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„Ta!iau materialinio pasaulio at"vilgiu galime ma"iausia pasakyti #tai k$: galime suvok-
ti, kad atsitikimai %vyksta ne d&l dievi#kosios galyb&s %siki#imo kiekvienu paskiru atveju, bet 
veikiant nustatytiems bendriesiems d&sniams.“

Vevelis „Brid!voterio traktatas“ 
(Whewell „Bridgewater Treatise“)

„Vienintel& apibr&"ta "od"io „nat'ralus“ reik#m& yra nustatytas, %tvirtintas ar sutvar-
kytas, nes nat'ralus yra tas dalykas, kuris reikalauja, kad b't(, ir taria, kad yra protinga, 
prie"astis, kuri j% tok% padaro, tai yra nuolat arba nustatytu laiku j% sukelia, o antgamtinis 
arba stebuklingas yra toks dalykas, kur% ji sukelia tik vien$ kart$.“

Batleris „Apreik"tosios religijos analogija“ 
(Butler „Analogy of Revealed Religion“)

„Tod&l darome i#vad$, tegul niekas, klaidingai vertindamas sveiko proto reik#m) arba 
neteisingai suprasdamas nuosaikum$, nemano ir netvirtina, kad "mogus, betyrin&damas 
arba bestudijuodamas dievo "od"io knyg$ arba dievo k'rini( knyg$*– teologij$ arba +lo-
so+j$, gal%s per toli nueiti, bet ver!iau tegu "mon&s be paliovos siekia pa"angos ir s&km&s 
vienoje ir antroje srityje.“

Bekonas „Mokslo pa!anga“ 
(Bacon „Advancement of Learning“)



PAŽIŪRŲ
APIE RŪŠIŲ ATSIRADIMĄ,

IKI PASIRODANT PIRMAJAM
ŠIO VEIKALO LEIDIMUI,
ISTORINĖ APYBRAIŽA

,ia trumpai ap"velgsiu, kaip pl&tojosi pa"i'ros apie r'#i( atsiradim$. Dar visai nese-
niai daugelis gamtinink( buvo %sitikin), kad r'#ys esan!ios ka"kas nekintama ir kad jos 
buvusios sukurtos nepriklausomai viena nuo kitos. -it$ pa"i'r$ sumaniai gyn& daugelis 
gabi( ra#ytoj(. I# kitos pus&s, nedidelis b'relis gamtinink( man&, kad r'#ys kinta ir 
kad dabartin&s gyvyb&s formos yra lytinio veisimosi b'du kilusios i# seniau egzistavusi( 
form(. Neai#kiai #ia prasme i#sitaria jau kai kurie klasikiniai ra#ytojai*, ta!iau pirmasis, 
kuris naujaisiais laikais &m& #% klausim$ svarstyti grynai moksliniu po"i'riu, buvo Biu-
fonas. Kadangi jo nuomon&s #iuo klausimu "ymiai keit&si ir kadangi jis neaptar& t( 

* Aristotelis savo „Physicae Auscultationes“ (2 kn., 8 sk., 2 psl.), pasteb&j)s, kad lietus lyja ne tam, kad 
pad&t( augti javams, kaip ir ne tam, kad gadint( gr'dus, kai javai kuliami po atviru dangumi, t$ pat% argu-
ment$ taiko ir organizmams; paskui priduria (taip #i$ viet$ i#ver!ia Kleras Gresas, kuris pirmasis atkreip& % j$ 
mano d&mes%): „Kas gi kliudo gamtoje tik tokiam atsitiktiniam atskir( (k'no) dali( santykiui vienos su kita? 
Pavyzd"iui, dantys i#auga pagal reikal$: priekiniai*– a#tr's, pritaikyti pl&#yti maistui, o kr'miniai*– plok#ti, 
tinkami susmulkinti maistui, ne tod&l, kad jie b't( tam sukurti, bet kaip atsitiktinumo padarinys. T$ pat ga-
lima pasakyti ir apie kitas dalis, kurios mums atrodo pritaikytos kokiam nors tikslui. Taigi visur, kur daiktai, 
paimti drauge (tai yra visos vienos pilnaties dalys), mums atrodo tarytum b't( padaryti kokiam nors tikslui, 
jie i# tikr(j( yra tik tokie i#silaik), nes d&l ka"kokios vidin&s tendencijos pasirod& es$ tinkamai sudaryti, o 
visi kiti daiktai, kurie nebuvo tokiu b'du sudaryti, i#nyko ar tebenyksta.“ ,ia galime %"i'r&ti kaip ir koki$ 
nat'raliosios atrankos principo pro#vaist), bet i# jo pastab( apie dantis matyti, kaip dar neai#kiai Aristotelis 
tesuprato #io pradmens esm).
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prie"as!i( bei b'd(, kuriais vyko r'#i( kitimas, tai jo pa"i'r( galiu !ia smulkiau ne-
svarstyti.

Pirmas "mogus, kurio i#vados #iuo klausi mu suk&l& didesn% susidom&jim$, buvo 
Lamarkas. -is tikrai %"ymus mokslininkas pirm$ kart$ savo pa"i'ras i#d&st& 1801 m., 
"ymiai jas i#pl&t& savo 1815 m. i#leistoje „Zoologijos + loso+ joje“ („Philosophie Zoolo-
gique“) ir v&liau, 1815 m.,*– „Bestuburi( gyv'n( gamtamokslio“ prakalboje („Histoire 
Naturelle des Animaux sans Vertèbres“). -iuose veikaluose jis gina pa"i'r$, kad visos 
r'#ys, nei#skiriant n& "mogaus, yra kilusios i# kit( r'#i(.

Did"iulis jo nuopelnas mokslui yra tai, kad jis pirmasis atkreip& vis( d&mes% % tiki-
mum$ pa"i'ros, jog visi kitimai tiek organiniame, tiek neorganiniame pasaulyje vyksta 
pagal gamtos d&snius, o ne d&l kokio stebuklingo %siki#imo. Mint% apie laipsni#k$ r'#i( 
kitim$ Lamarkui, matyt, svarbiausia, paki#o tie sunkumai, kurie i#kyla norint atskirti 
r'#% nuo atmainos (varieteto); beveik nepastebimi kai kuri( grupi( atstov( form( per-
&jimai, taip pat ir analogija su prijaukintais gyvuliais bei kult'riniais augalais. Prie"asti-
mis, d&l kuri( %vyksta modi+ kacijos, kitimai, jis laik& i# dalies betarpi#k$ + zini( s$lyg( 
poveik%, i# dalies*– jau egzistuojan!i( form( kry"minim$si tarpusavyje, o ypa!*– organ( 
naudojim$ ar nenaudojim$, t. y. %prot%. -iuo pastaruoju veiksniu jis, rodos, ai#kino visus 
tuos puikius prisitaikymus, kuriuos u"tinkame gamtoje, pavyzd"iui, ilgas "irafos kaklas, 
padedantis jai misti med"i( lapais. Bet jis dar tik&jo veikiant ir tam tikr$ progresyvaus 
vystymosi d&sn%, o kadangi pagal #% d&sn% visos gyvyb&s formos tobul&jan!ios, tai dabar 
egzistuojan!ias paprast$sias formas jis ai#kino savaiminiu gyvyb&s atsiradimu*.

.ofrua Sen-Ileras (Geo/ roy St. Hilaire), kaip matyti i# jo „Gyvenimo“, para#yto jo 
s'naus, jau 1795 m. sp&jo, kad vadinamosios r'#ys yra tik %vair's nukrypimai nuo vie-
no bendro pirmyk#!io tipo, bet tik 1828 metais jis parei#k& spaudoje savo %sitikinim$, 
kad formos nei#liko nepakitusios nuo pasaulio prad"ios. Svarbiausia kitim( prie"astimi 

* Pirmojo Lamarko veikalo i#leidimo dat$ pa&miau i# Izidoriaus .ofrua Sen-Ilero (I. Geo/ roy Saint-Hilaire) 
knygos „Histoire Nat. Générale“ (II t., 405 psl., 1859 m.), kurioje jis pateikia puiki$ istorin) %vairi( pa"i'r( 
#iuo klausimu ap"valg$. -iame veikale galima rasti ir i#sami$ Biufono pa"i'r( apybrai"$. 0domu pa"ym&ti, 
kokiu pla!iu mastu mano senelis Erazmas Darvinas savo „Zoonomijoje“ (I t., 500–510 psl.), i#spausdintoje 
1794 m., pranoko Lamark$, skelbdamas tas pa!ias pa"i'ras ir tuos pa!ius klaidingus principus, kuriais v&liau 
vadovavosi #is mokslininkas. I. .ofrua manymu, n&ra jokios abejon&s, kad G&t& buvo ai#kus pana#i( pa"i'r( 
#alininkas; tai matyti i# prakalbos apie veikal$, para#yt$ 1794 ir 1795 m., bet i#spausdint$ daug v&liau; !ia jis 
visai ai#kiai rei#kia nuomon) ("r. Karlo Medingo „Goethe als Naturforscher“, 34 psl.), kad ateityje gamtinin-
k$ tur&s dominti klausimas, kokiu b'du, pavyzd"iui, raguo!iai %gijo ragus, bet ne klausimas, kam reikalingi 
jiems ragai. 0sid&m&tinas pavyzdys, kaip pana#ios id&jos gali gimti tuo pa!iu laiku nepriklausomai viena nuo 
kitos, yra faktas, kad G&t& Vokietijoje, E. Darvinas Anglijoje ir .ofrua Sen-Ileras (kaip tuojau pamatysime) 
Pranc'zijoje pri&jo tas pa!ias i#vadas apie r'#i( kilm) per trump$ 1794–1795 m. laiko tarp$.
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.ofrua, atrodo, laik& gyvenimo s$lygas arba, kaip jis jas vadino, „le monde ambiant“ 
(apsupantysis pasaulis*– vert. past.). Ta!iau, b'damas atsargus su i#vadomis, jis negalvo-
jo, kad ir dabar egzistuojan!ios r'#ys toliau kinta, o jo s'naus "od"iais, „c’est donc un 
problème à réserver entièrement à l’avenir, supposé méme que l’avenir doive avoir prise 
sur lui“*.

1813 metais dr. V. S. Velsas (Wells) Karali#kojoje draugijoje perskait& prane#im$ 
„Apie baltosios ras&s moter%, kurios oda i# dalies buvo pana#i % juodaod"io od$“, ta!iau 
#is prane#imas nebuvo i#spausdintas tol, kol nepasirod& garsusis jo veikalas „Du tyrin&-
jimai: apie ras$ ir apie paprast$ reg&jim$“ („Two Essays upon Dew and Single Vision“), 
kuris i#&jo 1818 metais. -iame tyrin&jime jis ai#kiai pripa"%sta gamtin&s atrankos reik#m) 
ir, kiek "inoma, jis yra pirmasis, pripa"in)s #% pradmen%: ta!iau Velsas mano, kad tas 
pradmuo galioj$s tik "moni( ras&ms ir tik kai kuriems po"ymiams. Nurod)s, kad juo-
daod"iai ir mulatai neserga kai kuriomis tropik( kra#t( ligomis, jis pa"ymi, viena, kad 
visi gyvuliai link) #iek tiek kit&ti, o antra, kad valstie!iai gerina savo naminius gyvulius 
atrankos b'du, ir pagaliau priduria: „Tai, kas #iuo pastaruoju atveju pasiekiama dirbti-
niu b'du, matyti, lygiai s&kmingai, kad ir l&!iau, vyksta gamtoje, kai formuojasi "moni( 
ras&s, prisitaikydamos prie t( kra#t(, kuriuose jos gyvena. I# atsitiktinai susidariusi( 
"moni( rasi(, kurios pasirodo tarp pirm(j( nedaugelio retai gyvenan!i( Vidurio Afrikos 
gyventoj(, viena kuri gali b'ti atsparesn& vietin&ms ligoms. Tod&l #i ras& vis daug&s, o 
kitos tolyd"io ma"&s*– ne tik d&l neatsparumo toms ligoms, bet ir d&l nepaj&gumo kon-
kuruoti su stipresniais kaimynais. -ios stipresn&s ras&s spalva pagal tai, kas sakyta, bus 
juoda. Bet kadangi #i rasi( formavimosi tendencija veikia nenutr'kstamai, tai ilgainiui 
toji ras& tams&s, o kadangi tamsioji bus geriausiai prisitaikiusi prie klimato s$lyg(, tai 
pagaliau ji ir taps vyraujan!ia, o gal ir vienintele rase tame kra#te, kuriame ji atsirado.“ 
T$ pat atvej% autorius toliau taiko ir baltiesiems #altesni(j( kra#t( gyventojams. U" #ias 
"inias a# turiu b'ti d&kingas p. Rauliui (Rowley) i# Jungtini( Amerikos Valstij(, kuris 
per p. Breis$ (Brace) atkreip& mano d&mes% % dr. Velso veikalus.

Gerbiamasis kun. V. Herbertas (Herbert), v&liau Man!esterio dekanas, savo „Sodi-
ninkyst&s studij(“ („Horticultural Transactions“) 1822 met( ketvirtajame tome ir savo 
veikale „Amariliniai“ („Amaryllidaceae“, 1837 m., 19, 339 psl.) sakosi %sitikin)s, kad 
„sodinink( bandymai negin!ijamai patvirtino, jog botanin&s r'#ys yra ne kas kita, kaip 

* „-it$ problem$ reikia visi#kai palikti atei!iai, jei tik ir ateitis paj&gs j$ i#spr)sti“. (Vert. past.)
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auk#tesnio laipsnio, tik pastovesn&s atmainos“. -i$ pa"i'r$ jis taiko ir gyvuliams. Deka-
nas mano, kad kiekvienos genties i# prad"i( buvo sukurtos pavien&s r'#ys, kurios i# kit( 
i#siskyr& ypatingu plasti#kumu, o jau i# #i( r'#i(*– daugiausia kry"minimosi, bet taip pat 
ir kitimo b'du*– atsirado visos dabartin&s r'#ys. 1826 metais prof. Grantas savo gerai 
"inomo tyrin&jimo apie Spongilla („Edinbourgh Philosophical Journal, XIV t. 283 psl.) 
baigiamajame skyriuje visai ai#kiai pasisako es$s %sitikin)s, kad r'#ys yra kilusios i# kit( 
r'#i( ir kad kisdamos jos tobul&jan!ios. T$ pa!i$ mint% jis kartoja savo 55-oje paskaitoje, 
atspausdintoje "urnale „Lancet“ 1834*m.

1831 metais p. Petrikas Metju (Patrick Matthew) i#leido veikal$ „Apie mi#k$ laivams 
statyti ir med"i( auginim$“ („Navai Timber and Arboriculture“), kur i#rei#kia pa"i'r$ 
apie r'#i( kilm), visi#kai sutampan!i$ (kaip tuojau matysim) su Voleso ir mano pa"i'-
romis, i#reik#tomis „Lin&jaus "urnale“ („Linnean Journal“) ir mano pla!iau i#vystytomis 
#itame tome. Deja, #i$ savo pa"i'r$ p. Metju i#rei#k& labai trumpomis, padrikomis pas-
tabomis priede prie veikalo, skirto visai kitam klausimui, tod&l ji buvo ilgai nepasteb&ta, 
kol pats p. Metju atkreip& % j$ d&mes% "urnale „Gardener’s Chronicle“ 1860 m. balan-
d"io 7 d. Skirtumai tarp p. Metju ir mano pa"i'r( n&ra esminiai: jis, matyt, taria, kad 
pasaulyje gyvyb& tarpais i#nykdavo, paskui v&l atsirasdavo, o ai#kindamas nauj( gyvyb&s 
form( i#kilim$ jis taria, kad #ios gal&jo gimti „nebesant joki( seniau egzistavusi( agre-
gat( form( ar j( gemal(“. Nesu tikras, ar teisingai supratau kai kurias jo knygos vietas, 
bet atrodo, kad jis daug reik#m&s skiria betarpi#kam gyvenimo s$lyg( veikimui. Kaip ten 
beb't(, jis visai ai#kiai suprato vis$ nat'raliosios atrankos reik#m).

Garsusis geologas ir gamtininkas fon Buchas savo puikioje knygoje „Fizinis Kanar( 
sal( apra#ymas“ („Description physique des Isles Canariens“, 1836 m. 147 psl.) ai#kiai 
i#rei#kia %sitikinim$, kad atmainos (varietetai) palengva virsta pastoviomis r'#imis, ku-
rios jau nebesikry"mina tarpusavy.

Ra+ neskas (Ra+ nesque) „Naujojoje -iaur&s Amerikos 1 oroje“ („New Flora of North 
America“), i#&jusioje 1836 m. (6 psl.), ra#o: „Visos r'#ys gal&jo kadaise b'ti kaip atmai-
nos, o daugelis atmain( pama"u virsta r'#imis, %gydamos savitas ir nuolatines "ymes“, 
bet toliau (18 psl.) priduria: „i#skiriant kilminius tipus, arba kiekvienos genties prot&-
vius“.

1843–1844 m. prof. Holdmenas („Boston Journal of Natural History of U.*States“, 
IV*t., 468 psl.) labai sumaniai sugretino argumentus u" ir prie# hipotez) apie r'#i( kiti-
m$ ir vystym$si; jis pats, matyti, taip pat linksta % tos hipotez&s pus).
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1849 m. pasirod& veikalas „K'rimo p&dsakai“ („Vestiges of Creation“). De#imtajame 
"ymiai prapl&stame #ios knygos leidime (1853 m.) ne"inomas autorius ra#o (155 psl.): 
„Vadovaudamiesi daugeliu sumetim(, prieiname t$ bendr$ i#vad$, kad %vairios gyv(j( 
b'tybi( eil&s, pradedant papras!iausiomis bei seniausiomis ir baigiant sud&tingiausio-
mis ir v&liausiomis, atsirado i# dievi#kosios apvaizdos valios, veikiant dviem akstinams: 
pirmas akstinas, suteiktas gyvoms b'tyb&ms, stumia jas tam tikrais laikotarpiais daugi-
nimosi b'du pereiti %vairius organizacijos laipsnius, baigiant tobuliausiais dviskil!iais 
augalais ir stuburiniais gyv'nais; t( laipsni( yra nedaug, ir jie paprastai atitr'ksta vienas 
nuo kito organizacijos grandin&je*– #tai kod&l sunku prakti#kai nustatyti form( savitar-
pio pana#um$. Antram akstinui, susijusiam su gyvybin&mis j&gomis, b'dinga tendencija 
kei!iantis kartoms keisti organizm( sandar$, kad #ios atitikt( aplinkos s$lygas, tokias 
kaip maistas, gyvenamoji vieta ir meteorologiniai veiksniai; #iuos pakitimus gamtos 
teologijoje galima vadinti „prisitaikymais“.“ Matyti, autorius mano, kad organizacija 
tobul&jo #uoliais, bet egzistencijos s$lygos veik& nenutr'kstamai, palaipsniui. Jo bendri 
argumentai u" tai, kad r'#ys n&ra nekintami dariniai, yra itin svar's. Bet nematau, kaip 
tais dviem jo tariamaisiais „akstinais“ galima moksli#kai i#ai#kinti daugyb) puiki( pri-
sitaikym(, kuriuos u"tinkame visur gamtoje; taip pat nemanau, kad i# to mums bent 
kiek paai#k&t(, kokiu b'du, pavyzd"iui, genys %gijo visus prisitaikymus, reikalingus jo 
ypatingam gyvenimo b'dui. Toji knyga, para#yta stipriu ir puikiu stiliumi, nepaisant 
kai kuri( pirmuosiuose leidimuose pateikt( "ini( netikslumo ir mokslinio apdairumo 
stokos, i# karto labai paplito. Mano manymu, ji #itame kra#te labai puikiai pravert&; 
atkreipdama d&mes% % svarstom$j% dalyk$ ir #alindama %sisen&jusius prietarus, ji paruo#& 
dirv$ analogi#koms pa"i'roms gimti.

1846 m. geologas veteranas .. Omalijus d’Alua (d’Halloy) nedideliame, bet puikia-
me straipsnyje, paskelbtame Briuselio Karali#kosios akademijos biuletenyje („Bulletins 
de l’Acad. Roy. Bruxelles“, XIII, 581 psl.), i#rei#k& nuomon), jog kur kas tik&tiniau, kad 
naujos r'#ys yra kilusios modi+ kacijos b'du i# senesni( form(, negu kad jos atsiradusios 
d&l atskir( k'rimo akt(; #i$ nuomon) autorius pirm$ kart$ i#rei#k& dar 1831 metais.

Prof. Ovenas (Owen) 1849 m. savo knygoje „Gal'ni( prigimtis“ („Nature of 
Limbs“, 86 psl.) ra#&: „Archetip( (pirmini( tip() id&ja m's( planetoje buvo %sik'nijusi 
%vairi( modi+ kacij( pavidalu daug anks!iau, negu atsirado tos gyv'n( r'#ys, kurios jai 
dabar yra pavyzdys. Ta!iau iki #iol ne"inome, kokie gamtos d&sniai ar antrin&s prie"astys 
tvark& #i( organini( aprai#k( kait$ ir vystym$si.“ Savo kalboje, pasakytoje Britanijos 
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asociacijos pos&dyje 1858 m., jis kalba (LI psl.) apie „nenutr'kstamo kuriamosios galios 
veikimo arba i# anksto u"br&"to gyv(j( b'tybi( atsiradimo aksiom$“. Toliau (XC psl.), 
kalb&damas apie geogra+ n% gyv'n( pasiskirstym$, jis priduria: „-itie rei#kiniai ver!ia 
mus suabejoti, kad raudonasis angl( tetervinas ir Naujosios Zelandijos apteriksas buvo 
sukurti atskirai kiekvienoje i# #i( sal( ir specialiai #itoms saloms. Kita vertus, visada 
reikia atminti, kad "od"iu „sukurti“ zoologas pa"ymi tik „ne"inom$ jam proces$“. Pl&-
todamas #i$ mint% toliau, jis priduria, kad vis( pavyzd"i( atvejais, pana#iais % pavyzd% 
su raudonuoju tetervinu, „kurie imami patvirtinti sp&liojimui apie atskir$ to pauk#!io 
suk'rim$ tam tikrose salose ir #itoms saloms, zoologas nori tik pasakyti ne"in$s, kokiu 
b'du raudonasis tetervinas atsid'r& ten ir i#imtinai ten, kur j% dabar randame; i#reik#da-
mas #iuo b'du savo ne"inojim$, zoologas kartu i#rei#kia manym$, kad ir pauk#tis, ir sala 
d&l savo atsiradimo turi b'ti d&kingi did"iajai pirminei kuriamajai prie"as!iai“. Jei #itas 
dvi frazes, kurias aptinkame toje pa!ioje kalboje, m&ginsime i#siai#kinti sugretindami 
vien$ su antra, tai tur&sime prieiti i#vad$, kad %"ymusis mokslininkas 1858 m. nebebuvo 
tikras, jog apteriksas arba raudonasis tetervinas pirmiausia atsirado ten, kur juos dabar 
randame, „ne"inomu b'du“ arba d&l „ne"inomo jam proceso“.

-i kalba buvo pasakyta po to, kai Lin&jaus draugijoje buvo perskaityti p. Voleso ir 
mano prane#imai, apie kuriuos toliau kalb&sime. Pasirod"ius pirmajam #ios knygos lei-
dimui, a#, kaip ir daugelis kit(, buvau taip suklaidintas toki( posaki( kaip „nuolatinis 
kuriamosios galios veikimas“, kad prof. Oven$ drauge su kitais paleontologais prisky-
riau prie mokslinink(, tvirtai %sitikinusi( r'#ini( form( nekintamumu; bet pasirodo 
(„Anat. of Vertebrates“, III t., 796 psl.), kad tai buvo didel& mano klaida. Paskutiniame 
#io veikalo leidime, remdamasis jo knygos vieta, kuri prasideda "od"iais: „N&ra abejo-
n&s, kad tipi#ka forma“ ir t. t. (Ibid., I t., XXXV psl.), padariau i#vad$, kuri$ ir dabar 
laikau teisinga, kad prof. Ovenas pripa"%sta, jog nat'ralioji atranka gal&jo atlikti tam 
tikr$ vaidmen% formuojantis naujoms r'#ims; bet #itokia i#vada pasirod& esanti netiksli 
ir nepagr%sta (Ibid., III t., 798 psl.). Taip pat pateikiau i#traukas i# susira#in&jimo tarp 
prof. Oveno ir „Londono ap"valgos“ („London Review“) leid&jo, i# kuri( tam leid&jui, 
lygiai kaip ir man, atrod& ai#ku, kad prof. Ovenas tvirtina paskelb)s nat'raliosios atran-
kos teorij$ anks!iau u" mane. A# i#rei#kiau d&l to savo nusisteb&jim$ ir kartu pasiten-
kinim$; bet, kiek galiu spr)sti i# keleto neseniai paskelbt( jo veikalo viet( (Ibid., III t., 
798*psl.), v&l, galb't, i# dalies ar visi#kai suklydau. Ta!iau galiu ramintis tuo, kad ne tik 
man vienam, bet ir kitiems #ie poleminiai prof. Oveno ra#tai atrodo sunkiai suprantami 
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ir vargiai besuderinami vienas su kitu. O d&l to, kas pirmasis paskelb& nat'raliosios 
atrankos princip$, visai nesvarbu, ar prof. Ovenas !ia mane pralenk&, ar man)s nepra-
lenk&, nes i# anks!iau pateiktos istorin&s apybrai"os mat&me, kad mudu seniai buvo 
pralenk) dr. Velsas ir p. Metju.

Izidorius .ofrua Sen-Ileras savo paskaitose, skaitytose 1850 metais (j( santraukos 
buvo paskelbtos "urnale „Revue et Magazine de Zoologie“ 1851 m. sausio m&n.), 
sutrauktai pateikia argumentus, kurie j% ver!ia manyti, kad r'#iniai po"ymiai „sont 
+ xés pour chaque espèce, tant qu’elle se perpétue au milieu de mêmes circonstan-
ces: ils se modi+ ent, si les circonstances ambiantes viennent à changer“. „En résumé, 
l’observation des animaux sauvages démontre déjà la variabilité limitée des espèces. 
Les expériences sur les animaux sauvages devenus domestiques, et sur les animaux 
domestiques redevenus sauvages la démontrent plus clairement encore. Ces mêmes 
expériences prouvent, de plus, que les di/ érences produites peuvent être de valeur 
générique.“* Savo „Histoire Nat. Générale2 (II t., 480 psl., 1850 m.) jis pla!iau i#vysto 
visai pana#ias i#vadas.

I# vieno neseniai i#leisto ra#to su"inome, kad dr. Frikas (Freke) 1851 metais ("ur-
nale „Dublin Medical Press“, 332 psl.) paskelb& teorij$, jog visos organin&s b'tyb&s 
yra kilusios i# vienos pirmyk#t&s formos. Svarbiausios jo premisos ir pats dalyko svars-
tymo b'das i# pagrind( skiriasi nuo mano, o kadangi dr. Frikas neseniai (1861*m.) 
i#leido studij$ „R'#i( atsiradimas organinio giminingumo b'du“, tai nebematau rei-
kalo imtis sunkaus darbo d&styti jo mintis.

Herbertas Spenseris savo studijoje (pirm$ kart$ i#spausdintoje "urnale „Leader“ 
1852*m. kovo m&n. ir v&l paskelbtoje jo knygoje „Essays“ 1858 m.) nepaprastai ry#-
kiai ir %tikinamai sugretina teorijas, kuri( viena stoja u" organini( b'tybi( suk'ri-
m$, o antroji*– u" j( i#sivystym$. Remdamasis namini( gyvuli( ir kult'rini( augal( 
analogija, taip pat ir pakitimais, kuriuos patiria daugelio r'#i( embrionai; tur&damas 
galvoje tai, kaip sunku esti atskirti r'#is nuo atmain( (varietet(), ir pagaliau tai, kad 
esama laipsni#ko per&jimo tarp organini( b'tybi(, jis daro i#vad$, kad r'#ys kito ir 
kad tas kitimas vyko d&l j( gyvenimo s$lyg( kitimo. Tas pats autorius ir savo veikale 

* „Yra %sitvirtin) kiekvienai r'#iai, kol #i nuolat gyvena tomis pa!iomis s$lygomis; jie kinta, jei ima kisti j$ 
supanti aplinka“. „Apskritai jau steb&dami laukinius gyv'nus, ai#kiai pastebime tam tikr$ ribot$ r'#i( kinta-
mum$. Tai dar ai#kiau parodo bandymai su prijaukintais laukiniais ir sulauk&jusiais naminiais gyv'nais. Dar 
daugiau, tie patys bandymai parodo, kad atsirad) skirtumai gali b'ti gentinio laipsnio. (Vert. past.)
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apie psichologij$ (1855 m.) vadovavosi tuo d&sniu, kad protin&s savyb&s ir gabumai 
buvo nei#vengiamai %gyti palaipsniui.

1852 m. %"ymus botanikas Nodenas (Nodin) puikiame straipsnyje apie r'#i( atsira-
dim$ („Revue Horticole“, 102 psl.; jo dalis v&liau buvo paskelbta leidinyje „Nouvelles 
Archives du Museum“, 1 t., 171 psl.) sakosi %sitikin)s, kad r'#ys susidaro pana#iai kaip 
ir kult'rin&s atmainos, o #% proces$ jis ai#kina "mogaus praktikuojama atranka. Ta!iau jis 
neparodo, kaip vyksta #i atranka gamtoje. Kaip ir dekanas Herbertas, jis mano, kad be-
siformuodamos r'#ys buvo plasti#kesn&s negu dabar. Jis daug reik#m&s skiria, kaip pats 
vadina, galutin&s prie"asties principui, kuris es$s „puissance mystérieuse, indéterminée; 
fatalité pour les uns; pour les autres, volonté providentielle dont l’action incessante sur 
les êtres vivants détermine à toutes les èpoques de l’existence du monde la forme, le vo-
lume et la durée de chacun d’eux en raison de sa destinée dans l’ordre des choses dont il 
fait partie. C’est cette puissance qui harmonise chaque membre a l’ensemble, en l’appro-
priant à la fonction qu’il doit remplir dans l’organisme général de la nature, fonction, 
qui est pour lui sa raison d’être.“*

1853 metais %"ymus geologas grafas Keizerlingas (Keyserling) („Buletin de la Societé 
Géolog“, 2 ser., X t., 357 psl.) i#rei#kia mint%, jog, pana#iai kaip kai kurios ligos, kurias, 
kaip manoma, sukelia tam tikri miazmai, staiga pasirodydavo ir greitai paplisdavo po 
vis$ pasaul%, taip ir jau egzistuojan!i( r'#i( u"uomazgas tam tikrais laikotarpiais gal&jo 
chemi#kai paveikti kai kurios speci+ n&s jas apsupan!ios molekul&s ir duoti prad"i$ nau-
joms formoms.

Tais pa!iais 1853 metais dr. -afhauzenas (Schaa/ hausen) („Verhandlungen des Na-
turhist. Vereins der Preuss. Rheinlands“ etc.) i#spausdino puiki$ monogra+ j$, kurioje 
pasisako u" laipsni#k$ organini( form( i#sivystym$ "em&je. Jis daro i#vad$, kad daugelis 

* „Paslaptinga, neapibr&"ta j&ga, kuri vieniems yra likimas, kitiems*– apvaizdos valia; nepaliaujamai veikda-
ma gyvas b'tybes, visomis pasaulio gyvavimo epochomis lemia kiekvienos i# j( form$, dyd% ir am"i(*– pagal 
j( paskirt% dalyk( santvarkoje, kurios dal% jos sudaro. -i j&ga derina kiekvien$ nar% su visuma, pritaikydama j% 
tai funkcijai, kuri$ jis turi atlikti visuotiniame gamtos organizme, funkcijai, kuri yra jo buvimo prasm&.“
I# Brono „Untersuchungen über die Entwicklungsgesetze“ nurodym( matyti, kad "inomas botanikas ir 
paleontologas Ungeris 1852 m. parei#k& es$s %sitikin)s, kad r'#ys kinta ir vystosi. Pana#( %sitikinim$ i#rei#k& 
(1821 m.) ir Daltonas savo ir Panderio kolektyviniame tyrin&jime apie i#kasamus gyv'nus, vadinamus tin-
giniais. Pana#ias pa"i'ras rei#k&, kaip "inome, ir Okenas savo mistin&je „Gamtos + loso+ joje“ („Natur-Philo-
sophie“). Jeigu spr)stume i# kit( nurodym(, kuriuos aptinkame O. Godrono knygoje „Sur l’Espèce“, atrodo, 
jog Bori Sen-Vensanas (Bory St. Vincent), Burdachas, Puar& (Poiret) ir Frizas (Fries) pripa"ino, kad gamtoje 
nuolat susidaro nauj( r'#i(. Galiu pridurti, kad i# trij( de#im!i( ra#ytoj(, sumin&t( #ioje istorin&je apybrai-
"oje ir i#rei#kusi( %sitikinim$ r'#i( kintamumu ar bent netikin!i(, kad b'ta atskir( k'rimo akt(, dvide#imt 
septyni yra taip pat para#) speciali( veikal( i# %vairi( gamtamokslio ar geologijos sri!i(.
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r'#i( i#liko nepakit&jusios per ilg$ laik$, o kai kurios pakito. R'#i( atskirum$ jis ai#kina 
tarpini( form( i#nykimu. „Tokiu b'du dabartiniai augalai ir gyv'nai nesiskiria nuo 
i#nykusi( kaip nauji k'rimo akt( padariniai, bet turi b'ti laikomi j( palikuonimis, 
kilusiais i# j( tolygaus dauginimosi b'du.“

Pla!iai "inomas pranc'z( botanikas Lekokas (Lecoq) 1854 metais ra#o („Etudes sur 
Géograph. Bot.“, I t., 250 psl.): „On voit que nos recherches sur la + xité ou sur la 
variation de l’espèce nous conduisent directement aux idées émises par deux hommes 
justement célèbres, Geo/ roy Saint-Hilaire et Goethe.“* Ta!iau %vair's kiti sakiniai, pa-
sitaikantys Lekoko veikale, ver!ia suabejoti, kaip pla!iai jis taik& r'#i( kitimo princip$.

„K'rimo + loso+ j$“ meistri#kai i#d&sto kun. Badenas-Pouelis (Baden-Powell) savo 
knygoje „Tyrin&jimas apie pasauli( vieningum$“ („Essay on the Unity of the World“), 
i#&jusioje 1855 metais. Jis nuostabiai ai#kiai %rodo, kad % nauj( r'#i( atsiradim$ rei-
kia "i'r&ti kaip % „d&sning$, o ne kaip % atsitiktin% rei#kin%“, arba, sero D"ono Her#elio 
(J.*Herschel) "od"iais tariant, kaip % „nat'ral( proces$, kur% reikia statyti prie# stebuklin-
g$j%“.

Tre!iajame „Lin&jaus draugijos "urnalo“ tome paskelbti mano ir p. Voleso prane#i-
mai, skaityti 1858 m. liepos 1 d., ir !ia, kaip pa"ym&ta #ios knygos %vade, nepaprastai 
ai#kiai ir %tikinamai d&stoma p. Voleso i#vystyta nat'raliosios atrankos teorija.

Fon Beras (Baer), vis( zoolog( did"iai gerbiamas mokslininkas, ma"daug apie 
1859* metus ("r. prof. Rudolfo Vagnerio „Zoologisch-Antropologische Untersuchun-
gen“, 1861 m., 51 psl.), vado vaudamasis daugiausia geogra+ nio organizm( pasiskirs-
tymo d&sniais, i#rei#k& %sitikinim$, kad tos formos, kurios dabar atrodo visai skirtingos, 
yra kilusios i# bendr( prot&vi(.

1859 met( liepos m&nes% prof. Hakslis (Huxley) Karali#kajame institute perskait& 
paskait$ „Apie pastovius gyv'n( tipus“. Atkreip)s d&mes% % pana#ius faktus, jis tvirtina: 
„Sunku i#ai#kinti toki( fakt( reik#m), tarus, kad visos gyv'n( ir augal( r'#ys arba pa-
grindiniai organizm( tipai buvo sudaryti ir i#skirstyti m's( planetos pavir#iuje su ilgais 
laiko tarpais d&l atskir( k'rimo akt(. Nereikia pamir#ti, kad tokio manymo nepatvirtina 
padavimas ar aprei#kimas ir jis yra prie#ingas bendroms analogijoms, kurias matome 
gamtoje. I# kitos pus&s, jei pa"velgsime % „pastovius tipus“ vadovaudamiesi ta hipoteze, 
kuri teigia, kad kuriuo nors laiku gyvenan!ios r'#ys yra kilusios palaipsniui kintant 

* I# !ia matyti, kad, tyrin&dami r'#i( pastovum$ ar kintamum$, tiesiog kyla tos id&jos, kurias skelb& du tikrai 
%"ym's "mon&s*– .ofrua Sen-Ileras ir G&t&. (Vert. past.)



!ARLZA S  DARVI N A S96

seniau egzistavusioms r'#ims,*– hipotez&, nors dar ne%rodyta ir gerokai sudarkyta kai 
kuri( jos #alinink(, ta!iau kol  kas dar vienintel&, kuri + ziologi#kai bent kiek pagr%sta,*– 
tai #i( tip( egzistavimas, rodos, tiktai %rodyt(, kad visi pakitimai, kuriuos patyr& gyv'nai 
geologiniu laikotarpiu, yra labai ne"ym's, palyginti su tais pakitimais, kuriuos jie i# viso 
patyr&.“

1859 met( gruod"io m&nes% dr. Hukeris (Hooker) i#leido savo „0vad$ % Australijos 
1 or$“ („Introduction to the Australian Flora“). Pirmojoje #io kapitalinio veikalo dalyje 
jis pasisako u" tai, kad r'#ys yra kilusios kitimo b'du, ir paremia t$ teorij$ daugeliu savo 
steb&jim(.

Pirmasis #io veikalo leidimas i#&jo 1859 met( lapkri!io 24 dien$, o antrasis* – 
1860*met( sausio 7 dien$.



ĮVADAS

Keliaujant kaip gamtininkui laivu „Biglis“, man labai krito % ak% kai kurie faktai, lie!i$ 
organini( b'tybi( pasiskirstym$ Piet( Amerikoje ir geologinius santykius tarp buvusi( ir 
dabartini( #io kontinento gyventoj(. -ie faktai, kaip pamatysime toliau esan!iuose #ios 
knygos skyriuose, atrod&, #iek tiek ap#vie!ia r'#i( kilm&s klausim$*– t$ paslap!i( paslapt%, 
kaip yra pasak)s vienas m's( did"iausi(j( + losof(. Gr%")s 1837 metais namo, pagalvojau, 
jog, kantriai renkant ir svarstant %vairius faktus, turin!ius vienok% ar kitok% ry#% su min&-
tuoju klausimu, j%, galb't, galima #iek tiek i#siai#kinti. Padirb&j)s taip penkerius metus, 
padariau kai kuriuos apibendrinimus #iuo klausimu ir sura#iau juos kaip trumpas pastabas. 
1844 metais #iuos apmatus i#pl&!iau % bendr$ apybrai"$, kur i#d&s!iau tas i#vadas, kurios 
tuo metu man atrod& tik&tinos. Nuo to laiko ir iki #iolei atsid&j)s gilinausi % #% klausim$. 
Tikiuos, kad skaitytojai man atleis u" #ias grynai asmeni#kas smulkmenas, nes jas !ia patei-
kiu tik nor&damas parodyti, kad neskub&jau daryti i#vad(.

Dabar (1859 m.) mano darbas beveik baigtas; bet kadangi galutinai jam apdoroti reik&s 
u"trukti dar kelerius metus, o mano sveikata ne per stipriausia, tai leidausi prikalbamas 
i#leisti #it$ I"trauk#. Mane dar ypa! paskatino ta aplinkyb&, kad p. Volesas (Wallace), kuris 
dabar tyrin&ja Malaj( salyno gamt$, r'#i( kilm&s klausimu pri&jo visi#kai tokias pat ben-
dras i#vadas, kaip ir a#. 1858 metais jis man atsiunt& apie tai straipsn%, pra#ydamas persi(sti 
serui ,arlzui Lajeliui (Charles Lyell), o #is j% %teik& Lin&jaus draugijai (jis buvo i#spausdintas 
tre!iajame #ios draugijos "urnalo tome). Seras ,arlzas Lajelis ir dr. Hukeris (Hooker), "ino-
j) apie mano darb$*– Hukeris buvo skait)s mano 1844 met( apybrai"$,*– pagerb& mane, 
patardami atspausdinti drauge su puikiu p. Voleso straipsniu ir trumpas i#traukas i# mano 
rankra#!io.
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Dabar spausdinama I"trauka negali b'ti tobula. ,ia negaliu pateikti vis( nuorod( nei 
su"ym&ti "ini( #altini(, kurie patvirtint( vien$ ar kit$ mano teigin%; tikiuosi, kad skaityto-
jas pasikliaus mano r'pestingumu. 0 mano darb$ bus, be abejo, %siskverb) ir klaid(, nors 
man atrodo, kad stengiausi visada b'ti atsargus ir remtis patikimais "ini( #altiniais. ,ia 
gal&jau pateikti tik bendras savo prieitas i#vadas, pavaizduodamas jas nedaugeliu fakt(, 
ta!iau tikiuosi, kad daugeliu atvej( j( pakaks. Niekas geriau u" mane nesupranta, kaip 
reikalinga v&liau smulkiai pateikti visus faktus, nurodant j( #altinius, kuriais pagr%stos 
mano i#vados, ir tikiuosi, jog tai gal&siu padaryti v&lesniame darbe. Labai gerai "inau, jog 
#ioje knygoje n&ra svarstoma beveik n& vieno tokio teiginio, kad neb't( galima pateikti 
fakt(, i# kuri( da"nai, rodos, darytinos prie#ingos i#vados negu tos, kurias a# pri&jau. Tikr$ 
i#vad$ galima gauti tik visi#kai i#d&s!ius visus faktus ir pasv&rus visus argumentus u" t$ ar 
kit$ pus), o to padaryti !ia, "inoma, ne%manoma.

A# labai apgailestauju, kad vietos stoka man atima moralin% pasitenkinim$ i#reik#ti 
savo d&kingum$ u" kilnia#irdi#k$ param$, suteikt$ daugelio gamtinink(, kuri( didesn& 
dalis man buvo asmeni#kai net nepa"%stami. Ta!iau negaliu praleisti #ios progos neparei#-
k)s, kaip did"iai esu d&kingas dr. Hukeriui, kuris per pastaruosius penkiolika met( man 
visokeriopai pad&jo savo gausiomis "iniomis ir sugeb&jimu teisingai spr)sti.

D&l r'#i( kilm&s klausimo visi#kai suprantama, kad gamtininkas, remdamasis organi-
ni( b'tybi( savitarpio giminyste, j( embriologiniais santykiais, geogra+ niu pasiskirsty-
mu, geologine kaita ir kitais pana#iais faktais, gali daryti i#vad$, kad r'#ys nebuvo sukurtos 
nepriklausomai viena nuo kitos ir atsirado, kaip ir atmainos (varietetai), i# kit( r'#i(. Vis 
d&lto tokia i#vada, net jeigu ji ir gerai pagr%sta, dar neb't( patenkinama tol, kol nepa-
ai#k&t(, kod&l begalin& daugyb& r'#i(, gyvenan!i( m's( "em&je, kito b'tent taip, kad 
naujai atsirad) gyv'nai buvo tokios tobulos sandaros ir %vairiai prisitaik), jog visa tai ne be 
reikalo mums kelia nuostab$. Gamtininkai !ia nuolat nurodo i#orini( s$lyg(, pavyzd"iui, 
maisto, klimato ir kt., veikim$, laikydami jas vienintele kitim( prie"astimi. Tam tikra, 
ribota prasme, kaip pamatysime toliau, tai gali b'ti ir teisinga, bet b't( tiesiog nes$mon& 
ai#kinti vienu tik i#orini( s$lyg( poveikiu, pavyzd"iui, sandar$ genio, kurio kojos, uo-
dega, snapas ir lie"uvis yra nuostabiai pritaikyti gaudyti vabzd"iams po med"io "ieve. T$ 
pat galima pasakyti ir apie amal$, kuris ima maist$ i# kai kuri( med"i(, kurio s&klas turi 
i#ne#ioti kai kurie pauk#!iai ir kurio skirtaly!iams "iedams apsivaisinti b'tinai reikalingi 
tam tikri vabzd"iai, kad jo "iedadulkes perne#t( nuo vieno "iedo ant kito: b't( absurdi#ka 
#ito parazito sandar$ ir jo ry#ius su tomis %vairiomis organin&mis b'tyb&mis ai#kinti tik 
i#orini( s$lyg( poveikiu ar %pro!iu arba paties augalo valios aktu.





!ARLZA S  DARVI N A S100

Taigi nepaprastai svarbu ai#kiai suprasti, kokiu b'du organizmai kito ir taik&si prie 
gyvenimo s$lyg(. Kai prad&jau savo steb&jimus, man atrod& tik&tina, kad geriausias b'das 
suvokti #% pain( klausim$*– tai kruop#!iai tirti naminius gyvulius ir kult'rinius augalus. 
Ir neapsirikau; tiek #iuo, tiek ir visais kitais painiais atvejais %sitikindavau, kad m's( "inios 
apie namini( veisli( kitim$, nepaisant t( "ini( nei#samumo, visada esti geriausias ir pati-
kimiausias raktas. -ia proga galiu i#reik#ti savo %sitikinim$, kad toks tyrin&jimas yra ypa! 
vertingas, nors gamtininkai j% paprastai gerokai niekindavo.

Vadovaudamasis tais sumetimais, pirmajame #ios I"traukos skyriuje kalb&siu apie nami-
ni( gyvuli( bei kult'rini( augal( kintamum$. ,ia pamatysime, kokiu pla!iu mastu gali 
susidaryti paveldimi kitimai, taip pat su"inosime, o tai, galb't, dar svarbiau, kiek daug !ia 
%stengia pasiekti "mogus savo vykdoma atranka, kaupdamas vien$ po kito pasirei#kian!ius 
smulkius %vairavimus. Paskui imsiuosi svarstyti r'#i( kintamum$ nat'ralioje aplinkoje; #% 
klausim$, deja, man teks aptarti pernelyg trumpai, nes, norint j% tinkamai nu#viesti, rei-
k&t( pateikti daugyb) fakt(. Vis d&lto gal&sime panagrin&ti, kokios s$lygos ypa! palankios 
kitimui. Kitame skyriuje apsvarstysime kov$ d&l b'vio, kuri vyksta visame pasaulyje tarp 
vis( organini( b'tybi( ir nei#vengiamai kyla i# to fakto, kad gyv'nai dauginasi pagal geo-
metrin) progresij$. Tatai yra Maltuso teorija, taikoma tiek gyv'n(, tiek augal( pasauliui. 
Kadangi kiekvienos r'#ies individ( visada gimsta kur kas daugiau, negu gali i#gyventi, ir 
kadangi d&l to vyksta kova d&l b'vio, tai kiekvienas organizmas, kuris kad ir ne"ymiai pa-
kis palankia sau kryptimi sud&ting( ir kartais nepastovi( gyvenimo s$lyg( at"vilgiu, tur&s 
daugiau #ans( i#likti, vadinasi, bus gamtos atrinktas. O pagal galing$ paveldimumo d&sn% 
kiekviena atrinktoji atmaina savo nauj$, pakit&jusi$ form$ stengsis perteikti v&lesn&ms 
kartoms.

-i pagrindin& tema*– nat'ralioji atranka*– bus pla!iau svarstoma ketvirtajame sky-
riuje. Ten pamatysime, kokiu b'du nat'raliajai atrankai beveik nei#vengiamai b'dingas 
ma"iau tobul( gyvyb&s form( i#mirimas ir tai, k$ pavadinau po"ymi( i#siskyrimu, arba 
divergencija. Kitame skyriuje nagrin&siu sud&tingus ir dar ma"ai te"inomus kitimo d&s-
nius. Tolesniuose penkiuose skyriuose bus nagrin&jami akivaizd"iausi ir esminiai sunku-
mai, su kuriais susiduria mano teorija, b'tent: viena, pereigos sunkumai, t. y. kokiu b'du 
nesud&tinga b'tyb& ar paprastas organas virsta auk#tos organizacijos b'tybe arba sud&-
tingu organu, antra, instinktas, arba psichiniai gyv'no sugeb&jimai, tre!ia, hibridizacija, 
arba nevaisingumas kry"minant tarpusavyje r'#is, ir vaisingumas kry"minant tarpusavyje 
atmainas (varietetus), ir ketvirta, geologin&s kronikos nebaigtumas. Kitame skyriuje svars-
tysiu geologin) organini( b'tybi( kait$ laikui b&gant, dvyliktajame ir tryliktajame*– j( 
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geogra+ n% paplitim$ erdv&je, keturioliktajame*– j( gemalo (embriono) ir suaug&lio periodo 
klasi+ kacij$ ir savitarpio giminyst). Paskutiniame skyriuje pateiksiu visos knygos santrauk$ 
ir prid&siu kelet$ baigiam(j( pastab(.

Niekas neturi steb&tis, kad daug kas r'#i( ir atmain( kilm&s klausimu dar teb&ra 
nei#ai#kinta, nes reikia atminti, kad nieko ne"inome apie tuos ry#ius, kurie sieja vienas 
su kitomis daugyb) mus supan!i( gyv(j( b'tybi(. Kas paai#kins, kod&l viena r'#is yra 
nepaprastai paplitusi ir labai gausi, o kita, jai gimininga*– siaurai paplitusi bei reta. O juk 
"inoti apie tuos ry#ius labai svarbu, nes jie lemia kiekvieno #ios "em&s gyventojo gerov) 
ir, kaip man atrodo, jo b'sim$j$ s&km) bei tolesn% kitim$. Dar ma"iau te"inome, kokie 
buvo savitarpio santykiai tarp begalin&s daugyb&s m's( planetos gyventoj( buvusiomis 
jos istorijos geologin&mis epochomis. Ta!iau kad ir daug kas mums teb&ra neai#ku ir dar 
ilgai pasiliks neai#ku, bet, kruop#!iausiai i#tyr)s ir be#ali#kai, kiek tai man buvo %manoma, 
apsvarst)s turimus faktus, dabar n& kiek neabejoju, kad toji pa"i'ra, kurios iki dar nesen( 
laik( laik&si daugumas gamtinink(, o lygiai ir a# pats, b'tent pa"i'ra, kad kiekviena r'#is 
buvo sukurta nepriklausomai nuo kit( r'#i(, yra klaidinga. Esu visi#kai %sitikin)s, kad 
r'#ys n&ra nekintamos ir kad visos r'#ys, priklausan!ios vienai vadinamajai gen!iai, yra 
tiesia linija kilusios i# kurios nors vienos, da"niausiai jau i#mirusios, r'#ies, lygiai kaip 
pripa"intos vienos kurios r'#ies atmainos yra kilusios i# tos r'#ies. Be to, esu %sitikin)s, kad 
nat'ralioji atranka buvo, jeigu ir ne vienintelis, tai bent svarbiausias #io kitimo veiksnys.





I SKYRIUS

KITIMAS
ESANT NAMINEI BŪSENAI

Kintamumo prie!astys.$– %pratimo ir organ& naudojimo ar nenau-
dojimo poveikis.$ – Koreliacinis (santykinis) kitimas. Paveldimu-
mas.$– Namini& atmain& po!ymiai.$– Apie tai, kaip r'"is sunku 
atskirti nuo atmain&. Namini& atmain& kilm( i" vienos ar daugiau 
r'"i&.$– Naminiai karveliai, j& kilm( ir skirtumai.$– Atrankos tai-
kymo b'dai nuo senov(s laik&; jos i"davos.$– Sistemingoji ir nes#mo-
ningoji atranka.$– Ne!inoma m's& namini& veisli& kilm(. S#lygos, 
palankios !mogaus atrenkamajai veiklai.

KINTAMUMO PRIE.ASTYS

Lyginant kuri( nors i# seno "inom( namini( gyvuli( ar kult'rini( augal( tos pat 
atmainos (varieteto) ar poatmainio (subvarieteto) individus tarpusavyje, pirmiausia krin-
ta % ak% tas faktas, kad jie apskritai vienas nuo kito skiriasi daugiau negu tos pat r'#ies ar 
atmainos gyv'nai ar augalai, es$ nat'ralios b'senos. Nepaprastas %vairumas, kur% matome 
esant b'ding$ m's( naminiams gyvuliams ir kult'riniams augalams, kitusiems per ilgus 
am"ius %vairiausiame klimate ir kuo %vairiausiai su jais elgiantis, mus ver!ia manyti, kad #is 
didelis kintamumas priklauso nuo to, kad t( namini( gyvuli( bei augal( gyvenimo s$lygos 
buvo ne tokios vienodos ir "ymiai skyr&si nuo t(, kuriomis nat'ralioje aplinkoje gyveno j( 
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prot&vin&s r'#ys. Gana tik&tina taip pat ir Endriu Naito (Knight) i#reik#ta pa"i'ra, kad tas 
kintamumas i# dalies susij)s su maisto pertekliumi. Ai#ku, rodos, tai, jog keletas organini( 
b'tybi( kart( tur&jo b'ti veikiamos nauj( s$lyg(, kad susidaryt( "ymesni( j( pakitim(, 
kaip lygiai ai#ku ir tai, kad prad&j) kart$ kisti organizmai apskritai kinta toliau daugel% kar-
t(. N&ra pasteb&ta n& vieno tokio atvejo, kad kint$s organizmas nustot( kit)s kult'rin&mis 
s$lygomis. Seniausi( m's( kult'rini( augal(, pavyzd"iui, kvie!i(, vis dar pasitaiko nauj( 
atmain(; m's( seniausi naminiai gyvuliai taip pat dar paj&gia spar!iai kisti ir tobul&ti.

Kiek po ilg( tyrin&jim( galiu spr)sti, gyvenimo s$lygos, matyti, veikia dviem kryptimis: 
jos veikia arba tiesiogiai vis$ organizm$ ar kai kurias atskiras jo dalis, arba netiesiogiai, 
darydamos %takos dauginimosi sistemai. Kalbant apie tiesiogin) %tak$, reikia tur&ti galvoje 
tai, kad !ia, kaip neseniai primygtinai parei#k& profesorius Veismanas ir kaip pats, tarp ko 
kita, pa"ym&jau savo veikale „Kit&jimas esant naminei b'senai“ („Variation under Domes-
tication“), kiekvienu atveju veikia du veiksniai, b'tent paties organizmo prigimtis ir s$lyg( 
prigimtis. Pirmasis, rodos, yra daug svarbesnis, nes kartais visi#kai pana#'s kitimai vyksta, 
kiek galima spr)sti, visai nepana#iomis s$lygomis ir, i# kitos pus&s, nepana#'s kitimai vyksta 
beveik vienodomis s$lygomis. Poveikis palikuonims gali b'ti arba apibr&"tas, arba neapi-
br&"tas. J% galima pavadinti apibr&"tu, jeigu visi ar beveik visi palikuonys, palikti tokiomis 
pat s$lygomis, per kelet$ kart( modi+ kuojasi, pakinta tuo pat b'du. Nepaprastai sunku 
prieiti koki$ nors tikr$ i#vad$, kiek toli gali siekti tie pakitimai, kuriuos sukelia apibr&"tasis 
poveikis. Ta!iau neabejotina, kad daugelis smulki( pakitim( priklauso nuo #it( b'tent po-
veiki(, sakysime, stambumas*– nuo maisto gausumo, spalva nuo maisto kokyb&s, odos sto-
rumas ir plaukuotumas*– nuo klimato ir t. t. Kiekvienas i# nesuskaitom( niuans(, kuriais 
skiriasi m's( namini( pauk#!i( plunksn( spalva, be abejo, tur&jo tam tikr$ prie"ast%. Ir 
jeigu ta pati prie"astis veikt( nuolat daug individ( kart(, jie tikriausiai visi kist( tuo pa!iu 
b'du. Tokie faktai, kaip nepaprastos ir sud&tingos antaugos, %vairiais pavidalais i#kylan!ios 
nuo menko la#elio nuod(, kur% %leid"ia gáliniai vabzd"iai, rodo, kokie nepaprasti augal( 
pakitimai gali vykti nuo chemini( sul!i( sud&ties pakitim(. 

Neapibr&"tasis s$lyg( kitimo padarinys yra da"nesnis negu apibr&"tasis ir jis tikriausiai 
atliko svarbiausi$ vaidmen% formuojantis namin&ms veisl&ms. Jis pasirei#kia begaliniu %vai-
rumu smulki( ypatybi(, kuriomis tos pa!ios r'#ies individai skiriasi vieni nuo kit( ir kuri( 
negalima priskirti paveld&jimui nei i# tiesiogini( t&v(, nei i# tolimesni( prot&vi(. Kartais 
pasirodo net ry#k's jaun( gyvuli(, kilusi( i# tos pat vados, skirtumai ir augal(, i#augusi( 
i# tos pa!ios s&kl( d&"ut&s. Kartkart&mis i# milijon( individ(, augusi( tame pat kra#te ir 
mitusi( ma"daug tuo pa!iu maistu, i#auga individai su tokiais sandaros nukrypimais, kad 
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juos b't( galima pavadinti apsigim&liais, ta!iau tarp apsigimim( ir menkesni( pakitim( 
negalima i#vesti jokios grie"tos demarkacin&s linijos. Visi tokie sandaros pakitimai* – ir 
visai ne"ym's, ir ry#k's,*– kurie %vyksta drauge gyvenantiems individams, gali b'ti laiko-
mi gyvenimo s$lyg( neapibr&"to veikimo padariniais tam tikriems organizmams, pana#iai 
kaip per#alimas %vairius "mones veikia skirtingai, nelygu j( organizmo b'sena ir sandara, ir 
vieniems sukelia kosul% ar slog$, kitiems*– reumatizm$ ar %vairi( organ( u"degim$.

Kalbant apie t$ pakit&jusi( s$lyg( poveik%, kur% pavadinau netiesioginiu, b'tent apie j( 
veikim$ per dauginimosi sistem$, kad toks poveikis turi %takos kintamumui, galima spr)sti 
dalinai i# nepaprasto tos sistemos jautrumo bet kokioms s$lyg( permainoms, dalinai i# pa-
na#umo*– j% pasteb&jo Kelroiteris (Kölreuter) ir kiti*– tarp kintamumo, atsirandan!io kry"-
minant skirtingas r'#is, ir to kintamumo, kur% galima pasteb&ti esant b'ding$ augalams ir 
gyv'nams, kai jie auginami naujomis arba nenat'raliomis s$lygomis. Daugyb& fakt( ai#kiai 
rodo, kokia dauginimosi sistema yra nepaprastai jautri ma"iausioms aplinkos permainoms. 
N&ra nieko lengviau, kaip prijaukinti laukin% gyv'n$, ir nieko sunkiau, kaip pasiekti, kad 
jis laisvai veist(si nelaisv&je, net tuo atveju, kai patinai ir patel&s laikomi drauge. Kiek daug 
yra toki( gyv'n(, kurie nesiveisia net tada, kai jie laikomi pusiau laisvi savo gimtajame 
kra#te! Paprastai tat ai#kinama instinkt( i#krypimu, ta!iau klaidingai. Daugelis kult'rini( 
augal( puikiai auga, bet retai teduoda arba visai neduoda s&kl(! Kai kuriais atvejais buvo 
pasteb&ta, kad visai ne"ymios permainos, pvz., didesnis ar ma"esnis vandens gausumas tam 
tikru augalo augimo periodu, lemia, ar augalas duos, ar neduos s&kl(. -iuo %domiu klausi-
mu negaliu !ia pateikti vis( smulki( duomen(, kuriuos esu surink)s ir paskelb)s kitoje vie-
toje; bet, kad parody!iau, kokie keisti ir savoti#ki yra d&sniai, kurie valdo gyv'n( veisim$si 
nelaisv&je, galiu pa"ym&ti, kad pl&#rieji "induoliai, net i# tropik( atgabenti, i#skyrus lete-
nuo!i(, arba loki(, #eim$, kuri !ia retai teveda vaikus, palyginti lengvai m's( #alyje veisiasi, 
o pl&#rieji pauk#!iai, i#skyrus retas i#imtis, beveik niekuomet nededa apvaisint(, tinkam( 
per&ti kiau#ini(. Daugelio egzotini( augal( "iedadulk&s visi#kai netinka apvaisinti, pana#iai 
kaip ir daugiausia nevaising( hibrid(. Matydami, kaip, i# vienos pus&s, naminiai gyvuliai 
ir kult'riniai augalai, nors da"nai silpni ir palieg), dauginasi nelaisv&je, o i# kitos pus&s, 
individams, dar jauniems paimtiems i# nat'ralios aplinkos ir visi#kai prijaukintiems, ilgai 
gyvenantiems ir sveikiems (tam gal&!iau pateikti daug pavyzd"i(), b'dinga veisimosi siste-
ma taip paliesta nesuvokiam( mums prie"as!i(, kad ji visi#kai nebefunkcionuoja, neturime 
steb&tis, kad #i sistema, veikdama nelaisvos b'senos, funkcionuoja netaisyklingai ir kad 
palikuonys esti #iek tiek nepana#'s % savo t&vus. Galiu dar pridurti, kad vieni organizmai 
laisvai veisiasi nenat'raliausiomis s$lygomis (pvz., triu#iai ir #e#kai, laikomi narvuose) ir 
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tuo %rodo savo veisimosi organ( atsparum$ aplinkos permainoms, o*kiti gyv'nai ir augalai 
sunkiai tesiduoda prijaukinami ar sukult'rinami ir kinta labai pama"u*– galb't, n& kiek ne 
daugiau kaip nat'ralios b'senos.

Kai kurie gamtininkai tvirtino, kad visi kitimai yra susij) su lytinio veisimosi aktu; 
ta!iau tai tikriausiai netiesa, nes kitame veikale esu pateik)s ilg$ s$ra#$ rei#kini(, kuriuos 
sodininkai vadina „gamtos "aismu“ (sporting-plants), t. y. toki( atvej(, kada augalas staiga 
i#augina nauj$ keist$ pumpur$ su visai naujais po"ymiais, kartais "ymiai besiskirian!iais 
nuo kit( to paties augalo pumpur(. -ios pumpurin&s variacijos, kaip jas galima pavadinti, 
gali b'ti dauginamos skiepais, atlankomis ir t. t., o kartais*– ir s&klomis. Gamtoje j( reta, 
ta!iau tarp kult'rini( augal( toki( atvej( pasitaiko anaiptol nema"a. Tur&dami prie# akis 
tokius faktus, kada, i# vienos pus&s, vienas i# t'kstan!i( pumpur(, kasmet i#augan!i( ant 
to paties med"io vienodomis s$lygomis, staiga %gauna nauj$ po"ym% ir kada, i# kitos pus&s, 
pumpurai ant %vairi( med"i(, i#aug) skirtingomis s$lygomis, kartais duoda prad"i$ beveik 
tokiai pat atmainai*– pavyzdys !ia gali b'ti nektarin( atsiradimas ant persikini( med"i( 
arba samanini( (puriet(j() ro"i( atsiradimas tarp paprast(j( ro"i(,*– ai#kiai matome, jog 
kiekvien$ atskir$ kitimo form$ lemia ne tiek aplinkos s$lyg( prigimtis, kiek paties orga-
nizmo prigimtis. Pirmoji !ia teturi, galb't, ne didesn) reik#m) kaip degam$j$ med"iag$ 
u"degusios kibirk#ties prigimtis liepsnos prigim!iai.

0PRATIMO IR ORGAN3 NAUDOJIMO
AR NENAUDOJIMO POVEIKIS.

KORELIACINIS (SANTYKINIS) KITIMAS.
PAVELDIMUMAS

0pro!i( pakeitimas turi %takos paveldimosioms organizmo ypatyb&ms; pavyzd"iui, 
pakinta augal(, perkelt( i# vieno klimato % kit$, "yd&jimo periodas. Gyv'nams didesnis 
organ( naudojimas ar nenaudojimas turi dar ry#kesn&s %takos; pavyzd"iui, pasteb&jau, 
kad namini( an!i( sparn( kaulai, palyginti su visu skeletu, sveria ma"iau, o koj( kau-
lai*– daugiau negu tie patys laukini( an!i( kaulai, ir #% pakitim$, nesibijant suklysti, ga-
lima ai#kinti tuo, kad namin&s antys kur kas ma"iau lakioja ir daugiau vaik#!ioja u" savo 
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laukinius prot&vius. Didesnis ir paveldimas karvi( bei o"k( te#mens i#sivystymas tuose 
kra#tuose, kuriuose #iuos gyvulius %prasta mel"ti, palyginti su tais kra#tais, kuriuose #ie 
gyvuliai nemel"iami, yra, rodos, kitas pavyzdys, rod$s organ( naudojimo poveik%. Ne-
rasime n& vieno m's( naminio gyvulio, kuris kokiame nors kra#te netur&t( nuluzgusi( 
(nudribusi() aus(, ir min&tasis po"i'ris, pagal kur% #% fakt$ galima ai#kinti ausies raume-
n( nenaudojimu, nes #iems gyvuliams retai tenka smarkiau i#sig$sti, atrodo tik&tinas.

Organizm( kitim$ valdo daug d&sni(; kai kurie j( jau #iek tiek ai#kiau nustatyti ir 
juos v&liau trumpai pasvarstysime. ,ia sustosiu tik prie tos kitimo formos, kuri gali b'ti 
pavadinta koreliaciniu (santykiniu) kitimu. Svarb's esminiai gemalo ar lervos pakitimai, 
turb't, sukels ir suaugusio gyv'no pakitimus. Apsigimimo atveju santykiavimas (kore-
liacija) tarp visai skirting( organ( esti labai %domus; daug toki( pavyzd"i( #iuo klausimu 
pateikiama did"iajame Izidoriaus .ofrua Sen-Ilero veikale. Gyvuli( augintojai yra %siti-
kin), kad ilgas kojas visada atitinka pailga galva. Kai kurie koreliacijos atvejai yra tiesiog 
nuostab's: sakysime, kat&s, kurios visi#kai baltos ir turi m&lynas akis, paprastai b'na 
kur!ios; ta!iau p. Teitas (Tait) neseniai konstatavo, jog #i taisykl& galioja tik katinams. 
Spalva esti susijusi su sandaros ypatyb&mis*– daug pa"ym&tin( to pavyzd"i( b'dinga 
gyv'nams ir augalams. Hoizingerio (Heusinger) surinkti faktai rodo, kad kai kurie au-
galai yra "alingi baltoms avims ir kiaul&ms, bet nekenkia tamsios spalvos individams. 
0sid&m&tin$ pana#aus fakto pavyzd% man neseniai prane#& prof. Vaimenas (Wyman): 
kai kurie Vird"inijos fermeriai, jo paklausti, kod&l visos j( kiaul&s juodos, atsak&, kad 
jos &dan!ios da"om$j$ #akn% (Lachnanthes) ir #i #aknis nuda"anti j( kaulus rausvai, o 
visiems nejuodiems gyv'nams nukrint$ nagai; vienas i# kolonist( (Vird"inijoje vadina-
m( „krakeriais“) prid'r&: „Po kiekvieno apsipar#iavimo atrenkame auginti tik juodus 
par#iukus, nes jie vieni teturi #ans( i#likti.“ Beplaukiai #unys turi nei#sivys!iusius dantis; 
gyvuliai su ilgais ir #iurk#!iais plaukais, paprastai sakoma, turi ilgus arba i#si#akojusius 
ragus; karveliai su plunksnotomis kojomis tarp vidurini( pir#t( turi pl&vel), trumpasna-
piai karveliai turi ma"as kojas, o ilgasnapiai*– dideles. Taigi "mogus, nuolat atrinkdamas 
ir kaupdamas vien$ kuri$ gyv'no ypatyb), beveik tikrai, pats to nenor&damas, vadovau-
damasis paslaptingais koreliacijos d&sniais, pakeis ir kitas organizmo dalis.

Be galo painios ir sud&tingos yra %vairi( ne"inom( arba dar tik neai#kiai tenuvokia-
m( kitimo d&sni( i#davos. Labai naudinga uoliai pastudijuoti %vairius traktatus apie kai 
kuriuos m's( senus kult'rinius augalus, pavyzd"iui, hiacintus, bulves, net jurginus ir 
kt.; tiesiog stebiesi ta begaline %vairybe smulki( augal( sandaros ir ypatybi( skirtum(, 
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kuriais atmainos (varietetai) ir poatmainiai (subvarietetai) ne"ymiai skiriasi vieni nuo 
kit(. Visa organizacija tarytum pasidaro plasti#ka ir pama"u, ne"ymiais laipsniais tolsta 
nuo t&vinio tipo.

Nepaveldimi kitimai m's( !ia nedomina. Ta!iau paveldim( strukt'ros nukrypim(*– 
ir ma"iau svarbi(, ir + ziologi#kai labai reik#ming(*– skai!ius ir %vairumas yra begaliniai.

Geriausias ir i#samiausias traktatas #ituo klausimu yra dr. Prospero Liuko (Lucas) vei-
kalas (du dideli tomai). Kiekvienas selekcininkas "ino, kokia j&ga veikia paveldimumo 
d&snis; „pana#us gimdo pana#(“*– toks yra jo pagrindinis %sitikinimas; tik ra#ytojai teo-
retikai rei#k& abejoni( d&l #io pradmens teisingumo. Jei kuris nors organizmo sandaros 
nukrypimas %vyksta da"nai ir pasirodo es$s b'dingas t&vams bei vaikams, tai dar negali-
me sakyti, ar jis n&ra sukeltas tos pa!ios prie"asties, veikusios juodu abu; bet jeigu tarp 
individ(, gyvenan!i( i# pa"i'ros vienodomis s$lygomis, koks nors itin retas nukrypimas, 
sukeltas i#imtinio aplinkybi( susid&stymo, pasirodo, sakysime, es$s b'dingas vienam 
individui i# keli( milijon( ir paskui b'na b'dingas jo vaikams, tai jau pati tikimybi( 
teorija beveik ver!ia mus #% pasikartojim$ ai#kinti paveldimumu. Kiekvienas m's( bus 
gird&j)s apie tokius rei#kinius, kaip albinizmas, dygi oda, plaukuotas k'nas, b'dingus 
%vairiems tos pa!ios #eimos nariams. Jei esti paveldimi keisti ir reti nukrypimai nuo ben-
dros sandaros, tai tuo labiau galima pripa"inti paveldimum$ ne toki( keist(, %prastini( 
nukrypim(. Galb't, teisingiausias nusistatymas #iuo klausimu bus tas, kad bet kokio 
po"ymio paveldimum$ laikysime taisykle, o nepaveldimum$*– i#imtimi.

Paveldimumo d&sniai da"nai teb&ra ne"inomi. Niekas negali pasakyti, kod&l ta pati 
ypatyb& %vairi( vienos r'#ies arba %vairi( r'#i( individ( vienu atveju paveldima, kitu*– 
ne; kod&l vaikas da"nai kai kuriais po"ymiais atsigimsta % senel%, senel) ar % dar tolesn% 
prot&v%; kod&l kuri nors vienos lyties ypatyb& da"nai tenka abiem arba tik vienai, nors 
ir ne visada tai pa!iai, ly!iai? Mums didel) reik#m) turi tas faktas, kad m's( namini( 
gyvuli( patin( ypatyb&s daugiausia, jei ne i#imtinai, yra paveldimos tik vyri#kosios lyties 
individ(. Dar didesn&s reik#m&s d&snis, kuriuo, mano manymu, tikrai galima tik&ti, yra 
tai, kad jei kokia nors ypatyb& pirm$ kart$ pasirodo tam tikrame organizmo gyvenimo 
periode, tai ji ir palikuonims linkusi pasireik#ti atitinkamu laiku arba kartais #iek tiek 
anks!iau. Daugeliu atvej( kitaip ir negal&t( b'ti: sakysime, paveldimos galvij( rag( 
ypatyb&s gali pasireik#ti tik palikuonims ma"daug suaugus; #ilkaverpio ypatyb&s, kaip 
"inoma, pasirei#kia vik#ro arba kokono stadijos. Ta!iau paveldimosios ligos ir kai kurie 
kiti faktai ver!ia mane manyti, kad #is d&snis taikytinas pla!iau, ir net tuo atveju, kai 
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nematyti tikro pagrindo kokiai nors ypatybei pasireik#ti organizmui sulaukus tam tikro 
am"iaus, ji rodo tendencij$ pasireik#ti palikuonims tuo pat laiku, kada ji pirm$ kart$ 
buvo i#ry#k&jo j( prot&viams. Man atrodo, kad #i taisykl& turi did"iausi$ reik#m) ai#ki-
nant embriologijos d&snius. .inoma, turime galvoje tik pirm$ ypatyb&s pasirei"kim#, o 
ne jos pirmin) prie"ast%, kuri gal&jo veikti jau kiau#ial$st) arba vyri#k$j% element$,*– pa-
na#iai kaip rag( pailg&jimas ver#iuk(, kilusi( i# trumparag&s karv&s ir ilgaragio buliaus, 
nors %vyksta jaunajam gyvuliui sulaukus v&lesnio am"iaus, ta!iau, ai#ku, priklauso nuo 
vyri#kojo elemento.

Palietus seniai prarast( po"ymi( gr%"imo (reversijos) klausim$, manau, bus pravar-
tu sustoti prie da"nai gamtinink( rei#kiamos nuomon&s, kad m's( namin&s veisl&s, 
sulauk&jusios pama"u, bet nei#vengiamai gr%"ta prie savo kilmini( form( po"ymi(. I# 
!ia buvo daroma i#vada, kad i# namini( veisli( tyrin&jim( nieko negalima spr)sti apie 
laukines r'#is. Veltui stengiausi nustatyti, kuriais %tikinamais faktais pagr%stas #is taip 
da"nai ir dr$siai rei#kiamas tvirtinimas. B't( tikrai sunku %rodyti jo teisingum$; len-
gva suprasti, kad daugyb& pa!i( ry#kiausi( namini( atmain( negal&t( net i#silaikyti 
laukin&je aplinkoje. Daugeliu atvej( ne"inome, kokie buvo tie j( laukiniai prot&viai, 
taigi negal&tume pasakyti, %vyko ar ne%vyko beveik visi#kas gr%"imas % pirmyk#tes formas. 
Norint i#vengti kry"minimosi %takos, reik&t( leisti atskirai sulauk&ti tik vienai kuriai 
atmainai. Vis d&lto, kadangi m's( atmainos kartais kai kuriais savo po"ymiais i# tikro 
gr%"ta % savo pirmyk#tes formas, tai man neatrodo netik&tina, kad jei mums pavykt( 
nat'ralizuoti ar tekt( kultivuoti daugel% kai kurias veisli( kart(, pavyzd"iui, kop'st(, 
labai liesoje dirvoje (#ituo atveju, tiesa, dal% %takos tekt( priskirti apibr(!tajam liesos 
dirvos veikimui), tai #ios daugiausia, o gal ir visi#kai, sugr%"t( prie savo primityvi( for-
m(. Bet m's( argumentacijai nelabai svarbu, ar toks bandymas pavykt(, ar ne, nes !ia 
pats bandymas b't( ne kas kita, kaip gyvenimo s$lyg( pakeitimas. Jeigu b't( galima 
%rodyti, kad m's( namin&s atmainos turi stipr( polink% gr%"ti prie pirmyk#!i( po"ymi(, 
t. y. prarasti %sigytus po"ymius, laikant tomis pa!iomis s$lygomis ir didel% kiek% taip, kad 
laisvas kry"minimasis, susimai#ant po"ymiams, neleist( %sigal&ti smulkiems j( sandaros 
nukrypimams, tada, "inoma, sutik!iau, kad i# m's( namini( atmain( nieko negalima 
spr)sti apie laukines r'#is. Ta!iau #itokiam teiginiui nematyti n& ma"iausio %rodymo; 
tvirtinti, kad negal&tume neribot$ kart( skai!i( i#laikyti savo sunki(j( ir lenktyni( ar-
kli(, ilgaragi( ir trumparagi( galvij(, %vairi( atmain( namini( pauk#!i( ir kult'rini( 
augal(, reik#t( prie#tarauti visai m's( patir!iai.
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NAMINI3 ATMAIN3 PO.YMIAI.
SUNKUMAI SKIRIANT ATMAIN4 NUO R5-IES.

NAMINI3 ATMAIN3 KILM6 I- VIENOS
AR DAUGELIO R5-I3

Lygindami m's( namini( gyvuli( ar kult'rini( augal( paveldim$sias veisles, arba 
atmainas, su artimai giminingomis r'#imis, pastebime, kad apskritai kiekvienai naminei 
veislei, kaip jau anks!iau kalb&jome, yra b'dingas ma"esnis po"ymi( vienodumas negu 
tikrosioms r'#ims. Namin&s veisl&s da"nai atrodo kaip kokie apsigim&liai; tuo noriu pasa-
kyti, kad jos, paprastai tesiskirdamos viena nuo kitos ir nuo kit( tos pat genties r'#i( tik 
kai kuriais smulkiais po"ymiais, da"nai ry#kiai skiriasi vienu kuriuo po"ymiu ir viena nuo 
kitos, o ypa!*– nuo artimiausi( joms laukini( r'#i(. Atmetus t$ i#imt% (taip pat ir visi#k$ 
j( vaisingum$ kry"minimo atveju, apie kur% kalb&sime toliau), tos pa!ios r'#ies namin&s 
veisl&s viena nuo kitos skiriasi taip pat, kaip skiriasi viena nuo kitos tos pa!ios genties 
artimai giminingos r'#ys nat'ralios b'senos, tik tie skirtumai da"niausiai b'na ma"esnio 
laipsnio. Tai reikia pripa"inti esant teisinga, nes vieni kompetentingi "inovai daugelio gy-
v'n( ar augal( namines veisles laiko kilusiomis i# skirting( laukini( r'#i(, o kiti jas laiko 
tik tos pat r'#ies atmainomis. Toki( nuolatini( abejoni( nekilt(, jeigu b't( ai#ki riba tarp 
namin&s veisl&s ir r'#ies. Da"nai buvo rei#kiama nuomon&, kad namin&s veisl&s nesiskiria 
viena nuo kitos tokiais po"ymiais, kurie tur&t( gentin) reik#m). Galima %rodyti, kad tokia 
nuomon& n&ra teisinga; ta!iau gamtininkai nesutaria, kurie po"ymiai turi gentin) reik#m), 
tad visi pana#'s vertinimai kol kas t&ra empiriniai. Kai i#siai#kinsime, kaip gentys atsiranda 
nat'ralios b'senos, tada mums paai#k&s, jog neturime jokio pagrindo n& tik&tis, kad da"nai 
rasime savo namini( veisli( skirtum(, turin!i( gentin) reik#m).

Kai m&giname nustatyti strukt'rinio skirtumo tarp savo artimai gimining( namini( 
veisli( laipsn%, tuojau mums i#kyla neai#kumas, ar jos kilusios i# vienos, ar i# keleto pro-
t&vini( r'#i(. -% klausim$ b't( labai %domu i#ai#kinti; jei, pavyzd"iui, pasirodyt(, kad 
kurtas, p&dsekys, terjeras, spanielis ir buldogas, kurie visi, kaip "inome, gerai perteikia savo 
po"ymius palikuonims, yra kil) i# tos pa!ios r'#ies,*– toks faktas mus priverst( suabejoti 
daugelio artimai gimining( laukini( r'#i( nekintamumu, pavyzd"iui, nekintamumu dau-
gelio r'#i( lapi(, gyvenan!i( %vairiose pasaulio srityse. A#, kaip tuojau pamatysime, neti-
kiu, kad ta visa suma skirtum(, kuriuos matome b'dingus %vairi( veisli( #unims, susidar& 


