Grigas Mendelis.
(1822 —1922).

Nėra beveik pusinteligenčio, kurs nebūtų girdėjęs Darvino
vardo. Apie darvinizmą kalbant, ne naujiena išgirst net tre
čios klasės gimnazistėlius. O. G. Mendelis tebėra nūn dar
daugeliui net ir tikrų mūsų inteligentų nežinomas. Tuo tarpu
darvinizmo garbė tikroj mokslo šviesoj kaskart labiau blunka,
o mendelizmas šiandien randa mokslininkų tarpe kaskart
didesnio pripažinimo. Mendelio paveldėjimo teorijai dėstyti
steigiama atskiros katedros Europos universitetuose, tai teo
rijai plėtoti ir aiškinti leidžiama specialiai laikraščiai, Ame
rikoj įkurta nevienas Mendelio teorijai tirti institutas, su
dideliausiais sodais paveldėjimo bandymams daryti. Tuo su
sirūpinę vokiečiai ragina nūn savo tautiečius nesigailėti lėšų
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tokiems pat institutams Vokietijoj rengti, nes kitoniškai,
girdi, esą pavojaus, kad mendelizmas galįs tapti specialiai
amerikietišku mokslu.
Taip dalykams stovint, tariamės būsiant ne pro šalį davus
čia žiupsnelį žinių apie patį G. Mendelį ir jo šiandieną
po visą pasaulį plačiai pasklidusią teoriją.
Jonas .Mendelis (Grigo vardą jis yr priėmęs Augustiniečių
vienuolynan įstodamas) yr gimęs liepos 22 d. 1822 Hei
-zendorfe, netoli Odrau, Austrijos Silezijoj. Jo tėvai buvo pasi
turį ūkininkai. Jo tolesniam pašaukimui galėjo turėti įsra
vos ta aplinkybė, kad jo tėvas vertės sodininkyste ir nuo
pat jaunystės išmokino savo sūnų medžių skiepijimo. Vai
kas rodė nepaprasto gabumo, taigi jo giminės padėjo jam
įstoti iš pradžių Tropau’o, o paskui Olmūtz’o gimnazijon.
Vienas iš jo mokytojų buvo vienuolis Augustinietis; ta ap
linkybė, rasit, ir paragino Mendelį, baigus gimnaziją, įstoti
Augustiniečių ordenan. Jis buvo priimtas Brünn’o vienuoly
nan, turėjusio Karališkojo vienuolyno vardą. 1847 metais
jis tapo pašvęstas kunigu ir vienuolyno lėšomis nuo 1851 —
1853 m. mokėsi Vienos universitete matematikos, fizikos
ir gamtamokslio. Mokslus baigęs buvo paskirtas vienuolyno
realinėj mokykloj vyresniuoju fizikos mokytoju ir mokytojavo
čia iki 1868 m., kuomet buvo išrinktas savo vienuolyno vy
riausiuoju.
Čia, deja, jo moksliškas darbavimos turėjo pasibaigti,
nes dėl kilusių vienuolyno su valdžia kivirčų (1872), Men
delis turėjo daug nemalonumų ir bergždžių susirašinėjimų,
kurie ir užimdavo visą jo laiką. Jo mokslo darbai nerado
pripažinimo, nieks iš gamtininkų neatkreipė dėmesio į juos,
Tai irgi pakirto jo energiją. Iš prigimimo linksmas ir drau
giškas Mendelis senatvėj apkarto, įgavo chronišką inkstų
ligą ir pergyvenęs 62 m. mirė sausio 6 d. 1884. m.
Pažinę trumpai Mendelio biografiją, prisižiūrėkim nūn
arčiau pačiam mendelizmui. Mendelizmu vadinas Mendelio
išrastoji ir bandymais patikrintoji paveldėjimo teorija. Savo
bandymus jis daugiausia darė kryžiuodamas įvairias žirnių
rūšis, kurių vienuolyno sode labai lengva buvo priveisti.
Tie Mendelio bandymai tęsės aštuonerius metus. Panašių
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bandymų jis yr daręs ir su žole H i e r a c i u m , bet tie ne
turėjo tokios reikšmės, kaip bandymai su. žirniais.
Šiuos pastaruosius bandymus surašęs, Mendelis 8 kovo
1865 m. padarė pranešimą Brünno Gamtos Mylėtojų Drau
gijoj, kurios kurį laiką buvo net pirmininku. Pranešimas
buvo išspausdintas Draugijos organe. Bet nėkieno neatkreipė
dėmesio.
Toks pat likimas buvo ir kito jo pranešimo apie Hiera
cium’ą. Tik 1900 m., kai botanikai Correns, de Vries ir
Tschermak’as nepriklausomai viens nuo kito yr priėję pa
veldėjimo teorijoj tų pat rezultatų, ką ir Mendelis, jo abu
pranešimu tapo atskira knygute išleista rinkinyje „Oswald’sKlassiker der exakten Wissenschaften“ N. 121, Leipzig, 1901.
Nuo to laiko prasideda tikras Mendelio ir jo teorijos trium
fas. Ta teorija imta kaskart labiau studijuoti, plėtoti, tobu
linti. Jos nustatyti dėsniai ir metodai pasirodė netik tikri,
bet ir begalo vaisingi
Savo bandymus, kaip jau minėjom, darė Mendelis su
žirniais, bet vėliau pasirodė, kad paveldėjimo procesai flo
roje ir faunoje niekuo beveik nesiskiria: dėsniai tvarkantieji
ypatybių paveldėjimą augmenyse tinka ir gyvuliams, ir net
pačiam žmogui.
Priemonė Mendelio pavartota paveldėjimui tirti buvo rū
šių kryžiavimas. Gautoji kryžiavimu nauja augalų bei gyvių
karta vadinama hibridais. Tai turint omenėj, nesunku suprasti
hibridizacijos proceso eiga. Jei kryžiuojamoji augalų ar
gyvių pora bus vienos rūšies, tai ir nauja karta bus tos pat
rūšies — ir čia paveldėjimo proceso ypatybių nepastebėsime.
Kas kita jei kryžiuojamoji pora skirias bent viena kuria
charakteringa ypatybe. Čia naujoji karta F1 jau skirsis nuo
gimdytojų poros F. Kryžuodami du F1 individu, gausime
naują kartą F2 ir t.t.
Savo bandymus Mendelis yr pradėjęs nuo žirnių, iš kurių
vieni turėjo apskritus grūdus, o kiti netaisyklingai kampuo
tus, visos gi kitos jų ypatybės buvo tos pat. Sukryžiavęs
juos, jis gavo hibridų kartą F1, kuri pasirodė beturinti grū
dus visus apskritus.
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Šis rezultatas privertė Mendelį įvesti mokslan dvi nauji
sąvoki: d o m i n u o j a n č i ų (viešpataujančių) ir r e c e s y
v i ų (nykstančių) žymių. Dominuojanti bus ta žymė, kuri
kartoj F1 pasilieka, o recesyvi, kuri hibriduose dingsta,
nors gimdančioje poroje ji (pav. grūdo kampuotumas) yra
buvusi.
Kryžiuojant du hibridu F1 gaunama nauja jų karta F2;
bet čia pasirodo nuostabių apsireiškimų: iš vienokių indi
vidų naujoj hibridų kartoj F2 dalis gimdo žirnius kampuo
tais grūdais, kita gi dalis didesnioji — apskritais grūdais.
Vadinas, kartoj F2 recesyvios žymės grįžta. Pirmoji dalis
veisiasi grynai; t. y. gimdo ir toliau kampuotus žirnius.
Antroji gi tolesnėj F3 kartoj duoda dalimi apskritus, dalimi
kampuotus žirnius. Kitaip sakant viena dalis apskritais grū
dais veisiasi grynai, antroji gimdo nevienokius žirnius.
Patyrinėjęs arčiau tą keistą apsireiškimą, Mendelis surado,
jog visos tos grupės laikosi vienos taisyklės: vienas ketvirtis
hibridų F2 atgauna recesyvią žymę ir veisiasi toliau grynai,
dviejose ketvirtyse — dominuojanti žymė pasilieka, bet vei
siama toliau užsilaiko kaip F1, t. y. gimdo nevienokią ainiją;
ir viena ketvirtis išlaikanti dominuojančią žymę ir besivei
sianti grynai. Šitie rezultatai galima išreikšti bendra for
mula. Jei gimdančioji pora tesiskiria tik viena ypatybe, tai
kartoj F2 viena ketvirtis turės recesyvią žymę, o tris ket
virtis dominuojančią. Vadinas, abi grupi santykiuos kaip
1 : 3 . Iš pastarųjų trijų ketvirčių du ketvirčių bus hibridai,
viena keivirtis veisis grynai. Tuo būdu visa F2 karta susi
skaidys galutinai į tris grupes, kurios santykiuos kaip 1/4:
2/ :1/
4 4
Šis skaitmeninis dėsnis apsireiškia ir floroj ir faunoj ir
net žmonėse; jį randam net ir tuose atvejuose, kai gimdan
tieji skiriasi ne viena ypatybių pora. Mendelis tai yra nusta
tęs savo bandymais. Jei mes simboliu n pažymėsime žymių
porų skaičių, iš kurių viena pridera vienam iš gimdančiųjų,
o antra antram, tuomet (1+3)n- bus bendra formula atskirų
grupių F2 kartoj skaičiui, o (1/4+2/4+1/4)n bus bendra
formula grupėms, kurios F2 kartoj įgauna įvairių ypatybių.
Susekimas tų skaitmeninių santykių turi labai didelės
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reikšmės, nes jis duoda galimybės numatyti bandymų rezul
tatus. Čia jau ne vien subjektyvūs spėliojimai, kaip pas
Darviną, bet gryna realybė, tikri gamtos dėsniai, leidžian
tieji tyrėjui giliau pažvelgti į paveldėjimo, o per tai ir į rū
šių keitimos procesą. Dėliai to šiandien mendelizmas moksle
diena iš dienos vis aukštyn kyla, o darvinizmas kaskart
labiau parodo savo silpnas pusės ir nustoja savo taip kita
dos išpūsto autoriteto 1).

1) Sk. „Draugijos“, 1922 m., 7-8 n-rį. Vokiečių kalba neseniai yra
išėjęs apie Mendelį ir mendelizmą platus veikalas: G r e g o r J a h a n n
Mendel Leben, Werk und Wirkung von Dr. Hugo Iltis.
Berlin, Julius Springer, 1924, 426 psl. in-8.

