliocenas užkonservavo daug bunolophodon
angustidens, pleistocenas elephas meridionalis, elephas primigenius ir
t. t. Lokiai pirmą kartą pasirodo oligocene ir nenutrūksta iki mūsų
laiku.
Kitas pavyzdys yra jūrų ežiai. Tikrieji jūrų ežiai arba euechi
noideae prasideda triaso periode ir vystosi iki mūsų laikų. Penkia
spindulinės simetrijos jūrų gyvuliai. Tikrieji jūrų ežiai išsivystė iš
palechinoideae. Šitie yra tik paleozojo gyventojai. Palechinoideae
turi nepastovų radialinių ir tarpradialinių plokštelių skaičių. Jie
davė pradžią archaeocidarideae (paleozojo pradžia), mažo ūgio gyvu
liams. Vėliau ant ribos tarp paleozojo ir mesozojo iš archaeocidari
deae išaugo dideli gyvuliai cidarideae. Šitie yra tikri euechinoideae.
Jų praeities tyrimas rodo tam tikrą organų diferenciaciją. Pirmiau
sia ligi tam tikrų ribų vyksta kūno didėjimas ir fiziologinis bei
funkcionalinis organų tobulėjimas, iki šitie procesai pasiekia opti
malinę padėtį. Tolimesnis išsivystymas organizmą veda prie organų
disharmonijos. Tada organizmas praranda pajėgumą vesti kovą su
įvairiais priešais ir pagaliau miršta. Šita priežastis iš gyvenimo are
nos išstūmė palechinoideae.
Sedimentiniai žemės sluoksniai yra gana gausūs ammonitų
faunos liekanomis. Ammonitai prasideda paleozojo pradžioje ir tę
siasi per visą mesozoją. Tai didelio svarbumo senųjų žemės amžių
fosilija. Ammonitai yra galvakojų (cephalopodų) pirmtakūnai. De
vono periodas davė jiems pradžią iš primityvių formų. Ammonitai
mūsų laikų nepasiekė : viršutiniame kreidos periode išmirė. Jų fauna
yra prieinama tyrimams nuo atsiradimo iki išmirimo. Bet iš ammonitų pasiliko tik kietos kūno dalys, būtent, kriauklė. Ammonitų
organizmas, gal būt, daug kuo skyrėsi nuo dabartinių cephalopodų.
Spirališka ammonitų kriauklė yra tvirtas paleontologinių studijų
pagrindas.
Ammonitai išsivystė iš tiesios kūno formos gyvulių, kurie gy
veno tarp silūro pabaigos ir devono pradžios. Spirališkas kūno susi
sukimas atsirado vėliau. Pirmykščiai arba primityvieji ammonitai,
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kurių lobuso linija nėra komplikuota, vadinasi goniatitai. Didžiau
sias jų pasirodymas vyko viršutiniame devone. Goniatitai davė šaką
clymenien. Clymenien kriauklės vingiai iš vidaus vienas kito nelie
čia. Po clymenien įsigalėjimo goniatitai išmiršta. Tarp devono ir
karbono išmiršta ir clymenien. Šitie įpėdinių nepaliko.
Nedidelė goniatitų dalis iš devono perėjo į karboną. Karbono
periodas išvystė naują goniatitų formą. Karbono goniatitai šito pe
riodo gale beveik išmirė. Viršutinio karbono gastrioceratai davė
permio gadynės ammonitų faunos pradžią. Permio ammonitų lobuso
linija rodo didelį komplikuotumą. Gastrioceratai, be abejonės, yra
ammonitų faunos grandis. Ammonitų fauna nuo devono goniatitinių
formų iki kreidos periodo rodo kriauklės diferenciaciją. Paraleliai
vyko kriauklės tūrio didėjimas. Devono periodo ammonitų diametras
sudarė vos kelis centimetrus. Kreidos periodo ammonitų kriauklės
diametras prašoko metrą.
Fosilinė ammonitų fauna, kaip ir kitos faunos, neturi pasto
vumo : vyksta nuolatinė organų diferenciacija ir kūno tūrio didė
jimas. Primityvios goniatitų formos išsivysto į didelio tūrio ir kom
plikuotumo ammonitus. Organų tobulėjimas mažina gyvulio priklau
somybę nuo aplinkos. Bet aplinkos pasikeitimas tobulą organizmą
gali privesti prie mirties. Tas, kaip atrodo, ištiko ir ammonitų fauną.
Evoliucijos teorija ir biologija. — Tarp paleontologijos ir
biologijos yra suderinimas : šių laikų augalai ir gyvuliai yra žemės
praeities augalų ir gyvulių tęsinys. Biologija taip pat pasisako už
evoliucijos teoriją. Gyvulių pasaulis sudaro natūralią sistemą.
Šitas faktas yra žinomas iš 18 šimtmečio. Gyvulių sistema sudaro
bendros kilmės medį. Tarp rūšių, šeimų ir klasių yra giminystės
ryšiai. Augalų pasaulis taip pat eina išsivystymo keliu. Lyginamoji
anatomija štai ką sako: stuburinių gyvulių klasės turi bendrą
organų planą. Gyvuliai turi homologinių organų: šitie organai, nors
ir pakitusios formos ir funkcijų, yra pirmykščio gyvulių plano lie
kanos. Žinduolių dantys ir plekoidiniai žuvų žvynai yra homologi
niai organai. Žiauniniai žuvų lankai yra homologiniai organai tam
tikrų ausies kaulų. Visų stuburinių gyvulių priešakinės galūnės turi
tą patį planą. Žinduolių kraujotakos sistema yra lengvai išvedama
iš žuvų kraujotakos sistemos.
Žmogaus ir gyvulių kūnas turi rudimentinių organų. Banginis
turi užpakalinių galūnių liekanas, žmogus appendix, arkliai trečiojo
ir ketvirtojo kojos piršto liekanas ir t.t. Tie organai pirmtakūnų
gyvenime atlikdavo svarbias funkcijas. Dabar prarado savo reikšmę.
Rudimentiniai organai yra praeities liudininkai. Bendras gyvulių
kūno planas yra bendros kilmės įrodymas. Embrionalinis individo
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išsivystymas pereina tam tikrų rudimentų kelią: pavyzdžiui, sau
sumos gyvio embrionas kurį laiką turi žiauninius plyšius, kurie vė
liau išnyksta. Išimties nesudaro nė žmogaus embrionas. Praeities
pasikartojimą rodo embrionų rudimentiniai dantys. Žiauninių plyšių
atsiradimas sausumos gyvulių embrione, be to, embrionaliniai dantys
ir kiti rudimentiniai organai yra gyvulių praeities liekanos : pirmykš
čiai gyvuliai — dabartinių gyvulių pradininkai — turėjo kitą orga
nų santvarką. Gyvulių praeities pasikartojimas embrione yra vadi
namas biogenetiniu dėsniu (Haeckelio).
Stuburinių gyvulių įvairios kraujotakos sistemos sudaro bioge
netinio dėsnio atramą: varlių embrionai, vadinami buožgalviai, turi
kraujotakos sistemą panašią į žuvų, vėliau ta kraujotakos sistema
virsta į amfibijų (varliu) kraujotakos sistemą. Reptilijų, paukščių
ir žinduolių embrionai iš pradžių turi 5 arterijų lankus. Šitie lan
kai atitinka 5 žuvų žiauninius plyšius. Biologinių argumentų už
evoliucijos teoriją galima pririnkti labai daug. Fosiliniai įvairių
žemės periodų gyvuliai yra dabartinių gyvulių pirmūnai. Geografinis
gyvulių ir augalų pasiskirstymas taip pat kalba už evoliucijos teo
riją. Tarp Pietų Amerikos ir Afrikos tropikų yra didelis gyvulių
pasaulio panašumas : abu kontinentai kadaise sudarė bendrą žemy
ną. Australijos gyvulių pasaulis rodo dideli skirtumą. Šis kontinen
tas anksti atsiskyrė. Fauna yra senoviška ir mums svetima.
Tam tikros gyvulių formos prie skirtingos geografinės padėties
sudarė atskiras rases. Tarp geografinių rasių išsivysto didelis skirtu
mas. Šitaip net susidaro atskiros rūšys. Geografinis gyvulių izolia
vimas po ilgo laiko išugdo tam tikrų organų kitimą. Dviejų geogra
finių rasių tos pačios rūšies individai išsivysto labai tolimais gimi
nėmis ir tarpusavy net negali turėti vaikų. Geografinių rasių susi
darymas rodo gyvulių rūšių nepastovumą. Rasinių skirtumų didu
mas yra izoliacijos, laiko ir aplinkos išdava.
Gyvulių ir augalų pasaulio sistematika yra du skirtingi medžiai,
kurių šakos yra tarpusavio giminės. Šakos išaugo vienos iš kitų ir
rodo tobulėjimo procesą.
Kultūrinių augalų ir gyvulių kultyvavimas principe taip pat
yra evoliucija. Žmogus dabar sugeba daryti kultūrinių augalų ir
gyvulių atranką.
Naminių gyvulių kilmė. — Naminių gyvulių išauginime pagrin
dinį vaidmenį turi žmogus. Natūrali atranka kaip veiksnys šituo
atveju iškrinta. Naminiai gyvuliai be žmogaus pagalbos neišsilaiko.
Gyvulių domestikacijos pradžia nėra aiški. Šunies protėviai gali
būti vilkas arba šakalas. Gal būt šunies protėviai yra vilko ir ša
kalo bastardai. Kita galimybė: šuva yra vilko ar šakalo mutacija.
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Šita mutacija per ilga laiką gali nutolti nuo savo pirmtakų ir įsi
gyti žmogui naudingų ypatybių. Bet gal būt naminis šuva kilo iš
nežinomos laukinės gyvulių rasės. Šuva kaip pirmas naminis gyvu
lys išsivystė po paskutinio ledlaikio maždaug prieš 10 000 metų.
Bet pirmasis gyvulys, žmogų rėmęs maistu, yra ožka. Po to išsi
vystė karvė, avis ir kiaulė. Seniausi naminių gyvulių kaulų radiniai
yra iš Artimųjų Rytų. Šunies ir vilko celės turi tą patį chromo
zomų skaičių (78). Šakalo celės turi tik po 74 chromozomus.
Taip pat nėra lengva nustatyti naminių karvių prisijaukinimo
pradžią. Skeletas to nerodo. Karvių protėviai kilo iš bos primige
nius. Pietryčių Azijos galvijai turi kitus protėvius. Naminės avys
išsivystė iš laukinių avių ovis ammon. Naminės ožkos kilo iš capra
aegagrus prie Viduržemio jūros. Bet ožkų formos įvairumas rodo
kilmę ne iš vienų protėvių.
Žmogus dabar sugeba daryti naminių gyvulių ir kultūrinių au
galų atranką. Genetikos mokslas ištyrė paveldėjimo dėsnius. Dirb
tinis naujų formų išauginimas ir natūrali atranka turi didelį pana
šumą : abiem atvejais veikia tie patys paveldėjimo faktoriai. Kraš
tutinės naminių gyvulių rasės beveik prisiartina prie naujų rūšių.
Bernardinų šuva ir Pekino šuva nykštukas turi didelių morfologinių
skirtumų. Ūgių skirtumas neleidžia jiems net poruotis. Stebbins
išaugino naują žolių rūšį. Šita žolės rūšis su savo kilmės žolėmis
(pirmtakūnais) nesudaro net bastardų.
Žmogus kaip biologinė būtybė. — Žemė yra nedidelė saulės sis
temos planeta. Kitos saulės sistemos planetos žmogiškos gyvybės
tikrai neturi. Tarp mūsų saulės ir artimiausios žvaigždės yra dau
giau kaip 40 bilijonų kilometrų. Žmogus yra vienintelė šitų erdvių
protinga būtybė. Žmonių gyvenama erdvė yra tik žemė. Laiko
atžvilgiu žmogus yra visai nauja žemės būtybė. Žmonių giminės
amžius neprašoka vieno milijono metų. Tuo tarpu žemės amžius
yra 5-6 bilijonai metų. Žmonių giminė sudaro tik 1 : 6000 žemės
amžiaus dalį. Tuo būdu žmonių giminė apima trumpą laiką ir ma
žą erdvę.
Žmogus yra gyvulių kilmės medžio šaka. Žmogaus ir beždžio
nės anatomijos bendrumą pirmą kartą iškėlė Aristotelis. Carl von
Linné, kuris rėmė augalų ir gyvulių rūšių pastovumo principą, tarp
žmogaus ir žmoginių beždžionių rado didelį morfologinį panašumą.
Linné žmogų ir žmoginę beždžionę sujungė į vieną homo giminę.
Žmogaus pirmtakūnai paliko daug fosilinių liekanų. Terciaro
periodo žmoginės beždžionės yra žmonių giminės pirmtakūnai. Fosi
liniai homidų radiniai yra tarpinės formos tarp šių laikų žmogaus
ir žmoginių beždžionių. Primityviausios žmoginių beždžionių formos
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siekia terciarą ir pleistoceno pradžią. Tuo tarpu homo sapiens fosi
linės formos kaip Aurignac, Cro Magnon, Grimaldi ir kitos atsirado
tik prieš 100.000 metu.
Tarpinės formos tarp žmoginių beždžionių ir šių laikų žmogaus
šitaip atrodo: Neanderthalio žmogus (homoneanderthalensis), surastas
įvairiose Europos, Azijos ir Afrikos vietose, turi žemą kaktą, dide
lius antakius, žandikaulių išsikišimą (prognathie), be to, užpakalinė
galvos dalis yra apvali ir galvos skeletas masyvus. Smegenų dėžės
didumas yra beveik kaip šių laikų žmogaus. Daug senesni yra bež
džionžmogiai pithecanthropus iš Javos ir sinanthropus iš Kinijos. Šitie
fosiliniai žmonių radiniai yra iš pleistoceno. Pithecanthropus ir sinan
thropus yra ant ribos tarp žmonių ir beždžionių : tur būt niekas
negali pasakyti — beždžionė ar žmogus. Pithecanthropus ir sinan
thropus turi Neanderthalio žmogaus požymius : kakta yra plokštesnė,
prognathie, apatinis žandikaulis kiek platesnis, abi būtybės yra ma
žesnės kaip dabartinis žmogus, smegenų dėžė tik 880-1100 c. cm.
(dabartinio žmogaus smegenų dėžė užima 1100-1700 c. cm.). Šių
laikų žmogbeždžionių smegenų dėžės talpumas yra tik 325-655 c.
cm. Pithecanthropus ir sinanthropus buvo stačio vaikščiojimo būty
bės, naudojosi primityviais akmens ir kaulo įrankiais ir ugnimi.
Tarp beždžionžmogių ir žmogbeždžionių yra australopithecinai:
australopithecus, plesianthropus, paranthropus ir kiti. Šitų individų
yra surasta daugiau kaip 80. Australopithecinai yra tarpinės būty
bės tarp žmonių ir beždžionių. Tam tikri požymiai yra beždžionių
(žmogbeždžionių): smegenų dėžė yra tarp 435 ir 650 c. cm., bet
dantys šias būtybes artina prie žmonių. Dubens kaulų, stuburkaulio,
kojų ir rankų fosilinės liekanos turi žmogaus kaulų ypatybes. Sta
čias vaikščiojimas. Plioceno ir ankstyvo pleistoceno australopitheci
nai turi žmogiškus dantis, galvos skeletas ir smegenų dėžė yra kaip
beždžionių. Įrankių naudojimas nėra tikrai įrodytas. Prie australo
pithecinų laipsnio, tur būt, galima priskirti meganthropus iš Javos
ir Rytų Afrikos.
Pithecanthropus yra tikras primityviausias žmonių giminės pirm
takas. Kitas to paties laipsnio atstovas yra telanthropus capensis iš
Transvalio. Prie telanthropus yra surasta akmens įrankių. Žmonių
pirmtakūnų radiniai prie Broken Hill (Rhodezija) ir Saldanha (ne
toli Kapstato) morfologiniu požiūriu yra tarp pithecanthropus ir
Neanderthalio. Tarp Neanderthalio ir šių laikų žmogaus yra Steinhei
mo, Swanscombe, Palestinos ir Kanjera (Afrika) radiniai. Bet šita
eilė nėra ištisinė žmonių išsivystymo linija. Žmonių pirmtakų radi
niai yra šakoto kilmės medžio dalys. Pilnas žmonių giminės išsi
vystymo medis tuo tarpu pasilieka paslaptis. Tam tikros šoninės
medžio šakos yra išmirusios.
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Gyvių kilmės teoriją Darvinas paskelbė maždaug prieš 100
metų. Šita teorija apima ir žmogų. Darvinas šitaip sakė: žmogus
išsivystė iš senos, ne dabartinės, beždžionių giminės.
Evoliucijos teorija ir priežastingumas neturi prieštaravimų.
Tam tikras augalų ir gyvulių procentas žūsta prieš išsivystymą.
Pirmiausia žūsta silpnesnieji individai. Šitaip susidaro natūrali au
galų ir gyvulių atranka. Išsilaikymo kova skatina tam tikrų organų
tobulėjimą. Paveldėjimo dėsniai natūralios atrankos principą pa
tvirtina.
Augalų ir gyvulių rūšių nepastovumą ir dažniausiai nuolatinį
tobulėjimą sukelia daug faktorių. Paveldėjimas persiduoda genais.
Genas kaip paveldėjimo vienetas yra komplikuotas. Cheminiu po
žiūriu genas yra proteidas. Proteidas daugiausia susidaro iš nukleino
rūgščių. Genas atsiranda tik iš geno. Paveldėjimą užtikrina genų
identiškumas. Bet tam tikri veiksniai, pavyzdžiui, Roentgeno spin
duliai, chemikalai ir t.t., sukelia paveldimus genų pasikeitimus arba
mutacijas. Genų mutacija gali būti paveldimas pasikeitimas « visai
kita kryptimi ». Be pavienių genų mutacijos yra chromozomų muta
cija : tada įvyksta viso genų komplekso persikėlimas iš vieno chro
mozomo į kitą. Tam tikrais atvejais gali įvykti net chromozomų
skaičiaus pasikeitimas : tas pakeičia genus. Mutacijos gali kilti ir iš
citoplazmos. Bet mutacija vis dėlto yra didelė retenybė. Tik nepa
prastai didelė yra imitacijų reikšmė.
Mutantai prasideda iš vieno individo. Po to per eilę generacijų
mutantų skaičius išauga labai didelis. Mutantinių ypatybių prana
šumas palengva nugali išeities formas. Nugalėjimo tempas yra popu
liacijos didumo išdava. Mutantai greitai užgožia mažą populiaciją.
Tuo tarpu didelė populiacija turi didesnį pastovumą: tik milijonai
generacijų leidžia įsigalėti mutantams. Šitaip yra paaiškinamas naujų
rasių susidarymas ant mažų salų. Rūšių susidaryme atskiras indi
vidas nenulemia. Lemiamas veiksnys yra individų bendruomenė,
kitaip vadinama populiacija. Bendruomenė turi daug įvairių mu
tantų. Mutantų genų turtingumas yra labai didelis. Kryžiavime
yra sudaromos genų kombinacijos. Atranką daro pati gamta, tuo
tarpu genų kombinacijų daugpusiškumas gyvių rūšį apsaugo nuo
išnykimo.
Evoliucijos eigos tyrimas atidengė daug dėsnių ir taisyklių.
Keli dėsniai šitaip atrodo: 1. Visos gyvių rūšys rodo įpėdinių per
produkciją. Įpėdinių perprodukciją veikia natūralinė atranka. 2.
Vandenyno gyvių evoliucijos tempas yra mažesnis kaip sausumos
gyvių. Priežastys : gyvenimo sąlygų vienodumas, mažesnis populia
cijų didumo svyravimas ir mažesnė natūrali atranka. 3. Gyvulių
kilmės medžio šaka prasideda mažomis gyvulių formomis ir po to
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rodo sukcesyvinį kūno didėjimą. Tik keli žinduoliai gyvuliai sudaro
šito dėsnio išimtį. Gyvulio kūno didėjimas turi tam tikrų pirmeny
bių (natūrali atranka): didesnis kūnas turi didesnį fizinį pajėgumą
ir atsparumą, reliatyviai mažesnį kūno paviršių, praranda reliaty
viai mažiau kūno šilimos, gyvena reliatyviai ilgiau, turi daugiau
regėjimo celių (Cope taisyklė) ir t.t. 4. Šaltų kraštų šiltakraujai
gyvuliai užauga didesni kaip tos pačios rūšies šiltų kraštų gyvuliai
(Bergmanno taisyklė). 5. Žinduolių kūno tūrio didėjimas sulėtina
medžiagų apykaitą ir dėl to gyvulių amžius pasidaro ilgesnis. 6.
Veido skeletas reliatyviai darosi ilgesnis.
Evoliucijos dėsniai yra kosminių dėsnių tęsinys. Kosminiai
dėsniai sudaro gyvių tobulėjimo priežastis. Tik gyvių dviejų lyčių
išsivystymas davė Mendelio dėsnių veikimo pradžią. Tik šiltakraujų
išsivystymas davė Bergmanno taisyklės veikimo pradžią. Tas pats
yra ir su fizikos dėsniais. Tik tada, kada žemė išsivystė į kietą
kūną, pradėjo veikti kritimo dėsniai.
Keli rūšių susidarymo faktoriai. — Gryną augalų ir gyvulių rūšį
padeda išauginti geografinė izoliacija. Prie geografinės izoliacijos
prisideda kalnai, jūros ir t.t. Be pilnos gali būti dalinė izoliacija.
Kitos izoliacijų rūšys : ekologinė izoliacija, pavyzdžiui, aukštų kal
nų gyventojai, slėnių gyventojai, vandens gilumų gyviai ir t.t.;
seksualfiziologinė izoliacija pasireiškia skirtingu poravimosi laiku,
ceremonijomis ir t.t.; genetinė izoliacija. Šituo atveju genai trukdo
kaimyninių rasių kryžiavimą ir šitaip nesusidaro bastardų. Gyvulių
rūšių susidaryme didžiausių rezultatų pasiekia visų izoliacijos rūšių
veikimas kartu.
Populiacijų, rasių ir rūšių bastardavimas yra svarbus rūšių pa
keitimo faktorius. Bastardavimas sukūrė daug augalų rūšių. Bas
tardavimo dėka artimos augalų ir gyvulių rūšys gali netekti aiškių
tarpusavio ribų. Pavyzdžiui, salix, rubus, rosa, hieratium ir kiti.
Rūšių susidarymą sukelia taip pat įvairūs mutacijų tipai: genų,
chromozomų, genomų, plasmos, plastidų, pagaliau dominantai ir
recesyvai. Prie to prisideda natūralios atrankos faktoriai, kaip kli
matas, priešai, parazitai, konkurencija ir t. t. Nepaskutinę rolę lošia
augalų ir gyvulių izoliacijos: geografinė, ekologinė, seksualfiziolo
ginė, genetinė.
Naujų rūšių susidarymas eina skirtingais keliais. Tam tikrais
atvejais gali būti mutacijų dominavimas. Kitais atvejais gali domi
nuoti natūrali atranka. Rūšių kitimas gali vykti be tam tikros kryp
ties, pavyzdžiui, peteliškių spalvingumas. Rasės prisitaiko prie kli
mato, pavyzdžiui, šaltų kraštų šiltakraujai gyvuliai tos pačios rūšies
yra didesnio ūgio kaip šiltų kraštų.
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Augalų ir gyvulių rūšių kitimo faktoriai yra ištirti tūkstančiais
bandymų. Šitie faktoriai, kaip mutacijos, natūrali atranka, populia
cijų didumas, izoliacijos ir t.t., tvirtai paremia gyvulių ir augalų
evoliucijos teoriją. Evoliucijos teorija dabar turi bendrą gamti
ninkų pripažinimą. Bet evoliucijos faktoriai dar neišsprendžia visos
evoliucijos problemos. Evoliucijos kelias gali turėti tam tikrą krypti.
Arklių giminės išsivystyme arklių kūnas darėsi vis didesnis, pirštų
skaičius mažesnis ir burnos skeletas reliatyviai ilgesnis. Tur būt,
arklių giminę veikė tam tikros krypties faktoriai. Gyvulių evoliu
cijos kelias, eidamas tam tikra kryptimi, gali peržengti tikslingumą.
Milžiniški Šiaurės Amerikos mamutai elephas columbii iš pleistoceno
gadynės turi ekscesyvinio ilgumo iltinius dantis, kurių viršūnės yra
atsisukę atgal. Be abejonės šitie dantys gyvuliui sudaro minusą.
Bet mutacijos ir natūrali atranka kaip evoliucijos priežastys vargiai
yra pakankami komplikuotų organų, kaip, pavyzdžiui, stuburinio
gyvulio akis, išsivystymo faktoriai. Šitie faktoriai, tur būt, nėra vie
nintelė gyvulių tobulėjimo priežastis. Prie to prisideda gyvulio or
ganų ir struktūrų koreliacijos tobulėjimas. Gyvulio organų ir struk
tūrų koreliacijos kitimą rodo žinduolių kaukuolės išsivystymas. Be
veik visos šunų, meškų, žiurkių, arklių, pavianų ir t.t. rūšys tuoj
po gimimo turi visai kitas kūno proporcijas kaip suaugę: smegenų
dėžė reliatyviai yra didelė, tuo tarpu veido skeletas yra trumpas,
galva viso kūno atžvilgiu yra labai didelė. Bet vėliau galvos augi
mas yra lėtesnis kaip viso kūno (negatyvi alometrija), smegenų
dėžės augimas yra lėtesnis kaip burnos skeleto, burnos skeleto augi
mas pralenkia smegenų dėžės augimą (pozityvi alometrija). Tada,
kada gyvulių evoliucija vyksta kūno didėjimo kryptimi, o atskirų
kūno dalių augimo koreliacija pasilieka ta pati, gyvulio kūno dalių
proporcija pasidaro kita: smegenų dėžė kūno atžvilgiu pasidaro dar
mažesnė, veido skeletas dar ilgesnis. Tolimesniame išsivystyme pozi
tyvios alometrijos kūno dalys, kaip veido kaulai, pasidaro per
dėtai dideli, negatyvios alometrijos kūno dalys pasilieka labai
mažos. To dėka arklių giminės kūno didėjimas išugdė ilgą arklio
veidą. Tuo būdu ilgą arklio veidą sukūrė organų koreliacijos kiti
mas. Nė natūrali atranka nė mutacijos nėra to priežastis. Šiaurės
elnių ragai, dramblių iltys yra pozityvios alometrijos pavyzdžiai.
Pozityvi alometrija gali tapti net minusu tam gyvuliui.
Evoliucijos dėsniai veda gyvius tobulėjimo keliu, kitaip pasa
kius, gyvių kilmės medžio šakos yra nukreiptos į viršų. Pats medis
yra stačias. Kodėl vyksta nuolatinis gyvulių kūno tobulėjimas ir
kaip tas tobulėjimas yra suprantamas ? Gyvulio raida eina didesnio
organų komplikuotumo, aukštesnės racionalizacijos, tobulesnių konstrukcijų ir funkcijų linkme, kurios ji padaro daugiau nepriklausomą
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nuo aplinkos, kitaip pasakius, suteikia didesnę kūno autonomiją ir
kūno planą priartina prie žmogaus. Bet gyvulys gali ant savo pa
siekto tobulumo laipsnio pasilikti arba net kristi žemyn. Dažniausiai
gyvulys darosi vis komplikuotesnis, organų veikimas racionalesnis,
mažiau priklausomas nuo aplinkos. Primityvūs gyvuliai, turėdami
gerą prisitaikymą prie aplinkos, nedaro pažangos, pavyzdžiui, ame
ba. Aplinka gali nesikeisti bilijonus metų. Didžiausio pastovumo
rodo vandens gyviai.
Evoliucijos dėsnių tyrimas išaiškino daug problemų. Gyvulių
kilmės medžio šakų tobulėjimas ir pagaliau žmogaus kūno susie
jimas su gyvulių pasauliu dabar nekelia abejonių. Tarp žmogaus ir
gyvulio kūno audinių ir daugumo fiziologinių funkcijų yra didelis
panašumas. Gyvuliškas žmogaus kūno paveldėjimas ir dvasinės žmo
gaus galios labai dažnai rodo tam tikrą nesutarimą ir net išsisky
rimą. Keli to nesutarimo pavyzdžiai štai kaip atrodo :
Žmonių giminė kaip ir daugumas kitų gyvių susideda iš dviejų
lyčių. Seksualinė diferenciacija nueina iki primityvių gyvių. Primi
tyviems organizmams seksualinė diferenciacija yra rūšies išsilaikymo
pagrindas. Nuolatinis aplinkos kitimas ir natūralios atrankos veiks
niai iš gyvių reikalavo vis daugiau atsparesnių variantų. Nauji gy
vių variantai atsiranda iš paveldėjimo faktorių kombinavimo. Šitie
variantai atsilaikė prieš nenormalias gyvenimo sąlygas, pavyzdžiui,
ekstremini šaltį, sausrą, naujus priešus, epidemijas ir t.t. Vyriškų
ir moteriškų paveldėjimo pradų mišinys yra variantų susidarymo
priežastis. Gyvių dauginimasis yra galimas ir be apvaisinimo, pavyz
džiui, pumpuravimas, neapvaisintų celių dauginimasis ir t.t. Sek
sualinis diformizmas dabartiniam žmogui pirmykštės reikšmės neturi.
Žmogus kaipo protinga gyvybė natūralios atrankos principą įveikė
arba bent sumažino iki minimumo. Seksualinis žmonių giminės
diformizmas yra gyvuliškos kilmės palikimas.
Žmogus subręsta tarp 20 ir 25 metų. Bet seksualinis brendimas
prasideda anksti prieš viso kūno subrendimą. Ankstyvas seksualinis
subrendimas neturi pateisinimo ir kelia tam tikrų moralinių prob
lemų. Žmogus turi daug instinktų, bendrų su gyvulių pasauliu. Tam
tikri žmogaus instinktai, žmonių moralė ir etika dažnai sueina net
į konfliktus.
Seksualinis instinktas, kovos instinktas, godumas, žiaurumas ir
net sadizmas yra žmogaus paveldėjimas iš gyvulių pasaulio. Šitie
instinktai yra apvaldomi ir tvarkomi žmonių morale ir etika.
Žmogaus paveldėjimo dėsniai yra tie patys kaip ir gyvulių bei
augalų pasaulio. Mutacijos arba paveldimi pasikeitimai liečia ir
žmonių giminę. Žmogaus kūno tobulumas yra pasiekęs aukštas for
mas. Natūralios atrankos principas iš žmonių giminės yra beveik
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išjungtas, todėl vargiai galima laukti fizinio žmonių giminės tobu
lėjimo. Bet mutacijos gali eiti ir į blogą pusę. Augalų ir gyvulių
pasaulio blogesni mutantai pagal natūralios atrankos dėsnius daž
niausiai žūsta. Bet šių laikų žmonių giminės natūralios atrankos
dėsniai beveik neliečia. Todėl paveldimi žmonių giminės blogumai
gali didėti. Žmogaus nenormalumų paveldėjimai sudaro sunkią atei
ties problemą.
Evoliucijos teorija ir pasaulėžiūra. — Evoliucijos teorija
beveik šimtą metų sudarė pasaulėžiūrinių kovų lauką. Tuo būdu
šita teorija įgijo daug populiarumo. Pasaulėžiūrinės kovos pa
grindas yra žmogaus kilmė. Evoliucijos teorija žmogaus kūną
išveda iš gyvulių pasaulio. Žmogaus kūno kilmės išvedimas iš gyvu
lių pasaulio daug kam atrodo žmogaus tvėrimo paneigimas ir tuo
būdu nesuderinamas su krikščioniškąja pasaulėžiūra.
Evoliucijos teorija yra grynas gamtos mokslų klausimas. Šito
klausimo perkėlimas iš mokslinės plotmės į pasaulėžiūrinių kovų
lauką sukėlė daug ginčų. Evoliucijos principas buvo imamas kaip
ateizmo pagrindas. Šitas principas sudarė argumentą prieš teistinę
pasaulėžiūrą. Teistinės pasaulėžiūros atstovai mėgindavo nuneigti
patį evoliucijos dėsnį. Gyvulių ir augalų evoliucija yra objekty
vaus mokslinio tyrimo sritis. Šita teorija nėra pagrindas nei
ateizmui nei teizmui. Evoliucijos teorijos pagrindas yra tik patir
tinė tikrovė. Visas ginčas yra beprasmiškas.
Evoliucijos teorija nėra pasaulėžiūriškesnė kaip kiti gamtos
mokslai. Apreiškimas nėra nei gamtos nei kitų mokslų vadovas.
Gamtos mokslų kūrėjas yra tik žmogus. Apreiškimas yra tik Visa
tos Kūrėjo nurodymas ir žinių apie jį suteikimas anų laikų žmo
nėms suprantama kalba. Žmogaus uždavinys yra tirti pasaulį. Anų
laikų žmogus gyvybės išsivystymą vargiai būtų supratęs. Kristaus
dieviškasis mokslas taip pat yra iliustruotas tik anų laikų žmogui
suprantamu pasaulėvaizdžiu. Kristus neatskleidė kosminių erdvių
platybės. Pasaulėvaizdžio plitimas vėlesniais laikais atrodė kaip
nesiderinimas prie krikščioniškosios pasaulėžiūros. Kepleris prieš tris
šimtus metų paskelbė saulės planetų judėjimo dėsnius. Kilo kietas
pasipriešinimas. Atrodė, kad Keplerio dėsniai yra tvirtas argumen
tas prieš krikščionišką pasaulėžiūrą. Dievo karalystės platybių anų
laikų žmogus dar nesuprato. Kosminės erdvės yra matuojamos net
bilijonais šviesmečių. Mūsų žemė yra tik kosminė dulkė. Žmogaus
pasaulėvaizdžio plitimas teistinę pasaulėžiūrą tik sustiprino.
Dievas sukūrė visiems laikams ir visoms erdvėms tam tikrus
dėsnius. Mokslas ir yra ne kas kita kaip tų dėsnių atskleidimas.
Dėsniai tvarko visą gamtinę realybę. Be dėsnių niekas nevyksta.
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Gyvybės pagrindas yra dėsningumas. Augalų ir gyvulių išsivys
tymas remiasi tam tikrais dėsniais. Kitimas nevyksta be priežasties,
kitaip pasakius, niekas nesivysto «savaime». Techniškų išradimų
pagrindas yra gamtos dėsnių panaudojimas. Augalų ir gyvulių evo
liucijos priežastis taip pat yra gamtos dėsniai. Gamtos dėsniais re
miasi augalų ir gyvulių paveldėjimas. Gyvulių ir augalų tobulėjimo
ar nykimo pagrindas yra gamtos dėsniai. Gyvybės sukūrimas yra
ne kas kita kaip gamtos dėsnių sukūrimas. Dievas sukūrė patį gy
vybės principą. Gyvybės išsiplėtimas ir įvairumas yra gyvybės dės
nių realizavimosi išdava. Gyvulių ir augalų evoliucijos teorija
nėra sukūrimo priešybė. Evoliucijos teorija nepaneigia Pirmosios
Priežasties. Darvinizmas yra tik viena evoliucijos teorijos interpreta
cija. Evoliucijos teorijos ir darvinizmo sutapatinimas yra grynas nesu
sipratimas. Tarp darvinizmo ir materializmo yra tam tikra lygiagretė.
Augalų ir gyvulių evoliucija nėra tik praeitis : organizmų kiti
mas vyksta ir dabar. Bet gamtos dėsniai yra amžini ir visada pasi
lieka tie patys. Organizmų evoliucija vyksta prie tų pačių gamtos
dėsnių. Pirmos ir dabartinės gyvybės principai yra tie patys.
Prehomidinės gyvybės formos yra artėjimas prie žmogaus. Šitą
faktą patvirtina, pavyzdžiui, australopithecidai. Evoliucijos tikslas —
žmogui tinkamo kūno išugdymas. Žmogaus kūnas yra evoliucijos žiedas.
Dievas žmogų sutvėrė iš molio. Gyvulio kūnas yra ne kas kita
kaip molis. Dievas gyvulio kūne maždaug prieš milijoną metų su
tvėrė žmogų. Bet žmogaus kūnas taip pat yra tik molis. Dvasinių
galių viešpatavimas žmogų skiria iš gyvulių pasaulio. Tuo būdu
žmogus nėra gyvulys. Dvasinių galių atsiradimo gamtos mokslai
išaiškinti negali. Evoliucija neišsprendžia žmogaus kilmės klausimo.
Žmogus kaip fizinė ir dvasinė būtybė išeina iš gamtos mokslo ribų.
Kūno tapatinimas arba kildinimas iš gyvulių pasaulio nėra žmogaus
tvėrimo paneigimas : žmogus nėra tik evoliucijos padaras.
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