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ПИСМА АУТОРОВА ПРЕВОДИОЦУ

I

Даун. Бекенхем, Кент.

Септ. 26. 74.

Драги господине!

ОсеЛам се много задовољен и иочаствован ва-

шом жељом, да иредате јавности аџевод мога дела

.
Origin of Species “

у Србџји, ија вас иотиуно овла-

шЛујем да то учинитв. Кад се иревод иреда јавно-

сти, било би ми мило да имам један екземилар,

ако би били тако добри да ми га иошљете.

Драгп господине,

ВАШ ИСКРЕНИ

ЈЈариес Дарвин.



II

Авг. 25. 1876 Даун, БеЕенхеи, Кент.

Драги господине!

Много сам обвезан за вагие љубазно иисмо и ири-

јатељски дар Хекеловог дела. Ако би стање ваше

земље доиустило, да се иреведе моје дело .Ori-

gien of Species
“

биКу много задовољен, и било би

ми мило да имам један екземилар. Стање ваше

отачбине иробуђује најдубљу и оишту симиатију у

овој земљи, и Инглеска најозбиљније жели, да је

видисасвим ослобођену од тиранства Турске. Са

много иоштована, остајем

Драгп господпне,

ВАШ ПСКРЕНП

ЈГаРтЛес Дарвин.



III

Феб. 5. 1877. ДауН; Бекенхем, Кент.

Драги господине!

ЗТного сам вам обвезан на вашој аажњи и ири-

јатељском честитању мог идуЛег данарођема. Хвала

вам на вашој фотографији, а као што Кете може

бити волети да имате моју, jct је арилажем.

Што се тиче тсредговора сраском издапу моје

књиге, ја немам у ствари ништа да кажем, осим

да се искрено надам, да fie оно у сваком иогледу

бити усиешно. У овом случају биКе ми велико за-

довољство кад иомислим, да сам ирииомогао, да се

иривхуче иажња младих људи ириродним наукама

у земљи, за коју многи у Инглеској мисле, да Ке

скоро заузети одлично место међу евроиским на-

родима.

Будите уверени,

Драгц господпне,

ДА СДМ БАШ ИОКРЕНИ,

Ji. ДАРВИН.









ИСТОРИЈСКИ НАЦРТ

ПРОГРЕСА МИШЉЕЊА О ПОСТАНКУ ФЕЛА

ТТреиубликације првога издања ове књиге.

Хоћу овде да изложјш кратки нацрт про-

греса мишљења о Постанку Фела. До скора

велика већина јестаственпчара вероваше ,
да

су Феле непроменптп продуктп, u да су оде-

лпто постваране. То гледпште вешто заступаху

многп ауторп. Међу тпм, неколпкп јестастве-

ничарп држалп су,да су Феле подлежне мо-

диФпкацпјама, и, да су облици живота, који

сад живе, потомци од правог плођења пре

ексистујућих облика. Прешав преко помена



II

<3 овом предмету код класичнпх пнсаца
1

, први

књпжевнпк, којп је у новије време предмет

овај наувно претресао. бпо је Бифон (Buffon).

Алп, његова се мпшљења у разпивнпм перп-

одпма јако кодебаху; п, како се он нпје у-

пуштао у узроке пди начпне преображаја Фела,

то ја немам нужде овде улазпти у детаље.

Ламарк (Lamarck) је био први, којега за-

кључци о овом предмету побудише велику

пажњу. Овај доиста сдавнп јестаственпчар

најпре је публиковао гледиште своје 1801;

1
Нрмсгогело, у његовој : „Physicae Auscultationes“ (књ.

2. гл. 8. с. 2), говореКп, да кпша непада у намерп да жпто

ироклцја , натп да пропадне, кад се овејано на пољу

затекдо, прпмењује исте аргументе пна органпзацију; п

додаје (као што је превео г. Клер Грес (Clair Grece)

којн мп је првп цптат показао), говорећи; „Шта дакле

спречава различне делове (тела) да пмају истп слу-

чајнп одношај т прпродп ? Као н. пр. зуби расту по

невољп предњп оштрп, згоднп за трпцкање, а кутњаци

шпрокп и згоднп за мрвљење хране; почем онп нпсу

тога радп тако посталп, већ је тобпо резултат сдучаја.

А тако је псто п са другпм деловима, код којпх пз-

тледа каодапостојп прплагођпвање према некој сврсп.

Ма где дакле, све скупа Гтојест свп деловп једне цели-

не) што пзгледа као да је било начпњено нечега радп,

одржаће се, почем је згодно конститупсано тнттарњом

самовољом; и, ма што. што нпје тако

пропашће n једнако пропада
с

.

Мп впдпмо овде прпн-

цпп природнога одбпрања у јакој сенци; алп, колпко

га је мало Арпстотело разумео, показују његове речп

о Формацпјп зуба.
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аа tioi га је јако раширио 1809
, у његовој

„Philosopliie Zoologique a

,

п за тим 1815, у

прпступу његовој ~
Hist. Nat. des Animaux sans

Yertebres“. У тим дедима он поставља темељ

доктринп, да су све ч>еде, човека не изузп-

мајуРп, потомдп другпх Феда. Он је први у-

чпнио ведпку усдугу, што је обратпо пажњу

на веројетност, да су све промене у орган-

ском као п у неорганском свету резудтат за-

кона, а не чудесног пачања. Изгдеда, да је

Ламарк бпо погдавито наведен на закључак

о поступној промени Феда тешкоћама при раз-

диковању ®еда п варијетета, готово потпуном

градацпјом код пзвеснпх група, и анадогпјом

домаћпх производа. Што се пак начпна мо-

дпФпкацпје тпче, он приппсује нешто дпрект-

ном дедању фпзпчнпх жиботнпх увета, нешто

укрштању ексистујућих обдпка, п много упо-

требп пдп неупотребн, то јест, еФекту пави-

ке (liabit). Еао да он овом посдедњем чиниоцу

приписује сва депа придагођнвања у природи;

н. пр. дугачкп врат у жираФе, да бр-

сти гране на дрветпма. Ади, он у исти мах

вероваше п у закон прогресивнога развића ;

п, како по томе, све Форме живота теже про-

гресу, то је он, у цељп да објасни ексистен-
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цију некпх данашвпх простпх продуката, твр-

дпо, да су такве Форме сада постале спон-

тано \

И ЖофЈооу Сен Тилеру ,
као што се тврдн

у његовом „Жпвоту“, којп му је снн напп-

сао, чинпло се већ око 1795., да оно што ми

Фелама зовемо, нпје нпшта друго, до разна

дегенерацпја пстога тппа. Међу тпм, до 1828,

он није публпковао своје убеђење да пстп об-

лпци нпсу бплп вечнп од постања света. Жо-

фроа је, чпнп мп се, поглавпто тражпо уз-

1 Ja сам узео податак о првој пубаикадпјп Ламарка ns

Исидора Жофроа Сен Тилеровесјајне исторпјемпшљења

о овом предмету (Isid. Geoffroy Saint Hilaire’s : „Hist.

Nat. Gšnerale*. Св. 11. c. 405. 1859). У том делу има

потпуна пзложба бпФонових закљуиака о истој ствари.

Чудновато је, како је мој деда Ираз.нс Дарвин (Eras-

mus Darwin) прехитрио назоре и погрешне основе ми-

шљења ламаркова, у својој s
Zoonomia“ (св. I. с. 500

до 510), која је 1794. публпкована. По Испд. ЖоФроу

нема сумње да је п Гете (Goethe) бпо крајња прпета-

лпда таквпх назора, као што се впди пз прпступа јед-

номе делу, које је ппсано 1794 и 1795., п којејемного

доднпје публиковапо : он је лепо казао, („Goethe als

Haturforscher“ von Dr. Karl Jleding, c. 34) да he бу-

дуће пптање јестаственпдара бити : како је, на прпмер,

говеде дошло до рогова, а не за што he мурогови?То

је чудан прпмер, како се слпчне мисли јављају у го-

тово исто време, јер Гете у Германијн, др. Дарвнн у

Енглеској, п ЖоФроа Сен Тплер (као што ћемо одмах

вндети) у Француској , дођоше до пстнх закљудења о

постанку Фела годпне 1794—5.
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роке менама у жпвотнпм уветнма, жлн у

-
monde ambiant*. Он је бпо обазрпв у изво-

ђењу закључака, п не велп да верује е су

садашње Феле подлешне модпФикадпји ; већ,

као што спн његов додаје; „C’est donc un

probleme a reserver entierement a Г avenir,

suppose meme que Г avenir doive avoir prise

sur Jui".

1818. Др. У. G. Уелс (Wells), чптао je

пред Краљевпм Друштвом: „Ап Account of а

White Female, part of vrhose skin resembles

that of a JSTegro“ ; алп, тај рад љегов не беше

штампап
,

догод не изађоше његовп славни:

~Two Essays upon Dew and Single Yision';

1818. У том делу он јасно признаје прин-

цпп прпроднога одбирања, н то је прво прп-

знање, које се може доказати; али, он га

прпмењује само на расе људске, п то само на

пзвесне карактере. Пошто је казао да су Не-

грп п Мулатп поштеђенп од извесних тропских

болештпна, он велп, прво ,
да све животиње

теже у неколпко да варирају, и, друго, да

економп одбпрањем усавршују своју домаћу

жпвотињу; па онда додаје говорећи: али, што

је у овомпоследњем случају учинила „вештина,

изгледа, да је с једнаким дејством, премда
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много спорије учинпда природа, при Форма-

цпјп људских варпјетета, којп су као стно-

рени за предеде на којима жпве. Од сдучај-

нпх варијетета људскпх, који су се деспдп

међу првпм мадобројнпм п раштрканпм станов-

нпцпма средвпх регпјона Африке
,

једнп ће

боље од другпх подносптп разне бодестп тог

краја. Та Те се раса дакде умножити, јер Те

друга пропадатп; не само због тога, што не

може да ододе бодестпма, већ што нпје ка-

дра противстатп својпм снажнпјпм суседпма.

Маст те снажнпје расе бпће тамна; ја то у-

зпмам као ствар свршену, према ономе што

је бпдо речено. Па
,

како пста скдоност ка

образовању варцјетета пзједна постојп, то ће

у току времена раса ова све тамнпја п там-

нија бпватп ; п, како је најтамнпја раса нај-

згоднија за ту кдиму, то ће она најзад у из-

весном предеду, у ком је постада, бптп п раса

прва, ако не п раса једпна". По том он шпрн

псто гдедпште п на беде становнике хдаднпх

кдпма. Ја сам обвезан г. Ролеју (ЕомЈеу) пз

Уједињепих Држава
,

што је обратпо пажну

моју преко г. Бреса (Brace) на горњп цптат

пз дела др-а Уедса.

Поштован ип часнп г. У. Херберт (W.
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Herbert), пређашњи декан у Манчестру, у

четвртој свесдн „Horticnltural Transactions"

1822, н у деду његовоме „Amarilidaceae"

(1837, с. 19, 339) вели : „да су хортикултурнн

експериментп пеоборпмо доказали, е су бота-

нпчке Феле само впше п перманентнпје класе

варпјетета“. Он шпрп псто гледпште uна жп-

вотпњу. Он верује, да су просте Феле сва-

ког рода бпле створене у пскбно пластпчнп-

јпм уветпма, п да су оне произвеле све да-

нашње Феле, поглавпто укрштањеи или и ва-

рпјадпјом.

1826. проФесор Грент (Grant) у зак.нуч-

ном параграфу његовога чувенога дела о Спон-

гилп („Edinburg'h Pbilosophical Journal“ св.

ХПГ
.

с. 283) јасно казује његово уверење, да

су Феле потомцп других Фела, u да су уна-

пређене модпФпкадпјом. Исто је гледиште за-

ступњено u у његовој sб-ој лекдпјп, која је

штампаиа у „Laucet“ 1834.

1831. г. Петјпск Матјус (Patrick Mathews)

публпковао је своје дело о „Naval Timber aud

Arboriculture“, у коме јасно казује пстогле-

дпште на постанак Фела, као што је оно-

(које ћемо одмах поменути) које је изложио

г. Уолес (Wallace), н које сам нзложио ја у
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„Linnean JournaL, и по том ошпирније у

овој књизи. На жадост, гледиште је ово г.

Матјус издожио врдо кратко у растуреним

ставовима и у додатку једноме деду са свим

другог садржаја, тако, да је пепримећено ос-

тало све догод сам Матјус нпје на њ обра-

тпо пажњу у „Garcleuers Chronicle “ 7. априла

1850. Разлике између гдедишта г. матјусовог и

мојег, ннсу од ведпког значаја: изгдеда, као да

он мисди е је свет у сукцеспвним периодима

опустео, па онда пз нова оживео ; и као до-

каз томе наводп, да садашње Форме могу

постати „без модеда иди кдпце пређашњпх

агрегата". Нпсам сигуран да сам добро ра-

зумео нека места, ади мп се чини, да он много

прпипсује непосреднбм утицају спољнпх жи-

bothus увета. Прп том, он јасно признаје пот-

пуну снагу прпнципа природног одбирања.

Славни геодог п јестаственичар Од Бух

(You Впсћ) у његовом врсном „Description

Phisipue des Isles Cauaries“ (1836, c. 147).

јасно псповеда своје убеђење: да су се вари-

јетети дагано прометнулп у перманентне Феде.

које нису кадре да се даље укрштају.

Рефајнеск (Rafinespue) у његовој „Neiv

Flora of North America (;

, која je изашда 1830
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пшпе (с. 6) сдедеће;
;;

Све су Феле могле

бпти једном варијететп, и многи су варијетети

поступно посталп Феле, примивши сталне и

особене карактере“; алп даље (с. 18) додаје

говорећп: „оспм орпгпналнпх тппова нлп пра-

родитеља рода
4-

'.

1843—44 проФесор Хелдман (Halcleman),

{„Boston Journal of. Nat. Hist. U. States“ св.

IV. стр. 468) дивно je изложпо доказе за п

протпву хипотезе о развпћу и модиФикацијп

Фела: бој се, он нагпње на страну промене.

„Vesttiges of Creation“ пзађе 1844. У десе-

томе јако поправљеноме пздању (1853) безп-

менп ппсад велп (с. 155): На многпм је по-

сматрањпма основано закључење, да су многе

Феле живпх створења, од најпростијпх н нај-

старпјпх, до најсавршенијих и најмлађих, но

Божјем промислу, резултат, ирво, једнога им-

пулса којп је био саопштен живој Форми, уна-

нређујући је у одређена времена путем гене-

рацпје а кроз организацпјоне ступњеве који

се свршују највншим дикотиледоном u кичме-

њаком; ових је ступњева било мало на број, п

у опште су обележенп празнпнама органскога

карактера, које нам се јављају као практичне

тешкоће нри одређивању сродства; друго, дру-
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гога пмпулса, којп je cnojen с жпвотном сна-

гом п који тежи у току генерацпја да моди-

Фпкује органске структуре према спољнпм уве-

тпма, као што су: храна, прпрода хабптуса

u метеорски чпнпоци, то су „прплагођпвања

прпродне теологпје®. По прнчинп, аутор верује

да су организације усавршаване наглпм ско-

ковпма, п да је еФект, пропзведен животним

уветпма, поступан. С много снаге доказује он

на општим основима да Феле нису продуктп

непроменитп. Али, ја не могу да видпм, како

могу два мпсаона „импулса“ објаснптп у на-

учном смнслу многобројна п лепа нрплаго-

ђпвања, која у целој прпроди видимо; не

могу да впдпм, да мп тпме добпјамо какав

поглед на прпмер у то, како је се детлпћ при-

лагодио његовоме особеноме начину жпвота.

Дело ово, наппсано моћнпм п великолепнпм

стилом, п ако у пређашњпм издањпма пма мало

тачног знања и још мање научне обазрпвостп,

разишло се на јагму. По моме мпшљењу оно

је учпнило велпку услугу овој земљи, тиме,

што је обратило пажњу на предмет, п што је

иотресло предрасуде, те на тај начпн спремпдо

земљпште на ком ће се прпмптп аналога мисао.

-1846, ветерак геолог. г. Ј. д
: Омалијус д.
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Ллој (Ј. d’ Omalius d’ llallov) иубликовао je

у једноме изврсноме ; преж да краткоме, делду

(„Bulletins de Г Acacl. Roy. Bruxeles. св. XIII.

c. 581) своје уверење, да је много веројет-

није е су нове Феле постале десцендентно с мо-

дпФикадијом, него да су оделито постваране:

првп пут је пстп ппсад казао ову мпсао 1831.

ПроФесор Оен (Owen) 1819 („Nature of Llmbs“,

c. 86) пшпеовако: „Идеја архитппа била

је манпФестована у месу на нашој планети у

разлпчним модиФикацијама много нре онпх

жпвотпаских Фела, које је сад стварно пред-

стављају. Од каквих је пак прпродних закона

илп секундарнпх узрока завпсила редовна сук-

деспја и прогрес таквпх органскпх појава, ми,

за сад, не знамо“. У његовој адресп Брптан-

ској Асоцпјадпјп, 1858, он говорп (с. li.) о

„аксијомп непрекидне операдије творне снаге,.

илп о уређеноме настајању живпх створења."

Даље, (с. хс) говорећи о геограФској подели

велп: „Овај појав поколебава веровање наше

у закључак, да су Apterix на Њу Зпленду и

скотскп тетреб (Tetrao scoticus, Red Grouse)

у Енглеској, била различна створења, само на

тпм острвпма п за њпх. Осим тога, треба се-

сетитп, да под речју „стварање“ зоолог ра-
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зуме један њему непознати продес*. Он раз-

вија даље псту мисао говорећи, да кад такве

сдучајеве као што је скотски тетреб „зболог

узима као доказ оделптога стварања птпда на

каквом острву п за њ, то он тпме поглавпто

каз}
гје, да он не зна од куд је скотски тетреб

ту, п самоту; казујућп, дакле, тпм начпном

говорења своје незнање, он у псти мах казује

и своје веровање: да обоје, п птпда и острво

за свој постанак дугују велпкоме првоме Твор-

номе Узроку.“ Ако станемо тумачити мислп

казане у овој адресп једну с другом, чинп

мп се, да је овај сјајнп јестаственичар осе-

тио 1858, да се његово веровање поколе-

бало е су се Apterix u Tetrao scoticus нај-

пре појавпли у њпхним завпчајпма, ни сам

„не зна како“, пли неким „њему непознатим“

продесом. Овај је говор држан пошто је спис

г. Уолеса п мој о постанку Фела бпо нрочп-

чан у друштву Лшнеа. Кад је пзпшло прво

издање ове књпге, ја сам бпо убеђен, као и

многп другп, некпм реченпцама, као што је:

„непрестане операдпје творне силе“, те увр-

стпм проФесора Оена међу оне палеонтологе,

којп тврдо верују у непроменптост Фела; међу

тпм, видп се („Auat. of Yertebrates“ св. 111.
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с. 796) да је то била моја велика иогрешка.

У последњем издању те књиге, нашав једно

место које се почиње речма: „Без сумње тип-

ске Форме“, пт. д. (Ibid. св. I. с. XXXV),

закључим ја да проФесор Оен мпслп, е је npu-

родно одбпрање могло нешто прнпомоћи при

постанку новпх Фела; прем да то пзгледа (Ibid.

св. 111, с. 798) као нетачно и неочевидно. Ја

пздадох такође п неке пзводе пз једне коре-

спондендпје између проФесора Оена u пздавача

„London Rewiew,“ по којима се јасно чпњаше

како пздавачу тако и менп, да проФесор Оен

тврдп, како је он пре мене псказао доктрину

природнога одбирања; пја пзјавпх на ту тврд-

бу његову моје радовање п задовољност. Алп,

у колпко је могуће разумети пзвесне недавно

публиковане врсте (Ibid. св. 111. с. 798) ја сам

опет плп од честп нли са свим у заблудп. Утеха

мп је, што су и другп нашлп контроверзне

сппсе проФесора Оена онако исто тешке за

разумевање н за сугласно поређење с оста-

лима, као и ја. Што се тиче пак тога, ко је

првп само исказао принцип природнога одби-

рања, то је са свпм све једно, био то про-

Фесор Оен пли ја, јер пред нама обојпдом да-
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леки напред стоји г. Уелс пг. Матјус. као што

то ова историјска скида показује.

Г. Исидор ЖоФроа Сен Тплер у својим лек-

дпјама читаним 1850, (из којих је извод иза-

шао у „Revue et Mag. de Zoolog. a јан. 1851.)

изложио je у кратко, за што он верује, да спе-

диФични карактерп „sont fixćs, роиг chaque

espece, tant qu’elle seperpetueaumilieu des me-

mes circonstauces: ils se modifient, si les circon-

stances ambiantes viennent a changer." „Еп

resume, l'observation des animaux sauvages

demontre deja la variahilite limitee des especes

Les experiences sur les animaux sauvages de-

venus domestiques, et sur les animaux dome-

stiques redevenus sauvages, la demontrent plus

clairement encore. Ces memes experiences prou-

vent, de plus, que les differeuces produites

peuvent etre de valeur generique. У његовој

„Hist. Nat. Generale“ (св. 11. стр. ТЗО, 1859.)

пзлаже он опширнпје аналоге заклучке.

По једноме цпркулару што је недавно пза-

шао, реклп бпсмо, да је п др. Фрик (Freeke)

1851. год. („Dublin Medical Press/ с. 322.)

заступао доктрпну: да су свп органпзмп по-

стали од једне псконске Форме. Алп, његовп

осповп веровања н начпн пзлагања његовог.
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потпуно је разллчан од мојег; и. почем је др.

Фрик сад (1861) публиковао своједело: ~the

Origiu of Species by means of Orgauic Affiuity K

,

то би био излпшан с моје стране тешки поку-

шај да пзлажем овде гледпште вегово.

Г. Х.ерберт Сиенсер (Herbert Speucer) у је-

дноме „Essay“, (првп пут публикован у ~Leac-

ler“, марта 1852, а за тпм прештампан у

његовпм ~Essays“ 1858) пзложио је теорпју

Постања u теорпју Развића органских облика

с чудном вештпном п снагом. Аналогијом до-

маГих пропзвода, менама ембрија код.многих

Фела, тегобама прп лучењу Фела од варпјетета,

u прпнцппом опште градацпје, доказује Слен-

сер, да су се Феле модпФиковале, и модпфи-

кацпју њихну прпписује променп увета. Он

је (1855) пзрадпо Психологпју на принцнпу

неопходног задобпјања сваке душевне снаге

u подобности.

1852. г. Ноден (Naudiu), познати ботани-

чар, изриком казује у једноме славноме делу

о постанку Фела („Revue Horticole“ с. 102.;

за тим од чести прештампаноме у „Nouvelles

Archives du Museum 1-
св. I. c. 171) своје уве-

рење, да су Феле у дивљини постале анало-

гим путем као варијетети у питомини; а про-
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дес у иитомини приписује он човековој моћи

одбпрања. Како пак одбирање у природп ради,

о томе он не говори. Он верује, као н декан

Херберт, да су Феле у посташу своме биле много

пластичније него сад. Он полаже велику важ-

ност на, њим тако названи, принцшг Фина-

литета, „puissance mysterieuse indeterminee;

fatalite pour lesuns; pour les autres, volonte

providentielle, dont l'action iucessante sur les

etres vivauts determine, a toutes les epoques

de l’esistence du monde, la forme, le volume,

et la duree de chacun d’eux еп raison de sa

destinee dans l’ordre de choses dout il fait par-

tie. C’est cette puissance qui harmonise chaque

membre a l'ensemhle en l’approviant a la fonc-

tion qu il doit remplir dans l'organisme general

de la nature, fonction qui est pour lui sa rai-

son d’etre." 1

1 По неким дитатима пз бронових „Untersuchungen über

die EntTrickelungsgesetze* (Bronn, c. бдупзгледа, као да

јеславни ботанпчар п палеонтолог г. Унгер (Unger) пу-

блпковао мпсао своју, да су Феле подлежне развпћу и

модиФикацији. Тако исто п Долтн (D’Alton) у књпзп :

„Оп fossil Sloths“ од Пендра (Pander) и Долтна. 1821 г.

казао је слпчну мпсао. Као што је познато, слпчно

је гледпште заступао п Окен (Oken), у својој мпстпчној

„Natur Philosophie," По другпм
пак наводпма у Год-

роновом (Godron) делу ,Sur PEspece“ изгледа, да је

п Бори Ст. Венцен , (Вогу St. Vincent) п Бурдах
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1853 г. један славан геолог, по хшену гроФ

Кајзерлинг („Bulletin cle la Soc. Geologigue“

2-га серпја, св. X. с. 357), псвазао је миш-

љење, да, као што нове болестп, узевшп за

узрок њпхов какову мијазму, постају и иду

по свету, тако у пзвесне периоде клпце по-

стојећпх Фела могу бптп хемпјскп аФпциране

молекплима особене прпроде којп су око њпх,

u тако могу нове Форме пропзвести.

Исте годпне, 1853, др. Шафхаузен (Scliaff-

liausen) публпковао је пзврсну расправу (Ver-

Tiahd. des. NaturJiist. Vereins des Preuss. Fihein-

Jands u

etc.), у којој тврди прогреспвно развпће

органских облпка на земљп. Он узима да су

многе Феле остале непромендте кроз дуги пе-

рпод, докле су се неке модпФиковале. Раз-

лпку Фела он тумачи пропашћу појединпх об-

лпка: „Жпве бпљке и животиње не могу се

одвојптп као нова створења од пзумрлпх, већ

се морају сматрати као њпховп потомцп у след

продужене репродукцпје“.

(Bonrdach), и Поаре (Poare) и Фриз (Frize) мисдио да

нове Феле изједна постају.

Могу додатп, даје од тридесет и четири писца, који

су у овом псторијском нацрту поменути, и којп верују

у модиФикацпју Фела, двадесет и седам дих писало о

спецпјалним гранама Прпродне псхорпје или Геологпје.



Један на далеко чувени Францускп бо-

танпчар, ппеном М. УЈекок, (Lecoq) ппше 18бЈ

године (д Etucles sur Geograph. Bot.
a

св. I. c.

250): л
Оп voit que nos recherclies sur ]a fisite

ou la variation de Fespece, nous conduisent di-

rectement aux idees emises, par deus hommes

justement c6lebres, Geoffroy Saiut Hilaire et

Goetffe*. Неке друге врсте у велпком делт

лекоковом, доводе мало у сумњу колпко је

он распрострео љегово гледпжте на модпФпка-

цпје Фела.

B
Philosopffy of Creation* бпла је мајстор-

скп претресена поштованпм Беденом Лауелом

(Baden PowelI) у његовпм
,;

Essays ou the TJnity

of Worlds* 185-5. Нпшта не може бптп јаснпје

од начпна на којн он доказује да је увод но-

впх Фела „правплнп а не случајнп појав",

плп као што сер Џон Хершел (John Herschel)

каже; „прпродип процес у наточ чудесноме.
к

Tpeha свеска
~
Journal of the lAnnean Soci-

ety“ садржп рад г. Уолеса п мој рад; обадва

чптана 1-ог јула 1858. У томе је раду г. Уо-

лес, као што he у приступу ове квпге бптп

показано, развпо теорпју Прпроднога Одбп-

рања с чудном снагом п јасношЉу.

Од Бер (Yon Baer), којега свп зоолозп

XVIII
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тако дубоко ноштују, исказао је.око 1859 г.

(впди проФ. Рудолф Вагнер (Ruclolph Wagner)

„Zoologiscli-Antropologisclie Untersuchungen"

1861, c. 51) своје убеђење погдавито осно-

вано на законима геогра®ске нодеде: да су

обдпцп, сад са свим раздичнп, постади од једне

родптељске Форме.

У јуну 1859, проФесор Хгксли (ИихЈеу)

држао је једно предавање пред Boyal Jnsti-

tution о „Persistent Types of Animal life.“

Пмајућп у виду такве сдучајеве, он веди :

„Тешко је разуметп значај таковпх Факата као

што су ова, ако узмемо да је свака Феда жи-

вотпва пди биљака, пдп да је сваки ведпкп

тпп организацпје био стваран п стављан на

површје гдоба у дугим ннтервадама, засебним

актима творне спде; при томе треба се сетити

да се таква мпсао не сдаже ни са предањем

нп с очитошћу, као што је протпвна и општој

анадогпјп природе. Ако пак с друге стране

сматрамо „Персистентне Тппове к

у њиховом

одношају према хипотези, која, истина ннје

доказана и која је на жадост занемарена од

некпх пристадица њезиних, но која је једина

којој Физпјодогија даје потпоре; то видимо, да

сама ексистенцпја тих типова показз
:је, е је



сума модификадије коју су жпва створења пре-

турила за време геолошких периода врло

према целој серији промена, које су она у

опште претрпила".

У дедембру 1859, Др. Хукгр (Hooker) пу-

блпковао је његов „Introdnction to the Austra-

lian Flroa“. У првој честн тога великога дела

он дозвољава истину десценденције и моди-

Фпкацпје Фела, u потпомаже ту доктрину мно-

гпм орпгиналннм посматрањима.

Прво пздање ове књпге изашло је 24-ог

новембра 1859, а другр 7-ог јануара 1860.

XX



ПОСТАНАК ФЕЛА

ПРИСТУП.

Кад саи на дађи Љезинога Веднчаства иВе-

.gale“ као јестаственпчар путовао, јако су ме по-

разида пзвесна Факта о подеди органских створења

што жпве у јужној Амерпдн
, и, геодошкп одно-

шај садашњих становнпка тог континента, према

негдашњпм становницпма његовим. Факта ова, као

што ће се впдетп у гдавама ове књиге, нзгдедаху

мн, као да бацпше неку светдост на питање о по-

станку Феда, на ту тајну вад тајнама, што ре-

као један од наших највећпх Фпдософа. Вратпвшн

се кући 1837. менп се чннпдо, да се можда што-

год може прнпомоћп овоме питању марљнвпм при-

бпрањем и проценом сваковрснпх Факата, која се

поде на њ односе. Пошто сам пет година радпо,

мпсдио сам да ћу сметп пустити се у размпшљање

о овом предмету, и напншем некодико краткпх бе-

дежака, које сам 1844. године рашприо у скицу
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закључака, за које сам мисдио да су веројетни:

од тог доба па до сад, нисам престао радитн на

овом предмету. Ја се надам да ћу битп пзвпњен, што

сам овде упдео ове лпчне ствари, почем сам тпме

хтео казати, како нисам пренагљнвао са закљу-

чењима.

Ноје је дедо сад (1859) скоро сврпхено; ади.

како би ми требадо још много година да га о-

кончам, и како сам здравља сдаба, то се решпх

да наштампам овај извод; специјадно пак на то

сам нобуђен тпме, што г. Уолес, који еад сту-

дује природпу псторпју мадајскога архипедага, до-

шао беше скоро до истих општих закључака о

постанку Феда, до’ којих сам п ја дошао. Године

1850. пошље ми он један свој мемоар о овом пред-

мету с модбом, да га предам серу Чардсу Наједу,

којп га пошље друштву динејевом, а оно га н'а-

штампа у трећој свасцп свога часописа. Сер Чардс

Најед и др. ХукЂр, знајући за мој рад, посдедњи

је читао скицу моју 1844. почаствоваше ме ми-

шљењем њпховпм, да бп добро бндо, да и ја на-

штампам кратки пзвод пз мог рукописа, покрај

оддичнога мемоара г. Уодеса.

Овај пзвод што сад штампам, по невољп мора

бпти несавршен. Ја не могу овде датн доказа п

ауторнтета многпм тврдбама, п морам замодитп
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чптаода да верује у моју тачност. Без сумње да

су се п заблуде поткрал.е, алн ја се надам да сам

се вазда познвао само на поуздане ауторе., Ја ногу

овде пздожнтп само општа закључења до којпх

сам дошао, смадо Факата за пдустрацвју, што ће

мнсдим у више придпка довољно бптп. Нико не

осећа веће потребе од мене, да наштампам сва

она Факта у детаљу, на којпма почпвају моја за-

кључења ; п, ја се надам, да ћу то у једном бу-

дућем деду учпнпти, јер знам, да готово нема нп

једне тачке у овој књизп, за коју се не бп могдо

п таквпх Факата навести, која често по причини пз-

воде на закључке са свпм протнвне онпма, до којпх

сам ја дошао. Правп се пак резудтат добпја, ако

се потпуно прпберу п процене сва Факта п до-

казн обеју страна код сваког пнтава; а то је овде

немогуће.

Веома жаднм, што мп простор не допушта да

учнним себн задовољство пзјавом захвадности врдо

многпм јестаственпчарнма, који ме у многоме по-

могоше, и од којпх многе днчно и не познајем.

Међу тим, не могу пропуститп придику ову, а да

не изразпм своју дубоку обвезаност др-у Хукгру,

који ме је за посдедњпх петнаест година на све

могуће начине изједна помагао, његовим богатии

знањем п његовим врснпм мпшљењем.
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Са свпм је појамно да јестаственппар мислећи

о Постанку Фела, пронишљајућп о узајамноме

сродству оргапскпх створења, о њпховпм ембрио-

лошким одношајима, њпховој геограФској подедн,

њиховој геодошкој сукцеснјп и остадим такпм Фак-

тпма, може доћи на мпсао, да Феде нпсу биде

одедито постваране, већ да су се као варпјетети

развиде пз другпх Феда. Међу тнм, такзо закљу-

чење, па ма н на добрпм основнма бидо, јесте не-

довољно, докдегод се не докаже, како су се мо-

диФиковаде безбројне Феде које насељавају свет, и

како су дошде до структурног савршенства и при-

дагођпвања, које праведно у нама будп чуђење,

Прпродњацп једнако потежу спољашње увете:

кдпму, храну птд. као једпне узроке Љаријација.

У неку руку, као што ћемо по том видетп, то

може битп пстнна; адп, бпло би претерано при-

писиватн само спољашњим уветпма, -н. пр. струк-

туру детда, с његовим ногама, репом, књуном и

језпком, што је све тако чудно прпдагођено за

хватање пнсеката под кором дрвета, Што се тпче

пмеде, која се хранн соковпма пзвеснпх дрвета,

која пма семке, да пх пзвесне птпде морају да раз-

носе, која пма цвеће раздученпх сподова, апсодутно

зависно од пзвеснпх ннсеката, којп преносе цветни

прах с једнога цвета на цвет други, тако псто било
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бп претераномислптп, да је структура њезпеа с пз-

веснпм одношајем према толпкпм п разлпчнпм ор-

ганскпм створењпма постала еФектом спољнпх у-

вета, илп навпком, илп вољом саме бпљке.

Веома је дакле важно пматп поглед у начнн

нодиФПкацпје п коадантадпје. У почетку мога по-

сматрања чпнило мп се веројетно, да ће проучава-

ње домаће жпвотиње и бпљака које се гаје, највпше

прпнети решењу ове тамне проблеме. И допста,

ја се нпсам преварпо; јер п овде као п у свпма

другим заплетеннм питањима, ја сам вазда нашао

да је наше знање, па ма колпко оно несавршено

бпло, најбољп и најпоуздаппјп кључ. Ја се не усте-

жем псказатп моје убеђење о велпкој важностн

таквпх студпја, п ако су их обично прпродњацп

пренебрегавали.

С тпм мпслима дакле ја ћу наменпти прву главу

овога Извода Променама у пптомпни. Тућемовп-

дети да је велпка сума наследне модпФнкацпје

бареммогућа; п, што је тако псто, ако не п још

важнп.је, впдећемо, колпко је велпка акумулатнвна

снага човекова при његовом Одбнрању сукцеснвнпх

малпх варпјацпја. По томе ћу говорити о проме-

нама Фела у дпвљинп ; на жалост, при томе морам

врло кратак битп, јер је потпунпје пзлагање овога

предмета могуће само уз цео каталог Факата. Међу
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тим, моћи ћемо ииак претрести, које су придике

најзгодније биде за варијацију. У сдедећој гдавп

по том, говориће се о Борби за Опстанак међу свима

органским створењима н на дедом свету, о борби,

која неминовно иотиче пз прегодемог нампожава-

н,а по закону геометријске сразмере. То је док-

трнна мадтусова, примевена на цедо царство жп-

вотиља и бпљака. Како свака Феда рађа много

више јединака него што опстатп може; и, како се

дакде у сдед тога једнако борба за опстанак мора.

да понавља, то сдедује, да ће они органнзми, који

су се компдикованим п катшто промењеним уве-

тпма животнлм ма кодпко по њпх корпсно про-

менпдп, иматп внше пзгдеда на опстанац п бпти:

избрани. По 'строгом прпнцппу насдеђа

пзбрани варијетети тежиће ,да одрже свој нови и

модиФпкованп обдик.

Овај гдавнп предмет, Прнродно Одбпрање, бпће

мадо опширније представљен у гдави четвртој. Ту

ћемо видетп како је Прпродно Одбнрање нензбежнп

узрок пропасти несавршепијих животних ббдика, п

како је оно изведо на, мном тако звану, Диверген-

цију Карактера. У пдућој гдавпза тпм претресаћу

компдиковане п мадо познате законе варијације. Пет

гдавапотоме садржаће највнднпје п највеће теш-

коће ове теорпје; на пме, прво, тешкоће предаза^



плп, како се један прост органпзам пдп прост орган

поже да променп п усавршп, поставшп органпзам

развпјенпјппдп орган савршенијп; другоИнстпнкт,

пдп душевну моћ жпвотпња; треће, Хпбрпдпзам,

иди за што се Феде не пдоде а варнјететн пдоде

кад се укрсте; п четврто, непотпуностГеодошкпх

Иетопнса. У пдућој глави по том посматраћу гео-

дошку сукцеспју органпзама кроз време; у два-

наестој п трпнаестој, њпхову геограФСку подеду

кроз простор; у петрнаестој, впхову кдаспФПкацнју

пдп узајамно сродство, и то у оба стања њпхова,

кад су одрасди п кад, су ембрпјони. У посдедњој

гдавп поновпћу у кратком сумарном прегдеду са-

држину цеде књиге снекодико крајњпх прнмедаба.

Нико се пе ће пудптп што је тако много ос-

тадо до сад непротумачено у погдеду на постање

Феда п варпјетета, ако се само сетп нашег дубо-

ког незнања узајамннх одношаја многпх створења

што жпве око нас. Ео ће да каже, за што је једна

Феда многобројна п дадеко растпрострта, док је

друга њојзи сродна Феда мадобројна и пма маденп

окб? А ти су одношаји врдо важнн, јер онп од-

ређују данашње бдагостање, п, као што ја мнсдим,

будућп успех н модиФикацију свакога жпвог ство-

рењанасвету. Јоште.мање заанп су нам узајамни

одношајн безбројних становнпка гдоба нашег, за.
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време многих мпнулих геолошких еноха исторнје

његове. Али, прем да нам је много остало у тами.

и, прем да ће још дуго у тамп остатп, ипак, сада,

после најслободнпје студије п најнепристрастнпјег

суђења колпко сам кадар, ја не сумњам, да је по-

грешно гледиште, које је већина прпродњака до

сад заступала, п које сам сам некад заступао, на

пме, да је свака Фела самостално створена. Ја сам

потпуно уверен, да Феле нпсу ненроменпте, већ

да су све, које, као што се каже, једном роду при-

падају, нотомци у правој лпнпјн неке, обпчно пзу-

мрде, Феле; онако нсто, као што су признатп ва-

ријетети ма које Феле пород псте Феле. Најзад, ја

сам уверен, да је Природно Одбпрање бнло најва-

жнпји, алн не и једини начин модиФпкацпје.

ХХVIII



ГЛАВА I

промене у питомини

УЗРОЦП МШБАЕБА. ЕФЕКТП НАВПКЕ И УПОТРЕБЕ ИДИ ПЕЗУПО'

ТРЕБЕ ОРГАНА. КОРЕЛАТИВНА ВАРПЈАЦИЈА. НАСЛЕБЕ.

ОСОБПНА ДОМАБ.ПХ ВАРИЈЕТЕТА. ТЕШКО ЈЕ РАЗЛПКОВАТП

ФЕЛЕ ОД ВАРПЈЕТЕТА. ЈЕСУ ЛП П БАРПЈЕТЕТИ ПОРЕК-

ЛОМ ОД ЈЕДНЕ ПЛП ОД ВПШЕ ФЕЛА? ППТОМП ГОЛУБИ,

ЊПХОВЕ РАЗЛПКЕ И ПОСТАНАК ЊИХОВ. ПРПНЦНПИ

ОДБПРАЊА. КАКО СЕ ПО ЊПМА ПРЕ РАДПЛО П ШТА

ЈЕ БПЛО* ОДБПРАЊЕ ПО МЕТОДП П ОДБПРАЊЕ

УТОМА, НЕЗНАНО ПОРЕКЛО ДОМАШПХ РАСА,

ПРИЛНКЕ ПОВОЉНЕ ЧОВЕКОВОЈ СНАЗИ

ОДБПРАЊА.

Узроци мењања.

Ако споредпмо јединке ма којега варпјетета пли

подваријетета нашег старпјега домаћега биља нди

наше старпје домаће жпвотиње, прво, што ћемо

између осталог опазптн, јесте: да се оне махом

много већма међу собом разднкују, него што се

раздпкују једннке ма које дивље ®еде ндп ва-

рпјетета. Ако сад достојно проценпмо ведпку раз-

ноликост домаћега биља и домаће животиње, која



варира у сваком добу н у најразличнијој кавми и

најразаичнијем вачнну живљења, доћи ћемо не-

мпновно на закључак: да је сва та променљивост

постада у сдед жпвотних увета, који нису тако

једнолљки, и који су по катшто разлпчни од у-

вета родптељских Феда у дпвљпни. Г. Андру Најт

(Andrew Knight) мисди, да променљпвост стоји

од честн у свези са сувишком хране; и мени се

чинн да та мисао није неоснована. Наравно, да

су организми кроз много покодења морадп бити

у новим уветпма па да у резудтату пзађе ведпка

промена, и да је се једном започета мена мо-

рада иастављатн кроз много кодена. Нема нп Јед-

ног прпмера, да је променљиви организам престао

мењати се у пптоминп. Наше најстарије домаће

бнље н. пр. пшенида, још п данас пропзводп нове

варпјетете, п наша најстарпја дошаћа жнвотпња,

још је једнако у стању да се брзо усаврши пдп

модиФикује.

Доста дуго бавио сам се студнјом овога пред-

мета, и, у кодпко саш кадар расуднтп-, менп

се чннп, да животнн уветп раде на два начпна:

прво, непосредно, раде на цео органпзам пди само

на извесне дедове његове; н Друго, раде посредно

аФИЦирајући репродуктивну систему. Што се не-

посредног утпцаја тпче, не смемо заборавптн, да

у свакоме сдучају раде два чпнпоца: прпродаор-

ганпзма п прпрода увета. То сам ја показао у

књпзп „Variotion under Domestication ,“ а п про-

Фесор Вајсман (Weismann) дошао' је недавно до

пстога закључења. Прнрода органпзма бнће много

2ПРОМЕНЕ У питоминн
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важнпја од прпроде увета; јер по катшто бивају

једнаке варпјације под уветпма рекао бп са свпм

разл.нчннм, п наобрат, бпвају са свпм раздпчне

варпјацпје под уветпма рекао бп са свпм једна-

кпм. Ефвкт на потомству плп је одређен ндп не-

одређен. Одређен је, кад су свп, пди кад су

скоро сви потомци једннака кроз много генера-

ција, жпвећп у пзвеснпм уветпма, једнако про-

мењенп бпли. Веома је тешко известп ма какво

закључење о границама- промене које су на овај

начпн без сумње постале. Међу тпм, с многпм

малпм променама скоро са свпм смо на чисто.

Тако н. пр. нема сумње да величина зависп од

колпчине хране, да боја завпсп од природе хране,

да дебљпна коже п длаке завпсп од климе пт. д.

Тако псто безбројнп варијетети у бојама перја

наше домаће жпвпне, моралп су пматп свакн

свој узрок, јер кад бп пстн узрок једнако радио

на цео низ од генерацпја и на многе једннке,

онда би се све оне п на нсти начпн променитп

морале. Томе су најбољп прнмерп оне чудне мо-

дпФпкацнје које непроменпто постају код бпљака

кад се хемпјскп изменп прпрода сокова њиховпх,

они чудни п веома компликованн нзраштајп на

расту, кад пзвеснп пнсект (Cynips quercus caljcis,

gall-producing insect) убодом својнм пренесе на њ

невидљиву кап отрова својега.

ГГри променљивпм животнпм уветпма нскрс-

нуће много пре неодрећенн варијетет него вари-

јетет одређени, и јамачно неодређенп варијетет

играо је врло важну улогу при Формацпјп нашпх
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домаћих раса. Мн видимо неодређене варијетете

у безбројним снтннм разлпчнцама, којпма се јед-

пнке једне Феде раздикују, ц које не можемо да-

објаснимо насдеђем од родптеља, пди од каког

још удаљенпјег претка. Да, по катшто још бива, да

су јединке истога рођаја, иди семке истог пдода са

свпм раздичне. У дугнм размацима времена, међу

мпдионима јединака, што на нстој обдасти бо-

раве и што се рекао би истом храном хране, би-

вају по каткад тако раздичне стрз
г

ктурне проме-

не, да бисмо их сдободно наказама назватн могди.

Међу тпм, нзмеђу наказа п сптнијих н незнатннх

промена, нема ннкаквог видовног синора. Све та-

кове структурне промене на организмпма којн у

задрузп жпве, па бнде оне врдо маде п незнатне,

иди врдо ведике н знатне, могдн бисмо узетп као

неодређенп рад животнпх увета на сваки орга-

нпзам посамце, готово онако псто, као што назеб

раздично и на непознати начнн дедује на људе,

производећп према стању п констптуцији теда

њихова, час кашаљ пдп кијавпцу, час опет реу-

матизам пди запаљеве раздпчних органа.

Што се пак тпче онога, што сам ја пндпрек-

тнпм радом промењенпх увета назвао, т. ј. што

се тпче онпх промена које пропзводп аФекцпја

репродуктнвнога спстема
, ту можемо дедуктпвно

пзвестп, да је та промена постада нешто за то,

што је систем овај веома осетљив према свакој и

најмањој променн увета; нешто опет за то, што

постојп извеспа подобност, као што Еелрајтер

(Kolreiter) п другп тврде, између варирања које
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је постало укрштавем разлпчнпх Феда н онога ва-

рпраља Еоје се впдп код органпзама, што су од-

раслп у са свпм новпм плп непрпроднпм уве-

тпма. Могдо бп се многпм доказнма потврдпти,

како је репродуктпвна спстема врдо тугаљпва пре-

ма свакој и најмањој околној променп. Није нпшта

лакше него прппнтомптп жпвотнњу једну, а ннје

опет нншта теже, него је у ропству натератн да

се својевољно плодп
,

баш п кад бп се мужјак и

женка спарпли. Еолпко је готово са свим сло-

бодне жпвотпње, која у свом властптоме завпчају

не ће да се плоди ! Обпчно се мпслп, прем да

погрешно, да то долазп од пзметнутога нагона.

Колпко је културнога бпља пуног снаге п жи-

вота, а које се ретко, плп које се нпкако не се-

мења! У неколпко овакових прплпка нађено је, да

је будп каква променнца, узрок, хоће ли бптн семки

илп не ће, на прилпку: мало внше плп мање воде, у

извесном добу живота бнљкпног ане после, пт. д.

•Ја не могу овде наводптп оне многобројне поје-

дпностп, које сам сам о чудном предмету овоме

прпбрао и на једном другом месту публнковао,

да бн показао, како су особенп законп, који владају

плођењем затворене жнвотнње; могу споменути

само, да се месождерн не само наши већ п троп-

ски прплпчно још у кавезпма плоде, оспм план-

тпграда п Фамнлије медведа, којн се врло ретко

коте. Међу тпм, у крлеткама птпце грабљивпце

врло ретко нлп скоро никако не носе јаја, која би

се пзлегла. Много пнокрајно растнње има цветнп

прах (полен) са свнм онакав као већина јаловпх ме-
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којпништа невреди.Кадс једне

стране впдимо како се наша домаћа животиаа и

пптомо биље наше у ропству пати и множи нор-

мално, при свем том што је сдабуваво и бо-

лешљиво, док се међу тим sa младостн ухваћена

жпвотиња
, иотпуно припитомљена, дуга века и

пуна снаге, никако не'пдоди, јер јој је репродук-

тпвна спстема незнаним узроцима тодико аФНЦи-

рана да впше не ради, а таких би примера мо-

гао много навести онда се не смемо чудитн да

система генитална кад у затвору и прорадп, пма

функдију у нечему неправидну, и пород у непему

раздпчит од родитеља свога. Да додам још ово:

као год што се многа жнвотиња, н. пр. питомн

зечеви и вретна
2

(Mustela
. furo, ferret) у кавезима,

дакде у ирпдикама врдо кобним обидато множп,

што само доказује да им ропство није променпдо

репродуктивну спстему вихову, тако псто нма неко

бпље и жнвотпња нека, која се веома одуппре

припитомљавању п варнра у пнтомини врдо мадо

можда једва впше него у дивљпни;

Многи јестаственинари тврдиди су, да све вари-

јације стоје у свезн с актом полне репрудукције.

1 Овом сам речју и речима сустримак, уметак, полутан

п хпбрпд, које све једнозначе, преводпо термпне ,Mon-

grel“, п ,Hibrid“, којп су такође једног знапења, п озна-

чују нород укрштаља два варпјетета, расе, траге, соја,

врсте, сорте, батре, Фајте, пасме, што је све једно ; п

пород укрштања две Феле, веле, спецнје. Пр.

- По речнику Шулековом, а фретица по Зоол. К. Дрно-

торца, обоје, спгурно, смпшљено према немачкоме

Das Frett, Frettchen. Пр.
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То је очевпдно забдуда. Ја сам у једном другом

деду пздожпо чптав списак биљака, које код нас

баштованп зову .Sporting platits т. ј бпље на

коме напрасно нзбпје цнгдо један једпнп пупољак,

којп нма нов п са свнм раздичан карактер од оста-

дпх пупољака на тој бпљцп. Та варијацпја пупо-

љака, ако је тако назватп можемо, може се наста-

витп кадамљеаем, мдадпцама и т. д. пди по кат-

што семеном. Ово бива у пптомпнп врдо често, у

дпвљпнп ређе. Зна се, да цпгдо један пупољак

међу тпсућама што сваке годнне пупе под уве-

тпма једнакпм u на дрвету једноме, може од је-

дан пут да се промене п да узме нов карактер;

даље, зна се, да пупољцп на раздичнпм дрветнма,

која под раздичнпм уветпма расту по катшто

могу скоро са свпм једнаке варпјетете да пмају,

као н. пр. пупољцп на бресквама, којп пропзводе

нектарине,
1

u пупољцн на обпчној ружи, којп про-

изводе Eosa canina muscosa. Тако дакде вндп се

да је прп одређпвању сваког засебног обдика вари-

јацпје прпрода спољашњпх увета незнатннја од

прпроде самога организма. Значај њезпн по обдпк

варијацпје, можда нпје нн мадо већп од оног

пначаја, којп пмапрпрода варнице према прпродп

самога огња, којп се распаљујенз камаре горпва.

Ефег.ти павике и уиотребе или неуиотребе органа.

Еорелативна варијација. Наслеђе.

Промене навпке производе ез>ект трајнп којн

-се насдеђује. Тако н. пр. биљка пренесена пз једне

1 Ово је Persica laevis Де Кандолова. Пр.
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клпие у другу мења рок цветања свога. Код жп-

вотпње је употреба илн неукотреба органа била

одјош силнијега утицаја. Тако н. пр. ја сам нашао

код домаће патке наше, да су крилне лемезе ње-

зпне лакше, а писковн њенп тежп, према тежпнн

целога скелета, него крилне лемезе дпвље патке и

њезини писковп, према костуру њезнном. Промена

је ова очевпдно отуд дошла, што домаћа патка

мање летп а више хода, него њени дпвљи ро-

дптењи. Козје виме које се редовно му.зе п вимо

крава музара развијенпје је од внмена онпх крава

и коза, које се не музу, што је веројетно другп

прпмер еФекта употребе. Неманпједне т>еле кућ-

њега спсара, која овде нли онде не би бнла

ушпју клемпавих, што сејамачно најбоље тумачп

неупотребом ушнпх мпшпћа, почем жнвотпња ова

жпвп без страве п бојаанп.

Променом управљају многи законп. Неке од

тпх закона једва као кроз магду назиремо, п о њима

ћемо мало после кратко говорптп. Међу тим овде

ћу одмах показатп оно, што би се назватп могло

корелатпвном варнјацпјом. Свакојако важније про-

мене у ембрпју п ларвнповлаче промене код одрасле

жпвотпње. Код наказа су узајамни одношаји раз-

лпчнпх делова врло чудноватп, као што Исидор

ЖоФроа Сен Тилер у свом великоме делу наводи

у потврду томе многе сведоџбе. Одбпрачн ве-

рују, да уз дуге ноге скоро увек пде дугуљаста

глава. Некн прпмерп корелацпје пзгледају одиста

врло чудноватп н. пр. да су са свпм беле мачке са

плавпм очима, обично глуве. Ме|у тнм, г. Тел
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(Tail) ту је скоро доказао, да то само sa мачоре

рредц. Боја п особпна констптуције стоје у уза-

јамном одношају. То бп се потврдптп могло мно-

гим прпмерпма нз бпљнога п пз жпвотпњскога

света. Из Факата која је прнбрао п пубдиковао Хај-

зпнгер (Heusinger) впдп се, да пзвесно биље врло

штетно утиче на беле овце п на беле свпње, а не

удп овцама мркпм п свпњама црннм. Недавно мп

је проФесор Уајмен (Wyman) саопштпо једну лепу

илустрацпју овога Факта. На пме, он је пптао Фер-

мере у Флорпдп, за што су пм свпње црне? а

онп му рекоше: да пм свпње пасу Lithosperrnum

arvense (Lachnanttes
,

paint-root) којп пм бојадпше

костн рујно, п чпнп, те пм папцп отпадају, п то

свнма без разлпке окром црних свнња. Један кре-

кез (craekers), т. ј. внрђпјска придошлпца додаде:

,Мп обпчно патимо црне прасце, јербо само онп

пмају пзгледа да ће се одржатп моћи.“ Нпњавн

псп немају свнју зуба, а о прежпварпма длаке

дуге п грубе велп се: да пмају врло често дуге

рогове, илн, да пмају по много рогова. Голубн га-

ћаеи лмају међу крајњим прстима разапету ко-

жпцу; голуби чпгре уз кратак кљун имају и кратке

прсте, а голуби дугокљунп пмају п прсте дугачке.

Сад, по томе ако се у одбпрању све на више пшло

буде, ако се за прпплод остављале буду све згод-

нпје п згоднпје пндпвидуе п бпљске н жнвотињске

са извесннм особипама, то ће се, без сумње, п

нехотице овим тајанственпм законом корелације

променитн и остали деловп структуре њпхове.

Резултатп варпјацпја, које бпвају по некам са
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свпм непознатим'вли врл.о тамним законнма, јесу

изванредно компликовани п многострукп. Одвста

је вредно труда брнжљиво проучиги разлпчне

спнсе о нашем старом пптомом биљу, као н. пр.

о зумбулу, кртоли, георгнни, и т. д. п доиста је

радосно видети ону бескрајност појединих раз-

лпка у структурп и у конституцпјп, којом се ва-

ријетети н подварнјетети између себе једва разли-

кују. Као да им је цела организацпја пластнчна

постала, па је час у овом час у оном правцу од-

ступала од родитељског тппа.

Варпјацпје, које у наслеђе не прелазе, за нас

немају никакве вредности. Варијације пак које у

наслеђе прелазе, безграничне су бројем и струк-

турном разликом, која може бпти већа или ман>а
т

од веће или мање Физијолошке вредности. Др.

Проспер Л.укас (Prosper Lucas) наппсао је о томе

једну велпку кљпгу у две свеске, најбољу и нај-

потпунију до данас. Нп један одбпрач не сумња

впше у велпку тенденцпју наслеђа. Његова је

пословпца: „Куд ће пвер од кладе.“ Против тога

се буне само теорпјскп ппсцп. Када се какво од-

ступање од структуре често дешава, п мп га ви-

дпмо и код рода п код родптеља, мп ие знамо

рећп је лн то нз пстпх узрока бпло који су на обоје

подједнако утпцали плп није. Алп, кад се међу

једпнкама (које су рекао бп у пстим уветима), јавп

ма каква ретка промена п одступане од структуре;

п то, кад се јавп само на једној једпној једпнцн

међу мплпонпма, п после опет на породу њеном,

то нас већ сама доктрива веројетностп учп, да
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појав тај закону наслеђа прпппшемо. Таковп су

прпмернјамачно познатп свакоме, јер ко још не зна

како се некп пзвеснп реткп појавп код више чла-

нова једне псте породпце понављају н. пр. адбп-

нпзам, чекпњава ддака, руње по цедом теду пт. д.

Па, када се чудновата п тако необпчна одступања

струтуре збп.ва могу да насдеде, то кодпко се пре

насдедство допустптп мора обичнпјпм, маве чуд-

новатнм варпјацпјама. Шта внше, можда ће још

најкоректнпје мишљеве у овој стварн бнтп, ако

свакп карактер, па ма какав бпо, сматрамо као на-

сдедан,а све што у насдеђенепређе, као аномадију.

Законп којп вдадају насдеђем већином су не-

познатп. Ко уме казати за што се пзвесне осо-

бпне код раздичних пндпвпдуа једне Феде н код

раздлчнпх Феда једном насдеђују а другда не;

за што дете катшто надпчп по извесним карак-

тернма на деду пдн на бабу, на прадеду пдп на

прабабу, пдн на некога још старпјег чукундеда

свог; за што се особина једна, једног пода пре-

носн на пода обадва, нди остаје само на поду

једном, но не увек на поду пстом? За нас је

веома важно што се особине мужјака наше до-

маће жпвотиње п то пскључно, каткад врдо осна-

жене, нреносе само на мушко потомство. Адп је

још важније, н, по моме мпшдењу, поуздано

правидо , да промена једна, јавида се ма у коме

добу пндпвпдуадне нсторнје, увек тежи да на по-

томство пређе у то исто доба
, прем да по некн

пут нешто раније. Много пута друкчпје не може

нн бптп,' јер насдедне особине, н. пр. на рого-
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вима рогате марве, могу се код порода показатп

истом онда, пошто рогови порасту. Тако псто

пзвесне промене свилене бубе у стадпјуму гусе-

нице или лутве, могу се на потомству такођер само

у том стадијуму, спазити. Али, ласледне болестн

и још неке чињенпце нагоне ме на мпсао, да је

правило ово много опширније, и да тамо, где нема

никаква видљива основа за што да се јави варпја-

цпја у извесноме добу, ексистује тежење, да се пста

варијација и на потомству у истоме добу века

љегова појави, када је се ирви пут на родптељу

његовом појавила била. Ја држим, да је то пра-

видо врло важно за тумаиење ембријолошкпх за-

кона. Међу тим, ове се прпмедбе односе на прву

видљиву тјаву особнна, а ннкако на њихов први

узрок, који је можда делао још на мушко нлп на

женско семе, од прилике онако исто, као што

дужп рогови у порода краткороге краве с дуго-

рогим бпком, очевидно завнсе од семена бика ро-

дптеља, и ако то тек доцније на видик излази.

Како сам већ. напред споменуо устук, то ћу

овде да наведем још један Факт, на који се прнрод-

њаци често позпвају, на пме, кад наши домаћп

варнјететн подивљају, они се враћају поступно али

непроменито ка карактерпма њихових исконских

родптеља. Из тога су после некп закључилп , да

се пз посматрања пптомих раса не могу нпкако

пзводпти закључцп, којн би се односплн и на Феле

у дпвљпни. Ја сам узаман покушавао да пронађем

на какпм се тако важнпм Фактпма оснива та тврдба,

коју тако често п тако упорно понављају, п мпслпм,
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да је донста веома тешко доказатп пстпну ње-

зпну. Зна се поуздано , да врло многп п најка-

рактерннјп домаћи варпјететп у дпвљинп не могу

нпкако опстати. Много пута опет мп не знамо

како је пзгледао исконптн облик, п по том не-

знамо је л.п устук плп нпје. А да бнсмо спречплп

последнце од укрштања, свакојако бпло бп не-

опходно нужно, да само један варпјетет буде у

слободи, у новој отачбпни љеговој. Не гдедећп да-

кле на то, што се варпјететп нашн одиста по кат-

што белегама својпм новраћају на Форму својих

прародитеља, менп се не чпни немогуће, да кад

бисмо н. пр. раалпчне врсте купуса кроз неколико

генерадпја једнако гајилп на са свим мршавој зе-

мљи, да бп се оне са свнм пли скоро са свпм из-

нетнуле у своју дивљу искониту Форму. У овоме

случају, наравпо,нзвесно се дејство мора прнписатп

дефинитивном утнцајумршавеземље. Бп ли лакта-

кав експерпмент пспао за руком илп не бп, то је са

свин друго питање, које нас се овде толпко не тпче,

јер већ и сампм експерпментом мењају се ашвотни

увети. Када би се могло доказати, да нашн до-

маћи варпјетн јако ка устуку теже, т. ј. када

би се могло доказатн да теже да се отарасе

карактера задобијенпх, живећи под истим уве-

тима и у великпм скуповпма, где слободно укр-

штање брпше мале могуће структурне променице,

тада, наравно, ја бпх прпзнао, да се пз домаћпх

варпјетета не да ништа закључити на Феле. Алп

у корпст овога мпшљења не говори апсолз’тно

нншта. А, Ео бн стао доказпватп, да се наше расе
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коња теглећег н коња јахаћег, илп да се наша

краткороган дугорога марва, плп да се наша сва-

коврсна живпна и поврће не може одржатп кроз

безброј поколења, тај бн, отевидно, говорно про-

тивно искуству.

Еарактер домаЛих варијетета; тешкоИе ири разликовању

феле од варијетета; постање до.чаАих варијетета

од једне или више фела.

Кад посмотрппо насдедне варнјетете илн расе

нашега домаћега бпља нлп жпвотпње, и кад пх

споредимо с врло сроднпм Феладга, наћп ћемо, као

што је напред поменуто, мању сугласпцу каракте-

ра, него лп код правпх Фела. Домаће расе нмају

често нешто наказнн караткер. Тпм ја хоћу да

кажем: прем да се оне разликују једна од друге

и од другпх Фела истог рода незнатним разлнкама,

ппак су те разлпке ма на коме делу тела нарочнто

здраво олпчене, кад пх споредпмо једну с другом,

а нарочпто, кад их споредпмо с њпхнпм врло срод-

нпм Фелама у дпвљпнп. Оспм тога, п оспм потпуне

плодностп укрштенпх варијетета, о чему ће се по-

сле говорптн, домаће се расе једне исте Феле разлп-

кују онако псто, као што се разлнкују врло сродне

Феле пстог рода у дпвљпни. Само што је разлпка

у већпнп случајева по ступњу мања. Ово је пра-

впло непрепорно, јер домаће расе многпх жпво-

тпња п биљака, једне компетентне судпје оглашују

за потомке псконо разлпчнпх Фела, док нх другп

не мање компетентнп назпвају само варпјететпма.

Кад бп ма какве оштро обележенеразлпке бпло
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између једне домаће расе п Феде једне, онда с&

та несугласпда не бп вечно нонављала. Често се

говорпдб да се домаће расе не разлпкују пзмеђу

себе белегама, које пмају вредност белега рода.

Могло бп се доказатп да та тврдба ннје пстн-

нита; алп се п самп јестаственпчарп јако разлп-

кују прп одређпваљу вредностп карактера рода?

те тако су све одредбе, бар за сад, само емпп-

рпчне. Еад се нротумачп како родовп у прпродп

постају, впдеће се, да немамо права надати се, е

ћемо код нашпх домаћих раса често наћп толпку

суму разлике која бп нмала вредност белега рода.

Кушајућп да проценпмо велпчпну структурне

разлике међу сроднпм домаћпм расама, често у

сумњу долазпмо, не знајућп јесу лп оне од једне

пли од впше роднтељских Фела. Та ствар, кад

бп објашњена бпла, бпла бп од пнтереса; када

би се, на пример, могло доказати, да рт (canis

grajus , grevhound) пас-крволок (С. sanguina-

rius, bloodhound), пинчер (C. f. terrarius, terrier),

спањол
, (C. f. hispaniolus, spaniol) п бул - даг

(C. Mal. orhicularis, bull-dog), за које знамо да

врсту своју строго обдржавају, воде порекло своје

од цигло једне Феле, јер такова Факта имају ве-

лпку цену будећн у нама сумњу е су непроме-

нљпве многе врло сродне Феле у днвљпнп, на

прпмер, многе лпспце, које живе на разним кра-

јевима света. Ја не верујем, као што ћемо одмах

видетн, да је васколика разлпка међу разлпчнпм

врстама паса постала у пптоминп ; штавишедр-

жпм, да мали део те разлнке прппада псећему по-
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реклу од различитих Фела. Код строго обедеже-

них раса неких других питомих Фела може се узети,

или, може се баш н очевндно доказати, да су све

потомди једног дивљег основног обдика.

Често се говоридо, да је човек изабрао за ппто-

мљење такву животнњу и такове биљке, којеимају

урођено необично тежење да варирају п да пзду-

рају у свакојаким кдимама. Ја не нијечем да су

те особине знатно увећаде вредност већпне наших

домаћпх иронзвода; адп, по чему је дивљак је-

дан могао знатп кад је први пут почео припн-

томљаватн животпву какову, да ди ће она вари-

рати у сдедећим коденнма, и да ди ће издурати

друге кдиме? Је дп мада променљивост магарца

и гуске, пдн сдаба дурашпост говечета на вру-

ћпни и камиде на зими спречида да те жнвотиње

не постану домаће? Ја не сумњам, да када би

другу животињу п друге биљке на број Једнаке

с нашим домаћим нропзводнма, а пз тако исто

раздичитих кдаса п предеда из даљине узедп, п,

када би могдп учпнити да се у пптомини пате за

онолико генерација, кодпко се пате нашн домаћи

пропзводп, да бп они у средњу руку варпрадп

онодико, кодпко су варпраде родптељске Феде на-

шпх садашњих домаћих ироизвода.

Еод већпне наших пздавнина питомпх живо-

тиња и биљака, не може се доћн ни до каквог

сигурнога закључења, то јест, не може се сазнатп

јесу ди постадн од једне пдп од више дивљих

Феда. Запхтптнидн наука о многострукоме по-

рекду наше домаће животпње, погдавито се на то
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познвају, што н у најстарпје доба, на егнпетским

споменпцима, _ и у чардацнма, у језерпма швајцар-

скпм, находпмо већ раздичне врсте; и што неке

од тпх старпнскпх врста јако дпче, илл су шта

впше идентпчне с врстама садашжнм. Алп, тпм се

само потпскује псторпја цивидизације даљеупро-

шлост, п доказује се да су животнње бпле већ

прппитомљенеу много ранијем периоду, него што

седо скора мнслпло. Становнпцп у језерскпм чар-

дацнма у Швајцарској обделавалп су неколико вр-

ста пшенпце п јечма, грах, мак, зарад зејтпна, u

кудељу, п пмалп су више пнтомпх животпња. Онп

су такође п трговалн с другпм народпма. Све нам

то јасно показује, као што Хер (Heer) велп, да

су они у овоме раном перподу знатно одмаклп

бнли у цивплпзацпјп; што претпоставља други

преходнп период мање цпвнлпзацпје, у коме су

пнтоме жнвотпње разлнчнпх племена у различ-

ним пределима могле варпрати п пронзвести раз-

лпчне врсте. Од како је на много места нађено

посуђе од кремена, у површним Формацнјама зем-

љпнпм, сви геолози верују, да је човек-варварин

живео у много ранпјем перподу; а мп знамо, да

се данас тешко може наћн такво дивље племе, које

бар пса припптомљеног пмало не би.

Порекло већпне нашпх домаћпх жпвотпња оста-

ће јамачно вечпта тајна. Алп ја могу овде казатп,

да, гледећи на домаћег пса по целом свету, ја

сам после трудног скупљања свеколикпх позна-

тнх Факата дошао на закључак, да је више дпв-

љпх Фела Canida бпло прппптомљено, пдањпхна
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крв, гдешто помешана, тече сад у жилама на-

шпх домаћнх псећнх врста. Што се тнче овце п

козе нисам могао доћи нп до каквог сигурног sa-

кључка. Из Факата нак, којп мп је г. Блајт (Blyth)

саопштпо о начину живљеаа, мукању, грађи и

структури грбавога индијскога говеда, готово је

спгурно да оно води порекл.о своје од другога ро-

дитеља а не од оног, од којега. је порекдом наше

јевровско говедо, о ком неке наддежне судије мп-

сде, да је имадо два пли три дпвља прароднтеља,

не гледећп на то могули се они Фелама назватп

илн могу. Ово закључење, као и оно о спецпФичном

разлпковању грбавог п обпчног говеда, може се

свакојако сматрати као доказано, после чуднпх

истражнвава проФесора Рптпмајера (Eiltimever).
Што се коња тиче, TO'ce ја из разлога, којеовде

пзлагати не могу, с неком сумњом склањам к ве-

ровању, на супрот многим ауторпма, да су све

коњске расе пореклом од једне Феле. Пошто сам

жпве држао скоро све енглеске кокошпње врсте.

пошто сам пх укрштац и њпхне костуре пспп-

тивао, чпнп мп се да сам дошао до неспорног за-

кључења, да су све оне потомци дпвље пндпјске ко-

кошп: Gallus bankiva. Тако псто мпслп пг. Блајт

п осталп којп су те птпце у Индпји проучавалп.

Што се тпче патака п пптомпх зечева, код којпх

се неке врсте јако међу собом разлпкују, јасно

је, да су онп потомцп обпчне дпвље патке п дп-

вљега пптомога зеца
1

.

1 Еунац, кулинић, куњељ, питомп зец ('Lepus cmu'cuhis,

rabbit), по Шулеку. Пр.
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Шеп су пнсдп до апсурдног евстрема довелп

наук о постању нашпх разлпчннх домаћпх раса

пз разлпчнпх псконскпх основа. Онп држе да је

свака раса, која своје карактере плођењем верно

одржава, пмала свој дпвљи пратип , не гледећп

што су јој белеге од разлпке врло незнатне. С

тог гледпшта морало је бптп барем двадесет Фела

дпвљпх говеда, толпко псто оваца п можда још

внше коза у Јевропи, и много њпх у самој Ве-

лпеој' Брптанпјп. Један ппсацмпслп, да је одпста

некад бпло у Велпкој Брптанпји једанаест дпвљпх

Фела оваца, које су биле особина само ВелпкеБри-

танпје! Алп, када помпслпмо да у Велпкој Брпта-

нпјп данас нема нп једног особеног спсара, да нх у

Француској пма само врло мало, којпх у Немачкој

пе бн било, п да нп у Мађарској, Шпанпји нп у

другпм земљама нпје друкчпје, п да прп свем томе

ппак свака ова покрајпна има своје особене вр-

сте говеда, оваца птд., онда морамо допустнтп да

су уЈевропп многе домаће врсте морале постатп,

јер пначе отвуд би бпле? Тако је псто пс Жн-

дпјом. Папкод разнпх раса домаћпх паса по це-

лом свету, о којпма ја мпсдпм да су постале од

различних дпвљнх Фела, нема сумње, да је бпла

неизмерна сума наследне варнјације, јер ко бп

јошверовао, дасу п кад у дпвљпнп живовале жп-

вотнње као што су: нталијански рт, пас крволок,

бул-даг, паг-даг (canis f. fricator, pug-dog), плп

бденхајмски спањол итд., све облнцп, којп
се тако јако од свнју днвљпх канида разлпкују?
Впше пута говорпло се насумце, да су све пасје
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расе постаде укрштавем неколикжх основннх ®e-

ла. Ал.и, укрштањем постају само Форме, које у

неку руку држе средпну међу роднтељскнм Фор-

мама. Према томе дакле, ако бисмо хтеди наше

раздичне домаће расе паса тнм продесом да про-

тумачимо, моради бисмо узети, да су некад у

дивљини живели најкрајњи облици, као што суг

италијанскн рт, пас-крволок, бул-даг итд. Шта

више, веома Је прецењивана могућност постајања

нових раса укрштањем. Има много примера, који

сведоче, да се раса једна може модиФиковати слу-

чајним укрштањем, ако се брижљнво одберу је-

динке, које нмају жељепе карактере; алп бпће

врло тешко добитп расу, која би белагама својпм

управо држала средину између две са свим раз-

личне расе. Сер Џ. Сибрпц (Ј. Sebriglit) нарочито

је експериментовао с овим предметом, али узаман.

Пород првог укрштења две чисте врсте прилично-

је једноличан, и по катшто са свнм једнак у ка-

рактеру, (као што сам се сам на голубпма уверио);

ито нам да боме изгледа са свим прпродно; алп
г

ако се сад тп мелези кроз неколпко генерацпја

међусобно укрштали буду, мучно да ће пдвапо-

томка њпхова један на другога налпк битп, п тада

тек пзлазп иа впдик сва тешкоћа овога пптања.

Иитомп голуби, њихова разлика и иостанак

њихов.

Уверен будући, да је најпробптачнпја студпја

какве спецпјалне жнвотпњске групе, ја сам после
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неког разЈГпшљања пзабрао за то питоме голубе.

Ја сам набавпо бпо све расе голубова, noje сам за

новце плп пнапе добитн могао, п врло сам се ра-

довао, кад сам добпјао пспуњене голубове с мно-

гпх н удаљенпх крајева светскпх, нарочпто од по-

штов. У. Едијота (W. Elliot) из Индпје, п пошт.

С. Мгреја (С. Мштау) пз Перспје. 0 голубнма се

много ппсало на разнпм језицима. Међу тпм спп-

спма некп су веома важнп својом старином. Сту-

пно сам у свезу с многпм првпм голубарима, п

постао сам члан два лондонска голубарска клуба.

пма тако разлпчпте врсте, да се човек

4g*HTn мора. Треба само споредптп енглеског

(col. 1. tabellaria, carrier-pigeon)

0
- чпгром (с. 1. gyratrix, short fa-

tumbler), п посматратп чудну разлику њихо-

впх кљунова, која опет условљава релативну раз-

лику њпховнх лобања. Енглескн гласник, наро-

чнто голуб, одлпкује се чудесним развићем кре-

сте на главп, п уз то врло дугпм очним капцима,

врло шпрокпм спољним ноздрвама, п велпким зе-

вом. Чигра пак краткога чеоца пма кљун као у

зебе кад се са стране гледа, а обпчна чигра има

чудну наследну навпку , да се у јату впне прп-

лпчно впсоко, па оданде да се преко главе обрће.

Шпански голуб (с. hyspanica, runt) јесте птица

доста крупна с дугачкпн, дебедим кљуном и ве-

лпкпм иогама. Неке његове подврсте нмају шпју

врло дугачку; неке опет имају врло дуга крила

н реп; а неке, најпосле, реп необично кратак. Ну-

мидскп голуб (с. barbarica, barb) сродан је с го-
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лубом гласнпком, п само се у томе од њега раз-

ликује, жто на место дугог кљуна пма кљун веома

кратак и широк. Гушан (с. gutturosa, pouter) има

тедо дуго н крпла п ноге дугачке, и прегрдну

вољку, коју му је срце н душа надувати, па маму

се чудили нли смејали. Ђудпја (с. 1. turbita, tur-

bit) нма врло кратак коничан кљун, и пма један

ред преврнутог перја (ружу) на прсима , и нма

обичај да увек нешто мало надује горњп крај јед-

љака. Капоран (с. cucullata, Jacobin), пма перје

на врату тако јако заврнуто, да управо као кика

изгледа ; и, према величпни тела вегова има дуга

крила н крмпла. Трубач (с. 1. datvpus, Trumpe-

ter), и смејач (laugber) L

,
као што пм већ и сама

имена показују
,

веома се одликују од осталнх

врста голубова. Паун-голуб (1. 1. laticauda, fantail)
има тридесет до четрдесет пера у репу, док обнчно

цела велпка Фамилпја голубова нема више од два-

наест до четрнаест крмнла. Он увек реп тако ра-

ширп и натрћи, да се код правога соја глава с ре-

пом додпрује: кsд овог је голуба жлезда уљаница

(oil-gland) скоро са свнм закржљала. Осим ових

могли бпсмо јоште много незнатннјих раса голу-

бова навести.

У скелетима разнпх врста страшно варира раз-

впће костију лпца, како у дужпнп тако и у шп-

Ј ) По једиоме ппсму Дарвина Карусу (Carus) ,The Laug-

her“ нпје С. risoria, већ некп особенп варпјетет С. li-

via. Инапе се тодуб С. risoria у вуковом вРјепнику“,

кад бп се на њ ослонптп могдп, зове; кумрија. Пр.
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ринн п у Ерпвинп. Како Форма, тако п дужпна

п шприна кракова доње впдпце јесте веома раз-

дичпа. Број кпчменпх пршљенова у крстима п у

репу врдо је раздпчан еод раздичнпх раса, тако

псто п ребра варпрају редатпвном шнрином п на-

зочношћу попречннх израштаја. Веднчпна и Форма

апертура на стернуну веома је раздпчна, као што

је веома раздпчна п редатпвна ведпчпна кракова

јаца и ведпчпна угда вегова. Сразмерна шприна

зева, сразмерна дужина очнпх капака, сразмерна

шупљпна ноздара, сразмерна дужпна језпка, (која

не пде увек упоредо с дужнном кљуна), веднчпна

гуше и горњега деда једњака, развпће идп абор-

ција ждезде уљанпце, број впда п крмида, реда-

тивна дужпна крида према репу п обојпх према

теду, дужпна кракова п ногу. број жпока на пр-

стима, развпће кожпце међ прстима, све су то

структурнп дедови, којн се мењају. Тако исто п

време за које се годуждраво годупче потпуно у

перје обуче, веома је раздпчно, као што су раз-

дичне п маље, којпма је нагота тела његовог по-

крпвена, кад 'се исппдж. И обдпк и ведпчина јаја

променљива је. И детење је за чудо раздично, као

што је код некпх раса раздично п гукиње п на-

рав. Најносде, код неких раса н годубнца се од

годуба раздпкује. Тако бпсшо могдп бар дваде-

сет годубова пзбратп, које бп свакп орнитодог

не пбзнавајући пх огдаспо за двадесет представ-

ннка двадесет са свим раздичних Фела, кад бнсмо

му само рекди , да су те птице у дпвљнни по-

хватане. Шта внше, ја не верујен да би и који
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орнвтолог енглеског гласнпка, шпанског голуба,

нумидског голуба, голуба гушана д паун-голуба

у псти ред метнуо, чим бп му се од сваке те вр-

сте могло показатп више правпх наследнпх под-

врста, које бп он Фелама назвао.

Алп, ма колпко да је огромна разлнка међу

голубињпм врстама, ппак сам ја потпуно уверен,

да је коректно обпчно мишљење јестаственпчара,

по коме су све те врсте постале од дивл>ег го-

луба(СоlипЉаlта), разумевајућп под тим нменом:

п разлнчне геограФске расе плп подфеле, које се

мођусобно врло мало разлпкују. Како се некп

разлози, којп су ме на мпсао ову навелп, пна

друге прплпке прпменпти могу, то ћу овде у кратко

да пх пзложнм. Да све разне голубнње врсте

нпсу варпјететп, п да нпсу постале од дпвљег го-

луба, морале бп пматп бар седам до осам разлпч-

нпхпсконскпх основа; јер нпкако нпје могуће до-

бптп све данашње пптоме голубпње врсте укршта-

њем мањега броја; како, на прпмер, може постатп

гушан укрштањем две Феле, од којпх нп једна нема

карактерпстичне, огромнегуше? Тп мпсаонп нскон-

скп родптељп, моралп су сви дпвлш голубп бптп, т.

ј. таковп, којп се не легу на грању, п само драго-

вољно на дрвета слећу. Окром С. livia п њенпх

геограФскпх подФела, само су две трп Ф,еле дпв-

љега голуба познате; и оне немају нп једне бе-

леге пптомпх врста. С' тога дакле, морале бп те

мпсаоне Форме плп пзједна жпветп у пределпма

где су се првп пут прппптомпле, но које орнпто-

лозп не знају, што пзгледа неверојетно, гледећп на
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велпчпну, навпку п чудне особпне голубова; плп

бп морале као дпвље пропастп. Алп, нпје ласно

пстражптп нтпце које впју гнезда своја по крше-

впма, п које брзо п лако лете; п наш обпчнп дп-

вљп голуб, којп жпвп као и пптомп, још се нпје

затрво на малпм брптанским острвима uна обалп

средпземног мора. Према томе пзгледа мн дакле

пренагљено закључење, да су толпке Феле изумрле

пмајућп слпчан жпвот с дпвљпм голубом, шта

впше, многе су од горе поменутпх голубпњих вр-

пта рпзнесене по делом свету, дакле, неке од љпх

на тај начпн доспеле су опет у свој рођенн за-

впчај, па нп једна одвпх не поднвља, оспм ду-

пљаша, којп управ п нпје нпшта друго до дпвљн

голуб ,
само врло мало промењен. Па, како свп

новпјп експерпментп показују, да је тешко нате-

рати дпвљу жпвотвву да се у затвору слободно

плодп, то бп прпнуђенп бпли, узевшп полиФплет-

ску хнпотезу за постанак наших голубпвпх раса,

узети п то, да је још вајкада, у друштву полувар-

варског човека, бпло бар седам или осам разлпч-

нпх врста голубова, које су већ толико пптоме бпле,

да су се и у сужањству као п у слободп плодиле.

Другп један врло важан разлог, којп се такође

п па друге прилике прпменптп може, јесте овај;
Све се поменуте расе голубова истина у опште

врло слажу с дивљпм голубом, како констптуцп-

јом п начином жпвота, тако п гукањем п бојом,

и пначе већпм делом структуре њпхове; али се

ипак у другнм деловпма веома од њега разлн-

кују ; јер, у целој велнкој Фамилпјп колумбпда,
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узаман ћемо се обзпратп тражећн кљун као у ен-

глеског гласника, пли као у нигре с чеодем крат-

ким, плп као у нумидског голуба; узаман ћемо

тражнтп онакове ћубе, као код капорана; узаман

онакву гушу, као код гушана, илн онакав реп

као код паун-голуба. С тога бисмо дакле моралн

узетп не само да је човек у пола варварском стању

своме потпуно прппитомио био више Фела голу-

бова, већ п то, да је илп намерно плп утома из-

ванредно анормалне Феле одбнрао, п да су по томе

те нсконе Феле са свим пропале, или да су непо-

знате остале. Међу тпм, мени се чинн да је сти-

цај толпких и таквнх случајности у највећем

степену неверојетан.

На овоме месту јоште ваља поменути неколико

Факата, која се тичу боје перја голубпљега. Дпвљи

голуб има перје плаветнпкасто-сиво, а uo слабп-

нама бело. Код источно индијске, штрпкландове

подфеле (Соћшгћа intermedia Strick.) слабпне су

плавкасте. На репу пма крајњу црну павту као

трак, и на основи крајњпх крмила пма бео обруб.

На крплпма нмају такође две шрне павте као два

трака. Неке у пола пптоме п неке са свпм дпвље

врсте пмају окром тпх двају црнпх тракова на крп-

лима, још п црне коцкасте мрљпце. Ове разлнчне

белеге не дешавају се скупа нп код једне друге

Феле у целој овој Фамплнјн. Сад, у свакој домаћој

врстп, па п код најодгајенпјих годубова, десп се

по катшто те се скупа све горље белеге од један

пут јаве са свим развпјене, па ћа п онај бедп обруб

на крмплпма не пзостане. Шта впше, када се укрсте
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голуби из две пли више раздичних врста, које нпсу

голубнње боје, пли које немају ни једне од бедега

горе поменутпх, пород је њпхан веома скдон да

прпми на себе сва та обедежја, п то од један пут.

Од многих прпмера, које сам сам посматрао, по-

ментћу само један: Ја сам укрстпо пеколпко

белпх паун-годубова, који се шаде не шењају, с

некодпкпм дрнпм нумпдскпм годубнма, код ко-

јнх су сдучајнп варијететп голубнње боје тако пз-

ванредно реткп, да ја ни за један пример у Ен-

гдеској чуо нисам: и добпо сам медез црн, мрк

п пегав. По том сам укрстио једног нумпдског

годуба с једним пегазом (С. 1. maculata) који беше

крупна птпца, и имађаше црвен реп н црвену мрљу

на темену, и којп је такођер врдо постојан, п из

тога парења добпо сам породмркебојенпегав. Кад

по томе спарнх једнога мелеза од првог парења с

медезом од другог парења, т. ј. годубића од паун-

годуба п годуба нумпдскога, с годубпћем нумид-

ског годуба п пегаза, добих годупче депо пдаве-

тнпкасто-спва перја п бедпх сдабина, с двојном

црном павтом на кридима, с црном павтом на репу,

нбедим обрубом на крајњнм крмпднма, једном речи

добпх годупче истовију дивљему годубу. Мн мо-

жемо разумети Факта ова помоћу добро познатог

прпнципа устука ка прародптељскекарактере, ако

све питоме расе од днвљег годуба своје порекло

доводе. Ако ли пак то ннјечемо, онда морамо узетн

ма коју од две сдедеће врдо неверојетне хипотезе.

Наиме; пдн морамо рећи, да су све мисаоне ро-

дитељске Форме пмале онаку исту боју перја и
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онаке исте беиеге као дивљи годуб, презг да нема

данас ни једне Феде која бп такву боју и такве

бедеге пмада, тако, да у свакој врстп засебно може

бнтп тежење к устуку на ту пскониту боју и на те

исконите бедеге; иди, морамо узети, дајесесвака
па и најчистија раса за посдедвих дванаест пди

највише двадесет нараштаја, укрштада с дивљим

голубом; Ја кажем за дванаест идп двадесет на-

раштаја с тога, што ни један пример нпје познат,

да се укрштенп пород Bpalui прецвма туђинске

крви и посде још већега броја покодења. Кад у

једној расп само једном укрштање буде, то ће

тежење к устуку на карактер који је пз тог укр-

штања постао, прпродно све мање п мање бпти,

у кодико је мање туђе крвн у свакој сдедећој ге-

нерацији; ако пак укрштање никако не буде, п ако

постојп тежење у врстама к устуку на карактер

који је пре тодико генерација пропао, то је у пркос

свему, што би нам се као протпвно учннидо, нај-

прпдичније, да ће се то тежење неосдабљено одр-

жатн кроз неодређену поворку кодена. Ова два

раздична начина устуна обично су збркана код

оних, којп су о насдеђу писади.

На посдетку, сустрпмци пдп медезн свпју врста

годубова са свпм су родни, као што ја то могу

потврдитн мојнм вдастптпм нскуством, по чем сам

намерно парпо п укрштао најраздпчније врсте го-

дубова. Међу тпм, тешко да се н један сигуран

прпмер наћп може, где бп медезп од две раздичне

Феде бидп са свнм роднн. Неки мнсде, да дуг жи-

вот у пптомннн ннштп у Федама то строго тежење
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ка јаловдеву. П допста, судећи по исторнјп пса u

некпх других домаћпх жпвотпња, реклп бисмо, да

је хппотеза ова са свпм пстпнпта, кад се на веома

сродне Феле прпменп. Међу тпм, менп се чпни да

је крајње пренагљена, ако је топнко рашпрнмо,

да њоме станемо доказпватн е су ћа п Феде некад

међусобно тано раздпчне, као што су данас раз-

лнчпи гласнпк, чпгра, гушан н паун-голуб, могле

датп потпуно родан род укрштајући се inter se.

Из тпх разлога, дакле, наиме, штоЈе неверо-

јетно, да је човек још у пола дивљак могао седам

плн осам врста голубова толико прппптомптп, да

су се п у затвору слободнб плодиле, врста, које

су нам са свпм непознате нп у днвљем нп у по-

днвљаном стању; даље, што голубиње расе пмају

пзвесне врло абнормне карактере, који се од ка-

рактера свију колумбида, осим дивљега голуба, са

свим разлпкују; што се случајно голубпња боја

п различне црне шаре јављају у свима врстама,

како после парења чистпх раса, тако п после укр-

штања; п на послетку, што су мелезп голубп са

свпм роднн; —пз тих дакле разлога, узев пх скупа,

мп спгурно можемо закључпти, да су све наше пн-

томе врсте голубова постале од дпвљег голуба пли

Columba livia с његовпм геограФСкпм подфелама.

У корист тог закључења могу додати, прво, да

је нађено и у Јевропн u у Индијн, да је дпвљи

голуб (С. livia) подобан за прппптомљавање; п да

се и нарављу својом н структуром својом у мно-

гоме слаже са свпма пнтомим врстама. Друго, прем

да се енглески гласнпк или чпгра с кратким чеодем

29ДОМАЋП ГO.IУБОВПГл. I.



неквм белегама својпм непзмерно раздикује од див-

љег годуба, ипак је могуће, поређењем разднчних

подврста тнх двеју раса, а погдавито оних које су

нз дадњпх крајева донесене, саставптп скоро

цеду поступицу пзмеђу гдасннка пдп чнгре и дпв-

љег годуба; такву исту ноступицу можемо добнтп

и код другпх, прем да пе ведим и код свију врста.

Треће, она обележја, којпма се раздичите врсте

погдавито међу собом раздикују, као н. пр. бобе и

дужина кљуна код енгдеског гдасника, краткоћа

кљуна код чигре, број крмпда код паун-годуба,

нтд. јесу обедежја, која се у свакој врсти јако ме-

аају. Ова ће се Факта у остадом тек доцније ра-

зуметп, кад о одбнрању говориди будемо. Тетврто,

годуби су пз давннна миде птице многпм наро-

дима, којп с преведпком бригом и љубављу устају

око њпх п гаје пх. Пре много тпсућа годпна, пп-

томпх је годубова бпдо у раздичним дедовпма све-

та. Најстарија пзвешћа о њпма јесу из времена

пете египатске дпнастије, од прпдпке на 3000 го-

дпна пре Хрпста, као што мп је проФесор Нспсијус

(Lepsius) саопштио. Међу тим г. Берч (Birch) ка-

зао мп је, да су годубп нађенп у јеловнику четврте

мисирске династије. Од Пдннија (Plinius) лак зна-

мо, како су Рпмљани похарчпдп сндно бдаго на

годубе: „

хlак се дотле дошдо бпдо, да се водидо

њпхно порекдо и раса“. Акбер Еан је у Педнјп

здраво мпдовао годубове. Око 1600 год. на двору

његовом гукадо је не мање него 20.000 годубова.

„Монарси од Ирана и Турана сдаху му на дар неке

врдо ретке птнце“, п таконаставља дворскп псто-
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рик »Његово је Вел.нчаство укрштавам врста, ме-

тодом донде непробаном, за чудо јако поправпло

птпце ове
к

.
Уто псто доба п Ходанђанп страсно

љубљаху годубе, онако псто, као некада Римуцанп.

На дпстовпма којп ће се читатп кад се о одбп-

раву говорпдо буде, пзићп ће преведпка вредност

тпх посматрања за тумачење непзмерне суме варп-

јацнје коју су годубп претрпдп. Тада ће се пстом

п то впдетн, за што многе врсте често пмају нешто

наказни карактер. За постанак раздпчнпх году-

бпњпх врста још је п то врдо сретна придика,

што се годуб с годубпцом лако парп за цедога

века њпхног, п што се раздичне годубиње врсте

у једном годубпњаку држатп могу.

Ја сам нздожпо веројетни постанак домаћих го-

дубова нешто опшнрнпте,прем да дадеко не онако

опшнрно као што би требадо, јер знам, како мп

је самом у почетку бпдо, кад сам почео да патим

годубе п да ux студујем; како ми је тешко бпдо

вероватп, е су све годубпње расе постаде у пито-

мпни п од једног заједнпчког родитеља, онако

исто, као што бп јестаственпчару каквом бидо

гдедајућп раздпчпте врсте Финака, пди друге које

групе птица у днвљини. Нарочито ме је једна при-

дпка поразида; на пме, скоро сви одбпрачи раз-

днчних домаћпх животпња н кудтпваторп бпља,

с којима сам се разговарао, идн којих сам списе чи-

тао, верују непокодебљнво ,да је свака њихна раса,

коју су они пзведп
,

постада од псконо раздпчне

Феле. Запптајте само, као што сам ја чпнио, ма

којега чувенога извођача (raiser) херФодскнх го-
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веда: да не буде љегова раса постала од дуго-

роге расе, или да ннсу обе ове расе постало од

неке треће, па ћете видети, како ће вам се у очн

насмејатп. Ја до сад не знам нп једнога љубитеља

голубова, кокошију, патака, нлн пптомих зечева,

који не би са свнм тврдо веровао, да свака главнпја

раса води порекло своје од друге Феле. Фен Монс

(Yan Mons) у љеговом делу о јабукама н крушкама

казује, како он никако не верује да су различне

врсте јабука, н. пр, Eibston-pippin илп Cocllin-apple

п када могле постатп пз семена једнога пстога др-

вета. А колико је таквнх прпмера! По моме миш-

љеву, то се просто објасннтп да. Ти су људи ду-

готрајном студијом посталп веома осетљивп према

свакој п најмањој разлпчицн међу разлнчнпм вр-

стама; п, прем да онп врло добро знају, да свака

раса лагано варпра, по чем баш одбирањем тих ма-

лпх варпјадија онп п дпжу дену својпм пронзво-

дпма, ппак онп пгнорују свако опште закључење,

и не ће да сумују у памети разлике, нагомилане

кроз толпко генерацпја устопце. Не ће ли сад онп

јестаственпчарп, којп много мање познају законе

паслеђа него пзвођачп, п којп нп толпко не по-

знају посредне чланове у дугачкој лози потомака,

мпслптп, да су многе од нашпх домаћпх раса по-

род једнпх родптеља, не ће лп се научптп оба-

зривости, кад се стану подсмевати пдејп, е су Феле

у дивљпни у правој линпјп пород другпх Фела?
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Црџпшши одбирања, кано се ио шша upefje радило,

ii шта је следовало.

Ајде сада да у кратко посмотримо ступњеве,

којпма су домаће расе прошде постајућн од једне

идп од впгае сроднпх Феда. Нешто од еФекта може

се прпппсатп непосредчоме п одређеноме дедању

спољнпх жпвотнпх увета, а нешто хабитусу. Адп.

свакојако дрскост бп бпла прпппсатптаквим чини-

оцпма разлике пзмеђу тегдећег коња п коња ја-

хаћег, пзмеђу рта и пса-крводока, између голуба

гдаснпка п чнгре. Једна од најчуднпјнх особина

нашпх домаћпх раса јесте што у њпхном прпла-

гођпвању вндимо не корпст за саму бпљку ллп

животпњу, већ корпст за човека п забаву његову.

Неке човеку корпсне варпјацпје постале су си-

гурно напрасно или од један пут. Тако, на прн-

мер, многп ботанпчарн држе, да је сукненп чкаљ

(Dipsacus fullonum) 1
с његовпм чакљнцама, с којпма

се никаква механпчна направа споредптп не може,

постао само код једног варпјетета дпвљег Dipsa-

cus-a, п да је сва та сума промене могла од је-

1
JDipsacus fullonum L. по Јестаст. Др-а B. Марпнковпћа

зове се: сукњарсии чкаљ, а по Шулековолг речнику;

чешљуга, чешљага , чешаљка. По репнпку пак Вуковоме ;

чешљуга
, чешљугарка, значп са свпм друто, напме ; Frin-

gilla carduelis L
; a чешљггка, чешља, чкаљ опет са свпм

друго, на пме: Onopordon acanthium L. Док се дакле

не пресудп, је лп чешљуга с дерпватима љезпним Ир-
sacus fullonum плп је Onopordon acanthium, ја сам се

волео послужитп торњпм, свакојако смишљенпм, термп-

ном, према лат. fullo, fullonica (ваљарпца). Пр.
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дан пут постати у једноме семењаку. Тако је-си-

гурно било п са псетом, које се зове Turnspit (то

јест онај, којн вртп ражањ); а зна се, да јетако

бпно и с анконском овцом. Ади, ако споредимо те-

глећега коња и коња јахаћег, дромедера и ка-

милу, разноврсне овце, што по обрађеној земљи п

по планпнама пасу; вуну једне врсте, која је до-

бра за једно, н вуну друге врсте, која је добра

за друго; кад упоредимо различне врсте паса, од

којпх је свака корисна човеку од своје руке.; кад

упоредпмо петла бојца, с другим мирним коко-

шињим врстама, које се вечно ,гнезде“, а не ће

,да леже, n с бантамском тако малом, а тако еле-

гантном кокошчпцом; кад упоредпмо пелу војску

биљних раса, које расту по њивама, кухпнским

баштама, вотњацима и цветњацима, н које су врло

корисне човеку у разним сезонама и за разне сврхе,

или тако лепе у очпма његовим, онда мора.мо,'

мислим, угледати нешто впше, него само мењање.

Не можемо мислнти, да су све врсте постале од

једном тако савршене и тако корнсне, као што их

сада впдпмо; у много пак прплпка зеамо, да им

таква није ни била историја њихова. Кључ је у

човечјој сназп нагомиланог одбирања: прпрода

пзједна даје варијације; човек их сумује у извес-

ном, за њ корпсноме правцу. У том смислу мо-

гло би се рећп, да је човек сам себп начпнпо ко-

рпсне расе.

Велнка снага овога прпнцппа одбпрања, нпје

хипотезна. Извесно је, да су многп од нашпх врс-

нпх одбирача, само за време једног човечјег века
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јако модпфпковадп своје расе говеда п оваца. У

нашерп, да се потпуно проденп шта су тп одбп-

рачп учинпдп, јесте скоро неопходно прочнтатп

многе од онпх многобројнпх Сппса, којп су на-

мевени предмету овоше, па за тпм погдедатп на

жпвотпњу. Одбпрачн обпчно говоре о органпза-

цијп жпвотпвској, као о нечему пластнчноме, што

онп скоро по вољп својој могу моделоватп. Када

бп мп простор дозвољавао, могао бпх многе цп-

тате навестп за потврду тог еФекта, п то све од

најкомпетентннјпх ауторптета. Јует (Jouatt), којп

је веровно боље познат с агрпкултурнпм делпма

него н Ео другп, п којп је врло добар судпја о

жпвотнњама, говори о прпнцппу одбирања, Као о

нечему, „с чпм су кадрп економн не само моди-

Фиковати карактере стада њнхних, већ пх п са

свнм пзменити. То је мађнјска палнца, којом еко-

ном може ожпветп сваки облик, којп му се допа-

дне“. Лорд Сошервнљ (Somerwill) говорећп шта

су одбпрачи с овцама учннили. каже: ,Изгледа,

Еао да су онн најпре на дувару пзвајалн једну по

себп
савршену Форму, па је онда ожпвелн

11

.

У Сак-

сонској.је важност нрпнципа одбправа код мерино

оваца тако прпзната, да л.уди то раде као за-

нат. Овце поставе на један сто, па пх студују,
као што уметници слику какву студују. Тако чпне

трн пута с почивцпша од неколпко месеца, п свакп

пут овце роваше и одлуче, тако, да најпосле могу

најбољи ексемпларп за прпплод избрани битн.

Шта су енглески одбнрачп учпнилн, најбоље
се види по цени, која се плаћа за животпњу од
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добра соја, коју готово на све стране света вз-

возе. Усавршавање у опште не бива тиме, што се

различне врсте укрштају- Свп одбпрачи су строга

противнп таквој практпцп, изузпмајући по катшто

укрштање врдо сродних подврста, И, кад укрштање

буде, онда је брижљиво одбнрање дал.еко важнпје.

него у обпчним догађајима. Када би се одбирање

састојало само у пздвајању некпх врло раздпч-

них варијетета, н паћењу њпхном, онда бп прин-

дип одбпрања бпо тако јасан, да о њему не би

бидо вредно нп говорити; ади његова се важност

састојп у велпком еФекту, којн пропзводп наго-

мплавање у једном правцу кроз сукцесивне гене-

рације, п то нагомилавање таквпх разлпка, које

су апсолутно непрпметне за неизвежбано око,

тако, да сам се ја узаман трудио, да их оназим!

У тпсућу људп нема једног, који би оштро око и

суђење довољпо пмао, да врстан одбпрач буде.-

Има лн ко тнх особина, студује лн свој предмет

годинама, и посветп ли му цео свој век, радећп с

непоколебивом стадношћу, онда ће и успетп, и

може великп напредак учинитн; не достаје ли му

пак ма које од тпх особина, он ће спгурно радити

жалп боже. Мало је допста њпх, који знају, ко-

лпко је прпродне подобности, п колико годпна

практпке потребно, да се само ваљан голубар буде.

По пстпм се прннцпппма радп у вртарству;

алп, варнјацпје су овде катшто врло нагде. Нпко

не верује да су нашп најплеменптпјп пропзводп по-

стали простом варпјацијом пз нсконпте основе.

Мп пмамо доказа, да тако није нп бпло у много
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прпдика, где су тачно протокодпвођени. Тако бп-

смо могди навестп, да се једнпм врдо згодннм прп-

мером посдужим, стадно увећававе обпчне огрозде.

Кад даеашње цветове гдекојега двећа спореднмо

са сдпкама њпхнпм пре двадесет трпдесетгодпна,

мп видпмо чудесан напредак впхов. Кад је једна

биљна раса једном са свпм уставена, то одбп-

рач семенака не бпра најбоље бпљке, већ пде по

расаднпцпма њезпнпм н требп оне (roques), које

највећма одступају од своје особене Форме. И код

животпње се по катшто у стварп практикује та

врста одбирања; јер тешко да ће п ко бптп тодика

небрпга, да најгоре што пма за прппдод оставп.

Код биља има један другп начпн да се по-

сматра нагомпданн е#ект одбпрања на пме, по-

ређење раздике цветова код раздичннх варијетета

всте Феде у цветњацпма; поређење раздике дп-

шћа, махуна, кртода п остадпх дедова од важ-

ностп у кухпнскнм баштама, према цветовима истих

варпјетета; n поређење разднке пдодова псте Феде

у вотњацпма, према дпшћу и цветовима псте врсте

варијетета. Погдедајте само како је раздпчно дп-

шће раздпчних врста купуса, а како је слично

цвеће нпхово; како је раздпчан цвет дана и ноћп,

а како је сдпчно дпшће њихово; како пдод раз-

дичних врста огрозада варира ведпчнном, бојом,

обднком и ддачпцама, а како се на цветовима внде

врдо мадене раздике.

Није, да варпјетети, који се јако разликују у

једној тачцп, са свим не днФерују у остадима; то

тешко да п кад, ја говорнм посде брпжљивог
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посматрааа, а можда и нпкад не бпва. Закон

корелативне варијацпје, којега важност никада с

ума сметнутп не треба, вазда ће изазватп какву

разл.ику; ал.н, опште је правпдо, по ком нема

сумње, да ће настављено одбпрање малпк варн-

јацпја у лпсту, цвету плн у плоду, пропзвестп расе,

које се од осталпх раса разлпкују поглавито тнм

карактерпма.

Може се замерпти, да је нрпнцип одбнрања

сведен на методну практику тек мало пре три че-

твртпне једног века; н доиста, на њје већа пажња

обраћена тек у последње време, кад п многа дела

о њему нзидоше; према томе п резултат је био

п брз п значајан. Међу тпм, далеко је од истине,

да је принцпп овај модернп проналазак. Ја бпх

могао много доказа навестп пз књпга врло ста-

рпнскпх, у којима се потпуно прпзнаје важност

овога прпнцппа. У суровим и варварским перпо-

днма енглеске исторпје, одабрана жпвотпња бпла

је често увожена, п бплп су законн пздаванп, да

спрече пзвоз њен: шта впше, било је заповеђено,

да се затпру коњп, којп немају извесну велпчпну,

што се може споредпти с горе поменутпм „плев-

љењем“ вртара. У једној старој кннеској енцпкло-

педијп ја сам нашао јасно изражен прннцпп од-

бпрања. Опшпрнпје о томе находпмо код некпх

рпмских класпчнпх ппсаца. Из цнтата о Бостању

јасно је, да су ћа п онда пазплп на боју домаће

жнвотпње. Дпвљацп п данас, рад напретка расе,

укрштају своје псе с дпвљпм канпдама, а тако

су п од пре чпшзлп, као што сведочп Плпнпје.
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Днвљацп у јужној АФрицн спарују своје тегдеће

водове по бојп, као што некп Ескими спарују своје

тегдеће псе. Апвингстон (Livingstone) прича, да

Негрп у центрадној Африци јако цене добре до-

маће расе, и ако нпкада нпсу бпди с Јевропља-

нпма у додпру.

Некп од тпх Факата не доказују одбирање у

ствари, адп доказују да је паћење (breeding) до-

маће жпвотпње бпдо од вајкада предмет ведпке

брнге, како у времена стара, тако п данас п код

најгорих дпвљака. До душе, п бидо бн чудно, кад

ва то не бн пажва обраћена бпда, по чем је на-

сдеђе добрпх и рђавнх особнна тако очевпдно.

Одбиране уто.ча.

Данас вреднп одбнрачп пробају да методнпм

одбпрањем у некој цељн начпне нове обдпке идп

подврсте, које ће ма у чему бпти боље од своје

врсте у свом завичају. Адп према цељп нашој,

за нас је важнпја она врста одбирања, која би се

могда назвати Одбпрање Утома, и које отуда по-

стаје, што свакп гдеда да нма п да патп најбољу

жнвотпњу. Тако онај, којп жедп пматн ловног nca

птнчара (Canis avicularius, pointer) гдедаће на-

равно прво п прво, да.што бољу кучку п што бо-

љег кера те врсте добнје; па онда, да од својпх

вдастнтпх штенадн најбоље за прппдод оставп;

прн томе он не жедп и не нада се да ће ту псећу

расу стадно променити. Међу тпм, можемо рећи,

да је овај процес, ако се кроз некоднко векова
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настави, кадар расу једну проненити п усавршитв,

као што су п Бекуел. (Bakewell), Колпнс, (Collins)
п другп, врдо слпчнпм, само нешто мало метод-

нпјпм продесом, п то за жнвота свога, .знатно мо-

дпфпковалп облпке п особпне говеда њпховпх. Ла-

гане п непрпметне варијадије ове врсте не могу

се оиазити, догод се не буду у стварн мернле п

тачно преслнкавале саме расе кроз дуго времена.

што бп после за поређење послужитп могло. До

душе, гдешто се могу наћи и непромењене плп

врло мало промењене једпнке псте расе, у покра-

јпнама мање цнвплизованпм, где је облагорођа-

вање њпхово мало кораквуло. Тако пмамо основа

мпслптп, да је псетанце, које се зове спањолкраља

Чарлса (King Charles’s spaniel) од времена тог мо-

нарха до сад знатно модпФпковано процесом не-

хотпчног одбпрања плп одбпрања утома.

Некп врло компетептпи ауторп верујт, да је

енгдеска псећа раса, која се зове сете (setter, с.

sequax) потомак у правој дпнпјн псеће расе, која се

зове спаљод; п да је по свој прпдпцп прва од друге

постада даганом променом. Познато је, да је се ен-

гдескп птпчар, попнтер, у посдедњем веку јако про-

менпо, иту мену вегову прпппсују погдавпто укрш-

тању његовом с псетом, које се зове лнј-пас (С. f.

vulpicapus, foshound) ; ади нас се тнче, што Је та

промена бпда утома п при томе што

је тодпко ведпка, да, прп свем том што се сп-

гурно зна, да је старп шпанскп птпчар (Spanish

pointer) пзвесно пз Шпанпје дошао, ппак г. Боро,

(Borrow) као што мп је казнвао, нпје вндео у Шпа-
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нпјп нп једно тамошње домородно псето, које бн

наник бндо на енгдеског нтичара.

Подобнпм процесом одбпрања п ведиком не-

гом енглескп је јахаћп коњ брзпном н велпчином

својом надмашпо родитеља свога коња арапскога;

тако, да је последњи при одређпвању за гудвуд-

ску-трку морао бнтп поњегован теретом, којн је

пмао носптп. Порд Спенсер п другн доказалн су,

_да је у Енглеској јако унапређено говедо, што се

тежине п ранпјег сазревања тиче, према негдаш-

њем енглеском говеду. Ако пак спореднмо пзве-

шћа из књпга староставних о голубима негдаш-

њпм, о гласннку п о чпгри, са данашњим стањем

тих голубпњпх врста у Брнтаннји, Индпјн п Пер-

спјп, можемо слободно нацртатн скале, по којима

су се те голубпње врсте неосетно пеле, п којпма

су се најзад толпко удалпле од дпвљег голуба.

Јует наводп сјајну плустрацпју еФекта про-

.дуженог одбпрања, који се у толико као одбн-

рање утома сматратп може, у колпко одбпрачи

никад ннсу моглп надати се илп пожелптн, да

добију резултат којп су добнли, на име, два

са свим разлпчна облпка. Оба стада лејсестерскпх

сваца, које имађаху г. Бокли (Buckley) нг. Брцес

(Burgess), као што г. Јует веди „бпла су чисто

изведена нз орпгпналне основе, нз стада г. Бе-

куела, за нешто више од по века. Сви, који су са

стварју овом познати, ни најмање не сумњају, да го-

сподари тпх стада нпкад нису с чистом крвљу бо-

клијевих оваца еп кап туђе крвп помешалп, па

је ппак сад разлика међ стадима та два имат-
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ника тодпко веллка, да нзгдедају као са свим раз-

дппнп варпјететп*.

Кад бн бпдо таковпх дпвљака, којп ннкаква појма

немају о насдедним карактерима порода њпхне

домаће животиве, ппак би онн неку животпњу,

која пм је погдавпто корпсна рад какве специ-

јаднесврхе, брижљиво хранпдп за време гдадн п

других несретних прпдпка, које дивљаке тако че-

сто скобљавају; тако пак нзбрана жнвотиља оста-

впда бн впше порода него друга, која је од мање

вредности; н, на тај бп начин тај догађај бно једна

врста одбпрања утома. Ми видпмо кодпко жнво-

тнву дене и варварп на Огвеној Земљи, ко.јп у

време невоље п гдади убпјају и једу своје старе

жене, као недраге, премапснма њпхнпм, које штеде.

И код бпља видн се истп поступнп процес уна-

пређења у сдучајној ексистенцпјп најбољих једп-

нака, па бпле оне ндп не бпде тодико раздпчне,

да пх на првп погдед као разднчне варијетете

узетп можемо; п, бпде оне идп не биде пропзвод

укрштања две пдп више раса пди Феда. То се нај-

боље опажа из све напреднпје ведичпне и депоте,

коју сад видимо код варнјетета дана и ноћи, ружет

георгине, педаргонпје п других бнљака, кад пх спо-

редпмо са старпјпм варијететпма пдп с обдпцпма

њпхннх родптељскпх коренова. Нпко се зар надатн

не ће, да ће пз семена дивље бпљке добптп најлепшп

цвет георгпне, пдп цвет дана н ноћн. Тако псто
т

нпко се зар надатп не ће, да ће добнтн најбољу вр-

сту брашнавпх крушака пз семена дпвље крушке т

прем да је може добнтп од чпсте семенке, која је

42ОДБПРАЊЕ УТОМАГл, I.



у дпвљпнп порасла, алн је од баштенског стабла.

Ерушке су до душе ганлн још у класпчна вре-

мена, алп по плишзјевом оппспвању реклп бисмо,

да су крушке бпле плод врло незватап. Видео сам

пзражено велпко чуђење у хортикултурним делнма

о чудној вештпнп вртара, којп су пз тако оскуд-

ног градпва умели добпти тако сјајне резултате ;

алп, начпн је бпо прост, и што се крајњпх ре-

зулгата тпче, бпо је готово утома. Цела је вештина

у томе, што су свакп пут најбољп варпјететп опет

сејанн, п што су свакн пут новп, ма колпко на

боље промењенп варијетети одбпранп. Међу тим,

вртари класнчног доба, rajekn ондашње најбоље

крушке, нпсу могли нп у сну сањати какав ћемо

диван род мп јестп; па ппак, за то наше дпвно

воће у неколико мп имамо захвалити њпма, што

су изабрали и очувалп најбоље варпјетете, којн се

у оно време наћп могаху.

Велика сума промена, које су се лагано п утома

нагомнлале, тумачп нам, ја бар тако мпслим, до-

бро познатп Факт, што у некпм прплпкама не мо-

жемо да познамо, п за то не знамо дивљу роднтељ-

ску основу од које су биљке које од вајкада гајимо

у градпнама за цвеће п у градпнама за поврће.

Ако је потребно бнло да векови прођу, или да

тисуће годннамину, док се облагородила илп мо-

диФиковала већпна нашега бпља п дошла до са-

дашњег ступња свога на коме је тако корисна

човеку, онда нам је појамно, за што нам нп Ау-

стралпја, нн предгорје Добре Наде, ни ма којп

други регијон, на ком са свпм нецивилизованп
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људп живе, није дао ни једее за кудтуру вредне

бнљке. Нпје, да су те земље тако богате Федама,

каквим чуднпм догађајем дпшене основних облнка

корнснога бнља, већ тамошње домородне бпљке

ннсу бпде настављеннм одбнрааем тодико обда-

горођене п усавршене, да бп се могде спореднтп

с биљем у земљама давно цивпднзованнм.

Што се тиче домаће животиње нецпвидизова-

нога човека, то не треба с ума сметнутп, да се она

скбро увек пма да бори за х|зану своју, барем у

пзвесно доба од годпае. И у два врло разлпчна

нредела, јединке од псте Феле, мало разлпчне кон-

струкдпјом илп структуром, могу успеватн раз-

лпчно, на једноме месту боље, на другом лошије,

те тако се могу процесом „прпродног одбпрања,“

начинити две подврсте, као што ћемо доцнпје оп-

шпрнпје впдети. Тпм се може од чести протума-

чптп, за што варпјетети, које дпвљацп гаје, као

што неки ауторп веле, пмају впше карактер пра-

впх Фела, него варпјететн, које гаје људп у цп-

внлизованпм земљама.

Гдедајућп тако на важну удогу коју је пградо од-

бпрање људско, постаје нам на мах јасно, како су

се наше домаће расе прпдагодидеп структуром сво-

јом п навпкама својпм на људске потребе п ћудп.

Даље, мисдпм, с тог гдедпшта можемо разуметп

п често абнормнп карактер нашпх домаћпх раса;

н, како је раздпка њпхова у спољнпм бедегама

постада тако ведпка, а у унутрапшпм дедовнма

идп органпма, редатпвно тако мада. Човек скоро

нпје кадар да одбпра, пдп може одбпратн адп с
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грдном муком она структурна одступава, која

нпсу с поља впдна; у стварп човек се п ретко брпне

о ономе што се не впдп. Човек не може делати

одбнравем својпм мав на варпјацпје, које му у

малом степену сама прпрода понудп. Нпкад нпко

не бп покушао да градп паун-голуба, да нпје вп-

део гулуба с репом нешто разввјенијим и нео-

бппнпм; пли, коме бп још наум пало, да изводп

врсту голуба гушана, да нпје впдео голуба с гу-

шом необпчневелпчнне; а, најабнормнпјп п најне-

обичнијп карактерп, пстом када се појаве, највећпа

прпвлаче пажњу човека. У осталом, такав пзраз,

као покушатн да градн паун-голуба, јесте, по

моме мпшљењу без сумље махом крајње некорек-

тан. Човек, којн је првп избрао голубасмало шп-

рпм репом, нпкад није могао мислнтп, какп ћ.е

потомцн од њега изаћп, после дугог настављеног

под честн утома од честн методног одбирања.

Можда је птнца која је родптел. свпју паун-го-

лубова имала само четрнаест нешто мало рашп-

рених крмила у репу, као што пмају данашњн

паун-голубп на Јавн, и, као што пмају гдекоје

једпнке п других разлпчнпх врста, код којпх су п

по седамнаест репнпх пера набројалп. Можда првп

гушан ннје могао већма надуватп вољку своју,

него што то данас чини ђулија с горњнм делом

једњака њезина
,

алн на ту навику сад голу-

бари главе не окрећу, по чем више то није пред-

мет за одбирање. Не треба мисдитн, да су велика

структурна одступања морала бптп, падаголуба-

рима у очп падну: они примете крајње малене
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разлике, а у прпродп је човека, да веома денн но-

вину која је његова, на на колико незнатна бида.

Ова сматрања, чпни ми се, да објапшују прекор,

којн се по катшто чује, на нме да се ништа

не зна о постанку иди о псторији ма које наше

домаће расе. У ствари, о расп се једној као п о

дијадекту једном једнога језика тешко може рећи

да има пзвесно почедо. 'Човекхранп и за прнпдод

оддучује какову јединку с каквом мадом структур-

ном варпјацијом, иди се више брине него обично

да начпнн своју животпњу најбољом, а тпм сампм

усавршава је; савршенпјапакживотин.араспростпре

се по том подако по најбдпжему суседству. Ади
т

како до сад таква жпвотиња ретко пма свог пмена,

н, како се још особпто не ценп, то се махом п

њезпна историја занемарује; Кад се пак још на-

преднпја тим пствм даганпм н поступнпм процесом

још на даље распространп, н кад је прпзнаду као

нешто особено п скупоцено, онда ће је истом на-

зватп обично провинцијадним пменом. У пода цн-

видизованин земљама, где је саобраћај доста тежак,

распростпрање нове расе јесте процес врдо спор.

Члш пак оно што вреди буде прпзнато, од маха ће

и прпнцпп, којп сам ја обпрањем утома назвао,

дагано радити, можда впше у једном периоду

него у другом, према томе, како раса једна удази

илп излазп измоде; можда впше на једном крају

него на другом, према ступњу цпвпдизације ета-

новнпка, да нагомпда карактеристнчне црте те

врсте, па ма каква она бнда. Ади, свакојако го-

тово нпкаква пзгдеда нема, даће се ма како пз-
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вешће сачуватп о тим тихим, променљпвим п не-

видовнпм променама.

Прилике које по.чажу човечјој моЛи одбирана.

Сад ћу да кажем некодпко речп о прпликама,

које помажу плп одмажу човечјој моћн одбирања.

Високп ступањ променљпвости јесте очевидно у то-

лпко корпстан, у колпко даје богат материјал за

избор. Међу тнм, нпје да само пндивпдуалне раз-

лпке нпсу довољне да најзад велпком брпгом и

путем нагомплавања произведу значајну модпфп-

каднју у готово сваком жељеном правду. Алп, како

се човеку корпсне или човеку прпјатне варпјације

само случајно јављају, то је изглед за љпх много

већи, кад је п број једпнака већп. Дакле, број ин-

дпвндуа је од врло велпке важностн за успех. По-

овом је прннцппу Маршл (Marshall) пре казао о

овцама у некпм крајевпма Јоркшера, „како су

оне у опште својина људи сиромаха, п како су ма-

хом на малена стада распарчане, то се не могу ни-

кад унапреднтп". Па онда, вртарп, којп неку бпљку

у велнко гаје, нмају у опште много више успеха

него љубитељн, прп образовању новпх н скупоце-

них варпјетета. Великн број једпнака једне жп-

вотиње нли једне бпљке, може бпти само где су

уветн за њено памножавање повољни. Еад је једи-
нака мало, онда се за приплод узпма све што јесте,
па бпло ма какво, што наравно знатно спречава од-

бирање Али, јамачно је најважнијп елемент то,

да је животпња каква или биљка каква од велике
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важностп човеку, па да јој он сву своју пажњу по-

клони, и да буднпм оком мотри на свако п нај-

мање одступање њезпно, у њенпм особпнама пл.п

у структурп њезпној. Док се тавва пажња не обратн
нпшта се учпнптп,не може. Ја сам впдео да се

нарочпто помпње, како је то бпо сретан слтчај,

да је јагода баш онда почела да варира, кад су

је вртарн сталп пажљпзпје посматратп. Међу тпм,

нема сумње, да је јагода једнако варпрала од кад

је негују, само што на мале варпјадпје њезпне,

ппко нпје главе окретао. А чнн су доцнпје вр-

тарп сталп одлпковатп поједпне струкове с нешто

већпм, ранпјим плп бољпм плодом, н чпм су се-

мењаке од њпх одгајплп, па онда п опет пз тпх

семењака пздвојплп најбоље семенке п нихов род

за прпплод оставилп, одмах су (уз помоћ укр-

штања разнпх Фела) посталп овп меогн, чуднп ва-

рпјетети јагоде, које за последње по века видпмо.

Код жпвотпња је лакоћа да се укрштање њпхно

спречп, важан елемент прп Формацпјп новнх раса

бар у пределу, којп је готово пренасељен дру-

гпм расама. У овом погледу ограђпвање земљн-

шта пгра важну улогу. Скпталпце дпвљадп, плн

жптељп отворенпх равнпца, ретко да пмају впше

од по једне врсте какве Феле. Голуб се с голубп-

цом целог века свогапарп, п то је велпка олак-

шица за голубаре, по чем се многе голубпње расе

могу унапредптн п чпсте одржатп у једном голу-

бпњаку. Та је прплпка свакојако морала веома по-

моћп постању новпх голубнњпх врста. Још ћу рећп,

j,a се голубовп множе многобројно и често, na рђавп
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ексемпдарп могу дако битп уништени, јер се го-

лубовп једу. С друге стране, мачке, шетајућп се по

ноћн, не дају се дасно спарптп; п, прем да пх п

жене п деца јако мпдују, ппак ретко впднмо да

мачје врсте постају; оне пак врсте, које по кат-

што впђамо, обпчно су донесене пз каквог дру-

гога краја.

Прем да ја не сумњам, да једна домаћа жи-

вотпња мање варпра од друге, ипак то, што су

ретке, пдп што нпкако нема раздпчнтпх врста код

мачака, магараца, паунова, гусака пт. д. може се

погдавпто приппсатп одбпрању, које код њпх нпје

нншта радидо. Еод мачака с тога, јер пх је те-

шко спаритн; ког магарада с тога, јер их је мадо

п јер махом магарце сиротиња држп, која много

пажње не обраћа на парење њпхово; прем да је

у новпје време жпвотпња ова у извеснпм краје-

јевпма Шпанпје п Уједнњенпх Држава, брижљивим

одбпрањем чудно модпФикована п унапређена: код

паунова с тога, јер пх је тешко одгајптп п у велп-

ком јату нматп; код гусака с тога, јер њпх цене

само рад две дељи, меса радп п перја радп, а по-

гдавнто, јер се никакво задовољство није осетпдо

у извођењу нових гушчиј врста; оспмтога, пзгледа

да гуска, у уветпма, којнма је у питомини нзло-

жена, нма особлту, непревојпту организацпју, прем

да је и она мало варпрала, као што сам ја то на

једноме другом месту оппсао.

Некн веле, да ће скоро нашн домашњи про-

пзводп доћп на врх варијацпје, п да се даље не

ће моћп ннкуда кренути. Биће пренагљено твр-
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дптп, да је се досле дошдо до гранпца ма у коме

догађају; јер је готово сва наша жпвотпња н го-

тово сво наше бпље значајно и од сваке руке уна-

пређено у перподу најновпјем; што наравно не би

могдо бпти без варпјације. Тако псто, бидо бп

пренагљенотврднтп, да карактерп, којн су сад до-

шлн до својпх крајњпх граннца, п којп ће, рецимо,

стаднп остати кроз много векова, не могу п опет

почетп варпратп у новим шпвотнпм уветима. Без

сумње, као што је врдо депо г. Уолес прпметио,

до гранпце се најпосде мора доћп.На прпмер, мора

бптп границе брзннп неке земне животиње, по

чем брзнна завнсп од трења, које се савдађује; од

тежпне тела, које се носп; п од контрактпдне

спаге мпшпћннх вдакана. Ади, што се нас овде

тнче, јесте, да се домаћн варпјетети псте з>еде раз-

днкују одостадпх скоро усвакоме карактеру комеје

човек пажњу своју покдонпо н којп је одабрао, п то

да се раздпкују много впше, него што се раздпкују

раздпчнеФедепстога рода, Испдор ЖоФроа СенТп-

дер доказао је то што се тпче ведпчпне, а тако је пс

бојом, а по свој прпдпцп п са дужнном ддаке. Што

се тнче пак брзпне, која завпсп од многпх телес-

нпх особпна, Екдппс (Eclipse) је бпо много бржи,

а тегдећи је коњ несравњено јачн, од ма које две

Феде, које прппадају овоме роду.

Тако је пс бнљем. Семке раздпчитнх варпје-

тета боба пдп кукуруза, по свој прпдпцп се раз-

дпкују пзмеђ себе впше ведпчпном, него семке раз-

дпчнпх Феда ма којега рода те две Фампдпје. Па,

то нсто вредп п за пдодове раздпчнпх варпјетета
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шљива, и још внше за дпње, као п замногедруге

анадоге догађаје.

Да сумујемо сад све казано о постанку нашнх

домаћих жнвотпнјскпх п бпљнпх раса. Промењени

жнвотнп уветп јесу од велпке важностп као узроцп

мењања, делајућн правце на органпзацнју, п по-

средно аФпцнрајућп репродуктивну спстему. Нпје

веројетно да је мевање пнхерентна п неопходна

особпна у свпм уветпма. Већа ндп мања снага на-

сдеђа н устук, одређују хоће ди се варпјације одр-

жатп ндп не ће- Мењаљем вдадају многп незнани

законп, од којнх Је коредатпвно растење по свој

придндп најважнпје. Нешто, адп коднко не знамо,

може се прпппсатп деФинитивном раду животних

увета. Нешто, можда много, може се приписатп

растећој употребп пдп неупотребн партија. Крајњи

резудтат бескрајње је компднкован. Кад кад пз-

гдеда, да је укрштање раздпчних Феда пградо

важну удогу прп постанку наших раса. Кад су на

неком месту раздпчне врсте једном постаде, њпхно

случајно укршташе, помогнуто;одбнрањем, без сум-

ње је много помагадо прп постајању новпх под-

врста; адп је важност укрштања бпда веома пре-

дењивана, како у погдеду на животпњу, тако п

у погдеду на оно биље, које се семкама пдодп.

Код биљака пак, које се по катшто пдоде на-

вртањем, мдадицама, пупољцпма и т. д. важност

укрштања је непзмерна, јер вртар може овде пре-

небрећи крајњу променљивост сустримака н јадо-

востхпбрпда; адп, бпљке, које се семкама не мно-

же, за нас пмају мадо важности, јер је трајање

51
ОУМАРИН ПРЕГЛЕД ОДБПРАЊАГл. I.



анхно трајање привремено. Над свима пак тим уз-

роднма Мењања, пзгмеда, да је нагомидавајућн рад

Одбнрања врховна спда, па бнла она примењена

методно п брже, илп утома п лакше алп поуз-

данпје.
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ГЛАВА II

промене у дивљини

ИРОМЕНЉПВОСТ. ПНДИБПДУАЛНЕ РАЗЛПКЕ. СУМЊПВЕ ФЕЛЕ.

ДАЛЕКО II ЈАКО РАСПРОСТРТЕ ФЕЛЕ ВАРПРАЈУ НАЈВЕЋМА.

ФЕЛЕ ВЕЋПХРОДОВА У СВАКОМ ПРЕДЕЛУ БАРПРАЈУ НЕШЋЕ,

НЕГО ФЕЛЕ МАН.ПХ РОДОВА. МНОГЕ ФЕЛЕ БЕЛИКПХ

РОДОВА ТПМ НА БАРПЈЕТЕТЕ ЛПЧЕ, ШТО Су ВРЛО

БЛИСКО АЛИ НЕЈЕДНАКО СРОДНЕ, II ШТО ПМ

ЈЕ ОКОЛПШ РАСПРОСТИРАЊА ЊПХОВА

ОГРАНПМЕН.

Променљивост.

Ире, него што бнсмо на органска створења у

дивљпнп прпменил.и оне прпнцппе, до којих смо

дошли утдавн што је пред овом, морамо укратко

испитатн: дадпсууопште организми у днвљпни

поддежни варијацпјп ? Дробно нзлагање овога

предмета могуће је само узвелики каталогсухо-

парнпх Факата; али, ја ћу то осгавнтп за једно

будуће дело. Тако исто не ћу овде претресатп нп

разлпчне одредбе, које су даване термину „Фела.“

Ни једна нпје задовољпла све јестаственичаре; па

ипак, свакп од њпх зна од прилике шта мпсли

кад о Фелн говорп. У опште, термин овај казује

незнани елемент засебног творног акта, Скоро



тако истотешко је одредитп п термин „варпјетет“;

прем да се овде махом мпслн заједнпца порекла.

па и ако се то ретко доказати може. Мп имамо,

даље, оно, што се зове „наказама“, али наказе пре-

лазе поступпо у варнјетете. Под наказом се, по

моме мишљењу, разуме свако знатније одступање

од структуре, које је у опште штетно, плп барем

нпје корпсно Фелп. Некп ауторп узимају термнн

„варпјацпја“, у техничном смпслу, да њпм означе

модпФпкацпју, коју су непосредно пропзвелп спо-

љашљп жпвотнп уветн: пза -варијацпју“, у овом

смислу, држе, да ннје наследна; али, ко пе рећн

да журавост шкољака у сланпм водама Балтпјскога

мора, плп да кржљавост бпљака на алппјскпм вп-

совпма, плн да густнна длаке на животпњп да-

леког севера не ће у некпм прпликама бар на не-

колпко генерадпја наслеђем прећи ? а у том случају,

мнпм, да ће се облпк варпјететом назватп.

Питање је, да ли су нагла п значајна струк-

турна одступања, као што су она, која по катшто

впдпмо на нашпм домаћпм пропзводнма, а наро-

чпто на биљу, u кад бпла стално продужена у

дпвљпнп. Скоро свакп део сваког органског ство-

рења јесте тако дпвно прплагођен на његове ком-

плпковане жпвотне увете, да пзгледа као неве-

ровпо, е је п један део могао од један пут тако

савршен постатп; онако псто, као што нп једну

комплпковану машпну није могао човек од један

пут савршену пзуметп. Међу домаћпм наказама

по катшто бпвају п такове, које лпче на нормалну

структуру какве са свпм друге животпње. Тако, на
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пример, крмача може саучајно опрасптп прасе с не-

ком врстом сурле; п сад, кад бп неке дпвље Феле

тог рода прпродно пмале сурлу, онда бп се мо-

гло помпслитл, да су оне као наказа постале ; међу

тпм, ја до сад нисам' могао наћп, прем да сам врло

брпжљпво тражпо, такве наказе, које бп лпппле

на пормалне структуре сродппх облпка, а само

бп се оне на ово пнтање однетп могле. Ако се на-

казнн облпдп ове врсте п како јављају у дпвљпнн,

п ако су подобни за репродукцпју, (што не бпва

увек) онда бп, по пем се то дешава ретко п једи-

напно, опстанак њпхов зависпо од необично по-

вол&ннх увета. Оспм тога, онп бп се упрвнмпбу-

дућпм генерацпјама укрстплн с обпчнпм облпком,

те тако бп њпхов ненормалнп карактер готово не-

пзбежно морао пропасти. У осталом, ја ћу се доц-

нпје, у једној главн натраг, повратптп на ово пи-

тање о одржавању п овековечавању (perpetuation)

поједпнпх пли случајнпх варијацпја.

Пндивидуалне разлике.

Многе мале разлпчпце које се јављају на по-

роду једног родптеља, плп на породу за којп се

може мнслнтп да је од једнога родитеља, могли

бнсмо назватп нндивпдуалнпм разликама, по чем

пх впдпмо на једпнкама једне Феле, које жпве на

једном ограниченом месту. Нпко не мнслн да се

све јединке једне Феле лпју у једном калупу. А

баш те пндивпдуалне разлике јесу од велпке ва-

жностизанас; по чем се опе често наслеђују, као
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што је то сваком познато, и по чем оне дају гра-

диво за прпродно одбпрање, да делује на апх н

да пх нагомила, онако исто, као што човек наго-

милава у извесном правду пндпвндуалне разлпке

код својпх домашвих производа. Те индивнду-

алне разлпке обпчно аФпдпрају оне делове које

јестаственичарн сматрају као неважне. Алп, ја бнх

могао доказатп велпкпм нпзом Факата, да и де-

лови, којп се морају важнпма назвати, па сматрали

пх с гледпшта Фпзполошкога или класпФпкатор-

скога, по катшто варпрају код једпнака псте ®еле,

Ја сам уверен, да бп се п најпскуснпјп јестастве-

ничар зачудио велпкоме броју случајева варнрања,

не само неважннх него баш п важнпх структурних

делова, када бп пх само стао прпбнратп по сп-

гурннм ауторнма, као гато сам пх ја ирпбрао у току

толпкпх година. Треба се само сетпти, да су си-

стематпчарп далеко од тога, да ужпвају пронала-

зећп варпрања важнпх карактера, н да нема много

њпх, којп брпжљпво испитују унутрашње п важне-

органе, поредећп их код многих ексемплара исте

Феле. Нпкад се нпје мпслпло, да је гранање глав-

ннх нерава баш уз велпке централне ганглпје јед-

нога ннсекта различно код псте Феле, него се шта

впше могло мпслптп, да такове промене могу по-

статп само лагано п поступно; међу тнм Је сер

Џ. .Тобок (Г. Luhbock) доказао пзвестан ступањ про-

менљпвостп главнпх нерава код кокуса (Coccus),

што се готово споредптп може с неправплнпмгра-

нањем дрвета. Овај ФплосоФ-природњак, могу до-

датп, доказао јетакођер, да мпшпћп у ларава не-
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кнх пнсеката дадеко ппсу једнодики. Ауторн се

по катшто окрећу у кругу, доказујућп, да важни

оргапи нпкад не варирају, а овамо у практпдн

врсте опе органе у важне (као што је некол.пко

јестаственпчара насно прпзнадо) којп не варпрају;

-с тог гдедшпта, наравно, да се нпкад нп један

прпмер навестп не може, којп бп доказпвао да н

важнп органп варирају; с другог пак ма којег гле-

дишта, могу се допста мпогобројнп таковп прпмери

навестн.

Има још једна танка, која је спојена с пндпвп-

.дуалнпм разлпкама п која је крајње замршена: Ја

мпсдпм на оне родове, код којпх Феде представљају

-огромну суму варпјадпје, п којп се зову „проти-

ски“ пдп
„ иолиморфни“, Гдедајући на многе од

тпх обдпка, тешко да се н два прпродњака сдажу,

да дп да пх узму као Феде пли као варпјетете.

.Међу бпљем шогдп бпсмо поменутн Paibus , Kosa

nffieracium; а међу жпвотпњом внше родова ин-

-секата н брахиопода. У већипе подиморФнпх ро-

дова неке Феде пмају стадне п одређене карак-

тере. Родовн, којн су у једном предеду подпморфнп,

пзгдедају да су, с мадпм пзузећем, поднморфни и

у другпм предеднма, п по брахиоподама судећн,

узекдп бисмо, да су подпморфнп бндп п у мпнудим

перподпма.

Факта су ова врло значајна, јер по причини

она доказују; е је ова врста варирава незавпсна

од жпвотнпх увета. Јасамскдон мпсднти, да бар

у некима од тих подиморФНих родова, можемо

.видетп варијадије, које Феди нпсу нп на корпст
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нн на штету, које дакл.е прнродно одбсраве није

ни узело у обзпр и нпје устанило, као што ћело

доцннје објаснитп.

Код нндпвидуа псте Феле често се впђају, као

што свак зна, велпке структурне разлпке, неза-

впсно од варпјација; тако се то внди код два пола

разлпчне жпвотпње; код две плп трп Форне јалових

женака, раднпца, међу ннсектпма; п код незрелог

и ларвиног става многе нпже жпвотпве. Има слу-

чајева дпморфизма п трнморфпзма код обога: п

код биља, п код жпвотпње. Тако је г. Уолес,

који је недавно обратло пажњу на тај предмет,

доказао, да се женке код некпх Фела лептироваг

на Малајскоме Архнпелагу обнчно јављају у два г

плп ћа п у трп облпка, којп су веома разлнчнп н

којн нпсу свезани посреднпм варпјететнма. Фриц

Мнлер (Fritz Mtiller) је оппсао аналоге али још

чуднпје догађаје код мужјака бразплнјанскпх

љускара. Тако се мужјак Tenais обпчно јавл.а у

два разлпчна облпка, од којпх један пма јаче п

друкчпје штппаљке, а другп пппке много оби-

латије снабдевене длачпцама за вовање. П, прем

да сад већпна тих догађаја, дпморфнзма п трп-

морФпзма, п код бпља п код жпвотпња нпје по-

везана посредном градацпјом, ппак је веројетно,.

да је некад повезана бпла. Г. Уолес, на прпмерг

оппсује неког лептпра, којп представља на јед-

ном острву велпку серпју од варијетета, којп су

повезанп посреднпм члановпма, п код којпх крајњп

члановп тог ланца врло јако лпче на две Форме

једне сродне дпморфне Феле. што жпвп на дру-
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гоме делу Мадајског Архппедага. Тако је псто и

код мравп, код којпх су разлпчне раднпчке касте у

опште са свцм разлпчне; алп у некпм догађајнма,

као што ћемо доцнпје впдети, касте су те повезане

фпннм поступнпм варпјететима. Тако је п код дн-

морФНпх бпљака, које сам сам посматрао. Донста,

на првн поглед пзгдеда врло чудан Факт, да пста

лептпрпца може у исто време пропзвестп трп раз-

лпчна женска облпка п један мушкп ; п, да херма-

Фродптна бпљка може пропзвестп у истој семеној

чаурн трн разлпчна хермафродитна облика, ствара-

јућнтри различневрстеженака,итри,пли ћаи шест

разлпчних врста мужјака. Нпшта мање, Факта ова

јесу најјасннјп доказп општему Факту: да аженке

рађају пород у два пола, којп се по катшто тако

чудно разликују.

Сумњиве феле.

За нас су у многом погледу најважнпји онп

облпцн, којп у велпко имају карактер Феле, алп,

којп су тако јако налнк на друге облпке, нлп којп

су с н>нма тако прнсно свезани посреДном града-

цијом, да их прпродаак не може да узме као раз-

личне Феле. Мп имамо основа мпслитп, да су многп

од тпх сумвивих н врло сроднпх облнка перма-

нентно очували свој карактер за дуго време,

онолпко дуго, (у колпко знамо) колико п добре

пли праве Феле. У практпцн, кад јестаственичар

може да сјединн помоћу посредних чланова ма

која два облпка, он поступа с једним као с ва-
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ријететом другога ; узвмајући обичнвјп нлп по кат-

што прво оппсанп обдпк као Феду, а онај другп

као варнјетет. Ади, по каткад се јављају врдо те-

шкн догађаји, које овде, наравно, наводитн не могу,

при решавању пнтања: да дп да се једна Форма

узме као варијетет друге пдп не, па ћа н онда,

кад су обе Форме једна с другом прнсно свезане

чдановпма посреднпм; а, обнчно мишљење о хн-

брндној прпродп тих посредних обдика, није ка-

дро да сваки пут удадп поменуте тешкоће. У врдо

много прпдпка, један обдпк узима се као варнје-

тет другога, не с тога, што су посреднн чдановп

допста нађенп, већ што је анадогија наведа по-

сматрача на мнсао, да посреднн обдпцн сад живе

ма где, пдп да су некада жпведп; адп, тпм се

шнром отварају врата сумњању и нагађању.

С тога, дакде, кад се одређујс: хоће дп се једна

-Форма уврстптп међу Феде пдп међу варпјетете,

пзгдеда, да је једпнп вођ, којп јестаственпчара не

оставља, његово мпшљење, основано на здравом ра-

зуму п богатом искуству његовом. Прп томе, до

душе, у много прпдпка мора се решавати већпном

гдасова, јер је мадо добро обедеженпх п добро по-

знатнх варпјетета, које не бп барем неке компе-

тентне судпје Фелама назваде.

Да варијететп тако сумњпве прпроде, нпсу нео-

бпчнп, о томе не може бнтп сумње. Треба само спо-

редптп раздпчне Фдоре Ведпке Брптаније, Фран-

дуске пдп Уједпњенпх Држава., које су оппсадп

раздпчнп ботанпчарп, па впдети, како је ведпкп

број обдпка, које један ботанпчар зове добрпм фс-
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лама, а другн варпјететнма, Г. Уатсон, (Н. С. Wat-

son) коме сам ја дубоко захвалан за сваковрсну

помоћ, забележпо је за мене 182 брптанске бпљке,

које у онште сматрају као варпјетете, а које су

међу тпм већ свп ботанпчарн за Феле узели. Са-

стављајућп ту лнсту, он је пзоставпо многе сум-

њпве варпјетете, које су прп том некп ботанп-

чарн Фелама назвалп ; п са свпм је занемарпо неке

врло полиморЦне родове. Међу родовима, којп

пмају најполпморфнпје облпке, г. Бебпнгтн (Ва-

bington) рачуна 251 Фелу, док међу тим г. Бен-

там (Bentham) не помпње впше од 112, разлпка

у 139 сумњивпх облпка ! Међу жпвотпњом, која се

sa сваку обљубу парн, п која веома тумара, сум-

њиви се облицп, то јест таковп, које једнп зоо-

лози врсте међу Феле, а другп међу варијетете,

ретко могу наћи на једноме месту; алн нх пма, и

то обично, у пределпма раздалекпм. Колпко је

птица п инсеката у Северној Амерпцп п у Јевропи,

које се врло мало међу собом разликују, а које

једнп врсни природњаци врсте међу праве Феле,

а други међу варпјетете, илп, као што их онп че-

_сто зову међу геограФске расе! Г. Уолес, у впше

сјајннх радова његовпх о различнпм жпвотињама,

а специјално о леппдоптерима, којп жнве на остр-

внма великог Малајског Архппелага, доказао је,

да се они могу поделпти на четнри групе, наиме:

на променљиве облпке, иа облпке места, на гео-

граФСке расе или подФеле, и на праве репрезен-

тативне Феле. Првп пли променљпви облпци ва-

рирају веома на једноме пстоме острву. Местни
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су облпци обпчпо постојанпји (константнији), н

раздикују се на сваком острву; али кад све об-

лпке с многих острва споредпмо, впдпмо, да је

међу њпма разлика тако мала п поступна, да их

је немогуће одредпти плп оппсатп, прем да су у

истн мах крајњи облицп довољно разлпчнп. Гео-

графске расе плп подФеле јесу местнп облпцпсамо

потпуно Фпкспрани п одлученп; али, нако се онн

међу собом не разлнкују строго обележенпм п важ-

ннм карактерпма, „то нпје могуће ничпм другпм

до пндпвпдуалнпм шишљењем одредитп, које од

њпх треба сматратп као Феле, а које као варије-

тете“. На послетку, репрезентативне #еле заузн-

мајупсто место у економпјн прнроде свакогаострва,-

као п местнп облицп п подФеле; али, како се

онп међу собом разлпкују већом сумом разлпка,

него што су разлпке међу местним облицпма п

подфелама, то пх у опште п готово унпверзално

јестаственпчарп узимају као праве Феле. Међу тим,

нема спгурног мерпла, којпм бпсмо могли ра-

спознатп променљнве облпке, местне облпке, под-

Феле п репрезентативне Феле.

Кад сам пре много годпна поредпо п впдеО'

где другп пореде птпце оближњпх острва Гела-

пагошког Архппелага једне с другпма пс птп-

цама амерпканскога контпнента, јако сам се за-

чудио са свнм колебљпвоме и својевољноме ра-

спореду ва Феле н варпјетете. На острвпма мале

групе.Мадеира, пма много пнсеката, којп су у чу-

десном делу г. Уолестона каректерпсанп као ва-

рпјететп, а које бп, о том нема сумње, многп ен-
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томодози узедн као раздпнне *еде. II у самој Ир-

ској нмају некодпке жнвотпље, које сада у опште

сматрају као варнјетете, а које су међу тпм некн

зоодозп за Феде држади. Многп пскусни ортони-

тодозн драЈе, да је скотскп тетреб, којп у Вели-

кој Брптанпјп живп, само строго обедежена раса

норвешке Феде, докде ra међу тпм већина узима

за спецпфпчну ведпко-брптанску Феду. Ведпко ра-

стојање међу завнчајнма две сумњпве Форме, на-

ведо је неке јестаственичаре да пх узму за две

раздпчне Феде: адп, овде бн се могдо упитатп: па

какво је растојање за то потребно? ако је оно

између Јевропе п АФрике ведпко, хоће дп оно из-

међу Јевропе и Азора идн Мадепре плп Канар-

скпх острова, пдп између раздпчнпх острва ма-

дог архипелага довољно бптп?

Г. Уедш, (В. D. Walsh) сјајнп ентомодог Уједи-

њенпх Држава, описао је, њпм тако назване, фпто-

Фашке варпјетете п ФПтоФашке Феде. Већина ин-

секата, којп се бпљем хране живи на једној биљ-

ној врстп идн на једној бнљној групп; некп живе

без раздпке на многим биљним врстама, п прп том

се не мењају. Ади, г. Уедш је посматрао п друге

сдпчне догађаје, где пнсекти, које су живе на раз-

ним бпљкама нашдп, иди као дарве или као од-

расди идп у обадва стања, показују маде ади

стадне разднке, у боји, ведичпнн пли у нриродп

секрета њпхових. У неким сдучајима впђен је

само мужјак, у некпма опет виђено је обадвоје, то

јест н мужјак и женка, да се међу собом мало раз-

дпкују. Ако су разлике нешто јаче пзражене, иг-
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ако су оба пола п кроз све перноде века њихна

аФпцпрана, онда такве Форие сви ентомодозп узи-

мају за добре Феле. Алн нпко не може тачно од-

редптп за другог, баш п кад бп могао за самог

себе, које од тпх ФИТОФашкпх Форама треба зватп

Фелама, а које варпјететпма. Г. Уелш зове оне

облпке варијететпма, за које се може шнслптп да

се слободно укрштају; оне пак, којп пзгледају да

су изгубилп ту подобност, назпва Фелама. Како

разлпка од тога завпсн, што су се пнсектп дуго

хранплп разним бпљкама, то се нпје нн надатп

да ће се сад наћп посреднп члановп, којп раз-

лпчне облпке везују. Јестаственичар губп данле

свога најпоузданпјега вођу при одређивању сум-

њпвпх облпка, не знајућп да лп да пх узме као

варпјетете нлп као Феле. Ово се немпновно по кат-

што дешава, кад се пма посла с врло сродним об-

лнцпма, којп жпве на разлпчнпм контпнентпма,

плп на острвпма различним. Ако је се пак, да уз-

мемо ствар од друге руке, жпвотпња једна плп

бнљка једна јако распрострла по нстоме конти-

ненту, плп, ако жпви на многпм острвпма пстога

архппелага, п на разнпм местпма пма разлпчне

облпке, онда је прплпка да ће се посреднн облпцп

наћп, којп ће везпватп крајње чланове; п њпх ће

тад обпчно варпјететима назватп.

Неколпцпна јестатвенпчара тврдп, да жпвотпње

нпкад п немају варпјетета; алп, тврдећп то, онп

у пстп мах прпппсују свакој п најмањој разлпчпцп

спецпФпчну вредност; п, кадпсте, пстоветне, облпке

нађу у два разлпчна предела, плп у две геолошке
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Формације, онп мисде да се две различне Феле скри-

вају под једном аљпном. Прежа томе термпн Феда

постаје само пуста апстракција, под којом се ра-

зуме п узима само одедпти акт постања. Нема

сумае, да многе Форме, које су најкомпетентније

судпје огласпле за варпјетете, толпко лпче карак-

тером својпм на Феле, да су пх друге не мање

компетентне судпје за Феле огласнле. Алп, уза-

ман је водптп парнпду око тога, да лп те облнке

треба зватп Фелама плп варијететпма, све дотле,

док се 'ма каква одредба тнх двају термпна у оп-

ште не прпми.

Многп од таквпх догађаја у којпма су варп-

јететп строгр обележенп, пли у којпма су Феле

сумњпве, заслужују особнтог посматрања, јер је
много иетереснпх сведочанетава навођено пз гео-

граФСке поделе, аналоге варпјадпје, хпбрпдпзма.

пт. д. као помоћ прп покушају да се горе поме-

нутпм облпцпма место одредп. У осталом, менп

простор овде не допушта да о тој стварн опшпр-

није говоритп могу. Брпжљиво ће испптпвање на-

равно у много прплпка без сумње помоћп јестас-

твенпчару, како да поступп са сумњнвпм облнцпма.

Прн томе морамо прпзнатп да у најпознатијим

пределпма находпмо највпше сумњпвнх облпка.

Мене је зачудпо Факт, да, кад је каква животиња

или бнљка каква у дпвљпнп врло корнсна човеку,

идп кад је нз будп каковнх узрока обратила на

се особпту пажњу човечју, тада обпчно готово свуд

находнмо варпјетета њезннпх. Шта впше, те ва-

рпјетете често многи аутори називају Фелама. По-
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гледајте сашо на обпчан раст, ког су тако бриж-

љпво студовалп, па вам шора чудно битп, како је

ппак један немачкп аутор начпнпо впше одтуцета

Фела, све од сампх таковпх облпка, које готово унп-

верзално осталп ботаппчарп узпмају за варијетете.
II у нашој' земљи моглп бпсмо највеће ботанпчне

ауторптете п практпчне људе навестн, од којпх

једнп доказују да су лужнпк (лужњак.горун, Querc.

peducimlata L. pedunculated oak) п љутпк (бељпг,

бјел, Querc. sessiliflora Sm. sessile oak) две праве

добре Феле, адр]гп, да су то само два варпјетета.

Ја овде могу упутптп чнтаоца на знаменпти

мемоар којп је недавно публпковао А. Де Еандол

(А. De Candolle) о растовпма целога света. Нпкад

нпко нпје пмао богатпјег материјала за разлпко-

вање Фела, нптп га је пкад п ко могао обрадптп

с впше прнљежања и оштроумља. Он најпре по-

јединце наводп васколпкемногобројнетачке струк-

турне варпјацпје код разлпчнпх Фела, п бројно

одређује релативно често варпрање. Он спецпФП-

кује за тпм од прплике једно туце карактера, којн

могу варпратп ћа и на једној пстој гранн, катшто

према добп п развпћу, катшто без сваког впдљпвог

узрока. Таквп карактери немају спедпФпчне вред-

ностп, алп онп су, као што Аза Гре (Asa Gray)

каже, тумачећп овај шемоар, таковп, да у ошпте

улазе у спецпФпчну деФпнпцпју. Де Кандол вели

даље, да он оне облпке као Феле узпма, којп се

таквпм карактерпмаразлпкују, којпнпкад напстом

дрвету не варпрају, п којп нпкад нпсу везанп по-

средном градацпјом. После тог претреса он наро-
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чпто наглашује резудтат тако велнког рада свога

говорећи: ,Они су у заблуди, који понављају да је

већпна нашпх Фела јасно обележена, п да су сум-

впве Феле у знатној мањпнп. То нзгледа тако, док

род јоште нпје као што треба испптан, п док су ње-

гове Феле на мало ексемплара огранпчене, то јест,

док су прпвремене. Алп, чпм ns боље упознамо, вп-

дпмо посредне облнке, којп као да нпчу, и сумња

о спецпФпчнпм гранпцамарасте све већма“. К томе

он додаје, да су баш најпознатпје оне Феле, код

којпх внднмо највпше спонтаних варпјетета н под-

варпјетета. Тако Quercus robur пма двадесет и

осам варијетета, којн се свп, окром њпх шест,

стпчу око три подфеле, на пме око лужника, бе-

љпга п Q. pubescens. Облпци. који везују те трп

подфеле јесу релативно реткп; п, као што Аза

Гре даље вели, кад бн п тпх посреднпх облпка,

којп су сад тако ретки, са свпм нестало, онда бн

те три подФеле стојале са свпм у ономе истоме

међусобноме одношају, у коме стојн четнри пли

пет привременнх Фела, које се тесно групују око

тнпскога Quercus robur. На послетку Де Кандол

велп, да је од 300 Фела, које су набројане у ње-

говоме Prodromus-у, п које припадају Фамилнјц

раста, барем две трећпне прпвремено, то јест, да

нпје још довољно нспптано, да лп потпуно одго-

варају или не одговарају горњој одредбн праве

Феле. Треба додатп, да Де Кандол не верује више

у пепроменљпвост Фела, и држп, да је дерпватпвна

теорија пајпрпроднпја п „да се најбоље слаже с

познатпм Фактпма Палеонтологпје, ГеограФСке бо-
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таннке и Зоодогпје, Анагомске структуре н Кла-

сдхнкацнје*.

Кад мл.ад прпродњак, као новак, нстом начне

да студује једну органску групу, која му је са

свнм непозната, он с почетка јако шепртљи, не-

знајући, које разлпке треба да сматра као спецп-

Фнчне, а.које опет као варпјетете; јер он нпшта

не зна о сумн п врстп варијацпје, којој је та група

подлежна; а то показује, ако нншта друго, а оно

бар како сурпште неке варпјацпје. Алн, ако огра-

ннчп пажњу своју само на једну класу у једном

пределу, на скоро ће пзпћн на чпсто, п знаће куда

ће дести већпну сумњпвпх облпка. Он ће у оп-

ште тежптп к цеппдлачењу, градећп многе ®еле
т

јер се н њему чпнп као и напред поменутпм љу-

бптељима голубова илп жпвпне, да су врло зна-

чајне разлпке међу облпцпма, које он пзједна сту-

дује; и, јер п оп пма мало општег знања о ана-

логпм варпјацпјама код другпх група п у другпм

пределнма, како бп њпме поправптп могао своје

прве утпске. Кад пак опсег посматрања свога ра-

шпрп, напћн ће на многе тешке догађаје; јер ће

напћи на велпкп број врло сродних облпка. Еад

за тпм посматрање своје још на даље распространпг

бпће бар сам са собом на чпсто. Међу тпм, он ће

у томе успетп само тако, ако дозволп велпку ва-

рпјацпју, ато баш п јесте оно, што тако често

другп јестаственпчари нпјечу. Ако пак почне сту-

доватп сродне Форме пз предела, којп сада нпсу

у целпнп, у коме се догађају, наравпо, не може

надатп да ће наћп посредне планове. онда се мора
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готово једпно на анадогију осдонптп, и тешко-

ћама аеговпм не ће пматп краја.

Допста, до сад нема јасне пруге ндп демар-

кацпјоне дпнпје пзмеђу Феда п подФеда, то јест,

између такових обдпка, којп по мпшљељу некпх

прпродвака долазе скоро до ранга ®ела, алп

нпсу Феле; плп, пзмеђу подфела н добро обеле-

жених варпјетета; илп, најзад, између мањпх ва-

рпјетета и ннднвпдуалнпх разлпка. Те разлпке

прелазе једна у другу невидовном серпјом, и тек

серпја будп у уму нашем пдеју о стварноме пре-

Л<lЖвlБу.

С тога ја видпм у пндивндуалнпм разлпкама,

које тако мало спстематнчаре пнтересују, предмет

од врло велпке важностп за нас, јер су баш те

пндпвпдуалне разлпке први басамак к тако не-

знатнпм варпјадпјама, које обично п не налазе за

вредно помињатп у јестаственичарским делима. Ја

сматрам, по том, оне варпјетете, којп су нешто знат-

ннјп н постојанпјп, као басамаке, којп нас воде

к строго обележенпм п перманентним варијететима;

а ове опет, сматрам као басамаке, којп нас воде

к подфелама п преко њнх к Фелама. Прелазак

овај с једног стулња разлпке на другп, шоже у

многим догађајима бити само црост резултат прн-

роде органнзма н разлпчнпх фпзнчнпх увета, ко-

јима је организам дуго изложен бпо; али, с обзн-

ром на најважнпје п адаптпвне карактере, рекли

бнсмо, да се може сигурно приписатп п нагомнла-

вајућсм делању прпроднога одбпрања, (које ћемо

доцније пзложитп) п еФектпма увећане употребе
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n.in неупотребе органа. Добро обедежени варије-

тет могди бнсмо дакде звати Федом у започетку.

Сад, да дп је та мисао нстинита пди нпје, пресу-

дпће тежина раздпчнпх Факата п посматрања, која
ће бпти пздожена у овој књизи.

Ннје нужно зампшљатп, да се сваки варпјетет

плп започетак Феле, мора уздићп на ранг Феле. Он

се може угаситн, плн може као варпјетет дуратп

кроз врло дугп перпод, као што је г. Уолестон

CVVallaston) доказао на варијететпма некнх фоспл-

нпх Фела земнпх пужева на Мадепрп, и Гастон

де Сапорта (Gaston de Saporta) на бнљу. Ако је-

дан варпјетет тако спори, да родптељску Фелу

бројно надмаши, онда њега обппно узимају за Фелу,

а Фелу за варпјетет; нлп, варпјетет може нстпс-

нути п затртп родитељску Фелу; плп, најзад, оба-

двоје могу заједно живети, и онда пх узпмају као

две самосталне Феле. Алп, ми ћемо се доцнпје на

ту ствар вратнтп.

Из горњпх се речи впдп, да ја сматрам тер-

мпн „Фела“ као својевољан, којп је згоде радп

прпмењен на серпју међу собом врло слппних пн-

дпвпдуа; п даље, да се тај термпн бптно не раз-

лпкује од термпна „варпјетег“, којп је дан раз-

лпчнпм и непостојанпм облпцнма. Тако псто, и тер-

мпн варпјетет, према пндпвпдуалнпм разлнкама,

јесте такођер термпн својевољан п употребљен ла-

сти ради.
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На далеко и јако расирострте и обичне феле

варира/ју иајве^ма.

Вођен теорвјскпм умовањем, мнслпо сам, да бп-

смо петересне резудтате могдп добптл о прпродп

п одношају Феда које највећма варпрају, када

бпсмо табдппно уредпдп све варпјетете, којп су

оппсанп у многпм добро уређенпм Фдорама. С

почетка мп то пзгдедаше са свим проста п дака

ствар; адп ме на скоро г. Уатсон, коме сам; ја

врдо обвезан за његов драгоцени савет п помоћ

његову у овом: посду, увери, да јс то с многпм

тешкоћама скопнано, као што доцнпје п др. XyEip

још тачнпје нотврди. Ја ћу оставнти за будуће

дедо једно претрес тпх тешкоћа, и издожбу тнх

табднца о сразмерноме броју Феда које варирају.

Међутим, др.Хуквр дозводио мп је овде казатп,

да он држп, пошто је бриждшво прочитао мој ру-

коппс, и пошто је пспптао табднце, е су тврђева

моја са свни основана. У остадом, цеда ствар коју

по нуждн овде морам врдо у кратко пздожптн,

пзгдеда веома запдетена, будући је у свезп с

за опстанак“ „дивергенцпјом карактера“

л другпмпптањпма, којаћетек доцније на ред доћп.

Адфонз де Жандод п другп доказади су, да оне

бпљке, којимаје опсег распростирања врдо ведикп,

у опште имају варпјетета; као што се то у напред

и могдо мисдити, по чем су оне на тај начпн пз-

дожене разднчнпм физпчнпм уветима, п по чем тако

ступају у борбу (што је, као што ћемо доцнпје

впдетп, од толиког истог, ако не п од још већега
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значаја) с разлнчнпм групама органским. Адп, моје

таблпце ван тога показују: да, такођер на ограни-

ченој обдастп једној, Феде, које су најобпчнпје, то

јест, које највпше једпнака нмају, п Феде, које су

у њпхној вдастптој обдастп највпше распрострте

(појам овај треба добро раздпковатп од појма:
иматп обдаст распростпрања ведпку „wide range“

н до некде не изједначавати га с појмом: битн

обпчан „commonnes“ пропзводе варпјетете, којп

су довољно оштро обедеженп да их у ботанпчнпм

списпма поменуте впдпмо. Осим тога, Феде које

најбоље успевају, идп, кано бпсмо их могдп назвагп

Феде владатељке, то јесг такове, које пмају обдаст

распростпрања највећу, п које су у свом вдастп-

томе завпчају најраспрострањенпје п бројем једи-

нака најмногобројнпје, пронзводе најчешће

добро обедежене варпјетете, пдп, као што их ја

сматрам, Феде у започетку. И ово се зар пред-

впдетп дадо; јер, као гато се варпјететн, да бп у

неку руку стадни постадп, морају да боре с другпм

становнпдпма тога предеда, тако нсто п Феде које

су готово вдадајуће, јесу најподобнпје да пропз-

веду потомство, које ће, прем да нешто мадо мо-

дпФпковано, свакојако насдедптн оне врдпне, ко-

јпма је родптељ његов надвдадао своје супарнике.

Говорећп о надвдађпвању треба разуметп да се

то односп само на оне обдпке којп се узајамно боре,

а погдавпто на чданове истог рода пдп псте класе,

којп пмају готово пстп начпн жпвљења. Што се тпче

пак броја једпнака пдп тога, у кодпко је Фела једна

обпчна, поређење се може однетп наравно само
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на чланове једне псте групе. Једну од вишпх бп-

љака можемо назватп владајућом, кад'је једпн-

кама многобројнпја и кад је распрострањенпја него

ма која друга бпљка, која живп на пстој областп

п готово у пстпм жпвотнпм уветпма. Таква бпљка

нпје мање владатељка с тога, што је нека кон-

па прпмер, која у водп боравп, плп што је

нека паразитнагљпвпца, бројем једпнака својпх без-

крајње многобројнпја п што је још распрострање-

нпја. Алп, кад конФерва, плп кад паразптна гљп-

впца своје сродне Форме у ономе, што смо горе

реклн, надмашп, онда ће она наравно владатељка

постатп само у својој класн.

Феле веКих родова у свако.ч иределу вирирају чешКе,

■него феле мањих родова.

Кад бнљке, које на једној областп расту, као што

пх каква Флора оппсује, поделпмо у две једнаке

гомиле, па све бпљке велпкпх родова, (т. ј. онпх,

који много Фела пмају) метнемо на једну страну,

а све бпљке мањих редова на другу, впдећемо не-

што већп број врло обичнпх п врло дифузнпх п

владајућпх Фела на странп великпх родова. То се

могло прорећп, јер сам Факт, што многе Феле лстога

рода жнве на једној областп, показује, да нма не-

што у органскпм плп анорганскпм уветпма тога

места, што је повољно том роду; п, дакле, да смо

моглн надатп се, е ћемо наћи у велнкпм родо-

впма илн родовнма с многе Фела, сразмерно већп

број владајућих Фела. Алп, тодпко много стварн
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тежн да псшрачи тај резудтат, да сам се ја управо

зачудпо кад сам на табдпцн мојој впдео ма п маду

већину на странп ведпвпх родова. Ја ћу овде на-

вестп само два узрока, којн, као што рекох, ту

ствар помрачавају. Бпљке, које у сдаткој н сданој

водн живе, пмају обнчно врло шпроке атаре п врдо

су распрострте, то пак нзгдеда нао да стојн у

свези с прпродом жидишта љпхова, и нема нпка-

ква плп је бар сдаб одношај тога сведнчином рода

коме те биљне Феде прппадају. Тако исто бнљке,

које стоје нпско на скадама органског савршен-

ства, у опште су много распрострањенпје од бп-

љака, које стоје впше на пстпм скадама; н овде

такођер то не стоји нп у каквом бдпском одно-

шају с ведпчпнама родова. Узрок пак далеког

распротправа ниско органпзованпх бпљака, бпће

издожен у оној гдавп ове књпге, која се зове Гео-

графска Подела.

Сматрајућп Феле само као добро обедежене и

добро одређене варпјетете, ја сам дошао на мп-

сао, да ће Феде већпх родова на-свакоме месту мо-

ратп пмати чешће варпјетета него Феле мањпх ро-

дова; јер, где су се многе сродне Феле (т. ј. Феде

истог рода) образоваде, ту се морају no општем

правиду п многп варнјететп пдп Феде у започетку

образоватп. Где многа ведпка дрвета расту, ту се

и мдадпцама надамо. Гдесу многе Феде једног рода

постаде варпјацпјом, ту су прпдпке бпде повољне

за варпјацпју; па дакде можемо пшчекпватн да

ће у опште повољне бптп п сад за варпјацпју. С

друге стране пак, ако сваку Феду сматрамо као
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спецпјалнп акт саздава, не можемо да впдпмо pas-

лог, за што једна група с много Фвла нма впше ва-

рпјетета, него група с мало Фела.

Да бп доказао пстпнптост те поставке, ја сам

поделпо бпљке пз дванаест предела п пнсекте ко-

леоптере нз два предела на две готово једнаке го-

мпле, метнув на једну страну Феле велпкпх ро-

дова, а на другу опет Феле нањпх родова, п свуд

непроменпто пзпде, да на страни већпх родова

релатпвно већп број Фела има варпјетета, него на

странп мањпх родова. Шта више, Феле велпкпх

родова, које имају варнјетета, непроменпто пмају

у средњу руку већп број варпјетета, него Феле ро-

дова мањпх. Оба та резултата пзлазе, н кад се

подела друкчпје учннп, на пме, кад се сви-нај-

мањп родови, који само једну до четпри Феле

пмају, са свпм пз таблпце пзбрпшу. Факта ова пмају

потпуно јаснп смнсао с оиога гледпшта по коме

су ®еле само строго обележенп и сталнп варпје-

тетп; јер, где је много Фела нстог рода некад по-

стало, плп, где је, ако се тако може рећп, Фабрп-

ковање Фела било жпво, ту треба п сад у опште

да нађемо Фабрпковање Фела у непрестаном дела-

њу, по чем нмамо пуно разлога мислптп, да је про-

цес Фабрпковања новпх Фела врло спор. И то је

допста тако, ако варијетете сматрамо као Феле у

започетку; јер моја таблида врло јасно показује

као опште правпло, да, где пма много Фелајед-

ног рода, ту те Феле имају толикп број варије-

тета плн <х>ела у започетку, да надмашују средњп

број. То пак не значп да свп великп родови ва-
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рпрају сад веома, п да с тога број њпхних Фела

расте, плп да нп један малн род сад не варпра

п не расте; јер над бп то тако бпло, онда бп то

бпло наопако по моју теорпју, тпм пре, што нам

Геологија јасно казује, да су мали родовн често

временом велнкп постајалп, н да су велпкп родовп

често временом долазплп до свог вршка, па се онда

обострмплп п најпосле са свпм пропалп. Све, што

мп овде желпмо доказатп јесте: да тамо, где су

многе Феле једнога рода постале, ту п сад у средњу

руку многе постају; п то је донста тако.

Многе феле eefmx родова тиме па варијетете личе
7

што сг/

врло блиско али неједиако сродне и што

пмају опсег ограничен.

Има п других одношаја пзмеђу Фела већпх

родова п њнхнпх поменутпх варпјетета, којп за-

служују пажње. Мп смо впделп да нема спгурног

мерпла којпм бисмо моглп разлучптп Феле од до-

бро обслеженпх варијетета; п кад посредних чла-

пова међу сумњпвпм облпцпма нема, онда су јеста-

ственпчари прппуђенп да до одредбе њпхове дођу

помоћу велпчппе разлике, судећп uo аналогпјп :је

лп плп ппје лп та велпчпна довољна да подпгне

један плп обадва облика на ранг Феле. Према

томе, дакле, велпчпна разлпке јеврло важно мерпло

прп одредбп оће лп се два облпка уврстптп међу

Феле плп међу варпјетете. Сад, Фрајз (Fries) код бп-

лвака u Уествуд (Westwood) код пнсеката доказали

су, да је у велпкпм родовпма велпчпна разлпке пз-

међу Фела често пзвапредно мала. Ја сам пробао
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нумерично, бројевима од средње руке, да лспитам

истпнитост тог тврђења, п, у колико моји поменути

резудтатп досежу, вндео сан, да је допста тако.

Ја сам се по томе световао с некпм дубокоумнпм

п искусннм посматрачима, и онп, размпсдивши о

стварп тој, нзјавнше, да су истога мпшљева. У

томе погдеду, дакде, Феде већпх родова впше дпче

на варпјетете, него Феде родова мањпх. Адп, ствар

се ова може и иначе представпти. Може се казати,

да у већпм родовима, код којпх број варпјетета

пди Фсда узапочетку, које се сад Фабрпкују, над-

маша средњп број, многе од скоро готовпх Феда

ппак дпче ва варнјетете у тодико, у кодико се из-

међу себе мање разднкују, него што је обична

раздика међу Федама.

Оспм тога, Феде су већих родова међу собом

сродне онако нсто, као што су међу собом сродни

варпјетети једне #еде. Нп један јестаственпчар не

веди, да су све Феде једнога рода подједнако раз-

дичне једна од друге; опе се могу у опште де-

дити у подродове, пди секције иди мање групе.

Фрајз депо веди, мадене се групе Фела као сате-

дитн скупљају око других *ела. А ја интам: шта

су варнјетети, него групе обдика пеједнако међу
собом сродних п групованпх око других обдпка,

то јест оео својпх родитељских Феда? Без сумње

нма важније раздике између варијетета и Фела;

на име, ведичина разлпке између варијетета, кад

их споредпмо једне с другпма плп кад их споре-

димо с њихним родитељским Федама, много је мања

од раздике коју добпјамо кад споредимо Феде

77НА ВАРПЈЕТЕТЕ ЛИЧБТд. 11.



једнога рода. Адн, кад будемо говоридп о прпн-

цппу, којп сам ја назвао дпвергенцпјом карактера,

впдећемо, на којп се начин то објаснптп да, п,

какомање раздпке међу варпјететнма тежедапо-

стану ведикв' раздике међу Федама.

Још нма једна тачка која засдужује пажње,

Варпјететп пмају у опште јако скучен опсег: то

се у остадом и само по себп разуме, јер кад бп-

смо нашдп да се варпјетет један даље распро-

стрво од његове мпсаоне родптељске Феле, онда

бп пмена ншхна морада обрнута бптн. Ади, пма

раздога за веровање, да Феде, које су врдо сродне

с другпм Федама и које тпм на варијетете диче,

често пмају опсег веома скучен. На прпмер, г.

Уатсонјеза мене обедежпо у поузданоме Нондон-

скоме катадогу бпљака (четврто пздање) 63 бпљке,

које су тамо означене као Феле, а које он сматра

тако сродне с другпм Федама, да је ранг њпхов

веома сумњпв: Ове 63 пезнатне Феде распростпру

се у средњу руку преко 6 - 9 провпнцпја, на које

је г. Уатсон Ведпку Брптанпју подедпо. Сад, у

истом су катадогу п 53 прпзната варпјетета озна-

чепа
,

којп се преко 7'7 провпнцпја распростпру,

док се Феде, ка којима ти варпјететп прппадају

распростпру преко 14-3 провпнцпја. Према томе-

дакде, прпзнатп варпјететп пмају готово онако

псто суженп опсег, узевшп у средњу руку, као и

оне врло сродне Форме, које је г. Уатсон за мене

као сумњпве Феде означио, а које међу тпм готово

у опште свп брптанскп ботанпчарп врсте међу до-

бре п праве Феде.
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Сумарни иреглед.

II тако, дакле, варпјететп се не могу од Фела

разликоватп, мав, прво, проналаском посред-

нпх облпка којп нх везују; п друго, пзвесном

неодређеном велпчпном разлике која је међу њпма,

по чем два облпка који се веома мало разликују,

обично назпвају варететпма, па n ако се не могу

прпсно свезатн; међу тим, велпчнна разлике, која

би нужна бпла да један од њпх попне на ранг

Феле, не да се определитп. Код родова, којппмају

впше него средвп број Фела па каквоме месту,

Феле пмају вигае него средњп број варпјетета. Код

велпкпх родова Фела су врло прнсно али нејед-

нако међу собом сродне, градећи мале групе око

другпх Фела. Феле врло прпсно сродне с другпм

Фелама пмају по причинп скучен опсег. У свему

том Феле великих родова јесу врло аналоге с ва-

рпјететпма. Ж, нама је врло јасна та аналогпја

ако су Феле једном бнле као варпјетети, п ако су

се пз варпјетета развиле; на против, крајње иам

је непојамна, ако су Феле створења незаввсна.

За тнм, впдесмо, да су Феле у најбољем цвету

плп Феле владајуће пз већих родова у свакој класп;

п, да оне у средњу руку производе највише ва-

рпјетета; и, да тп варпјетети, као што ћемо дод-

није још боље впдети, теже да се прометну у нове

п разлпчне Феде. На тај начин већп родови теже

да join већп постану; п у целој природи живи

облпцп који сад владају, теже, да не престану

владати п у будуће, остављајућп накоп себе многе
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модпфиковане и за престо спремљене потошке. Алн,

ходом, којп ћемо по том објаснптп, већп родовн

хпте да се раздробе у маде родове. И тако се

облидп жпвота у целој прпродп деде у групе, од

којих су једне потчпњене другпма.
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ГЛАВА III

Борба за опстанак

ТБЕН ОДНОШАЈ ПРЕЗГА ПРИРОДНОМЕ ОДБПРАЊУ. ТЕРМПН УПО-

ТРЕБЉЕН У ШПРОКОМЕ ЗНАЧЕЊУ. ГЕОМЕТРПЈСКА СРАЗМЕРА

НАМНОШАВАЊА. БРЗО НАМНОЖАБАЊЕ ПОДНБЉАНЕ ЖПВО-

ТПЊЕ П БПЉАКА. СМЕТЊЕ НАМНОЖАВАЊУ. ОПШТА

УТАКМПЦА. ЕФЕКТП КЛПМЕ. БРОЈ ПНДПВПДуА ПО-

МАЖЕ. ЗАПЛЕТЕНП ОДНОШАЈП БИЉА П СВЕ

ЖПВОТПЊЕ У ПРНРОДП. БОРБА ЗА ЖИВОТ НАЈ-

ЖЕШЖА ЈЕ МЕКУ ПНДПВПДУАМА П ВАРПЈЕТЕТП-

МА пстефеле: често је takobep жестока

П МЕВУ фелама пстога РОДА. ОДНОША Ј

ОРГАНПЗМА lIPEMA ОРГАНПЗМУ НАЈБАЖ-

ННЈП ЈЕ ОД СВИЈУ ОДНОШАЈА.

Борба за оистапак.

Пре, него што уђезг у предмбт ове гдаве, мо-

рам прпступпти с неволико прнмедаба, да бп по-

казао у каквоме одношају стоји борба sa опстанак

према прнродномеодбнрању. У посдедњој гдавп вк-

дпдпсмо, да међу органским створењима у дивљини

нма неке пндпвпдуадне раздпке: ја до душе нп-

сам знао, да је то п кад било нијекано. За пас

нпје важно, хоће дн се множина сумњпвпх обдика



зватп Фелсш, подфелом плп варпјететом, какав ће

ранг добптн, на прпмер, две трп стотнне сумвп-

впх облпка британског бпља, ако се само експ-

стенцпја некпх добро обедеженнх варпјетета до-

пустп. Адп, сама експстенцпја пндпвндуадне ва-

рпјацпје п неколпко доброо бедеженпх варпјетета,
и ако нам сдужп као основпца цедом деду, ппак

нам мадо помаже да разумемо како су Феде у прп-

родп постаде, Како су постада сва она дпвна прп-

дагођпвања једног деда органпзацпје на другп п

на жпвотне увете, п једнога органског створења

на друго? То дпвно узајамно прпдагођпвање мп

впднмо најбоље на детду ппа пмедп; мадо мање

впдпмо га на спћушном паразпту, што впсп о длацп

каквога четвороногог, пдп о перцету какве птпце;

па онда, впдпмо га у структурп тврдокрпдаца, којп

кроз воду роне, у перјастпм семенкама које нај-

сдабпјп дахор носп; једном речп, впдпмо га свуда

п на сваком делу света органског.

Адп, може се запптатп, како то, да се варпје-

тетп, које сам ја назвао Федама у започетку, нај-

посде прометну у добре п раздпчпе ®еде, које се

махом много впше међу собом раздпкују, него

што се раздикују варпјететн исте Феде? Како да

постану оне групе од Фела, које се зову раздпчнп

родовп, п које се већма међу собом разлпкују, него

што се раздпкују Феде пстога рода? Свп тп ре-

зудтатп, као што ћемо потпунвје видетп у гдавп

која долазп, потцчу пз борбе за жпвот. У тој ће

борбп варпјацпје, па ма како мале бпле п ма пз

којпх узрока постаде, ако су само ма п најмање
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Еорнсне јединкама Феле у њпхнпм бескрајње за-

плетеннм одношајпма нрема другнм органскпм

створењпма н према животним уветпма, тежити,

да сачувају такве једпнке; и у опште, наследством

прећп ће и на потошство њпхово. То потомство

пак, имаће више пзгледа да се одржи, јер од много

једннака Еакве Феле, која се перподично намно-

жава, само неколпко њпх може друге надживетп.

Ја сам назвао тај принцип, по коме се одржава

свака ма и мајмања само корпсна варпјацпја, тер-

номПриродно Одбпрање, хтевшп тако да означпм

његов одношај према човечјој моћп одбпрања. Али,

израз, којиш се често служн г. Херберт Спенсер,

„Згодније наджпвљује”, тачнији је, п по каткад

тако нсто лагодан. Ми смо впдели да човек од-

бнрањем својпм може доћн до резултата велп-

ких, н да може органска створења прнлагодитн

према својим цељима, нагомилавајућп шале алп

корпсне варнјације, које му сама прнрода нудп.

Али, природно је одбирање, као што ћемо доцппје

видети, спла једна, која је непрестано азур заде-

лање, и која је несравњено већа од слабога људ-

скога уппњања; као што су дела природе у опште

несравњива с делима вештине.

Сад ћемо мало детаљније да претресемо борбу

за опстанак. У једноме будућему делу моме, пред-

мет овај, по његовој заслузн, биће опширније из-

ложен. Старнјп Де Кандол п Аајел, пространо су

и философскн доказалп, да сва органска створења

стоје у жестокој узајамној утакмнци. Што се пак

бпљака тиче, нпко чнје претресао туствар с више
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умља п вештнне, него Ј. Херберт, декан у Манче-

стру, што је очевпдно резултат његовог велпког

хортпкултурног знања. Нпшта нпје лакше до у

теорпјп прпзнатп пстпнптост унпверзалнеборбе за

живот, а нпшта теже, бар женп се тако чннп,

него непрестано то закључење на паметп држатп.

А све дотле, док се оно са свпм у ум не увртн,

цела економпја прпроде, са свпма Фактима по-

деле, с реткостпма, пзобпл>ем, пропадаљем п ва-

ријадпјама, пзгледаће као кроз маглу, плп ће се

са свпм рђаво појмптн. Мп впдпмо на лпцу прп-

роде радост: мп често впдпмо пзобпле у хранп:

алп не впдпмо, плп заборављамо, да птпце, које

весело око нас цвркућу, махом жпве од пнсеката

плп од семеља, да дакле пзједна затпру живот;

плп, мп заборавламо, колико тпх певачпца, пли

колпко њихнпх јаја, плп колпко тпћа њпхнпх не-

престано пропада од тичурпна грабљпвпх, плн

од другпх грабежљпвпх жпвотнња; мп немамо увек

на паметп, да, ако сад може бптп да пма хране

у изобиљу, у другим је сезонама н у другпм го-

дпнама може не бнтп.

Термпн ЈБорба за Оистаиак уиотребљен у широкоме

значењу.

Треба мп казатп, да ја термпн овај употреб-

љујем у опшпрпом п метаФорном значењу, разу-

мевајућп под њпм завпсност једнога створења од

другог; и, што је још важнпје, разумевајућп не

само жпвот лндпвпдуе, већ п успех њевпн у жп-
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воме настављању веном кроз потомство. За две жи-

вотнње пз ЕЛасе зверова, у време гдадп, слободно

се може рећп, да се боре за храну п живот. Адп

п за бпљку какву, на пвпцн пустпве какве, каже

се: да се бори за жпвот противу суше, прем да

бп у томе догађају много прилпчнпје бпдо рећн,

да она од вдаге зависи. За једну бпљку која го-

дпшње тисућу семенака справи, од којпх у средву

руку само једна сазре, слободно се може рећи, да

се борп с бпљкама од псте плп од друге врсте, које

су већ земљу поселе. Имела завпси од јабуке п од

још неколпко другпх дрвета, па се ппак само у пре-

носном смпслу може рећи, да се она с впма боро;

јер, што впше бокорова тога паразптног бпља на

дрвету каквом буде бпло, тим ће све скорије оно

закржљатн п осушпти се. Мецу тим, много бп се пре

рећп могло за много пмела, којпх бокорје у густо

расте једно крај другог на пстој грани, да се оне

међу собом боре. Како пмелу птпце разносе, то

вен опстанак од птшха завпсп; п‘ тако бп се у

Фпгури могло рећп, да се имела бори с другим

биљкама што јагоде роде, преко птпца, мамећп пх

да јој семенке пождеру п да пх на далеко разне-

су. У тпм дакле разлпчптпм значењпма, која једна

у друга прелазе, ја сам лакоће радп употребпо

општп термин: Борба за Опстанак.

Геометријска сразмера нампожавања.

Борба за опстанак немпновно потиче из ве-

лике сразмере по којој сва органска створења теже-
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да се намноже. Све жнво, што за време свога при-

роднога века носи жного јаја идп справља много

семенака, мора претрпетп поразу, илп у некоже пе-

рподт, века свога ими у некој доби годишњој, иди

иначе ма како сдучајно, јер би се иначе пб прпн-

дпиу геометрпјског намножавава број индивидуа

тако брзо и тако ужасно умножио, да нпкакав

предео не бп кадар бпо изхранитп ту спдеспју. Па,

како се више јединака рађа него што опстати може,

то у сваком догађају мора се заврћп борба за оп-

станак, пдп, између једпнака исте Феде; пдп, пз-

међу јединака разних Феда; пди, најзад, борба с

Фпзичнпм животнпм уветима. То је мадтусова тео-

рија само с впше снаге прнмењена на цедо цар-

ство животиња п бпљака, у коме се не шоже храна

вештином умножнтп, нити се умнпм забранама

шоже на пут стати парењу. ГГрема томе, дакде, п

ако сад неке Феде могу брже пдп спорпје бројно

напредоватп, свпма нпје могућно, јер бп им пначе

свет тесан бир.

Нема пзузећа од правнда, по коме се свако ор-

ганско створење по прпродп својој тако сндно на-

множава, да, кад не бп бпдо затпрано с друге које

стране, то бп земљу прекрпдпдо потомство цпгдо

једног пара. Па п човек, којп се пначе споро

множп, дупдпрао је број свој за двадесет и пет

година; п, кад бп се даље тако намножавао, то за

маже него тисућу годпна, у ствари, пород љегов не

бп пмао где ногом на земљу стати. Лпне је про-

рачунао, да, када бп једна једногода бпљка спра-

вида само две семенке, а такве скоро рећп не-
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роткнве међ биљкама нема, п кад бп венн

семењацп пдуће годпне справилп опет само две,

пт, д., то бп за двадесет годпна бпло хпљаду

хпљада таквих бпљака. Сдон се бројн да се нај-

спорпје плодн од све јкпвотнње познате нам, п ја

сам се потрудпо да ухватпм рачун веројетног мп-

нпмума од срезмере прпродног плођења његовог.

Најспгурнпје ће бнтп ако узмемо, да се слоп ло-

чпње парнтп кад навршп трпдесету годпну, п да се

до деведесетегодпне своје парп; да за то време ше-

сторо слончадп окотп ; п, да сто годпна жпвп. Ако

је сад то тако, онда бп после перпода од 740—750

годпна скоро деветнаест мплпјона слонова ходало

ио земљп, п то све потомство дигло једног пара.

Алп, мн пмамо п бољпх доказа о овом предмету

од теорпјскпх умовања, на име, многобројне опп-

сане случајеве чудно брзога намножавања разлпч-

не жнвотиње у днвљннп, кад су пм прплике по-

вољне за две трн сезоне устопце. И
,

још сјај-

ппјпх сведочанстава даје нам наша домаћа жпво-

тнња разлпчних врста, која је на разнпм дело-

внма света подпвљала; тако, да кад уверавања о

брзом намножавању коња н говеда, којп се пначе

споро множе, у Јужној Амерпцп п од скора у

Аустралпјп не бп бнла потпуно аутентнчна, мо-

рала бн допста пзгледатп са свнм неверојетна. Тако

је нсто нс бнљем. Моглн бисмо навестп много-

бнљака туђпнака, које су се са свпм одомаћпле п

постале бпљке обичне на целом острву каквоме
;

за време краће од десет година. Внше бнљака,
као што је Супага cardunculus (cardoon) п један
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вбсокп бадаљ 1

, које сад са свплг обпчно расту по

пространпм равнпцама Уlа Плате, п које готово

пскључно покрпвају тамо земљпно псвршје толпко

квадратнпх мпља, бпле су донесене пз Јевропе.
Тако псто пма бпљака уИндпјп, као што сам од

др-а Фелконера (Falconer) чуо, које сада раету од

Коморпнскога предгорја до Хпмалаја, а које су, о

том нема сумн>е, пз Амерпке тамо пренесене, по-

што је Амерпка нађена. У таквпм догађајпма, које

бпсмо у осталом без краја наводптп моглп, нпко

не мпслп, да је родљивост жпвотпње, плп да је

плодност бпљака од један пут п прпвремено на-

расла до неког впдљпвог ступња. НајпрпрОднпје

је тумачење, да су жпвотнп уветп бплп веома по-

вољнп, да су дакле мање страдалп п старп п младп

облпцп, тако, да је се скоро сав подмладак могао

одржатп п плодптп.Њихна пак геометрпјска сраз-

мера намножавања, која својпм резултатпма увек

упрепашћује, једпна је кадра протумачптп њпхно

брзо намножавање, п њпхно пространо распростн-

рање у новој домовпнп њпховој.

У дпвљпнп готово свака одрасла бпљка сваке

годпне справља семенке, а међу жпвотпњом ретко

која да се сваке годппе не парп. С правом дакле

можемо тврдптп, да сво бпље п сва жпвотпња тежп

да се памножп у геометрпјској сразмерп, да-брзо

1 На овоме месту стојн у оршчшалу реч v
Thistle“, а у

пемачком преводу v
Distel‘!

,
што по вуковоме речпику

значп ; бадаљ, бадељ, сјекавац, иасји стриц ; а по шу-

дековом, то ucto и још : баднљ п драч (Carduus), Пр.
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населп свако жплпште, на коме само поле пзгледа

пма да може опстатп, п да то геометријско тежење

е нампожавању мора бпти сузбпјано поразпма ма

у еом периоду века сваког створења, Наше бдиже

познанство с већпм домаћим жпвотпњама наводп

нас, по моме мишљењу, на кривп пут: мп не вп-

дпмо да та животпња баш тако страда, а не сећамо

се, колпко тпсућа ње годпшње рад хране заклано

буде. п колико у дпвљпнп ма на којп начнн пначе

пропадне.

Једпна разлнка пзмеђу оних органпзама, којп

годпшње носе безбројна јаја, плп справљају се-

менке на тпсуће, u опих, којп крајње мало про-

пзводе пли јаја или семенака, у томе је, што овпма

последњпмау повољнпм уветпма треба много впше

времена да један део предео потпуно населе, па

ма колнко он велпкн бпо. Кондор снесе само два

јајета, а њој двадесет, па опет на једном месту

може кондора много впше бптп него нојева. Се-

вернн галеб (Procelaria glacialis, Fulmaris glacialis,
Fulmar petrel) снесе само једио jaje, па ce ипак

држп да је он најмногобројппја птпца на свету. Је-

дна муха упљује по стотпну упљувака, а друга, као

на прнмер, Hippobosca, снесе само једно јајце, па

опет та разлпка не одређује колпко ће муха од

две Феле моћп опстатн на једном месту. Ведпкн

број јаја има важностп за оие Феле, које завпсе

од променљпве множпне хране, јер им допушта

да се брзо на број умноже. У осталом, реалнп зна-

чај велпке множпше јаја плп семенака у томе је,

што се њоме на карар доводп пропаст, која мора
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наступити у неком периоду живота; а тај је пе-

рпод у великој већпни догађаја ранп. Ако животпња

каква ма на који начпн може да заштити своја јаја

плн млад своју, онда пх може и у мањеи броју

пропзвестп, па ће се ппак средњп број потпуно

одржатп; ако ли пак многа јаја п млад пропада,

онда пх наравноморау велпком мноштву битп, пнале

ће се Феле затртп. Да се дрво какво у потпуном

броју своме одржи, и то дрво, које у средњу руку

живи тисућу година, довољно је да се за свих тп-

сућу година само једна једина семенка његова

справи, наравно, претпостављајућп, да та једпна

семенка не угпне, пда на згодноме месту нпћи

може. Тако, дакле, у свим прилпкама, средњп број

какве животиње плибпљке какве, зависи само по-

средно од броја њезпнпх јаја плп семенака њезпних.

Кад прпроду посматрамо, неопходно је нужно

да све напред поменуто једнако на уму пмамо,

и, да нпкад не заборављамо, е се о свакоме

органском створењу рећп може: да тежп крај-

њему бројноме намножавању; да неке дане жи-

вота свог мора у борбп провестп; п, да тешкп по-

рази непзбежно сустпжу плп млад плп маторде,

за време сваке генерацпје, плп у интервалама,

које се враћају. Нек се ма каква сметња отклонп,

нли нек се погпбија ма најмање смањп, па ће

број Фела готово на мах нарастн до неодређене

величпне.
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Сметње Намножавању.

Узроцн, Еоји сметају природном тежењу сваке

Феде к намножавању, јесу врло тамнп. Погдедајмо

најснажнпје Феде, п видећемо, што је већп љпхов

број, то је све веће п тежеве њпхово к даљем

намножававу. Ми не знамо тачно нп у једном про-

стом догађају које су те сметве. Адп, то нпје нп

мало чудно ономе, ко зна какве смо мп незнадпце

ihto се тог питања тпче ћа п у погдеду на човека,

којп је међу тпм несравњено познатпји, него ма

која друга жпвотнња. Предмет овај, (сметње на-

множававу) претресадп су врло дпвно многп ау-

тори, п ја се надам да ћу га у једноме будућем

деду моме издожптп много пространпје, обраћајућп

особпту пажњу на дпвљу жпвотпњу Јужне Аме-

рнке. Овде пак, само ћу да учпним некодпко прп-

медаба, управ, само ћу да напоменем чптаоцу не-

кодпке најважнпје тачке. Изгдеда, да јаја п врдо

мдада жпвотпва у опште највпше страда, али то

није непроменљпво правидо. До душе код биља

семве страшно пропадају, адп, по неком мојпм по-

сматрањпма,рекао бпх, да еамонпк впше страда од

тога, што мора да ниче на земљи коју су већ

друге бпљке густо обрасде. Самонпк веома упро-

пашћују раздпчни непрпјатељп. Тако, на пример,

на једном парчету земље, трп стопе дугачкоме а

две шпрокоме, опшанченоме п опдевљеноме, где

дакде впје могдо бптп попдаве од другог биља,

ја сам забедежпо све самонпкднце нашег домаћег

корова, како нпцаху, п од 357 њпх, не мање него

91СSIЕТЊЕ НАМНОЖАВАЊГГл. 111.



295 пропаде, махом сатрвено пужевима и инсектима.

Кад се пустп да расте отава на л.пвадп, која је

дуго времена кошена, а то исто вредп и за ли-

ваду, коју је стока са свпм попасла, то ie јапе

бпљке поступно убити бпљке сдабије, и ако су ове

са свим одрасле. Тако, од двадесет Фела које ра-

стијаху на једноме маломе парчету покошене ли-

ваде, (три стопе дугачкоме а четири широкоме)

внх девет пропаде, док остале ва снагу не стадоше-

Стање хране природно одређује свакој Фели

границе до којих Те се намножптп. Међу тпм, често

пута средњи број какве Феле не одређује то, што

она може да нађе хране; већ то, што она сама

на храну служп другпм жпвотпњама. С тога нз-

гледа готово без сумње, да множпна јаребпца, ле-

штарака, зечева пт. д. на велпкпм пмањпма по-

главито зависп од пропастп мале грабљпве жпво-

тпње. Кад у Енглеској за идућпх двадесет годпна

не бп ловљењем убилп нн један ексемплар дпв-

љачп, алп за то псто време кад не бп погпнула нп

једна од мањпх грабљпвпх жпвотпња, то бп, по

свој прплпцп, наком тога рока, бпло мање днвљачи

него што је сада нма, п ако сад годпшње стотпнама

плп тпсућама од ловаца пропадне. С друге стране

пак, у некнм случајнма, као на прпмер, код слона,

не може бнтн речп о пропастп од грабљпвпх зве-

рова ; јер ћа п нндпјскп тпгар ретко ће се усудпти

да јурне на слонче, кад је у крај њега мајка његова.

Прп одредбп средњег броја једне Феле, клпма

пгра врло важну улогу, п перподпчне сезоне стра-

шне зпме илп суше, пзгледају, као да су наЈвеће

92ОИЕТЊВ намножавањуГл. 111.



од свију тешкоћа. Ја сам цроценио (поглавито по

врло смавеном броју гнезда у пролеће) да је зима

1854-б упропастила четирп петине птпца само на

моме имању, а то је ужасни помор, кад се сетпмо

да се умираве десет од стотпне рачува као ве-

лики упадак при људским епидемијама. Жзгледа

на првн поглед, као да је рад клпме са свпм неза-

висан од борбе за опстанак, алн у толпко, у ко-

лпко она махом радн на унмање хране, она завађа

индпвпдуе, не гледећп јесу лп оне од једне плп

од различних Фела, само ако се хране једпом вр-

стом хране. Па баш н кад клнма, на прплику

страшна хладноћа правце делује, то ће највнше

страдати најслабнје јединке, плп оне, које су прп

све janoj зими најмање хране имале. Кад путу-

јемо с југа на север, плп из влажнога у сув предео,

ми непроменпто впднмо, како неке Феле поступно

све ређе и ређе бпвају и како пх најпосле са свпм

нестаје; па, како нам промена клпме највпше у

очп пада, то мн покушавамо да цео тај шект при-

пишемо правце њеном делању. Али, то је погрешно

гледиште. Ми заборављамо, дасвака Фела, па u онде

где је највпшепма, увек мора да претрпи страшну

погибнју у извесном периоду века свога, од не-

пријатеља плп од такмаца који се с њом о исто

место пли о псту храну боре; н, сад, ако те не-

пријатеље пли те такмаце ма н најмање повладп

каквамалапроменпцаклиме, онп ће се умножити, и

како је већ свако местанце препуњеностаиовнпцима,

то она друга Фела мора поћн на мањак. Кад к југу

путујемо п видимо Фелу какву како упма, можемо
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сигурнп бпти, да узрок том уимању толико исто

иежи у другој којој Фелн која је поњегована, ко-

лико и у оној које нестаје. Тако је исто и кад

иутујемо к северу, само у нешто мањем степену,

по ием број Фбла свијуврста, па дакле и број так-

маца, северу пошав нде на мањак. С тога дакле-

ндућп к северу пли пењући се уз. брдо, мимного

чешће наплазпмо на закржљане обднке, које је за-

кржљавио неиосредни штетнп утицај кдпме, него

идућп к југу пдп содазећп нпз брдо. Кад дођемо

до арктпчног регпјона, пди до пданинских снеж-

них висова, пдп до апсодутне пустпне, мп видпмо,

да се борба за жнвот водп готово једино с еде-

ментима.

Да кдпма радп махом посредно, идућп на руку

другпм Федама, јасно впдпмо пз необпчне множине

онога бпља, које у нашпм баштама са свим дпвно

дура, подносећп кдпму нашу, а овамо нпје кадро

да подпвља, јер не може да пздржн борбу с дру-

гпм нашпм домородним бпљкама, нптп може да

одбпје од себи пропаст, која му прети са стране

наше домородне жпвотиње.

Кад се Феда једна у врдо повољнпм уветпма на

мадоме месту каквом необпчно на број умножп,

онда се обпчно јављају еппдемпје, бар тако из-

гдеда у опште да бпва код наше дпвљачи, —п,

тако дакде, мпутомеимамо једну сметњу, која је

незавпсна од борбе за живот. Међу тпм, бар неке

од тпх тако званпх епидемнја, додазе од паразпт-

нпх црва, које помаже ма какав узрок, можда да-
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коћа' прелажеља међу пренасељеном жпвотпвом:

овде дакде пнало једну врсту борбе пзмеђу пара-

зпта п њпховпх хранптеља.

С друге стране опет, у. многпм је догађајпма

ведпкп број пндпвпдуа једне Феде, према броју не-

прпјатеља њезпнпх, неопходно нуждан за одржање.

С тога мп н можемо да пмамо тодпко пшенпде,

])епе и тд. с њпва наших, јер је семенака њдх-

нпх тма, према броју птпца које се тим семевем

хране; па ппак,’те птпде, п ако дмају у једном го-

дшНњем добу храће у пзобпљу, не могу да се умнож.е

према 'сувпшку ње, jep пх Зпма затпре. Међу тнш:

свак Зна, ко је ’ покушавао, како је тешко добптп

семке од некоДпко пшенипнпх вдатова, пдп Од не-

кодпкО струкова другог којег бпња, које по ба-

штама растб; менп ,је бар у таквим прпдпкама

свакп пут угпнуда свака семенка. То гдедиштт. по

коме је веднкп броЈ једпнака Ф'еде кавве неоп-

ходан за њен б.пстанак, тумачп нам по моме мп-

шљењу, нека цроста Факта уприродн, на пример,

то, што су по катшто врдо ретке бпљке врдо мно-

гобројненамадбмМестанцукаквоме накоме жпве; н

даље, то, што друштвене биљке, т. ј. онб, које у ску-

повима бораве, пмају једпнака у пзобпљу, па ба п

на сампм гранпцама окодпша њпховог. У тим дога-

ђајпма, јгогди бпсмо рећп, да биљка Такова може

опстатп само тамо, где су увети за жпвот њб тако

повољнп, да много једпнака скупа онстати може,

п да то баш п чува Феду од коеачне пропастп ње-

зине. Морам додатп, да се у многим овпм прпдп-

кама мора узети у обзир добар еФект укрпгтања
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и рђав еФект бдпског међусобног парења, ади о

томе ја овде не ћу пространпје говорптп.

Зашетени узаја.чни одношаји свега биља и све животиње у

Борби за оистапак.

.Има много догађаја који показују како су ком-

пдиковане п пеотекиване сметње в одношаји пз-

међу органских створења кад нмају да се боре на

једном мегдану. Ја ћу да наведем само један прост'

прпмер, којп ме је пнтересовао п ако је прост. У

СтеФодширу, на добру једног рођака мог, где сам

пмао прпднку за посматраве, беше врло велика и

врло неплоднапустара једна, ледпна, коју нпкад

није рука људска додпрнула; алп неколпко стотнна

јутара те пустаре, са свим једнаке прпроде, беше

пре двадесет и петгодина ограђено н засађено белпм

бором (Pinus sylvestrisL, ScotcLfir). Прозгена рође-

не вегетадпје узабрану билајеврло значајна: много

значајнпја, него што је промена, која се у опште вп-

дп, кад се с једног земљпшта пређе на са свпм

друго п са свпмразлпчноземљшпте. Не само да јесе

потпуно променпобројнп одношаЈ бнљака које обп-

чно на пустарама расту, већ сад у забрану успеваше

врло лепо дванаест бпљнпх Фела (траве п carices

не рачунећп) којпх са свим на пустарп не беше.

ЕФект на пнсекте морао је бптп много већп, јер

у забрану беху са свим обпчне птпце од шест вр-

ста које се пнсектпма хране, док се иначе те птпце

на пустарп нпкако не впђаху, већ са свпм друге

. две трп врсте, које су такођер пнсектождере. У
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овозг првмеру впдпмо, како је велпкп е®ект само

од тога, што је дпгл.о једна врста дрвета заса-

ђена, по нем нпшта друго нпје учињено, до што је

оградом стопп спречено да не улазп. Алп, какоје

ограда важан елемент, ја сам још боље впдео бдпзу

Фарнхама у Суреју. Ту беху велпке пустаре с не-

коликпм шумпдама старог бело-борја на удаље-

нпм брежуљцпма. За посдедњих десетакгодпна,ве-

лпке просторпје беху заграђене, п на њима сада

нпче самоникло бело-борје тако густо, да опстатп

не могаше. Пошто сам се уверпо да тп Фпданп нпсу

бплп посејанп пди пресађенп, ја сам севеомаза-

чудпо броју њпховом, тако, да сам се упутпо к

некпм местпма с којих сам могао пматн преглед,

пс којпх сам могао пспптатп стотпне јутара нео-

грађене пустаре. У стварп, ја нисам могао вндети

ни један једннп белн бор, оспм старпх засађеепх

шумица. Гледајућп пак пажљпвије бпљке ва сло-

бодној пустарн, нађох множину самонпклпца п

малпх дрвета, које су говеда пзједна брстпла. На

једном парченцету, које је бпло велпко квадратнп

јард, п које је неколпко стотпна јарада удаљено

од једне старе шумпце, ја сам избројао трпдесет

н два мала дрвета ; п једно, којега двадесет п шест

котурова (лета) показпваху да је кроз толпко

годпна узаман покушавало да пздигне главу своју

над осталом вегетацијом пустаре. Нпје дакле чудо,

што је земљу одмах покрпла честа од снажнога

младог борја, чпм је ограда дигнута. Па ппак,

пустара је ова бпла тако страшно неплодна, н

тако огромна, да нпко не бп могао мпслити, е је
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стока тако често и тако успешно рану своју овуд

тражпда.

Овде вндимо, како стока алсол.утно, одређује

опстанак белог бора; а у лшогпи другпм краје-

впма света, опет впдимо, :како инсекти одређују

опстапак стоке. Парагвај нам зар даје најбољи

пример томе, јер у њему нпкад не подпвља ни

говедо, нн коњ, нп пас, па. п ако п северно и ју-

жно од Парагваја пмају дедн чопорп те жпвотиве

у дпвљем стаљу. Азара (Azara) и Ренгер (Eengger)

доказадп су ,да то завнсп од множпне некпх муха

у Парагвају, које јаја своја подажу у пупкове те

жпвотпње чрм се окотп. Умножаван.е пак.тетако

многобројне мухе, мора бпти редовно спреиено ма

чпм, по свој прпдпдп другпм паразптнпм пнсек-

тпма. С тога дакде, када бп.се у Парагвају сма-

њпо број пзвесннх птпда пнсектождера, то бп број

паразптнпх пнсеката порастао; тпм пак смањио

бп се број онпх муха што пупкове запљувавају,

н тада би п говедо п коњ подпвљади, што би

опет спгурно веома пзменпдо вегетацију, као што

сам ја то посматрао у некпм дедовпма Јужне Аме-

рпке: то бп пак јако .утпцадо на пнсскте, а овп,

као што смо у СтеФодшпру видедп, на птпце које
се пнсектпма хране, пт. д. круг тај бпва све већн

п све запдетенпјп. У прпродп нпсу одношајп тако

простп. Борба за борбом мора се пзједна понав-

љатп са променљпвом срећом; п у дугоме вре-

мену снаге тако на карар дођу, да се обднчје прп-

роде за дугр не мења, п ако бп често најмања

маденкост донеда победу овоме пди ономе орган-
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ском створевву. Прп свему том, наше је незваве

тако веливо, а наше посвајаве тако впсоко, да се

још чудпмо кад чујемо е се неко органско ство-

реве угасило; пне впдећп узрока, ми познвамо

катаклизме у помоћ да свет опусте, плп прона-

лазимо законе о трајаву облика жпвота.

Подстакнут сам да наведем јоште један пример,

који показује, како су бил.ке п жпвотпње, које ме-

ђусобно стоје најудаљенпје наскалама прпроде,по-

везане ткањем једним од комплнкованпх одношаја.

Ја ћу по том пматп прплпку да покажем, како

туђинку Lobelia fulgens у мојој баштп нпкад не

посећују инсектп, п како она, радп вене особпте

структуре, нпкад не справља семенке. Скоро свп

нашп каћунп, апсолутно захтевају да пх пнсектн

походе, да им покупе заплођујући прах, п тако

да пх оплоде. Ја сам пз експерпмената видео, да

су бумбарп готово неопходнп да оплоде дан п ноћ

(Tiola tricolor, heartsease) , јер остале пчеле не

слећу на то цвеће. Ја сам, даље, нашао, да су

посете пчела неопходне, да оплоде неку врсту де-

телпне: на прпмер, двадесет главпдакрстп-куне-

детета (Trifoljum repens, Dutch clower), којпма су

пчеле доходпле, справпле су 2290 семенака, а два-

десет других гливида, које су од пчела заштп-

ћене бнле, нису справпле ни једне. И даље, сто

главпца црвене детелине (Trifolium pratense, red

с!омтег) справило је 2700 семенака, а толпко исто

само заштпћених главпца, није справило нп једне.

Бумбареви посећују само црвену детелпну,јер остале

пчеле не могу да дохвате меднпк њезнн. Мпслпло
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се, да п гриња може да оплодп детелпну; алп, ја

сумњам, барем што се дрвене детелине тпче, јер

је грпња сувпше лагана, да крила крунпце на ниже

новпје. Према томе дакле, моглп бпсмо као врло

веројетно казатп, да, када би у Енглеској део род

бумбарева пзумрво, пли кад би се веома разре-

дио, онда бп и биљка дан п ноћ плп црвена де-

телпна врло ретка постала, нли са свпм пзумрла.

Број пак бумбарева у каквом пределу у велпко за-

впсп од броја пољскпх мншева, којп пм руше саће

и кваре гкезда, и пуковник ЕБуман (Пешпан), који

је дуго посматрао жпвот бумбарева верује „да на

тај начпн впше од две трећине бумбарева про-

падне у Енглеској“. Множина пак пољских мп-

шева, као што је свакоме познато, завпси од мно-

жпне мачака. Псти пуковнпк каже: „Блпзо села и

малпх варошпца, ја сам налазио гнезда бумбарева

много чешће, него ма где на другоме месту, што

ја прпппсујем броју мачака, које мпшеве затпру*.

С тога, дакле, врло је веројетно, да је велика мно-

жпна неке жпвотпње пз мачјег племена на не-

коме месту, од одсудног утицаја на множпну из-

весне бшвке туна, п то најпре преко мишева, а

после преко пчела!

Свака #ела пма сигурно много разлпчнпх пре-

прека, које раде у различнпм перподима века ње-

зпна, п за време разлпчнпх годпшњпх доби; једна

од тпх препрека, плп неколнко њнх, јесу у опште

најјаче; алп, без сумње, све одређују средњп број,

плп ћа п одстанак Феле. У некпм се случајпма

може доказати, да најразлпчније сметње делају.
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на Фелу какву у разлпчнпм пределпма. Кад по-

гледамо на биљке н жбунове, којп густо обра-

стају обале, ми смо склонн да прпппшемо п њп-

хне сразмерне бројеве п њпхне врсте ономе, што

зовемо случајем. Али, како је то погрешно ! Сваки

је слушао, да кад се у Амерпцн шума каква окрчи,

на ономе месту нпкне са свпм друга вегетацпја;

па ипак Је посматрано, да на старпм пндпјскпм

развалпнама у Јужнпм Уједпњенпм Државама, које

су пре морале на крчевпнп подпгнуте бптн, сада

расте псто дивео шаренпло и иста сразмера вр-

ста, као и у облпжвпм нетакнутпм шумама. Ка-

ква је ту борба морала бнтп, кроз толпка столе-

тпја, међу најразлпчнпјпм врстама дрвета, од ко-

јпх свако сваке годпне баци семака својпх на тп-

суће; какав лп је бој морао бити, пзмеђу једнога

пнсекта п другог илн између пнсеката, пужева

п друге животпње с птпцама и зверовима граб-

лшвпм, од којпх свако хоће да се умножи, а

свако живи о животу другог, хранећп се њнм,

плп дрветима, пли семенкама п саморастом, илп

онпм биљем, које је већ обрасло површје земљнно,

те тако спречнло растење дрвета ! Бацпте шаку

перја у вис, п свако ће перце пасти на земљу по

одређенпм законпма; алп, како је проста та про-

блема, где ће свако перце пастн, према акцпји и

реакцпји безбројпога бпља и животпње, која је од-

редпла у току векова сразмернп број и врсте би-

љака, које сад расту на старим нндпјскпм разва-

линама?!

Завнсност једног органског створења од другог,
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као паразвта од свог хранптеља, постојп у при-

родп у опште међу створевпма, која с-тоје разда-

леко на скапп прпроде. Тако је по каткад и код

онпх органпзама, за које се управ може рећп, да

се међу собом за опстанак боре, као што је на

прпмер догађај пзмеђу травождера и скакаваца.

Али, борба ће свакојако пајжешћа бптп, међу је-

дпнкама исте Феде, јер оне живе на пстој обда-

стн, хране се пстом храном, п пздожене су пстпм

опасностпма. Код варпјетета псте Феде борба ће

у опште бптп готово тако исто жестока, п каткад

впдпмо да се код шгх борба на брзо свршава: на

пример, ако више варпјетета пшенице заједно по-

сејемо, па смешено семе њпхно опет посејемо, то

ће они варпјетети, којп најбоље то земљиште пдп

ту кдпму подносе, пди, којп су опште одпрпроде

најпдодовптији, све остаде варпјетете надвдадатн;

п, какосадтнуспешнн варијетети највише семенака

справљају, то ће наравно за кратко време све остаде

варнјетете затрти. Да бп запатпди ћа п тако сродне

варпјетете, као што су разнобојне Lathyrus odo-

ratus, (sweet-peas) морамо пм одедпто сваке го-

днне семенке прпбратп, па пх онда у потребној

сразмерп свакп пут пзнова смешатп, инане ће сда-

бпје врсте бројем својпм нзједна на мањак пћп, н

вајпосде са свнм пшнидети. Тако је псто пс раз-

дичнпм варнјететима оваца: веде, да једнп пда-

нпнскп варпјетети хоће да затру друге пданпнске

варпјетете, тако, да пх нпкако нпје могућно заједно

држатп. А то псто бпва п кад се внше раздпп-

нпх варпјетета обнчне ппјавпце заједно држп. Шта
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внше, могдо бп се посумњати, да ли варпјететп

ма које наше домаће животиве пди бнљке, пмају

■са свпм ону исту снагу, хабитус п констптуцпју,

коју су имале њнхне смешане основе, и да лп бп

кадрп бплп одржатп псконску сразмеру (међу тпм

да укрштања не буде) ма само кроз неколпко по-

колења, када бп се морали борптн онако, као што

се организмп у дпвљпнп боре, п кадасеменке њп-

кове п млад њпхна не бн бнла сваке годнне очувана

у нравој сразмерн.

Борба за живот пајжешКа је међу индивидуама и

варијететима истих фела.

Како Феле нстог рода, обпчно, прем да не увек,

много лнче једне на друге, хабптусом, констпту-

дпјом п свагда структуром њпховом, то ће борба

међу њнма кад у узајамну утакмнцу ступе, бпти

у опште много жешћа, него што је борба међу

Фелама разних родова. Ми то најбоље вндимо у

скорашњем распростпрању једне Феле ласта по јед-

номе делу Уједпњенпх Држава, што је бпло узрок

уимању друге Феле; за тим, у скорашњем умно-

жавању једне врсте дрозда, која се зове дрозд-

нмелаш (Turdus viscivorus, mistloe-thrusb) у јед-

жоме крају Скотленда, што је бпло узрок упмању

друге врсте дрозда, којасезове дрозд-певач (Tur-
dus musicus, song-thrush'); п

,
најзад, како често

чујемо, да је једна Фела пацова заступпла другу

Фелу у најразличнпјпм климама!

У Русији је мала азнјска буба шваба (Blatta,

cocroach) свуда око себе разјурила своју већу свој-
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ту. У Аустралпјн је пчела дошљакиња брзо пско-

ренпла малу домородну пчелпцу без жаоке. По-

знато је, да једна #ела горушпце (Sinapis arvensis

L. charlock) затпре другу Фелу; пт. д. Ми као

кроз маглу назиремо, за што борба мора бити же-

стока међу најсроднијпм облпцпма, којп скоро нсто

место запремају у економпјп природе; алп спгурно

ни у једном догађају нисмо кадрп прецпзно ка-

затп: за што једна Фела побеђује другу, у велпкој

борбп за живот?

Из реченога могло би се нзвести врло важно

закључење, на нме, да структура сваког органског

створења стоји у најбитннјем, прем да често скри-

веноме одношају, према свпма другпм органскпм

створењима, с којпма се оно бори хране радп плп

места радп, плп од којпх оно треба да утече, плп

којпма се оно хранп. То се лепо впдп на струк-

турп зуба п канаџа тпгра, н на ножпцама и ква-

чпцама онпх паразита, који о тпгровој длацп впсе.

До душе, на дпвнпм перјатим семкама маслачка

(поппно гумно, од грознице трава, Leontodon ta-

гахасшп, Тагах. dens leonis, Dandelion) п на пло-

снатпм и перјатпм ногама Dytiscus-a впдп се, да

је одношај пзнајпре утврђен само према елемен-

тнма: према ваздуху п водп. Али, корпст од пер-

јатог семена без сумње стојп у најблпжем одно-

шају према томе, што је земљу већ густо обрасло

друго бпље, тако, да перјате семке могу најдаље

доспетп, и могу пастп на голо, још незаузето зем-

љнште. Код Dytiscus-a пак, структура љеговпх

ногу, која је тако дпвно прнлагођена нагнурање
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по водп, чпнп, те онможе у борбу да ступп с дру-

гима воденпм пнсектпма, може да јурп за својпм

пленом, п може да утече, ако га друга животпва

каква плена ради потера.

На првп поглед пзгдеда, да готовпна храпе -у

семенкама многога бпља нестојп нп у каквом од-

ношајт према другпм бпљкама. Ади, пз брзога ра-

стења младпх клпца, које у сред траве из таковнх

семенака ничу, као што су, на прпмер, семенке со-

чива п боба, може се мислпти, да је готовина хране

у семенкама поглавпто за то, да помогне растењу

клпце, док се она с другпм одраслпм бшвкама у

наоколо борп.

Погледајте само биљку какву у средпнп обла-

стнњезпне, па се запитајте: за што се не удво-

стручи, плп за што се не учетворостручп број њен?

Мп знашо, да она може врло дивно да подпесе

мало впше топлоте плп хладноће, мало внше влаге

пли суше, јер на другош месту она спорп у пре-

делу нешто топлпјешу нли хладннјешу, нешто влаж-

нпјему плн сушнпјему. У овом случају впдпмо јасно,

да, кад бпсмо мпсаоно пожелелп да дамо биљци

каквој снагу да се на број увећа, шп бнсшо јој

шоралп датн неку надмоћност над њенпм супар-

нпцама бпљкама, плп над жпвотпњом која се њом

хранп. На гранпци њезиног геограФСког опсега,

промена констптуцпје према климп, бпла бп очевп-

дно корисна по такву биљку; алп ми ишашо разлога

веровати, да је врло мадо таких бнљака плп жпво-

тиње, која би се тако далеко распрострла, да јој још
јединп непрпјатељ остаје сурова кднша која је за-
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тире. Борба за живот престаје тек на крајњој гра-

ници живота, у арктичшш регијонпма, или на.

ивидама најгрознијнх пустпља. Земља може бити

врло хладна илп сува, ипак ће се на њој оно мало

Фела, или оно мало једпнака псте ®еле боритп за

најтоплпје пли највлажннје местанде.

Из овога, дакле, можемо видети, да кад биљка

каква пли животиња каква дође у нов предео ка-

кав, међу нове конкуренте, то се и увети живота

везвног у опште врло значајно мељају, и ако је

овде клпма може бптп са свпм онака пста, као

што је била и у старој постојбнни њезпној. Ако

бисмо дакле пожелели да се средњп број какве;

биљке плн животнље у љезнној новој отадбини

умножи, моралн бисмо јој природу везину сад.

са свим пначе модиФиковатн, него што бисмо је мо-

днФпковалп у старом жплишту везпном; овде сада

моралп бнсмо јој датп неке користп над са свпм

другпм конкурентпма илп нспрпјателлма, него што

су онп, с којпма се она у своме староме жплншту

борпла.

Добро је покушатп уображењем да дамо Фелп

каковој падмоћност над другом Фелом. По свој при-

лицп, пн у једном догађају мп не бисмо зналп шта

да јој учпнпмо. То нас може најбоље уверптп о

нашем незнању узајамнпх одношаја свпју орган-

скпх створења; а то је уверење толпко псто по-

требно, колпко је тешко до њега доћп. Све што

можемо чпнитп, јесте, да једнако држпмо на уму:

да свако органско створење тежп да се намножп

у геометрпјској сразмерп; п, да ма у коме перп-
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оду века свога, плн. ма у коме добу од годнне, у

свакој генерацији плп после почнвака, мора да се

борп sa опстанак, п мора да претрпп грдне гу-

бнтке. Еад о борбп овој промпшљамо, можемо се

утешити потпунпм веровањем, да борба прпроде

нпје без престанка, да се у њој страх не осећа,

да је смрт у опште брза, п да само оно наджп-

вљује п остаје за плођење, што је снажно, здраво

п сретно.
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ГЛАВА IV

природно одбирање; или згодније

надживљује

ИРПРОДНО ОДБИРАЊЕ. ЊЕГОВО ДЕЛАЊЕ СПОРЕЂЕНО С ОДБИРА-

ЊЕМ НОВЕЧЈПМ. ЊЕГОВО ДЕЛАЊЕ НА ЕАРАКТЕРЕ МАЊЕ ВАЖНО-

СТИ. ЊЕГОВО ДЕЛАЊЕ НА СВАЕУ ДОБ П НА ОБА НОДА. ПОЛНО

ОДБПРАЊЕ. 0 ОПШТЕМ УКРШТАЊУ МЕЖУ ННДПВПДУАМА ПСТЕ

ФЕЛЕ. ПРПЛПКЕ ПОВОЉНЕ П ПРПЛПКЕ НЕПОБОЉНЕ ЗА РЕ-

ЗУЛТАТЕ ПРПРОДНОГА ОДБПРАЊА. НА UME ; УКРШТАЊЕ, ОСА-

МЉЕНОСТ, БРОЈ ПНДИВПДУА. РАД ПЗ ТПЈА. ПРПРО-

ДНО ОДБИРАЊЕ УЗРОКУЈЕ ПРОПАСТ. РАСТУПАЊЕ КА-

РАКТЕРА, ПРЕМА РАЗЛПДП ЖПТЕЉА КАКВЕ МАЛЕ ОБЛА-

СТП U ПРЕМА ПОДПВЉАВАЊУ. ДЕЛАЊЕ ПРПРОДНОГ

ОДБПРАЊА, КРОЗ РАСТУПАЊЕ КАРАКТЕРА П КРОЗ

ПЗУМПРАЊЕ, НА ПОТОМСТВО ОПШТЕГ РОДПТЕ-

ЉА. ТУМАЧЕЊЕ ГРУПОВАЊА СВПЈУ ОРГАН-

СКПХ СТВОРЕЊА. НАПРЕДАК ОРГАНП-

САЦИЈЕ. НПЖП ОБЛПДП ОСТАЈУ.

КОНВЕРГЕНЦПЈА КАРАКТЕРА. НЕ-

ОДРЕЂЕНО УМНОЖАБАЊЕ ФЕЛА.

СУМАРНП ПРЕГЛЕД.

Природно одбирање.

КаЕО борба за опстанак, коју смо у гдавп што

је пред овом у кратко пзлолшдп, ради на вари-

јацпју? Може ли се прпнцпп одбпрања, којега смо

тако снажна впделп у руцп човечјој, прпменптп



и на природу? Ја мпслим, да ћемо видети, како је

делање оббга врло велпко. Сетпте се онога бес-

крајвег броја малих варвјадија п пндпвпдуаднпх

разднка, које бпвају на нашим домаћим пронзво-

дпма, п нешто мадо мање у прпродп; п сетпте се

•снаге, коју пма тежење к насдеђпвању. У ппто-

мпнп, може се сдободно рећп, цеда органпзацпја

постаје у неку руку пдастпчна. Ади променљивост,

коју на свпм скоро нашпм домаћпм пропзводима

впдпмо, нпје правце човек пронзвео, као што депо

Хукт.р п Аза Гре кажу, јер човек нпје кадар ва-

рпјетете нн пропзвестп, нптп њпхно постајање

спречптн; он може само очувати п нагомпдатп оне,

којп су се већем затекди. Човек ненамернонздаже

органска створења новпм и променљивим жпвотним

уветима, п променљивост сдедује; алп сдичне про-

мене увета могу се десптп н дешавају се и у прп-

родп. Сетпте се само, како су бескрајње компдп-

ковани и како су прпсно скопчани узајамнп одно-

шајн свпју органских створења, како једнпх према

другима, тако и свпју према њпхнпм физпчнпм

животнпм уветпма; према томе, дакде, сетите се,

како су могућне бескрајње раздпчне структурне про -

мене на сваком створењу, у промењенпм жпвотннм

уветима његовнм. Кад видимо, дакле, да су се дои-

ета догодиде многе варијацпје, које су човеку ко-

рпсне; то, може дп нам јоште пзгдедатн неверо-

јетно, да ее у току тодпкпх сукцеспвнпх генера-

цпја могу догодитп и друге варијацпје, које су у

неку руку корпсне самом створењу у његовој ве-

днкој н комплпкованој борбп заДкпвот ? Ако могу,
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онда, можемо ди се сумвати, (сећајући се да се

много више јединака рађа него што опстати може)

да ће оне индивпдуе, које имају нека прем да

врл.о мала надмоћија над осталима, имати нај-

више изгледа да надашвс, и да себи равне произ-

веду ? С друге стране опет, можемо сигурно рећи, да

варијација каква, ма и најмаве непробитачна, води

конаиној и неизбежној пропастн. То одржававн

пробитачних- индивидуалних разлика и варијацпја
и ништеве непробитачних, ја сам назвао Природно

Одбираве, иди Згодније надживљује. (Natural Se-

lection, or the Survival of the Fittest). Прнродно

одбнраве не дпра оне варијацпје, које нису ни од

користп ни од штете, и које по томе идп остају

као кодебљиви елемент, што јамачно впдпмо код

неких подиморфних Феда, иди се најпосде устане

у сдед прпроде организна пдп прпроде увета.

Неколпцина аутора је рђаво разумела термпн

Прпродно Одбправе, и пребацида му. Некн опет

мисдпди су, да природно одбнрање водп к про-

менљивости, и ако оно обухвата само обдржавање

оних варијација, које су већ ту, и које су проби-

тачне створењу у веговим уветима жнвотним. Нико

не пребацује пољско-привреднпку, кад овај го-

вори о великом еФекту човечјег одбирања; а у

томе догађају, индпвидуалне разлике мора дати

сама прпрода, и човек их само у једној цељн од-

бира. Други су опет замералп, да термнн „одби-

рање“ претпоставља свесни пзбор жпвотпње, која

се мева; н шта впше, ћа се говоридо, да бпљко

немају воље, п да се по томе прнродно одбпрање
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на впх применптп не може! У правом значењу

речп, наравно, термпн прпродно одбпрање јесте

погрешан; a.in
,

ко још коре хемичара, кад овај

говорп о пзборном сродству разл.пчннх едемената?

па нпак, за једну се кпселпну строго не може

казатн, да бпра базу с којом се једпнп. Зборнло

се, да ја говорпм о прпродном одбпрању, као о

актпвној сназп пдп о Божаству; адп, ко преба-

дује човеку, којп говорп о прпвдачењу тежпне,

која регулпше кретање планета у васнјонп? Свак

зна шта се мпслп, кад се такав метаФорнп взраз

употреби; а махом се без таквпх пзраза бптн не

може, јер су удобнп. Тако је исто тешко пзбећн п

олпчавање речи Прпрода; алп, ја под Природом'

разумем само агрегат акцлје п производ прпрод-

нпх закона; а под законом природнпм опет разу-

мем доказану сукцесију појава. Упознавши се мало

дубље са стварју, мпслнм, да ће се овп површнп

прекори лако заборавнти.
Мп ћемо најбоље разуметп веројетнп ход прн-

родног одбпрања, ако узмемо догађај један, прп

коме бпва каква мала Фпзнчна промена, на при-

мер, промена климе. Прп том ће се сразмернп број

становнпка у том пределу где је промена готово

непосредно променптн, и неке ће се Феле по свој

прилици са свим пстражитн. По ономе, што смо

видели, како су присно н замршено међу собом по-

везани становницн предела каквога, можемо за-

кључнти, да свака промена бројне сразмере ста-

новника, независно од промене клпме, мора врло

озбиљно утицати на остале. Ако је предео отво-
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рен на границама његовнм, то ће новн обднци сн-

гурно вагрнути у њ,ппо катшто озбпљно ће по-

ремети одношајешеких пређашњих староседелаца.

Сетпте се само, како је на свом месту казано,

колико је сплан дошљачкп утицај само једнога

дрвета, плп сисара једнога. Међу тим, ако је острво

какво, плп ако је предео какав од честп ограђен

барпјерама, те тако новн п лагоднијп облпцн не

могу слободно да у|у, онда ће на томе острву,

или на томе пределу, бптп таквпх места у еконо-

мпјп прпроде његове, која бн сигурно бнла пот-

пунпје заузета, када бн се некп од псконпх ста-

новнпка у неколпко модиФпковалп, јер када бн

предео за уљезе отворен бпо, онда 6п та места

онп заузелп. У такпм прилпкама, дакле, мале мо-

диФикацнје, које у неку руку помажу нндпвпду-

ама Феле какве, да се бољма прплагоде на про-

мењене увете њпхове, тежнће да се одрже; п прп-

родно одбпрање имаће отворено поље да ради на

усавршавању њпховом.

Мн пмамо разлога вероватп, као што је у пр-

вој главп казано, да промене жпвотнпх увета пза-

зпвају тежњу к већој промешвпвостп. И у пред-

пдућпм догађајпма су се уветп променплп, што

је спгурно врло пробнтачно за прпродно одбп-

рање, по чем та промена даје впше пзгледа за по-

станак корпснпх варпјацпја. Догод се пак такве

корпсне варпјацпје не десе, прпродно одбпрање

нпјекадро ппшта учпннтп, Не сме се нпкако с ума

сметнутп, да се под термпном „варпјацпја” увек

разуму п саме пндпвидуалне разлпке. Еад човек
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може да добпје велпкн резултат с домаћозг жп-

вотпњом п домаћпм бпљкама, сумујућп у пзвес-

ном правду пндивпдуалне разлпке њпхове, то ће

допста моћп п природно одбпрање, п још много

лакше, јер пма несравњено дуже време за рад. Ја

не верујем, да је допста неопходна каква велпка

Фпзпчна промена, на прпмер, промена клпме, нлн

да је нпждан какав необнчан ступан осамљеностп,

па да се нова места упразне, која би по том прп-

родно одбпрање лотпунило променом п усавршп-

цом некнх променљпвпх становнпка. Јер, како се

свн становнпцн пределакаквога боре с готово јед-

накпм силама, то п најмања модиФикацпја у струк-

турп пли у хабитусу једне Феле, може врло често

датп њојзп превагу над осталпма; н свака даља

модпФнкацпја те врсте, биће све пробптачнија, до-

год Фела буде била у истпм животнпм уветима, п

догод се буде морала корпстптп сличннм начп-

ном за свој опстанак и одбрану своју. Нема та-

квог места, где бп сви домородни становнпци

бпли сада тако савршено прнлагођенн једни на

друге п на Фпзпчне увете у којпма жпве, да се

нпкако не могу још боље прилагодптп пли уса-

вршпти; јер, у свима пределпма, подпвљанн до-

шљацп су тако потнснули домороце, да су нм па

свагда преотелн земљнште њпхово. И, како до-

шљаци на свакоме месту побеђују неке од уро-

ђенпка, то можемо с правом закључптп, да кад

бп урођенпцп пробитачнпје модиФпкованп билп,

онда бн се јаче одупрли навадп ускока.

Кад човек може пропзвести, као што је до-
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пста н пропзвео велпкп резудтат његовпм метод-

нпм и ненамерним одбнравем, за'што као не бп

могл.о прнродно одбправе? Човек може да радп

само на спољне п впдљпве карактере: Прнрода,
ако мп је дозвољено одичнтп тако прпродно одр-

жавање нди надживљавање згоднијег, не пнта за

пзгдед, мањ у коднко је изгдед корпстан створењу

каквом. Она може да радн на сваки унутрашњи

орган, на свакн нпјанс нонстптуцпјонадпе раздпке,

на деду машпнерију жнвота. Човек бпра само оно,

што је за њ добро: Прнрода радп само у корпст

створења, које отхрањује. Сваки избранп карак-

тер одржава она у пуној радљпвостн, као што се

то већ разуме у самоме Факту њезпнога одбнрања.

Човек држп становнпке разних кднма на једном

месту, п ретко се брпне да свакп пзбранп карак-

тер дедује на какав особенп пдп њему дагоданна-

чпн. Он хранн дугокљупога годуба и годуба с

краткпм кљуном једном пстом храном. Он се не

сдужп с четвороногом животпњом дуге кпчме пди

ногу дугпх на какав особенп начнн. Он држп у

пстој кдпмп н овце с крагкпм руном п овце с ру-

ном дугпм. Он не даје да се најснажннјн мужјаци

око женака крве. Он не сатнре немпдосрдно сву

недоношчад, већ шта више, штптп све пропзводе

своје, кодпко му је у вдастп, за време сваке про-

менљпве сезоне. Он често започпње одбпрање своје

некпм подунаказнпм обдпком; иди бар неком мо-

дпФпкацпјом, која се довољно нстакда да сваком

у очп пада, пдп која очевпдну корпст ббећава. У

прпродп, најмања раздпка структуре пдп консти-
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туцпје може претегнутн доондашњп тачно одме-

ренв карар у борби за живот, п тако се може одр-

.жати. Еако су таште жење човека! Еако су сдаба

усиљавања његова! Еако је кратко време његово !

и, како су беднп резуитати његови, кад се

■спореде с онима, које је нагомплада Прпрода,

за време деллх геолошких перпода! Је дп чудо,

дакло, што су прпродни пропзводи далеко ,по-

■стојанијега“ карактера од производа човечјпх ; што

су бескрајње боље придагођени на најкомпдпко-

ванпје животне увете, п што носе на себп печат

_дадеко веће мајсторије?

Могло би се у Фпгурп рећп, да прпродно од-

бирање радп сваког часа и свакога дана по де-

дом свету, да сваку ма и најмању варпјадпју ис-

пита, одбацујући оно, што је рђаво, а хранећн и су-

мујући оно, што је добро; да оно радп нечујно

п неприметно свуда и у свако доба, где се само

ирилика укаже, на усавршавању свакога орган-

ског створења, према његовим органскнм и анор-

ганским уветима жнвота. И од целе те дагане про-

мене у процесу, мп ништа не виднмо, докдегод

нам рука времена не покаже на давно мннуди пе-

рнод годпна, а тада је поглед наш у прохујало

геолошко доба тако слаб, да ми једва назиремо

само то, е су облпци живота негдашњег биди

разлнчнн од облпка жпвота данашњег.

Да бп велики ступањ модиФикацпје код Феле

каке могао постати, варијетет једном поставши,

па ма и након дуге почпвке, мора варирати и

производити пндивидуалне разлике, које ће бпти
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тако нсто корисне, као што су бнде корисне ва-

рнјацпје негдапше; п сад, те пндпвидуадне раз-

дпке морају се одржати, п тако то мора пћи све

корак по корак у напредак. Видећп пак, како нн-

дивидуадне раздике исте врсте нзједна бивају, није

могућно узетп то правпдо као неспгурну поставку.

Је лп пак оно истпнпто иди нпје, могућно је пре-

судптп само по томе, у кодико се у опште хнпо-

теза ова сдаже с природнпм појавпма п у колпко

их тумачп. У остадом, п оно друго, обппно ми-

шљење, да је ведпчпна могуће варпјацнје кодн-

чпна строго ограипчена, јесте такође года прет-

поставка.

Прем да прпродно одбпрање може да ради само

кроз добро п за добро свакога створева, ппак се

оно може дотаћи п таквнх карактера и струк-

тура, које ми сматрамо као врдо неважне. Еад ви-

димо да су пнсекти, којп се дншћем хране зеденн
г.

а онп што кору на дрветпма грнцкају мрко-пр-

љавн; кад внднмо адппску снежнпцу (Tetrao, la-

gopus, mutus, ptarmigan) зпмн беду, п скотденд-

ског тетреба пустпњске боје, онда морамо веро-

ватн да су те боје тпм птнцама и тим писектпма

од корнстп, чувајућп нх од опасностп. Еад тетреби
не бн ма у коме добу века свога јако стрададп,

онп бп се страшно намножпдп; адп, зна се како

тетребове ужасно затпру птпчурнне грабљиве. И

јастреба впд на грабеж наводи, п то тако спдно,.

да се на некпм местнма на континенту људи опо-

мнњу, да не држе бедо годубље, јер бедп годуби

највпше страдају. Према томе, дакде, природно-
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одбпрање може раднтп да свакој врстп шумскпх

кокошака даде перје онаке боје, кака ће јој бпти

најпробптачнпја, н да ту боју, погато се једном

прпмп, учпнп постојаном u константном. Тако исто

не греба мнслитн, да ће сллшајна иропаст какве

жпвотпње скаком особеном бојом, бптп од малог

еФекта: треба се само сетптп, како је то суштаствено

кад се пз једног стада белпх овада одлуче сва јагњад,

која ма п најмању мрку белегу на себп пмају. Мп

смо на свом месту впделп, како у Впрђнннјп боја

свпња, које пасу онај корен што пм костп рујно

бојадпше, одређује, хоће лп прасе остатп да жнвп

нлп ће мањкатл. По мпшљењу ботанпчара, код бп-

љака су најнезнатнијн карактери онај пепељак на

плоду и боја меса плодова: па ппак, мн дозна-

јемо од једног врсног вртара, по пмену од г. Дао-

нпнга, (Downing) да у Уједпњеним Државама пло-

довп без пепељка много впше страдају од једног

пнсекта, једне Curculio, него плодовп с пепељком;

дашљиве месапурпурпе боје, много впше страдају

од неке болестп, него шљпве жутог меса; н да

неке друге болестп, много чешће нападају брескве

с жутпм месом, него брескве с месом боје друкчпје.

Ако сад, при свој помоћп вештпне, те мале раз-

лпчпде чине толпку разлпку у култпвпсању раз-

нпх варпјетета, онда спгурно у дпвљпнп, где се

свако дрво нма за свој опстанак да борн с дру-

гим дрветпма пс толиком гомилом другпх не-

прпјатеља, таке разлике морају пматп доиста од-

суднога утндаја прл решавању: којн ће варпје-
тет да остане, а којп да пропадне: да лн онај,
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коме је пдод гб, пли онај, коме је плод пепељ-

ком покривен; да ли онај, коме је плод жутог,

или онај, коме је плод пурпурног меса?

Гледајућп на мале разлике међу Фелама, које

су, у колико нам незнање наше допушта да су-

двмо, по причнни врло незнатне, не смемо забо-

равнти, да је и клима и храна пт. д. произвела, о

том нема сумње, некп непосреднп еФект. Неоп-

ходно је дакле на уму пматн, да, кад по закону

корелације један део варнра, п кад то варирање

прпродно обпрање нагомнлава, онда могу деспти

се и друге, тесто врло неонекпване модиФикацпје.
Као што впдпмо, да оне варпјације, које се у пп-

томинп јављају у извесном перноду живота, теже

да се појаве п на потомству у истоме перподу;

на прплику, Форма, величина н укус семења мно-

гих варијетета нашег кухпнског и агрпкултурног

биља; sa тнм, пзвесне промене код разлпчнпх ва-

рпјетета свилене бубе, кад су у стадијуму чауре

плп гусенице; па онда, пзвесне промене на јајпма

живпне п на бојп перја пилпћа њиховпх; на по-

слетку, промене на роговнма оваца и говеда кад

готово одрасту н т. д., тако исто и у дпвљпнп,

природно ће одбпрање тежптн, да делз гје на ор-

ганска створења у извесном добу века њпхова, н

да пх модпФпкује, нагомнлавајућп варпјације, које

су пробптачне том добу, п наслеђем преносећн пх

такођер на одговарајућу доб. Ако је потребно

бпљцп, да јој семке ветар што даље по простору

разнесе, ја не впднм ту већу тешкоћу за прпродно

одбирање, него што је тешкоћа за сејача памука,
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да одбпрањем умножп п поправн иамук у плоДо-

впм чаурама струкова његовпх. Прнродно одбп-

рање може моднФпковатп п прпдагодптпларву јед-

лог пнсекта на многобројне потребе, које су са

свпм разлпчне од потреба одраслог пнсекта; н те

модпФпкацпје могу корелацпјом задестп струк-

туру одрасле жпвотпље. Тако нсто п на обрат,

жодпФпкадије одраслпх, могу задестп структуру

ларве. Али у свпм тпм случајпма, прпродпо ће

одбнрање пћп на то, да све те модиФпкацпје не

буду штетне; јер кад бп бпле штетне, онда бп се

Фела морала затрти.

Природно одбпрање хоће да модпФнкује струк-

туру младувчета према родитељу, и структуру ро-

дитеља према младунчету. Код дружевне живо-

тиње, оно прилагођава структуру сваке индивпдуе

на корпст целе дружине; ако друштво пма ка-

кву корист од изабране промене. Што лрпродно од-

бпрање није кадро учпнпти, јесте: да модпФикује

структуру једне Феле без пкакве корпсти за њу,

већ у корнст какве друге Феле. До душе, и за то

се доказп могу наћп у јестаственпчкпм делпма,

алн ја не могу да нађем ни једног, којн би мо-

гао пздржатп крптпке. Прнродно одбирање може

до неодређенпх граннца модиФиковатн ћа и је-

дан орган, који се само једном у жпвоту жнво-

тнње употребљује, но који је од велике важности,

као на прпмер, велике вплпце, које пмају некп

пнсекти, и које не служе нп на што друго, до на

прогрпзањечауре; пдп, тврдивршчпћ од кљунпћа

код младих тпчића, којнм се служе за разбпјање
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ЉЈСке јанње. Говорпло се, да према ономе броју

вигара које се пзлегу, много више најбољпх кратко-

кљунпх чпгара још у јајдету погпне, не могућп да

се прокљује, тако, да им голубарп помажу прп про-

кљувању. Сад, ако је прнрода створилакљун одрас-

лом голубу веома кратак за аегову корпст, онда

ће продес модиФикације бптп врло спор, п тако

ће у исто време наступитн најстрожпји пзбор нлн у

јајцнма, пзмеђу младих тичнћа, од којпх ће иза-

брани бптп онп, који имају најснажнпје и најчвр-

шће кљунове, а онп, који таквих кљунова немају,.

морају неизбежно пропасти, —плн у јапњим љус-

кама, те ће најтање п најслабпје љушчпце бптп

нзбране, јер се зна, да п дебљпна јапње љуске

варпра као п свака друга структура.

Овде бп бпло на месту прнметпти, да код свпју

створења на свету, кад тад наступа знатна по-

гпбнја, алп да та погибпја плп нема нпкака утп-

на ход прпроднога одбпрања, илп је њен утпцај

врло слаб. На прплпку, сваке годнне пропадне то-

лпко јаја п семенака, а све бн то могло бптн мо-

дпФпковано прпродннм одбпрањем, само кад бп

варпрало на начпн, којп их бранп од непрпјатеља

њпховпх. Па ппак, многа од тих јаја, плп многе од

тнх семенака, може бити дале би, да нпсу пропале,

нндпвпдуе много прплагођеније на њпхове жи-

вотне увете, него што је ма која од онпх пнди-

впдуа, које су случајно жпве остале. Тако нсто,

у след случајнпх узрока, мора сваке годпне про-

пастп велпкп број одрасле жпвотпње п одраслог

бпља, не гледећн на то, је лн и како је прнлаго-
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'ђено на животне увехе. Те пак случајне узроке нп

у кодпко не огранпчавају пзвесне промене грађе

плп констптуције, које би пначе за Фелу врло про-

•бптачне могле бнти. Алп, нек је пропаст маторада

и одраслог бпља ма колпко велика, ако само по-

менутп узроцп нпсу веома смањнли број, који може

жпветп у каквом пределу, плп, нек је пропаст

јаја п семенака толика, да се једва стотпнптп илп

тпсућнн део одржава, —ипак ће од онпх једпна-

ка које наджнве, најпрплагођеннје једннке (прет-

постављајући да мена у корисном правцу наступи)

тежнтп, да врсту своју одрже у много већем броју,

него што бп то могле једпнке, које нпсу толико

прплагођене. Ако лп је пак број са свпм смањен

узрошша горе поменутпм, као што то често бпва,

онда ће прпродном одбправу немогућно бпти, да

радп у неком корнсном правцу. Но бпло како хоће,

то не може бптп нпкако прекор делању природ-

ног одбпрања у друго време п на другп начин,

Јербо немамо разлога мпслптн, да пкад многе Феле

подлеже модиФпкацпјп п усавршавању у пстп мах

п у истој области.

Полпо одбирање.

Као што се нзвесне особнне често јављају у

пптоминп на једном полу п постају наследне

-остајућн на њему, тако псто, нема сумње, да се

то догађа п у дпвљпни. Тим је дата могућност

■обојнм половпма да се модиФпкују помоћу прн-

родног одбпрања, а преша разлнчнпм навикаша
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живота вихова, као што то по катшто бпва; или,

тим је створена прплика једмоме полу, да се мо-

дпФпкује према полу другоме, као што то бива

обпчно. Томе је намерило да кажем неколико речи

о ономе, што сам ја назвао Полно Одбпрање. Та

Форма одбирања не завнсн од борбе за опстанак,.

која се водп с другпм органсквм створењима илп

са спољннм жпвотнпм уветнма, већод борбе, којј

међу собом воде једпнке једнога пола, обпчно му-

жјацн женака радп. Резултат те борбе нпје смрт

онога којп не победи, већ то, што ће иматп мало,

или што не ће пмати нпкако порода. С тога полно

одбирање ннје тако жестоко као прпродно одбп-

рање. У опште, најснажнпјн мужјацп, то јест онп

којн су најбоље прплагођенп на своје место у

природи, оставнће након себе највише порода,-

Али, у много прнлпка победе не завпсе у опште од

снаге, колико од специјалног оружја којим су само

мужјацп наоружанн. Јелен шут п петао без оструга,

имају мало пзгледа да ће након себе оставптн мно-

гобројне наследнпке. Полно одбпрање, које свагда

победпоцу даје пзгледа да се намножп, мора п у

овом догађају петлу датп п неустрашиву

п дугачке оструге п снажна крила, да би се на

опаснп пут дељења мегдана упустнтп могао, онако

псто, као што чпне бруталнп љубптељн бораба

петлова, брпжљивнм одбпјањем најбољпх ексем-

плара. Колнко се пак на скали прпроде закон

борбе на ниже спушта, ја не знам казатп. Опп-

сивалп су мужјаке алпгаторе
1 (Crocodilus lucius,.

1
Америкапска исоглавка, по Шулеку. Пр,
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alligator) како се око женке боре, како урл.ају п

како се као Индијандп у ратним пграма њпхнпм

у коду окрећу; впдедп су шнпаре (мужјаке) рибе

Salmo, како се васдедп дан бпју; п не ретко међу

бубама, впди се мужјак јеленак сав у ранама, стра-

шно пзуједан снажнпм вилндама другог мужјака.

И мужјаке пзвесних хпменоптера, впдео је недо-

стпжни посматрач Фабр, (Fabre) како се рад једне

женке бпју, која је на странн стојала п прпвпдно

без учешћа посматрала бој, па кад на мегдану

оста један победплац, ондаму она приђе, те заједно

некуд одоше. Борба је ова може бптн жешћа међу

мужјацнма оне животпње која у полигампји жпви,

јер они као да најчешће имају спедијално ору-

жје. Мужјацп месождере жпвотиње махом су добро

наоружани, па нпак п њпма и другпма прпродно

одбирање може датп спецпјална средства за од-

брану, као на прпмер лаву гриву, а мужјаку Salmo

кукасту доњу вплпцу; јер за победу и штпт може

бнти тако псто од корпстп, као п мач и копље.

Међу птицама борба око врбовања самака има

често више миран карактер. Сви, којн су пажњу

своју на тај предмет обраћали, верују, да је најже-

шће супарнпштво међу самцима оних многобројннх

Фела, које се певањем надмећу да самке прндо-

бију. У Гвпнејн, дрозд, којега бисмо каменим дроз-

дом назвати моглн, (Turdus saxatilis, rock-thrush)

рајска птица,и многе друге птице слете се јато-

мице, па редом самац за самцем, љубављу зажа-

рен, рогуши с највећом диком своје дпвно перје,
и у театралннм позитурама парадира покрај са-
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мака, које као гдедаодн стоје п гдедају, приво-

девајући се најзад свака своме најдражијем љт-

бавнпку. Онп, којп су брижљиво посматралл птиде

у крлеткама, добро знају, да често инднвидуално

допадање п недопадање пгра велпку удогу: тако

сер Херн (R. Heron) опнсује, како су једнога кп-

доша пауна необичномпдоваде све његове пауннде.

Ја не могу овде удазпти у нужне детаље; адп мо-

ран додати; кад је човек могао за тако кратко

време датн својој бентамској кокошчпцп оваку

депоту и едегантност, према својнм појмовнма о

депотн; ја немогуда впдим ни један раздог рад

којег би посумњао, да самке птице нису бнде ка-

дре произвестп ведпки еФект, одбпрајућп кроз тп-

суће генерација најмедодније појце и најкрасније

мужјаке, по њиховпм појмовпма о депоти. Неки

добро познатп законн о перју самака п самаца

споређеноме с перјем тпћа, могу се од честп проту-

мачптп дедањем поднога одбпрања на варпјацпје

које се јављају у раздпчно доба, н које предазе

само на самце иди на оба пода п то у одговара-

јућу доб. Адп менп простор не допушта да оп-

шпрнпје о томе на овом месту говорптп могу.

С тога, дакде, ја држпм, кад мужјаци, пдн кад

женке какве жпвотпње пмају пстп општп начин

жпвота, адн се раздпкују структуром, бојом пди

украснма, онда су те раздпке погдавпто постаде

путем подног одбпрања: то јест, поједпнн муж-

јаци пмади су у сукцеспвннм генерацпјама нека

мада оддпчпја над остаднм мужјацнма, бпдо у

оружју као у средству за одбрану, пдп у драго-

124ПОЛНО ОДБПРАЊЕГл, LV.



сти, којт су они пренедн само на мушки пород

свој. Међу тим, ја не жедпм приппсати сву подну

раздику том чпнподу; јер, мп впднмо код наше

домаће животпње особине, које сејављајуп остају

само на мушкој странп, а које по прпчпни човечје

одбирање није оснажпдо. Она брадпца од стрша-

впхддака на прспма ћурана, не може м| допста

нп од какве корпсти битп, п врдо је ведпка сумња

да ди се она баш и ћурци као урес ћурана допада,

шта впше, да је се та брадпца тек у пптомпнп

појавила, ми бисмо је могдп наказом пазватп.

Илустрација делања Природног Одбирања, или

Згодније шдживљује.

У намерн да јасно представпм како по моме

мпшљењу прнродно одбпрање дедује, морам за-

моднтп читаоца за дозводу, да дам једну пдп две

мпсаоне пдустрацпје. Узмпмо за пример курјака

једног, којп се хранп пденом сваковрсне жпвотнње,

савдађајућп је то лукавством, то снагом, то брзи-

ном: и узмимо, да се његов пајбржи пден, рецимо

једна врста једена, у сдед извеснпх промена у истом

предеду јако намножп, идп да се другп његов пден

на број смањи, п то баш у оно доба године, кад

је курјаку најтеже до хране доћп. 3
r

такнм уве-

тнма најбржп п највпцкастпји курјацп имаће нај-
више пзгдеда на опстапак, и тако ће бптн очу-

ванп идп пзабрани, претпостављајући да су

задржади снагу потребну за савдађпвање жртава

њпховпх у истоме иди удругоме комдобу у годпнп,
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кад курјаци обично морају да иду у потеру за

другом жпвотињом.

Ја овде не могу да видим раздог који би ме

у сумау довео, да ће такав резудтат бити као

што рекох; онако псто, као што држим да чо-

век може усавршитп брзинусвојих ртова брижљи-

впм п методнпм одбпрањем, иди оном врстом не-

хотичног одбнрања, којом се свак сдужп, ко жеди

да пма најбоље псе, не хајућп ни мадо да лн он

тиме ту пасју врсту модиФпкује. Могу додати, да,

по г. Ппрсу (Pierce) у Кецкплским плавпнама у

Уједињеним Државама имају два варијетета кур-

јакова, од којих један личп на Форму рта, и гошг

јелене, а другп је здепастијп, с кратким ногама, и

најчешће напада на стада оваца.

Не треба с ума сметнути, да у горњој илустра-

цијн, ја говорнм о најтанковнјастијој нндивидуји

курјака, ане о једној на по се строго обележеној

варијацпјп, као да она тобож надживљује. У пре-

ђашњпм пздањпма ове књнге, ја сам катшто го-

ворио, као да се ова друга алтернатнва често до-

гађа. Ја сам впдео велпку важност индивидуалне

разлпке, и то ме је навело да потпуннје пзложим

резудтате човечјег одбнрања утома, којп зависе од

одржавања свију више плп мање вредних нндпви-

дуа п од уннштавања пндивидуа најгорих. Јасам

такођер видео, да се нека случајна одступања од

структуре, као што су наказе, у дивљнни врло ре-

тко одржавају; п, баш ако се изнајпре п одрже,

обнчно по том брзо пропадну, у след укрштања
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с обичннм пндпвпдуама. Прп свем том, догод нп-

сам чптао један леп п знаменит чланак у „North

British EeYiew“, (1867) ја нпсам ценпо то, што се

ретко поједпне варпјацпје могу да одрже, па бпле

незнатне, нлп бпле строго обележене. Ппсац тог

чланка узпма за прпмер један пар жпвотпње, која-

за свог века пропзведе две стотпне потомака, од

којпх у след различнпх узрока у средњу руку само

две пндпвпдуе остану да Фелу своју наставе. За

већпну впше жпвотнње та је процена да боме

претерана, алп нпје претерана за већнну нпже

животпве. Он доказује, кад бп се само једна

индпвндуа родила, која од неке руке варпра,

и која два пут впше пзгледа на жпвот има од

осталих кндивпдуа, ппак даје велпка веројет-

ност, да се не ће моћп одржатн. Алн, да узмемо

баш пда се одржп у животу, п да се множп, п да

половпна подмлаткањезпног наследп њезпне про-

бптачне варпјацпје; ипак, као што ппсац даље до-

казује, тај подмладак њен имаће незнатно више

нзгледа на опстанак н плођење, и тај изглед би-

ваће све слабпји п слабијн са сваком следећом

генерацпјом. Истпна тог тврђења, не може се, ми-

слпм, нпјекатп. Ако, на прнмер, птнца каква можо

много лакше да добавља храну своју имајућп кљун

кукаст; па, ако излеже тпћа с тако кукастпм кљу-

ном, и ако због тога тај тић буде добро успевао,

ипак је веома мала веројетност да ће он јединац

кадар бити одржативрсту своју, док се све остале

јединке његове обичне Форме незатру. Међу тим,

судећи по ономе што впдимо да се у ппгомини де-
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шава, тешко зар да цосумњати можемо, е ће допста

такав резудтат бпти, ако се кроз много покодења

много јединака одржадо буде с кљуновпма впше

идп маве кукастпм, и ако још впше њнх с правпм

кљуновиша пропадо буде.

У остадом, не треба заборавнтп, да неке у де-

-динн строго обедежене варпјацпје, које нпко више

не би уврстно међу индпвидуалне раздике, често

бпвају због тога, што сдпчна органпзација сдпчне

утпцаје претрпп. Томе Факту у потврду могдп би-

смо многобројне прпмере навести од нашпх дома-

ћпх пропзвода. У таквнм догађајнма, ако пндн-

впдуа која варпра не пренесе у ствари на свој

пород свој ново задобпјени карактер, она ће без

сумње пренетп на њ, бар док ексистујућп уветн

•остану непроменитп, све веће пажење да варпра на

нстп начпн. Мадо, дакде, може битп сумње, да је

тежење к варпрању на пстп начпн, често бпдо тако

снажно, да су све пндивпдуе псте Феде бпде сднчно

тчодпФпковане, без учешћа одбирања ма у којој

Формп. Едп је само трећпна, петнна пдп десетпна

једпнака могда бптп тако аФпцнрана,'— ито бпсмо

могдп засведочпти многпм сведочанствпма. Тако

је, на прпмер,Граба (Graba) показао, да од прпдпке

једна петппа птпца које се зову Uria Troile, (guille

mots) на Фарерскпм острвпма чпнп један засебан

варпјетет, којп је тако депо обедежен, да су га je-

стаственпчарн Формадно пздвојндп као засебну

Феду, под пменом Uria lacrymans. У догађајпма те

врсте. ако је варијацпја бида пробптачна, псконн

ie облпк врдо брзо битн псгпснут моднФпкованпм
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новпм обднком, по правплу: све што је згоднпје

оно и наджпвљује.

Ја ћу се додније вратптп да говорнм о еФен-

тпма укрштања, прп елимннпрању сваковрсних ва-

рпјацпја. Овде пак поменућу само, да већпна жп-

вотпња п бпљака тако љубп своју домовпну, да

је без големпх јада не оставља; то се впдн п на

птпцама селпцама, које се готово свакп пут вра-

ћају на своје старо легло. Из тога следује, дакле,

да ће свакп новп варпјетет у опште бптп пзнајпре

местни, као што изгледа да је то опште правило

код варпјетета у дпвљини; тако, да подједнако

модпФпковане пндпвпдуе често жпве заједно у ма-

лој множннп п често се заједно пате. Ако новп

варпјетет успе у борби за жпвот, он ће лагано

ширпти границе централног околпша свог, борећп

се н надвлађујућн непромењене пндпвпдуе које

су му међаши.

Вредно бп бпло да се изложе п друге и ком-

пликованије плустрацпје делања прпродног одбп-

рања. Извесне бпљке луче неку слатку течност>

медљпку, зар да њом ма штогод штетно из сво-

јпх сокова удале. То раде жлездпце на основи од

залпсака, (stlpulae) код некпх легумпноза, и на

налпчју од лнста, код обпчне лаворпке. Ту течност,

н ако је само неколнко капи пма, жудно пстра-

жују пнсекти; и то истражпвање њпхово, нпје
никако пробнтачно за бпљку. Сад, рецнмо, да

унутрашња страна цвета код некпх бпљака почне

лучптп ту слатку течност, медљпку, сад, медник

илп нектар. Инсектп, тражећи нектар п верућп
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се кроз двеће, попрашнће се дветннм прахом, те

ћегагако вз једнога цвета у другп пренетн. Тако

се цвеће две разлпчне једннке псте ®e.ie укрсти;

а акт укрштања, као што се може потпуно до-

казатп, даје снажне семењаке, који по том пмају

највпше пзгдеда да ће преобдадатн и надживети.

Бшвке с цвећем, које пма највеће жлезде или

нектарије, које дакле највпше нектара лучп, бнће

најчешће похођење ннсектима, п тако највпше укр-

штане. На тај начпн оне ће у току времена мало

по мало надвладатп п образоватн местне вари-

јетете. Тако псто с добрпм су пзгледом п онп

цветови, у којпма прашнпцп и тучковп тако стоје,

да према велпчинп и другпм особпнама пнсеката

којп по апма цуњају, маколико олакшавају пре-

ношеље свог цветног праха. Мп можемо узетп п

такав догађај, да пнсектп падају на цвеће не рад

слаткога нектара, да га се напнју, већ рад цвет-

ног праха, дага прпберу; алп, како цветнп прах

служп само заплођавању, то тај Факт што га пн-

сектп упропашћују, пзгледа чпсто убпјство за бпљ-

ку; међу тпм, ако нешто мало цветног праха, пз-

најпре случајно, а по том обпчајно, пренесу пн-

сектп с једног цвета на другн, п тако укрштање

пропзведу, то слободно нек се девет десетпна

цветног праха расточп, опет ће п тако опљачкана

бпљка бптп у велпком добптку, п пндпвпдуе, које

све више цветног праха справљале буду, п које

све веће прашнпце пмале буду, биће нзбране.

Када наша бпљка, дуготрајнпм горе оппсанпм

процесом постане љубнмица пнсеката, онда ће они
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нехотично са своје стране, али редовно преноситп

њен дветни прах на друге дветове. Да пак онп то

донста врло марљиво чине, ја бпх лако могао

доказатп делом серпјом врло чудеснвх прпмера.

Жеђу тпм, навешћу само један, који ће у пстп

:мах плустровати п првп корак разлуке полова биљ-

них. Неке зеленпке (Лех aquifolium, holly-trees)

цветају само мушкнм цветовпма, нмају дпгло је-

дан закржљанп тучак п четнри прашнпка, којп

справљају врло мало цветног праха; друге пак та-

ке нсте зеленике, цветају само женскпм цветовпма,

н пмају један потпуно развпјен тучак п четпрн

прашнпка с закржљанпм прашнндама, на којпма

се нн трун цветног праха не впдп. Нашав једно

тако женско дрво, управ шест јарада удаљено од

дрвета мушкога, ја ставпм под мпкроскоп праш-

ннке пз двадесет цветова његових, убраних с раз-

-личнпх грана, п на свима без разлпке нађох по

мало цветнога праха, а на некима и сувпше. Сад,

како је пре тог неколико дана ветар изједна ду-

вао у правцу од женскога дрвета к мушкоме, то

цветнп прах нпкако нпје могао ветром пренесен

битн. Време је међу тпм било неколико дана

хладно п бурно, дакле са свим неповољно за пчеле,

па је ппак сваки женскп цвет, који сам ја испп-

тивао, пчелама оплођен био, које су тражећи нек-

тар, прелетале с дрвета на дрво. Али, да се вра-

тимо к нашем мисаоном примеру: чим је биљка по-

стала толико прпвлачна за пнсекте, да онп редовно

стану преносити вен цветнп прах с цветова једног

дрвета на цветове дрвета другог, на мах се другп
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процес започнае. Нн један се јестаственичар не

сумња у пробвтачност тако зване „Физиолошке

поделе рада“; с тога дакде н мп можемо узети

да је бнљци једној корпснпје бнло, да пма саме

прашепке у једном цвету или на једном стаблу,
а саме тучкове у другом цвету илп на другом

стаблу. Код пптомпх биљака, које су метнуте у

са свим нове животне увете, често бнва, да нушкн

органи, а катшто и женски, постају впше илп

ман>е неподобнп за плођење. Сад, ако узмемо да

се то догађа па ма н далеко слабије у дпвљнни,

онда ће,,(по чем се цветнп прах већ редовно пре-

носп с цвета на цвет, и по чем је савршенија по-

дела полова на нашој бпљцп њој пробнтачнија,

по прпнцппу поделе рада) оне индпвпдуе, код којих

то тежеље све впше и впше расте, бити преход-

нице илп избранпце, док се најзад потпуна раз-

лука полова не свршп. Врло бп много простора

заузело, кад бих хтео показати овде разлнчне пу-

тове кроз днморФПзам и друге начпне којима сад

пде разлука полова код биљака разнпх врста; али

не могу а да не додам, како по Аза Греју у Север-

ној Америцп расту неке Феле зеленнке, које пот-

пуно представљају средљн облпк; илп, којих су

цветовп, као што он вели: дпјецпо-полпгамнп.

Дај сад да се вратпмо к пнсектима, којп се

нектаром хране. Рецпмо, да је бшвка, код које

смо справљање нектара продуженнм одбпрањем

полагано увећалп, са свим обпчна; п, да некн нн-

сектп поглавпто жнве од нектара њезпнога хра-

нећп се њим. Ја бпх могао многнм Фактнма до-
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казати како се јако пиеде журе да време не пздан-

губе: алп поменућу само један, којп показује како

оне нмају чудну навнку да цвет оздо прогрнзу, те

тако хнтећп оздо кроз руппцу пектар пију, до ког

бн пначе с мало впше муке и времена озго кроз

вратло кунпце доспетп могле. Сећајућн се так-

впх Факата, може се вероватп, да у пзвеснпм уве-

тнма, мале пндивпдуалнеразлнке, на дрнмер, раз-

лпке у крпвпнн плп дужпнп снсаљке и т. д. које

су пначе сувише мале да бпсмо пх мн опазпти

моглп, могу битн врло корпсне дчели каквој пли

ннеекту каквоме; тако, да бп тпме помогнуте неке

ннднвпдуе могле много пре до хране доћн него

остале; u сад, наравно, опо би друштво процве-

тало, коме бн те нндпвпдуе припадале, н изро-

јило бп многобројне ројеве, који би ималп нсте

особнне. Кад површно посматрамо, пзгледа нам, да

су цевп од крунпца обнчне црвене детелнне п тако

зване пнкарнат-дегелине (Trifolium pratense, et

Tr. incarnatum, red and incarnate clowers) једнако

дугачке, па ппак обпчна пчела (Apis mellifica)

може лако да пије нектар нз инкарнат-детелпне,

ане може из обпчне црвене детелнне, на коју

само бумбарн слећу. Тако су за обичну пчелу

понехарн цела поља црвене детелнне, која јој рас-

кошно нуде свој скупоценп нектар. Да пак пчеле

тај нектар пзванредно воле, нема сумње; јер ја

сам сам толико пута впдео, прем да само у је-

сен, где многе пчеле спсају нектар кроз рупице, које

суна основи крунпце бумбарп прогрпзли. Разлпка

удужпнп крунпце код те две врсте детелппе, од-
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ређујући посету пчела, мора бптн врдо значајна;

јер мени су говорплн: кад се црвена детелина по-

коси, па отава опет продвета, онда су тп дветови

нешто мало мањн, н онда многе пчеле на њих

слећу. Ја не знам, јели то казивање снгурно; као

што пе знам, да ли је и друго публиковано твр-

ђеље нстинпто, на нне, да је лигурска пчела, која

се у опште сматра као варпјетет обпчне пчеле, п

која се слободно с њоме укршта, кадра досегнути

и пспптп нектар из крунпца детелнне црвене. У

пределу дакле једнон, где та врста детелине оби-

чно расте, бплабп велика корист за лчелу, кад бп

нешто мало дужу, плп нешто мало друкчнју си-

саљку пмала. С друге стране опет, како плодовитост

црвене детелпне апсолутно завпси од пчела, које

на њено цвеће падају, то, кад бп се бумбареви

разредилн у каввом пределу, онда бп по бпљку

ову врло пробитачно бпло, кад бн пмала нешто

краћу пли нешто дубље дељену крунпцу, како би

и обична пчела цвеће њено сатп могла. На тај

начин, мени је разумљиво, како се цвет један п

пчела једна, могу лагано, илн у пстп мах, или

једно за дртгнм моднФиковатп, и како се могу при-

лагодптп једно па друго да не може боље бптп, све

пак само настављенпм одржавањем свпју оних је-

дпнака, које су структуром мало, алп по обе стране

корисно, одступпле.

Ја знамдобро, да је ова доктрнна природнога

одбирања, плустрована горњим мисаоним прпме-

рима изложена онпм нстпн прекорнма, којн су јед-

ном као протестацпја подигнутп билп противу сер
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Чарлс Чаједовога пдемеиптога гдедпшта, пздоже*

ног у Дће modern changes of the earth, as illu-

strative of geology“. Алп, мп сад обретко чујемо да

се говори о чпниодима, које једнако на деду вп-

дпмо, да су незнатнп, пдп да су недовољнп да об-

јасне, како су нздубљене најдубље дубододпне, пдп

како су постаде дугачке динпје пданпнскпх хрп-

това у'унутрашн>остп земље. Природно одбправе

радп само одржавањем п нагомпдавањем мадпх

насдеднпх модпФпкадпја, од којпх је свака проби-

тачна створењу које је очувано; и, као што је мо-

дерна Геодогпја готово прогпада она гдедпшта,

по којима ,је један потопскн вад кадир бпо пзду-

пстп ведпкп дб, тако ће прпродно одбпрање про-

гнатп веровање у непрестано стварање новнх ор-

ганскпх створења, иди у ведпку п нагду модпфи-

кадију њихне структуре.

0 укрштању.јединака.

Прпнуђен сам овде да се свратпм к једном умет-

нутом предмету. Са свпм је јасно, да се u код жп-

вотпња п код биљака с раздученпм сподовпма свакп

пут (пзузпмајућп чудноватп п још довољно пепро-

тумаченп сдучај девојачкога пдођења, партеноге-

незпс) морају две једпнке да споје зарад обљубе.

Под хермафродита тај акт спајања нпје тако са

свпм јасан. Нпшта мање, пма разлога за веровање,

да се п код свпју хермаФродпта две индпвпдуе иди

сдучајно идп обпчно спајају за репродуковање своје

врсте. То су гдедпште одавно прем да колебљпво
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основали Спренгед (Sprengel) , Најт и Келрајтер.
Мп ћемо одлах впдетп важност њпхову. Међу тпм

г

ја морам овде и сувише кратак бнти, по чем сам

спремпо грађу за један другн опшпрнпјн рад о

нстом предмету. Свп кичмењадп, свн ннсекти, и

неке друге ведпке жпвотпњске групе, спајају се за

сваку обљубу. Модерна су нстражпвања јако сма-

њпда број хермафродита, п доказада: да се И међу

правпм хермафродптима ведпки број cnaja ; то јест,

да се две пндпвндуе редовно сљубљују рад ре-

продукцпје, а то и јесте све што се нас овде тнче.

Ади ииак има много хермафроднтнежпвотнње, која

се допста махом не сљубљује, п ведпка већина

бпља јесте хермафродитна. Шта је раздог дакде,

могдо бп се запнтатп, да се у тпм догађајима

узпма, е се увек две индпвпдуе за репродукцпју

морају сљубптп ? Како мп је овде немогуће уда-

зитп у поједпностп, то се морам ограничитп само

на некодпко општих посматрања.

Најпре морам рећн, да сам скуппо врдо много

Факата, н да сам учннпо врдо много експерпме-

ната, којп сугдасно општој верп одбпрача пока-

зују: да код жпвотпње п бпљака укрштање раз-

днчнпх варпјетета пдн укрштање пндпвпдуа пстог

варијетета, адн друге дозе, даје снагу п пдодовп-

тост потомству; п на обрат, да блиско спарпвање

смањује п снагу п пдодовптост. Та иста Факта скдо-

нпдп су ме кром тога на мпсао: да је то општп

прпроднп закон, да нп једно органско створење

не опдођава само себе кроз вечна времена; већ

да је укрштање с другом пндпвндуом сдучајно

1360 УКРШТАН.У ЈБДПНАКАГл. IY.



може битн катшто после дугпх дочивака не-

пзбежно.

Верујућп у то, као у прпродни закон, мн шо-

жемо, бар тако се шенп ппнн, разуметп шного-

бројне п ведпке гомпде Факата, које су с другог

гледпшта са свим неразумљпве. Сваки, којп хи-

бриде негује, зна, како је штетна влага за опло-

ђавање дветова, п како при свеш том толпко цве-

това пма прашнпце п жпгове потпуно разголпћене

и времену нзложене! Ако је пак случајно укр-

штање од времена на време непзбежно, не гле-

дећп на то што прапшице п тучак стоје тако

блнзо једно другом, да је сашоплођење по при-

чинп скоро немнновно, то нам потпуно слободнп

приступ цветног праха с друге пндпвпдуе ту-

мачп горње стање разголпћеностн органа. На обрат

пак, шногп цветови пшају своје полне органе са

свпм затворене, као на пример многе лептира-

сте бпљке (папнлпонадее); алп цветовп тпх бп-

љака готово без изузећа јесу дпвно п чудесно

прилагођени на посете пнсеката. Посета пчела

је многпм цветовпма бпљака папплионацеа тако

неопходна, да се њихна плодност веома умањи,

ако пчеле своје посете украте. Сад, готово је не-

могуће да ннсектн прелећу с цвета на цвет, а да

цветни прах једнога двета не пренесу на цвет

д,ругп, што је од велпке користи по биљку. Ин-

сектп раде као четкпца од камилпне длаке. Да
пак оплођавање буде, довољно је само дотаћп том

четкпцом прашнпце једнога цвета, па онда жиг

другог; алн, при том не треба мнслнтн, да тако-
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busi дотнцањем пнеде пропзводе многе хпбрнде

међу раздпчнпм Федама; јер, ако на нстп жиг

падне дветнп прах од бпљке псте Феле, а по том

цветнп прах од бпљке друге које Феде, онда је

првн тоднко снлан, да ће, као што је још Герт-

нер (Gartner) доказао, потпуно п без изузећа унп-

штн сваки утпцај другога цветнога праха.

Кад прашницп у цвету каквоме нагдо скоче к

тучку, идп кад му се полако и један за другнм

прнбдижују, онда то пзгледа, као да је удешено

само да оспгура самопдођење; п без сумње, за ту

цељ, само је тако пробитачно: адп, по катшто је

радва пнсеката потребна, да учннп, те да праш-

нпцн к тучку скоче, као што је Келрајтер доказао

за шпмшприку (Berberis vulgaris, barbery). Управ

у томе роду, којп пзгледа као да је спецнјадно

удешаван за самоплођење, доказано је, да кад

врдо сродне облпке пдп варпјетете у блпзо по-

садпмо, не можемо скоро никако да добнјемо чп-

сте семењаке, због огромног прпродног укрштања

њпховог. У многнм пак другпм догађајпма нахо-

дпмо, не само да се не иде на руку самопдођењу,већ

шта впше, да пмају спецпјалне направе, које Фак-

тпчно не дају да жпг прпмп цветнп прах из свога

цвета, као што бих ја то могао доказатп дедом

Спренгеда п другнх, а п мојпм властнтим посма-

трањпма. Тако на прпмер, код Lobelia fulgens, нма

допста дпвна п врдо вештачка направа, којом свако

од безбројннх зрнаца цветнога праха буде удаљено

нз срасдпх прашнпца свакога цвета пре, него што

жпг тог цвета сасре да га може прнмптн; п, како
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на цвеће тедобедије ннкад, бар у моме врту, ин-

сектп не сдећу, то она сама ннкад ннје нн могла

справити нп једне семенке, и ако сам ја од ње

вештачкпм путем, преносећн цветнн прах с праш-

нпце једнога цвета на жпг цвета другог, добпјао

раскошне семењаке. Друга пак Фела лобелије, на

коју пнеле падаху, справљаше у врту мом многе

семенке. У врло много других прплнка, и ако

нема особених механнчнпх направа да не дају жнгу

прпмитп цветнн прах пз псгог цвета, нпак, као

што су Спренгел п доцнпје Хплдебранд (Hilde-

brand) п другп доказалп, п као што н ја сам по-

тврдптп могу, илп прашнице пукну пре, него што

је жпг сазрео за оплођавање, или жиг сазре пре,

него што сазре цветни плах у нстом цвету, тако,

да све тако зване дпхогамне биљке у ствари имају

разлучене нолове и обпчно морају да се укрсте.

Тако је псто пс узајамнпм диморфнпм н три-

морфнпм бнљем, које смо напред поменули. 0, како

су чудновата Факта ова! Еако је чудновато, да

цветни прах п површје жига стоје у истоме цвету,

п то једно крај другог, као што се најзгодније за

самоплођење замислпти да, а овамо у толико при-

лнка једно другом нншта не вајдп? Међу тпм, како

се та иста Факта просто тумаче с гледншта слу-

чајног укрштања с другим нндивндуама, кад уз-

мемо, да је укрштаље пробитачно, илн још боље,

ка д узмемо да је неоцходно!

Ако различне варпјетете купуса, роткве, лука

и другога биља посејемо блнзо једне до других,

то ће већина извода бити сустримак, као што
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сам се ја уверно: на пример, ја сам одгајно 233

главице купуса од семена некодпко главпца раз-

двчних варијетета, којп су расди бдизо једнн кр'ај

других, н од њпх 233, само 78 изиде своја права

врста, па п то не беху све баш правп сој. Тучак

сваког купусног цвета окружен је не само с н>е-

гових гаест прашника, већ н прашницпма многпх

другпх цветова исте биљке; н цветнп прах сва-

ког цвета лако доспева на свој властпти жиг, без

помоћп инсеката, јер ја сам нашао, да бпљка са

свпм брижљиво заштнћена од инсеката справља

потпуни број семенака. Сад, како то, да се толикп

број семенака у сустрпмке изметне? Ја мпслпм да

је то отуд дошло, што је цветни прах различннх

варијетета надвладао властптп цветнп прах цвета;

л да је то у след општега закона, по коме је по

бпљку пробитачно укрштање различннх пндивп-

дуа исте Феле. Кад се разлпчне феле укрсте, онда

је резултат са свпм супротан, јер је властитп цве-

тнп прах у цвету каквоме свагда надмоћнпјп над

туђпм цветнпм прахом. У осталом, мп ћемо се на

тај предмет врнутп у једној глави, која ће се

чптатн.

Овде бп се могло овако пребацнти: кад гранато

дрво какво цвета цветовпмабезбројним, ондаћецве-

тнп прах тешко прећп с тог дрветана друго, већ

највпше ако пређе с једног цвета на другп на нстон

дрвету, н цветовп пстог дрвета могу се у ускоме

смпслу сматратн као разлпчне нндивпдуе. Ја др-

жпм, да је тај прекор основан. Али
, природа се

сама далеко пре побрпнула, давши дрветпма ве-
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ома јако тежење да дветају дветовима разаучених

полова. Еад су полови раздученн, паво исто

дрво може дветатп u мушким н женскпм цвећем,

цветнп прах се мора редовно преносити с цвета

на двет, а то увећава веројетност, да ће дветни

прах н сдучајно с дрвета на дрво пренесен бпти.

У нашем крају ја сам нашао, да дрвета, па ма

којем роду прнпадада, имајумного чешће подове

раздучене, него макоје другеврстебпљака; н на шоју

модбу др. Хукнр уредивши у табднцу дрветаEby Зе-

денда, п др. Аза Гре, уредивши тако исто дрвета

Уједпњенпх Држава, потврдпше мном добијенп

резудтат. Адп, у псти мах рече шп др. Хукњр, да

то правпдо не важп за АустрадпЈу. Међу тиш, ако је

нстина, да је већина аустрадпјскпх дрвета дихо-

гамна, ондајето све једно, као пкад бпраздучене

подовеимада. Ја сам горњпх некодико речи о др-

ветпша рекао с том намерош, да пажњу чптадаца на

предмет овај обратпм.

Сад, да часом погдедамо на жпвотнњу. Међу

зешннм Федама пма пх доста, које су хермафро-

дитп, као на прншер пужевп п гдпсте, адп оне се

све паре. Досде ја још нисам сазнао ни заједну

земну жпвотпњу, која би се сама шогда опдодпти.

Тај чудни Факт, који као протестација стоји на

супрот зешнпм бпљкаша, да се разумети с гдеди-

шта, да је укрштање од времена на време неоп-

ходно; Јер, збогпрнроде заплођујућих едемената

код земне животпње, нема начива sa сдучајно укр-

штање без спаривања две пндивпдуе. као што то

код биљака бива дедањем пнсеката и ветром. Што
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се воденнх жнвотива тпче, код н>нх има много

хермаФродпта, којн се самп ошгођавају; ади, код

њих сдучајноме укрштању пду веома на руку струје

водене. И каогод код биља, тако исто н овде,,

ја сам, шта впше после световања с једним од

највећпх ауторитета, на ине с проФесором Хђкс-

лејем, узаман тражио да нађем хермафродптну

животиву, код које бп реиродуктивнп органн бнии

тако дубоко унутра скривенн, да се с поља ни-

како домашптнне би моглп, и по томе код којих би

физичкп немогућан био утидај друге пндивндуе.

До душе, за дуго мп у овом погледу цпрнпедије

пзгледаху као велпка тешкоћа, алп сретном при-

ликом једном испадне мн за руком да докажем,

е се п код њнх по каткад укрштају две индиви-

дуе, па и ако су обе хермаФродптп, којп се иначе

сами оплођавају.

Морало је многим јестаственичарима у очипа-

стп, нао чудна аномалнја, .што су п код биља и

код жпвотиве неке Феле псте Фамилнје и шта впше

нстог рода, које су нначе веома сличне између
себе делом органпзацијом њпховом, хермаФродитн,

а неке опет с половпма разлученпм. Алп, ако је

пстнна, да се сви хермаФродптп ма п по каткад.

укрштају, онда је веома мала разлика између хер-

маФродпта п једнополнпх Фела, бар што се полне

функцпје тпче.

По овпм неколпкнм сматрањнма, н по многим

спедијалннм Фактпма, које сам ја прибрао, али које

овде пзлагатн не могу, нзгледа, да је пкодбпља

и код жпвотиње укрштање разлнчних пндпвидуа
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на махове, врло општн, да не реквем универзадни

закон јестаства.

Повољне ирилике за постанак нових облика иомоКу

Приролиога Одбирања.

Ово је једна врло замршена ствар. Очевпдно,

повољна ћебитп велпка сума мењања, под којом

свагда п нндивпдуалне разлпке треба разуметп.

Множпна индивпдуа, дајућп у извесном периоду

внше изгдеда да се јаве пробптачне варијацпје,

надокнађује мању суму шењања сваке пндивпдуе,

и, по мом мпшљењу, јесте врло важан едемент за

успех. Прем да прнрода даје дугачке перподе за

дедање прпродноме одбпрању, ппак она му не даје

периоде бескрајње; јер, како свако органско ство-

рење тежп да заузме место у еконошнјп природе,

то ће свака Феда пропасти, која се не модпфпкује

плп не усавршава тако, да може напоредо пћи с

такмацпма њезпнпм. Прпродно одбпрање није ни-

штакадро, ако пробнтачне варнјације бар на неке

од потомака насдеђем не пређу. Тежење к устуку

може често дедање прпроднога одбирања спречптп,

пди га може п поништптн; адп, кад то тежење није

наудидо успеспма човека прн образовању тодн-

ких домашњпх раса, то како ће науднтп одби-

рању прпродном?

Еодметодног одбирања одбирач одбира према

пзвесној сврсп, н када бп дозводио одабранпм је-

дпнкама да се сдободно укрсте, онда би му сав

труд пропао, и од свога рада морао би руке дпћп.
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Али, ако внше људи, не желећп расу да поправе,

имајускоро псто мпшљење о савршенству, п ако

сви теже да само најбоље жпвотиње одрже нза

домаздук оставе, онда ће снгурно, прем да пода-

ко, пз тог нехотпчног прогреса одбирања потећп

усавршавање, не гдедећи на то, што избране пн-

дивпдуе ннсу издвајане бпде. Тако ће псто п у

дпвљпнп бптп; јер у огранпченомепростору, у ком

јоште празнпх места има, све ће пндпвпдуе ва-

рпрати у једном правцу, прем да у разлпчном сте-

пену, тежећп да се одрже. Алп, ако је простор ве-

лпкп, онда ће наравно у разним околпшпма ње-

говим готово спгурнобпти разлнчнн жпвотнп уветп,

и када се сад утицајем природнога обирања Фела

једна у разнпм околпшпма променп, онда ће на

граппцама тпх околиша наступитп укрштање но-

вих варпјетета. Међу тпм, ми ћемо у шестој главн

впдетп, да ће посреднп варпјететп, којп на посред-

ним околпшпма станују, с временом бптп потнснутн

плп од једног плп од другог суседног варијетета

њиховог. Укрштање дедује махом само на онужи-

вотињу која се сљубљује за свако оплођавање, која

много путује, н која се врло брзо не множп. С тога

•су код жпвотпње те врсте, напрпмер, код птнца,

варпјететп махом огранпченпна оделпте пределе;

као што сам се ја уверио да је доиста тако. Код

хермаФродптнпхорганпзама, који се случајно укр-

штају, као п код онпх животпња, које се за свако

оплођавање спарују, алп које мало путују n које се

•брзо плоде, нов п савршенпјп' варпјетет може да

лостане брзо на неком месту, ту може у маси да
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се одржи, па по томе да се растури, тако, да се

индпвпдуе повог варпјетета махом нзмеђу себе

укрсте. По тпм принцппнма пматнпдп расаднпка

свагда најводе сејатп семенке од многих бпљака

(једног варпјетета), јер је тако најмањп пзгдед да

ће бптн укрштање с другнм варнјететпма.

Но, баш п код животпње која се за свако опдо-

ђавање сљубљује, п која се брзо не множи, не смемо

мпсдптп, да ће сдободно укрштање увек понпштнтн

еФект прпроднога одбпрања; јер ја бпх могао мно-

гобројна ®акта навестп, која доказују, да у пс-

томе предеду два варнјетета псте жпвотпње могу

дуго остати без помешаја, живећп на разднчнпм

местпма, пдодећн се у нешто раздпчној доби го-

дпшњој, ндп парећн се радпје с пндивпдуама свог

варијетета.

Укрштање пгра врдо важну удогу у природп,

јер обдржава пнднвпдуе нсте Феде иди пстог ва-

рпјетета непроменпте п једнодичне у карактеру

њпховом. Наравно, оно ће то чинпти дадеко снаж-

није код оннх жнвотнња, које се за обљубу сљуб-

Д>ују; алп, као што је напред речено, мн имамо

раздога мнсднти, да сдучајно укрштање бпва код

све жпвотнње и код свега биља. Па, баш ако се

то дешава п посде дугнх почивака, ипак је по-

род од те обљубе много крепчији н пдодовнтпјп,

него пород дуго настављеног самопдођења, тако,

да ће сад тај пород много више изгдеда нматн

да надживи и да продужи своју врсту. Тако ће

у дугом времену утпцај укрштања, па н ако врдо

реткога, битн ведпки. Што се тиче органскпх ство-
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рења, која врдо пнско стоје на лествици орган-

скога- савршенства, и која се половпма не плоде,

нпти се могу обљубптп, па дакле пп укрстптп, код

њих се једнолппност карактера може одржатп догод

спољнн животнп уветп стоје непроменљпвп, само

прнндппом наслеђа п природнпм одбправем, које
нпштп свако пндпвидуално одступање од правог

тппа тбпховог. Кадсе потомжпвотнп уветипромене,

n облнк подлегне модпФнкацијп, онда само прп-

родно одбпрање, одржавајућп слпчне а корпсне

варијацпје, може одржатп једнолпчносг карактера

модпФнкованоме потомству.

Тако псто и осама је важан елемент прн мо-

дпФпковању Фела путем прпроднога одбирања. У

огранпченоме плп осамљепоме простору, ако нпје

врло велпкп, п органски и анорганскп жпвотни

уветп бпће у опште готово једнакн; тако, да ће

прпродно одбпрање тежптп, да на псти начпн мо-

днФпкује све једпнке, које варпрају. Укрштање с

међашпма бпће сад спречено. 0 овој је стварп не

давно публпковао Морпц Вагнер (Moritz Wagner)

један врло пнтересан сппс, у коме је показао, да

је служба осаме, спречавајућп укрштање новпх ва-

рпјетета, по свој прплпцп много већа, него што

сам ја држао. Алп пз разлога махом поменутпх,

ја не могу да се сложнм с њпме, да сеоба п осама

јесу неопходнп елементп за постанак новпх Фела.

Значај је осаме, даље, у толпко велпкп, што она

бранп од поплаве прплагођенпјпх органпзама, по-

сле пекпх фпзпчнпх промена у жпвотнпм уветнма

тако осамљенога жплпшта, на прпмер, после про-
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иене климе, уздизања земљпног површја пт. д.,

с тога остају нова места у економпјп прпроде тог

боравпшта не заузета, Еоја ће по том заузетп мо-

диФпкованп старп седеопи. На посдетку, осама

даје мегдана новом варпјетету да се лагано уса-

вршп, атоје по катшто од врло велпке важ-

ностп. Ако је пак осамљена област врло мала, илп

је опкољавају ограде, плн пма врло особене фп-

впчне увете, то ће п становнпка њезпнпх бптп врло

мало; што ће веома удити постанку новпх Фела

путем природнога одбпрања, по чем нема нзгледа

_да ће се у такпм уветпма јавитп моћн корнсне пн-

дивпдуалне варијацпје.

Само време собом нптп што помаже нити од-

маже природноме одбнрању. Ја то с тога напо-

мпњем, што се погрешно говорпло, као да ја твр-

дпм, да време пгра најважннју улогу прп модп-

Фпковању Фела, и као да мпслпм, е се свп жнвн

облиди с временом неопходно морају променпти

у след неког урођеног закона. Време је у толико

важно, п његова важност у томе погледу јесте ве-

.лика, што даје више пзгледа пробптачннм варп-

јацпјама, и што пм даје маха, да буду пзбране,

нагомплане, н устањене. Тако псто време тежн и

да увећа непосредно делање физичнпх жпвотнпх

увета, према конституцпјп сваког организма.

Ако се сад обратпмо к природп, да у њојзи по-

тражпмо сведочанстава горњпм речпма, ако погле-

дамо малену п осамљену област какову, као што

је на пример, окејанско острво какво, на коме је

-број живећих Фела врло мали, као што ћемо доц-
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нпје видетп у гдавп која се зове: о ГеограФској

Подеди, —■ наћпћемо, дасу Феде овде махом ен-

демнчне, то јест, да су ту постаде, а не на ка-

квоме другом месту у свету. Према томе, дакде,

пзгдеда на првп погдед, као да је окејанско острво

необпчно згодпо за постанак новнх Феда. Адп, ми

бисмо се озде могди љуто преварптп, јер да дп

је мада осамљена обдаст пди ведикп отворенп про-

стор, као што је контпнент, згоднпјп за поста-

станак новпх органскпх обдпка, мп не знамо, до-

год не бпсмо чиниди поређења у подједнако ду-

гоме времену, а то нам је немогуће.

Прем да је осама од ведпке важностп за по-

станак новпх Фела, ппак сам ја скдон на супрот

мисдити, даје ведика просторпја још важнија, на-

рочпто за постанак онпх Феда. које дуго дурају,

п које се на дадеко распростпру. На ведпкоме и

отворепоме простору, не само да пма впше пзгдеда

за корпсне варпјације, због ведпког броја пндп-

вндуа псте Феде, које ту бораве, него су п живо-

тнп уветп много компдпкованнјн, због ведпког

броја ту жпвећпх Феда; па када се неке од тпх

многобројнпх Фела модиФикују и усаврше, онда се

према том н остаде Феде морају усавршптп, нначе

су пропаде. Тако псто свакп новп обдпк чим се уса-

вршн од маха ће моћи да се разнде преко отворене

п целокупне просторнје, п моћи ће ступпти у борбу

с многим другпм обдпцима. Шта впше, ведпке про-

сторпје, које су сада цедокупне, могде су у сдед

осцпдацпје земдшна површја до скора бпти ра-

скомадане, те тако је добар утицај осаме у оп-
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ште могао до некле суделоватп. Најзад, ја дола-

зпм до закључења, да п ако су малп, осамљенп

просторп, бпли у неком смпслу врло пробптачнп

за постанак новпх Фела, ппак, да је ход модпфп-

кацпје у опште, бпо много бржп на велпкпм про-

сторпма; п, што је важнпје, да ће се новп об-

лпцп, којп су на велпкпм просторпма посталп, п

којп су већ надвладалп многе супарнпке своје, нај-

даље расутп, п пз себе пзвестп најмногобројније

варпјетете п Феле. Онп пграју најважнпју улогу

'у променљввој псторпјп органског света.

У сугласпју с тпм погледом, можемо зар ра-

зуметп нека Факта, која ће пстекар лзложена бптп

у главп којој је наслов: 0 геограФСкој поделп;

на прпмер, Факт, да производп малог аустралпј-

ског контннента узмпчу пред пропзводпма великог

јевропско-азијатског копна. Даље, отуда долази

п то, што су се контпнентеп пропзводп свуда

тако обнлно одомаћплп на острвпма. На малом

је острву п борба за жпвот слабија, п модпФпка-

цпја мања, п пропадање спорије. Према томе по-

стаје нам јасно, за што је Флора Мадепре, по Ос-

валду Херу (Oswald Heer), донекле налпк на пз-

умрлу терцпјерну Флору Јевропе. Сва корита слатке

воде, узев пх у скупу, чпне малп део кад их спо-

редпмо с морпма плп са копвом. Дакле, утак-

мица међу провзводпма слатке воде, бпће мпого

мања, него ма где ва другом ком месту ; новн ће

облпцп у њојзп много спорпје постајатп, а старп

ће много спорпје пропадатп. У слаткој водн на-

ходпмо седам родова рпба штитоноша, као зао-
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стаде представнпкеједног, некад владајућег рода:

п, у слаткој водп находпмо до сада познате нај-

аномаднпје обдпке на свету, као што је Ornithor-

hynchus п Lepidosiren, којп као окаменотпне спа-

јају донекле такве родове, који сад на скадама

природеврдораздадеко стоје. Те аномалне обдпке

моглп бпсмо назватп жпвпм окаменотпнама. Они

су пздурадп до данашњег дана жпвећн у огра-

нпченом простору, п будућп изложени мањој ва-

рнјацији п слабијоЈ борбн.

Да сумујемо сад, у коднко нам крајњп замр-

шај самога предмета допушта, прпдпке повољпе,

п прпдпке неповољне за постанак новпх Фела пу-

тем природног одбирања. Ја долазнм до закљу-

мења, да је за земне производе, велпка контпнен-

тна просторпја, која је претрпида многократну

осцплацпју површја, најпробитачнаја за постанак

многпх новпх жпвнх облпка, који су подобнп да

дуго пздурају п да се на далеко разиду. Док је

просторпја у целпнп, становнпцп he њезпнп бнтп

многобројни једпнкама н врстама, и бпће под-

лежнп жестокој утакмпцп. Кад се пак утодега-

њем контпнент раздробп на ведпка засебпа острва,

онда ће на сваком острву остати много Једпнака

од псте Феле: укрштање на границама државе

сваке нове Феде бпће спречено; а посде фпзпчппх

промена ма које врсте, досељавања не може бпти,

те тако ће нова места у економпјп свакога острва

заузетп модпФпкованп облпцп старпх седелаца, а

време ће датп мегдана варпјететпма да се' добро

модпФпкују п усаврше. Ако се пак новпм пзди-
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зааем острва саставе у једно, то ће жестока борба

наступнтп: најзгоднијп илп најсавршеннјп варп-

јететп моћп ће да се разпду: несавршенпјп пак

обдпцп пропашће, п релатпвнпсразмернн број раз-

лпчнпх становнпка новога контннента променпће

се. Адп, на тај начпн ће се опет отворптп шп-

роко поље за депање прпродноме одбпрнњу, да

даље усавршава обл.ике иданропзводи нове Феле.

Ја нотпуно допуштам да прпродно одбпрање

у опште ради веома споро. Оно може радптп само

вад у економпјп прпроде какве обдасти пма праз-

нпх места, која могу боље заузетп некп од модп-

Фпкованцх обдпка који су већ ту. Да пак тако

празнпх места буде, често ће завпспти од фпзич-

нпх промена, које се у онште врдо ретко догађају;

п од тога, ако је досељавање дагоднпјпх обдпка

спречено. Какб се од старпх становнпка мадо њпх

модпфпкује, то ће узајамнп одношај остадпх често

блти поремећен; n тпм ће се отворптн нова места

која су згодна да пх придагођенпјп обдпци заузму,

адп, све то бпва врдо подако. Прем да се све нн-

дпвпдуе псте Феде мадчпце нзмеђу себе раздпкују,

ппак ће често дуго времена проћп, док праве раз-

дпке у разппм дедовпма органпзма не настуне. Ре-

зудтат ће често врдо запоздатп, у сдед сдободнога

укрштања, Многп ће мпсдитп, да су овп раздпчнн

узроци потпуно довољнп, да неутрадишу моћ прн-

родног одбпрања. Ја не мисдпм тако. Већ, ја мн-

сдим, да прпродно одбпрање у опште ради врдо

подако, само с дугим почивцпма, н само на

мадо становника нстог регнјона. Даље, ја мисднм,
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да се ти резултати лагани п прппадом потпунце

слажу с онпм, што нам Геологпја казује о реду п на-

чпну, којпм су се становнпдп глоба нашега мељалп.

Алп, ма колико да је спор процес прпродног

одбпрања, кад је слабп повек могао својпн уме-

тнпчкпм одбпрањем доћп до овакпх резултата, то

ја донста не впдпм гранпце променама, лепотп н

бескрајњем замршају узајамногпрплагођивава сви-

ју органскпх створења, како једннх на друге, тако

п свпју на Фпзпчне увете жпвота њпхова, што је

све у току дугпх перпода могло да буде, путем

прпроднога одбпрања, то јест одржавањем зго-

днпјег.

Лјтродко одбиране узрокује ароиаст.

0 овом ће се предмету опшпрннје говорптп у

главп под насловом: Геологпја. Али, ми га п овде

морамо дотаћп, јер с-прпродннм одбпрањем стојп

у непосредној везп. Прпродно одбпрање радп само

одржавањем у неку руку корпснпх варпјацпја, које

наравно све остале надживљују. Еако се сва ор-

ганскастворењамноже позаконугеометрпјскесраз-

мере, то су свако местапце пределакаквога потпуно

знузелп становнпцп његовп; апз тога следује, да,

у колпко се напреднпје Форме умножавају, у то-

лпко Форме нелагодне морају упматп п биватп све

ређе. Газређпвање пак, као што насГеологпја учп,

јесте преходнпк пропастп. Мв впдпмо, да нека

Форма, коју мало индпвгдуа представља, незадр-

жано јурп коначној пронастп својој за време ве-
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лнеих промена доба годпшњпх, пдп с тога, што се

прпвремено умножпо број непрпјатеља њезпнпх,

Адп, мп шожемо ндаљепоћп; јер, као што новп

обдпцк постају, тако морају стари пропадатн, ако

не ћемо да дозводпмо да се спецпФнчнп обдпцн

могу бескрајње намножаватп. Да се пак спецпФП-

чнп облпцп не могу у бесконачност намножаватн,

то нам потпуно Геологпја доказује; п мп сад мо-

жемо покушатн да докажемо: за што број Фела на

свету пнје постао безбројан?

Мп смо виделп, да Феле, које највише пнднвпдуа

пмају, имају п највпше пзгледа да пропзведу про-

битачне варпјацпје у пзвесном перподу времена.

Мн смо посведочплп пстпну тпх речп Фактпма,

пзложенпм у другој главп, доказав, да обичне

п на далеко распрострте, владајуће, Феле, пропз-

воде највпше врснпх варпјетета. Према томе да-

кле, ретке Феле много ће се спорпје модпФпковатп

плп усавршнтп за време пзвесног пернода; пс

тога ће моратп подлећи у борби за жпвот, свла-

дане модпФпкованпјом п савршенпјпм потомцпма

обпчнијпх Фела.

Из тпх различнпх посматрања ја мпслим е

непзбежно следује: да, у колпко нове Феле током

времена постају у след прпроднога одбпрања, у

толпко друге бпвају све ређе н ређе, п на послетку

их са свпм нестаје. Наравно, највећма ће страдати

онп облпци, којп су у најблпжој утакмпцп бнли с

облпцпма који се модиФикују н усавршују. А ми

смо напред впделп, у главн којасе зваше: Борба

за опстанак, да најсроднпјп облпци варнјетети
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нсте Феде, и Феле истога рода илн родова срод-

них, пмајући псту структуру, псту констпту-

цију п навике псте, у оиште бпју најжешћп бој;

дакле, свакп нови варпјететплиФела, за време про-

греса Формацпје своје, у опште ће понајвпше на-

сртатп на своју најблпжу својту, тежећп да јој смрсн

конце. Ми виднмо истп процес унпштавања п на

нашпм пптомпм производпма, код којпх човек од-

бнра впђеније и савршеније облпке. Могло бп се

много занимљивпх прпмера навестп, који би по-

сведочпли, како брзо новп сојевп говеда, оваца и

друге жпвотише, п новп варпјететп цзећа, заступају

место старијпх п несавршенпјпх раса. У Јоркширу

је исторпјскп познато, како су впторога говеда по-

тпсла старо црно говече, па онда, како је њпх

„краткорого говедо, ја наводнм речи једног

пољско-прпвреднога ппсца као помор затрло.
8

Раступање (дивергенција) карактера.

Прпнцип, којп сам ја тнм пменом назвао, је-

сте од врло велпке важностп; п, по мом мпшљењу,

тумачп нам многа важна Факта. Прво п прво, ва-

рпјететп, па баш п добро обележенп варнјететп,

прп свемтом што пмају каткад карактере Фела, (као

што у многпм прпликама показује безнадежно ту-

марање класпФпкатора, не знајућп куда ће с њп-

ма) ппак се много мање међу собом разлпкују,

него што се разлпкују добре п разлпчне Феле.

По моме схватању, варпјететп нпсу нпшта дру-

го, до Феле у процесу образовања; плп су, као
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што сам их ја назвао, започеци Фела. Сад је дакле

пптаве: како се маде раздпке, које међу варпјете-

тпма впдпмо, промећу у велпке разлпке, које међу

Фелама впдпмо? Да се пак тако што у опште дога-

ђа, морамо закључнти по већпнп безбројнпх Фела

у природн, на којпма јасно видпмо добро обеле-

жене разлпке; док међу тпм на варпјететпма, тпм

мпсаонпм прототпповпма п родптељпма будућпх

добро обележенпх Фела, впдпмо разлпке мале и

рђаво пзражене. Го случај, као што бп се могло

petn, можебптп узрок да варпјетет један одступи

у нечему од својнх родптеља, п да се пород тог

варпјетета опет разлпкује од својих родптеља баш

тпм пстпм карактером у још јачему степену; али,

то само нпје довољпо да протумачп тако обпчан

и тако велпкп степен разлпке, као што је онај, који

впдпмо код Фела једнога рода.

Као што је пначе увек био мој обпчај, тако н

овде, ја сам гледао да ту ствар објасннм помоћу

нашпх домаћпх пропзвода. Ми ћемо п овде наћи

нешто слпчно. Дозволпће се, да производи раз-

лпчнпх раса, које су тако разлнчне као што је

разлпчно краткорого говече од говечета хероод-

ског, плп као што је разлпчан јахаћп коњ од кова

теглећег, плп као што су различне разне врсте

голубова н т. д. нису моглп нпкад постати само

случајним нагомплавањем слпчнпх варпјацпја кроз

много поколења устопце. У стварп, голубар један,

на прпмер, замнлује голуба са што краћпм кљу-

ном; а другп голубар опет, замилује голуба са што

дужпм кљуном, п по познатом прпнцнпу „да се
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љубитељи годубова не чуде п не ће чудптп пре-

дазнпм обдпдпма већ само крајвостима", u онп ће

лочети одбпрати, спарпвати иза подсад остављати

годубе са све дужпм п дужпм и све краћпм п кра-

ћпм кљуновпма, као што је допста тако и бпло

с подврстом чпгре. Тако псто могдп бпсмо замп-

сдити, да су у једноме раномепсторијском перподу,

људпмаједненацпје пдп окодиша једнога, потребнп

бпдп коњп танковпјастп. а људпма друге нацпје
когбп снажни п товнп. Прве ће разлнке наравно

бптп врло мадене, адн свременом једнако одбп-

рајућп на једну страну коње све тање п впцка-

стије, а на другу опет све крепчпје п товнпје, раз-

дика ће најзад постатп ведпка, тако, да ће датп

повода, да се две коњске под-врсте раздикују. На

посдетку, пошто вековп прохује, те ће се две

под-врсте прометнути у две добро обедеженеп раз-

дпчне врсте. Кад пак раздпка постане ведпка, онда

нпко не ће за прппдод остављатн коње, који ннсу нп

тамо нп амо прпстадп, то јест, којп нису ннтп врло

танкп, нптп врдо крупнп, те тако ће онп моратп

нагнутп својој пропастп. Овде дакде у људскпм

пропзводпма впдпмо дедање онога, што бп се мо-

гдо назватп прпнцппом дпвергенцпје, п што уз-

рокује с почетка једва прпметне, а по тон све

веће п веће раздпке, нагонећп врсте да каракте-

рпма својпм одступе, како једна од друге, тако п

обе од родптеља свог.

Адп, може ко запитатп, како ће се тај flpnn-

дпп прпменптп на јестаство Р Ја држпм да се може

прнменити п то с врдо ведпким успехом, (прем
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да дуго време нп сам нпсам знао како) у сдед те

просте. првдпке, што, у кодпко се потомци Феде

какве међу собом већма раздпкују, структуром,

констнтуцијом п хабнтусом, у тодпко су подоб-

нпјп да заузму многа п врдо разлпчна места у

економнјп српроде, п да се бројно намноже.

То се јасно впдп код животпње с простпм ха-

бнтусом. Узмпмо једнога четвороногог месождера,

који је се у предеду једном одавно бројно тодпко

намножпо, кодпко је предео могао поднетп. Ако

је сад прнродна моћ намножаваља тог месождера

недпрнута остада, он се може множнтп (уветп у

предеду остају непроменптп) само тако, ако ње-

гово промевено потомство заузме она места, која

сад заузпмају друге жпвотпње: ако се, на прпмер,

једнп прпдагоде да се хране другон врстом пдена,

илп стрвош, злп другом каквом жпвом жпвотињом;

ако се другп настане на новпм стаништпма, ако се

стану уз дрвета петп, пдп по водп гњуратп; плп

најзад, ако неки смањесвоје шесождерство.Хабиту-

соми структуром најраздпчнијп потомци таквеме-

сождере жпвотиње постаће најподобнпјн да нај-

више места заузму. Оно пак што за једну живо-

тпњу вредп, вредп за све жпвотпње н за сва вре-

мена, то јест, ако.жпвотпња варпра, јер друк-

чпје, као што рекох, прпродно одбпрање није ка-

дро нпшта учпнпти. Тако је псто и с биљкама.

Опптом је доказано, да кад се дпвада једна за-

сеје травама раздичнпх родова, онда на њој никне

впше пауља п впше се сена с ње добпје, него

кад се пста ливада засеје травама једне Феде. До
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таквог се истог резудтата дошло, и кад се један

варијетет, и кад се различвп смешанп варпјетети

цшенице посеју на подједнако великим шгваша. С

тога дакле, ако каква #ела траве све више раступа

варирајући, и ако се за семе непрестано остављали

буду онп варпјететп њезпни, који су пзмеђу себе

онако псто, прем да много ман>е различпп, као

што су међусобно различне Феле н родови трава,

онда ће на једнако великом простору земље сад

расти много већп број струкова те Феле траве, ра-

чунећп ту п варпјетете њезпне, него што је од

пре расло. Ми знамо, како свака ®ела и сваки ва-

рпјетет траве сваке године семења семенке готово

непребројне; тако, да бпсмо слободно рећи моглп,-

е је њено крајње тежење да умножп број Једпнака

својих. Дакле, у ходу многпх тпсућа генерадпја,

најразлпчнпјп варпјететп какве Феле траве пмаће

највпше пзгледа на успех п на бројно умножа-

вање, а тпме п на победу над варпјететпма мање

разлпчнпм. Кад се пак варпјететп тако веома ра-

ступплп буду, те постану здраво разлпчнп пзмеђу

себе, онда ће се зватп Феле.

Истпна тог прпнцппа, по коме највећа сума

жпвота постаје велпком променом структуре, може

се впдетп у многпм прпроднпм уветпма. На врло

маломе простору, нарочпто ако нпје ограђен те у

њ свак уннћп може, п на коме утакмица пзмеђу

пндпвпдуа мора бптп врло жестока, свакп пут вп-

днмо велпку разлпку међу становнпцпма. На прп-

мер, ја сам пзбројао на једном парчету рудпне,

које je бпло трн стопе дуго п четпрп шпроко, п
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које је кроз много годпна пздоасено бпло са свпм

једнакпм уветпма, не мање него двадесет раздпч-

нпх Фела бпљака, које прппадаху к осам родова

п једанаест редова, што најбоље показује, како се

много те травке пзмеђу себе разлпковаху. Тако је

псто пс бпљем п спнсектпма на малпм п једно-

лпчнпм острвпма: као п у малпм ублпма слатке

воде. Тежацп звају, да највпше хране добпјају ре-

довањем (rotation) бпљака, које прппадају к нај-

разлпчнпјпм редовпма. У прпродп је, могло бп се

рећи, спмултано редовање. Већпнажпвотпњап бп-

љака жнвећи са свнм уз какво мало парченце земље,

моглабпнаравно п на њемужпветп, акопрпродање-

гова нпје каква особена; и допста, тежн, тако рећп,

да га најзад прнсвојп. Међу тпм, видп се, да тамо,

где се органпзмп највећма кољу, корпстп од ра-

ступања структуре, п разлике у начпну жпвота и

у констптуцпјп, које уз то пду, одређују, да об-

лнцп, којп се у коштац хватају, по опгатем пра-

вилу, прппадају, што ми кажемо, разлпчнпм родо-

внма п редовима.

Истп се прпнцип впдп п код биљака, које је

човек у туђпнп прппптомпо. Могло бн се мпслптп,

да ће бпљке прппптомљене, у опште, бптп врло

сродне с бпљкама домороднпм, јер се о овима по-

следњим држп, да су спецпјално створене п прп-

лагођене на рођени завпчај свој. Могло бн се, дакле,.

може битп, ншчекпвати, да ће прппптомљене бнљке

прппадатп к оно мало група, које су спецпјално

прплагоћене на пзвесна станпшта у тој новој постој-

бпнппрппптомљенихбиљака. Алп у стварп тако нпје
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Алфонз де Кандод је депо доказао у његовом

ведиком п чудном делу, да прппнтомљаваЕвем

Фдоре добпјају много впше новпх родова него но-

впх Феда, према броју домороднпх родова п Феда.

Да наведемо један прост прпмер: у посдедњем пз-

дању „Manual of the Flora of the Northern Uni-

tedStates“, одАзаГреја, наведено je 260 прппп-

томљенпх бпљака, које прппадају к 162 рода. Из

тога впдпмо, како су те прппптомљеее бпљке врдо

раздичне прпроде. Оне се шта внше веома раздп-

кују од домороднпх биљака, јер од 162 прппп-

томљена рода, не мање него 100,родова дошдо је

пз туђпне, те тако редативно јако умножидо број

садашњпх родова у Уједпњеним Државама.

Кад погдедамо на прпроду бпљака пдп живо-

тпња, које су се успешно у предеду каквом бо-

рпде са становнпцпматамошњпм, na се по том на

пстоме месту одомаћиде, можемо вматп грубу пред-

ставу како бп се пеки од старпх седедаца морадп

модиФпковатп, па дасвоје земљаке надвдадају; бар,

можемо закључптп, да бп пм корисно бпдо расту-

пање у структурп, јербо оно увећава нове раздпке

до оног ступња, којп карактерпше родове.

Корпст од тога што се становнпцп једнога пре-

деда структуром раступају, у стварп је пста, као

п корпст од Фпзподошке подеде рада код органа

пстог органпзма; што је Мпдн Едуардс (Milne Ecl-

wards) тако депо објаснпо. Нп један се фпзподог

не сумња, да желудац један, којп је прпдагођен

да само месо идп да само биљне матерпје варп, може

пз њпх највпше поцрпстп хранећпвих честпца. Тако
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је псто п у општој економпјп какве земље. Што-

год јесе даље, п штогод је се савршенпје жпво-

тпња плп бпље раступпло, према разлпчнпм на-

чпнима жпвлења, то ће све већп број пндпвндуа

бптп подобан да се на томе месту одржп. Жпво-

тпња с органпзацпјом која је мало раступила, те-

шко да ће моћп пздржатп борбу с жпвотпњом, која

је структуром раступпла потпуно. Тако се, на прп-

мер, може сумњатп, да ли бп се аустралпјскп тор-

барп, којп су подељенп у неколпке, међу собом

врло мало разлпчне групе, и којп по Уатерхаусу

(Waterhouse) п другпма оскудно представљају наше

спсаре; месождере, прежпваре н глодаре, да лп

бп се, велпм, моглп успешно борптп с овпм до-

бро развпјеепм редовпма. На аустралпјскпм сп-

сарпма впдимопродес раступања у ранпјем п не-

потпуноме ступњу развпћа његова.

Ђеројетш ефекти делања ириродног одбирања, кроз

растуиање карактера и ироиаст, на иотомству

заједничког иретка.

После прочнтанпх разлагања, која су бпла врло

сажета, можемо узетп, да ће модиФикованн по-

томцп Феле какве успеватп све бољма, што се већна

раступплп буду структуром, те тако све подоб-

нији посталп да места других створења присвоје.

Сад, дај да впдимо, како тај прпнцин благодетп,

која бпва од раступања карактера, сдружен с прпн-

цпппма прнродног одбпрања п пропадања, тежн

да делује.
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Прпложена табдпца помоћп ће нам да лакше

појмимо ту замршену ствар. Рецнмо, нек слова од

А до L представљају Феле једног рода, којп је

у свом завпчају велпкп; а ®еле нек налитеједна

на другу у разлпчном степену, као што доиста у

опште у прпродп јест, н као што је то представ-

љено на таблпцп неједнакпм растојањем слова. Ја

рекох: велпкп род, јер, као што смо у другој глави

впделп, у великпм родовпма у средњу руку варпра

, впше Фела, него у родовима малим; п варпрајуће

®еле велпкога рода пмају велпкп број варпјетета.

Мп смо такођер впделп, да Феле, које су најо-

бпчнпје п које су најдаље распрострте, варпрају

впше него Феле које су ретке п сажете. Рецпмо нек

слово (А) представља једну општу п далеко рас-

прострту Фелу која варнра, п која прппада ка-

квоме велпкоме роду у домовпнЦ њезпној. Гранате

п растурене тачкасте лпнпје неједнаке дужпне,

почпњућн од (А), нек представљају потомство

њено, које варпра. Мп узпмамо да су варпја-

цпје нзванредно мале, алп прпроде најразлпчннје.
Мп не узпмамо, да се све у једно време (спмул-

тано) јављају, већ често после дуглх почпнака.

Нпти узпмамо, да све трају кроз једнако дугачке

периоде. Само оне варпјацпје, које су ма како

пробптачне, бпће сачуване плп прпродно пзбране.

Е овде пзлазп на впдпк значај прпнцппа, по ком

је раступање карактера врло корпсно; јер прпн-

цпн тај изводп на најразлпчнпје плп најдпвергент-

нпје варпјације, (које су представљенекрајњпм пз-

боцканпм лпнпјама) које ће прпродно одбпрање
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очуватп п увећатп. Кад једна нзбодкана линпја

доспе до л-пнпје хорпзонталне, па ту обележена

буде мааим нумервсаним словом, онда се тнм хоке

да каже, да је довољна сума варпјацпје нагомп-

аана, да ту означп потпуно обележенн варпјетет,

који је такав, да се као достојан сматра, да у сп-

стематно дело ућп може г

Свакп простор пзмеђу хоризонталнпх лпнпја на

таблпцп, шоже представљатп тисућу илп још впше

поколеља. Рецпмо, да је после тпсућу колена Фела

(А) пропзвела два са свпм јасно пзражена варп-

јетета, по пмену а
1

и лР. Сад, та ће два варије-

тета у опште бпти непрестанопзложена онпм пстпм

уветпша, којн су учинплп те су родптељн њпхнп

варпралн, а већ тежење к мењању у њпма сашпша

јесте наследно; дакле, п онп ће такођер тежптп да

варпрају, и, у опште, на онај начнн, као што су ва-

рнралп родптељп њпховп. Шта впше, та ће два

варпјетета, још као мало модиФикованп облпцн,

тежитп, да наследе оно, што је учинпло њпхна ро-

дптеља(А)мноРобројпнјпм, него што јевећпна дру-

гнх становнпка у пстом пределу ; онп ће тако псто

суделоватпп на онпм,впше општпнскнм,корпстпма,

које чпне да род пз којег је Феда родптеља њпхна

постане род велики у отацбннп њиховој. Све пак те

прнлпке иду на руку постанку новпх варијетета.

Ако су сад та два варпјетета променљива, онда

ће се у опште оне варпјацпје њихове, које су се

највећма раступпле очувати кроз следећу тпсућу

пасова. А, после тог времена, мн смо на таблпцп

представнлп да је варпјетет а
l

, произвео варпје-
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тет а
2

,
којп ће по принципу раступања већма од-

ступити од (Л ), него варијетет а
l

.
За варијетет т

1

узелн смо, да је пропзвео два варпјетета, пменом

т
2

п s
2

, који раступају један од другог, а нај-
впше од њпхног заједнпчког родптеља (А). Тако

бисмо могли продуњптп процес овај стубама ова-

кпм за које хоћете време. Једнп ће варијететп по-

сле сваке тпсуће колена пропзвестп само по је-

дан варпјетет, алл све модпФпкованпји п модн-

Фпкованпјп ;• другп ће опет пропзвестп два илп трн

варпјетета; а трећп, не ће пропзвестп нп једног.

На тај ће начпн варпјететп плп модпФпкованп по-

томцп од општега родптеља (А), у опште растп

бројем п раступатп карактером. На таблицп је

Taj процес представљен како бпва кроз десет ти-

сућаколена; а у Формн сажетој п простпјој кроз

четрнаест тпсућа.

Но, ја морам овде казати, да не мислпм, еје

процес овај пшао овако правилним ходом, нао што

је то представљено на таблпцп, прем да се пна

њој впде неправплностп; нптп мислпм, да је трајао

без престанка, јер је много веројетнпје, да се свака

Форма у дугом нерподу времена нпје мењала, па

је за тпм опет подлегла модпФпкацпЈп; нптп мп-

слпм, да најдпвергентнпјп варијететп непроменптп

остају, јер често може једна средња Форма дуго

да пздура, п може, плп не може, да пропзведе впше

од једног модпФпкованог потомка; по чем прпрод-

но одбпрање радп увек према прпродпместа, која су

плп са свпм незаузета, плп која су непотпуно зау-

зета другпм створењпма, што завпсп од бескрајње
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заплетенпх одношаја. Али
,

као опште правпло,

важп, да ће онп потомдп Феле какве, којп су се

структуром најдаље разишлп, битп најподобнпјп

да највпше места заузму, н да умноже своје мо-

дпФпковано потомство. У нашој је таблпцп лп-

нија сукцесије пспрекпдана у правплнпм пнтерва-

лама малпш нумерпсанпм словпма, која означавају

сукцеспвне Форме, које су постале довољно разлпч-

не, дапхварпјететпма назватп можемо. Међу тпм, та

јепспрекпданост мпсаона, п могла бп бнтн уметнута

ма где, после довољно дугпх интервала за наго-

мплаваље знатне колпчпне дпвергентне варпјацпје.
Како свп модпФпкованп потошцп од једне

опште п на далеко распрострте Феле, прппадајућп

једноме велпком роду, теже, да учествују у оним

истпм корнстпма, које су учпнпле те је родптељ

њихов успешан бпо у своме жпвоту, то ће они у

опште тежпти: колпко да се бројно намноже, то-

лпко, да се раступе карактерпма. То је представ-

љено на таблпцп с неколпко крошњастпх грана,

које нз (А) полазе. МодпФИковано потомство доц-

нијпх и савршенпјпх грана у лпнпјама десцендент-

нпм, посвојпрнлпцпћепреотетпместо пређашњпх п

несавршенпјпх грана,тетако ћеих у стрмором окре-

нутн, То јепредстављенонатаблпцп нашој неколп-

ким малим гранчпцама,које недосежу допрвепдуће

хорпзонталне лпнпје. У неким ће се случајнма, без-

сумње, процес модиФпкацпје ограничитп само на

једну десцендентну лпнсју, п број модпФикованпх

потомака не ће порастп; прем да ће се увећати

суша дпвергентне моднфпкацнје. Тај бп догађај.
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бпо на таблпцп представљен, кад бн се све лп-

није, које од (А) полазе, избрисале, оспм лпније

од а
1

до а
lO

.
Тако су, по свој прплпцп, на прпмер,

енглески јахаћи кољ и енглески пас птппар, ка-

рактерима својпм лагано одступили од њихових

родитељскпх основа, не давшп од себе нових грана

плп новпх раса.

Наком десет тпсућа пасова, рецпмо, да је Фела

(А) пропзвела три облнка: а
lO

, f
lO

п т
lO

.
Тп облнцп

раступајућн се карактерпма кроз толпка сукце-

спвна поколења, раступпше веома алп неједнако,

како један од другог, тако п свп од њпховог

заједшшсог родитеља. Ако узмемо, да је велпнина

промене пзмеђу сваке хорпзонталне линпје на на-

шој таблнцп необпчно шала, онда та трп облпка

могу бнти само три добро обележена варејетета;

алп, треба нам само зампслитп, да су ступњевп у

овом процесу моднФикацнје многобројнпји, плп по

велпчпнп већн, па да сва та трп облпка прометнемо

у сумњпве, п најзад у праве Феле. Тада таблпца

наша представља ступњеве, којпма малене раз-

лпке
, које само варпјетете одлпкују, прелазе у

разлпке велпке, које одлпкују Феле. Продуљујућп

тако процес овај кроз впше колена (као што је то

на таблпцп показано у сажетом н простијем впду),

мп добсјамо осам Фела. које су обележене словима

пзмеђу а
l4

п m
l

4,
п које су све потомцп Феле (А).

Тако су се, по моме мишлењу, Феле умножавале п

родовп постајалп.
У велпкоме је роду веројетно, да ће више од

једне Феле варпратп. На таблицп, ја сам узео, да
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је једна друга Феда (Ј) нропзвела аналогпм ступ-

њевима, након десет тисућа колена, или два до-

бро обележена варпјетета, (г^ 10
п z

w ) пди две

Феле, према величипи промене, воја је бпла нз-

међу хорпзонталних пруга. Након четриасст ти-

сућа пасова, узето је, да је шест новпх Фела пропз-

ведено, што је обележенословнма ?г
14

до z
l *. У сва-

ком ће роду, Феле, које су се већем веома карак-

тером раступпле, у опште, тежптп, да произведу

највећп број модпФпкованога потомства; по чем

оне пмају највпше пзгледа да заузму нова п врло

разлпчна места у економпјп природе: с тога сам

ја на таблпдп пзабрао крајњу Фелу (Л), п готово

крајњу Фелу {Ј), као такве прпмере, којп су веома

варпрадп, п пз којпх су се новн варпјетети п нове

Феле развпле. Другп девет Фела (велпким словпма

обележене) нашег основног рода, могу непроме-

нито настављатп лозу своју кроз дуге, алп нејед-

наке перноде времена; што је на таблицн пред-

стављено боцкастнм пругама, које све пду на

више, алп су неједнако дугачке.

Међу тим, док се развпјао процес модпФнка-

цпје, којн је представљен на таблпцп нашој, један

другп наш прпнцип, по имену прпнцпп истраге

(extinction), лграо је врло важну улогу. Како у

сваком 'пренасељеном пределу природно одбправе

неопходно делује одбиравем облика, који су над-

моћнпји над осталпм облпцнма у борбп за жпвот,

то ће у усавршеном потомству сваке Феле, бпти

стално тежеве, да на сваком ступву десценден-

ције заступп п пскорени своје преходнпке п пра-
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роднтеље. Јер, треба се опоменутн само, да је борба

у опште најжешћа међу онпм облпдпма, којп су

пајсроднији међу собом навпкама, констптудпјом

и структуром. С тога, п сви посредни обдицп, из-

међу ранпјпх п доцнпјпх облпка, пли између, са-

вршенијпх и песавршенијих облика исте Феле, као п

сама искона родитељскаФелау опште моранагнутн,

конапној својој пропасти. Тако ће исто, по свој при-

лиди, бити и с многпм целпм колатералннмдесцен-

детнпм линијама, којеће надвладанебити доцнпјпм

и савршенијпм лпнијама. Ако пак модпФиковано

потомство Једне Феле западне у какав нов предео,

или се брзо прилагоди на како са свпм ново ста-

ниште, где потомци са предцима не ратују, онда

могу обоји п даље живети.

Ако узмемо, да нам таблица наша представља

велику суму моднФпкацнје, онда ће се Фела (А) и

свп ранпјп варијетети њени истражпгп, јер ћепх

заступитп осам новпх Фела (а 14

до от
14

); a Фелу (Ј)

заступиће шест новпх Фела (и14

до г
l *).

Алп, мп можемо и даље од тога поћи. Мп смо

узели, да основне Феле нашег рода лпче једна на

ДРУ Г У У неједнаком ступњу; као што је у ошпте

тако у прпродп. Фела (А) блнжа је ка Фелп В,

Сн D, него лп ка другпм Фелама; п Фела (Ј) блпжа

је ка Фели G, Н, К п L, него лн к осталпма. За

те пак две Феле (А) п (Ј), реклп смо, да су Феле

врло опште п веома распрострте, тако, да су оне

још с почетка морале нешто особено пматп, мпмо

све остале Феле свога рода. Њпхово модпфпковано

потомство, на број четрнаест Фела, после четрна-
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ест тисућа покодења, веројетно, наследаће неке

од тлх особпна: оно је дакле бпдо модпФпковано

и усавршавано на начнн раступања, п то ва сва-

еом десдендентном ступњу, тако, да је се прпда-

годидо намнога и свакојака места у економпји при-

роде жплпшта свог. Изгдеда, дакде, врдо веро-

јетео, да ће те потомачке Феде, не само прео-

тетп место п затртп своје родптељске Феде, Феду

(А) п Феду (Ј), него ће по каткад у без трага окре-

нутп п неке од псконпх основнпх Феда, које су

бдиже и сродније с родптељима њпховим. С тога

дакде, врдо ће мадо од основних Феда бптп за-

ступљено потомством својпм у покодењу, које се

броји четрнаест-тпсуће. Ми можемо замисдитп, да

је само једна, (F) плп да су само две Феде, (Е и

F) које су бпде врдо сродне с остадим основим

Федама, којих је на број девет, дохранпле по-

томство своје до на овај посдедњп ступањ дес-

ценденцпје.

Сад ће на нашој табднцп бптп свега петнаест

новпх Феда, које воде порекло своје од основних

једанаест Феда. Према дпвергентном тежењу при-

роднога одбирања, крајња ведичина раздпке у ка-

рактеру између Феде а
l4

пz l 4 бпће много већа,

него што је највећа разднкаизмеђу једанаест основ-

ннх Феда. Шта впше, нове Феде биће сродне једна

другој, али на са свпм другн начпн. Од осам по-

томака основне Феде (А), трп ће: а
l4

, g
l

4, р
l4 бити

у бдпзу сродни, јербо су се ca свпм доцне одвојпдп

од а
10

; док .међу тнм & 14
п fli , одвојпвшп се

много ранпје од a
s

,
бпће у неку руку разддчни
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од трп горе поменуте Феде; и на посдетку, Феде

о
l4

,
е
l4

н ш
l4 биће бдпско сродне једна другој; адн

г

као гране побопне, које су се још од првог процеса

модификадије раступнле, оне ће веома различне

битп од остадих пет Феда, и могу начинити један

под-род, иди баш п један засебни род.

Шест потомака од (Ј), начиниће два под-рода,

иди, два рода. Ади, како се основна ®еда (Ј) ве-

ома раздикује од основне ®еде (А), и готово стојп
на са свпм другоме крају основнога рода, то ће

се шест потомака, који су од (Ј), по самом за-

кону насдеђа знатно раздиковати од осам пото-

мака, којп су од (А); шта впше, ми смо узеди,

да су се те две групе у разлпчним правдима ра-

ступиде. Посредне Феде, дакде, (то је врдо важно

да се не заборавп), које везују осповне Феде (А)

п (Ј) све су пропаде без насдеднпка, оспм Феде (F).

С тога ће се тпх шест новпх Феда, које воде по-

рекдо своје од (Ј), п оних осам, такође новнх

Феда, које воде порекдо своје од (А), врстатп као

са свпм раздпчнп родовп, пдп ћа п као са свпм

раздичне под-Фамидије.

Тако је, дакде, по моме мпшљеву, то бпдо, те

су два рода пдп впше љпх постадп десценденцп-

јом и модпФпкацпјом пз две пдп внше Феда пстога

рода. За те пак две, пдп за тпх внше родитељ-

скпх Феда, држпмо, да су опет постаде од какве

Феде каквог још старијег рода. На нашој је таб-

дпцп то представљено пспрекиданпм пругама, обе-

деженим велпкпм сдовима. Ове те пруге теже на

ниже к једној тачцп, која представља једеу Федуг
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једног мвсаоног прародитеља свпју нашпх раз-

дпчнпх новпх под-родова п родова.

Вредно је за један тренутак позабавптп се с

карактером нове Феле Z-14

,
,о којој мпсллмо, да се

карактером нпје раступпла веома, већем да је за-

држала облик Феле (F), плп са свпм непромењен,

илп прошењен, алп незнатно. У томе ће догађају

њезпнн сроднпчкп одношајп к осталнш новпм фс-

лама, којпх је на број четрнаест, битн врло осо-

бенп п залазнп. Будућп пореклом од једне Феле,

која је стајала у средпнп пзмеђу две родптељске

Феле (А) и (Ј), .0 којпма сад шислпмо да су се

истражпле илп да су незнане остале, она ће ка-

рактером својпм у неку руку стајатп у средпнн

између двеју група потомака те две Феле. Алп,

како су се те две групе раступиле карактером од

тппова родптеља њпховпх, то п нова Фела /’ 14

,
не

може баш управ стајати на средпни међу њпма,

него ће пре стајати на средини неђу типовпма обе

групе. Свакп ће се јестаственпчар наравно моћп

ласно сетптп овакнх примера.

По досадашњем говору, свака хорпзонтална

пруга на нашој таблндп представља хнљаду ко-

лена, али тако псто могла бн свака представљатп п

хнљаду хиљада, пли још впше колена. Таблпца

наш ова дакле може представљатп један део сукце-

спвннх слојева земљине коре, са свиша њезиним

премпнулим остациша. Ми ћешо, кад дошлп бу-

демо до оне главе у овој књизп, у којој се о Ге-

ологији говорп, вратитп се нстекар на ово питање,

п тадаћемо, мислпм, видети, како ће нам таб-
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лнца ова јасном светл.ошћу обасјати сродство ство-

реља изумрднх, која пстпна у онште припадају
истнм редовима, Фампдијама пдн родовима, ка ко-

јима нрипадају п створења данашва, ади која ка-

рактером својим често држе донекде средину из-

међу данашњпх група; н, тада ће нам даље Факт

тај јасан постати, по чем су пзумрде Феде жп-

веле у раздпчним врдо ранпм епохама, кад су се

још разгранате днније потомства врдо мадо ра-

ступпде биде.

Ја не впдпм никаква раздога, за што би се као

овај процес модпФикације, којп напред опнсах,

само на постање родова морао огранпчптн. Ако

на табдици узмемо да је сума лромене, која је пред-

стављена тачкастпм и дивергентнпм дпнијама ве-

дпка, онда ће обдпцп обедежени с а
l4

до р
l4

; п

они, обедеженп с бll

до fl 4; п онп, обедежепп с

0l
*до m

l

4, 'образовати три разлпчна рода. Ми ћемо

дакде иматп два врдо разлпчна рода, који су по-

сталп од (Ј), и којп веома одступају од потомака

(А). Те ће две групе родова начпнитп две разди-

чне Фампдпје пдп реда, према ведпчп дивергентне

модиФпкацпје , коју узпмамо да је на табдици

представљена. Дакде, две нове Фампдије, ндн два

нова реда, постала су пз две Феде основнога рода,

о коме се опет мпсдп, да је постао од неке још

старпје п непознате Форме.

Мп смо напред впдедн, да у сваком предеду, Фе-

де, које већнм родовпмд прппадају, у опште, граде_

најчешће варпјетете пдп започетке Фела. У ствари

томе смо се н надатп могдп; јер, како прпродно
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одбпрање деда кроз облнк један, којп пшама ка-

кву пзврштпну над остадим облпцпма у борбн

ва жнвот, то ће оно махом делатп на оне облпке,

који већ пшају нешто што је корпсно ; а ведпчина

каке групе показује, да су њене Феде наследпле

од једнога општег родптеља неку пзврштпну у

опште. С тога ће, дакле, борба за пронзвођење но-

вих н модиФпкованпх потомака махош бптп међу

већпм групама, од којпх свака тежп да се бројно

намножп. Једна ће велпка група лагано надвла-

датп другу велпку групу, смањпће њен број, а

е њпм смањпће п пзглед на саму варпјацпју п уса-

вршавање. У једној велпкој групп, доцнпје н са-

вршенпје под- групе, пзједна ће тежптп да раз-

грањавањем п заузимањем многпх новпх места у

економнјп прпроде, потпсну п у без трага окрену

етарпје и несавршеннје под-групе. На послетку ће

мале н раскомадане групе и под-групе са свпм

ншчезнутп. Гледајућп на будућност, мп слободно

можемо пророковатн, да ће оне групе органских

створења, које су сад велпке, које сад трнјумфују,

и које су сад најмање раскомадане, то јест, које

су до сад најмање од истраге трпеле, још за дуго

напредовати. Алп, која ће органска група најзад

надвладати, то нико не може прорећн; јер мп

знамо, да од многнх, некад најразвпјенпјпх група,

данас нема ни гласа нп трага. Гледајућп пак преко

тогјош даље у будућност, можемо претказатп, да

у след настављеног и непрестаног увећавања вели-

кпх група, велпка множпна мањпх група мора нај-

зад коначно пропастп п угаснтн се, не оставпвшн
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наЕон себе модпфнкованогапотомства свог; п да-

Еде, да ће се од Феда, Еоје сад у неком перноду

живе, врл.о мало љнх кроз потомство своје про-

дужптп до у дадеку будућност. У главн, којој је

наслов: КласпФпкацпја, ја ћу се још једном вра-

тптп на ову ствар; овде пак додаћу само то, да

нам према том гледпшту, по Еоме је необпчно

мало старпх Фела дохранпло лозу своју у породу

своме до данашњег дана, п по коме потомцн једне

Феле данас једну класу граде, мора са свпм јасно

бпти, за што данас пма тако мало класа у сваком

главноме одељку бпљнога п жпвотпаскога царства.

Прем да је необпчно мало од најстаријпх <гела

оставпло модифпкованога потомства свог, ипак је п

у нанајстарије геолошке периоде земља могла бптп

готово онако псто пасељена Фелама п многпм ро-

довпма, Фамплијама, редовпма и класама, као и

данас што је.

0 стуињу до којега оргапизација тежи да дође.

Прпродно одбпраае ради пскључно чувањемп

нагомплавањем варпјацпја, које су пробптачне у

органскнм п анорганским уветпма, којпма је свако

створење пзложено целога века свог. Ерајњп је

резултат то, да свако створење тежп да се све

впше п впше усавршп према уветпма својпм. То

пак усавршавање нензбежно изводп на поступнп

наиредак органпзацпје већпне живпх створења по

целом свету. Алп, мп овде улазпмо у један врло

замршен предмет, јер јестаствевпчарп ннсу ре-
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шпл.п, па да се.без парбе зна, шта се разуме под на-

претком органпзацнје. Еод кппмењака, ступањ пн-

тедектуалностпи структурна блпзина пди даљпна

впхова према човеку, мора се без сумље у рачун

узетп. Могло бп се мпслптп, да сума промене, коју

разлнчне партпје п органп претрпе у развпћу љпх-

ном од ембрпја па до потпуне зредостп, може по-

служптп као мерпло за поређење; 'алп, пма слу-

чајева, као што су паразптнп љускарп (Crustacea)

код којих разлпчне партпје развпћем несаврше-

нпје постају, тако, да се за одраслу жпвотпњу не

можерећпдаје савршенпја од ларве. Изгледа, као

да се гледпште Од Вера најдаље п најбоље прп-

менита да. По Њему је мерило савршенства: сума

диФеренцнрања партпја код једнога пстог орган-

ског створења „у потпуно развпјеном стању“, ја
бпх желео додатп, п њпхово спецпјалисање за раз-

лпчне Функцпје; пли, као што бп то МплнЕдуардс

казао: савршенствоподелефнзполошкогарада. Алп,

најбоље ћемо впдетн у каквој тамп лежи то пптање,

ако погледамо, на прпмер, рибе, међукојпма некп

јестаственпчарп узпмају оне за најсавршеније, које

се као Squalini највећма 'амФпбнјама прпблпжују;

док опетдругп рпбозналцп врстеобичнекошљорнбе
плп телеостеје у најсавршенпје, јербо оне имају

најбоље нзражен облпк рпба, п највећма одступају

од свију осталих кпчшењачких класа. Ако лп на

бпље погледамо, онда тек вндимо потпуну тамнпну

овога пнтања, јер ту сад морамо са свим напустпти

гледпште пнтелектуалности.Код бпљака, једнп бо-

таничарп броје оне биљке за најсавршенпје, које
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у сваком цвету нмају свакн орган најпотпунпје раз-

впјен, т. ј. које пмају п чашпцу и крунпцу п прашне

кончпће п тучкове; док опет другп ботанпчарн,
по свој прпдпцн с више раздога, сматрају оне бнљке

за савршенпје, код којпх су разднчнп организдраво

модпФпкованп п на број смањенп.

Ако за мерндо савршенства органпзацпје уз-

мемо суму дпФеренцнраља п спецпјадпсања раз-

дпчнпх органа код свакога органпзма на по се

кад се потпуно развпје (овде се узпма п нрогре-

спвно развпће мозга за пнтедектуаднесврхе), онда,

очевпдно, прпродно одбпрање згора водптп к уна-

пређењу п усавршавању; јер, свп фнзнодозп веде,

да је спецпјадпсање органа, по чем онп у том

стању боље врше своје Функцпје, добит за свако

органско створење; с тога дакде, п нагомпдавање

варпјацнја, које ка спецпјадисању органа теже,

спада тако рећп у делокруг природног одбпрања.

С друге стране опет, можемо впдетп, сећајућп се

да сва органска створења теже да се многобројно

намноже, п да свако незаузето пди сдабпје зау-

зето место у економпјн прпроде заузму, да је прп-

родноме одбпрању сасвпм могућно, да једно ор-

ганско створење на такав подожај прпдагодп, у

ком ће му мпоги органп бптп пздпшнп пди не-

корпснп: у том догађају бпо бп устук на скалп ор-

ганпзацпје. Да дп је пак организадија у цедпнп

допста нанредовада од најстарпјпх геодошкпх пе-

рпода до данас, впдећемо у једној гдавп натраг,

која се зове: Геодошка сукцеспја, п у којој је та

ствар ошппрнпје представљена.
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Али, могло бп се пребацптп, ако сва органска

створења теже, да се на скалама органског усавр-

шавања навпшепопну, онда откуд поцеломпро-

страном свету толнкн ннжп облпцп, који пзједна

жпве; п, за што су у свакој велпкој класн једнп

облпцп далеко развпјенпјп од другпх? За што нпсу

развпјенпјп облпцп свуда пстнснулп п затрлп об-

лике неразвпјенпје? Аамарк, којп вероваше у уро-

ђено п непзбежно тежење к усавршавању код сва-

ког органског створења, осећао је по пртпнп веома

ту тешкоћу, тако, да је гледао доскочптп јој хппо-

тезом, да новп п простп облпцп пзједна постају само-

творно, тако званом спонтаном генерацпјом. Међу

тпм, дослејоште нпјенаука доказала пстпнптост те

хппотезе, може бптп, да је то остављено данпма

којп долазе. По нашој теорпјп, експстенција нн-

жпх органпзама нпје нпкаква.тешкоћа, јер прп-

родно одбпрање, илп одржавање згоднпјег, ни-

како не садржп у себи немнновно прогресивно

развпће; оно се само корпсти варпјацпјама које

постају, п које су пробптачне свакоме жпвоме саз-

дању, у комплпкованпм уветима жпвота његовог.

И сад, моглн бпсмо запнтатп: корпст, у ко-

лико смо кадрп да впдпмо, битп једној пнфузорској

животпњпцп једном црву утробноме, илн

глпсти једној, да бапг п савршенпја постане? Ако

тпм створењпма нп од какве корпстп, то не бн

бпло, онда ће лх прпродно одбпрање мање уса-

вршитп, плп пх не ће нпкако нп дпратп, п она

могу остатп таквакаква су, кроз неодређену по-

ворку годпна, па њпхном данашњеи ниском сте-
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пену органпзацпје. И Геологпја нам казује, да су

неки од нижпх облпка, као што су инФузорије и

рпзоподе, осталп кроз неизмерне перноде у скоро

ономе истоме стању, у коме их данас виднмо. Међу

тим, рећи, да већина од многобројних садашших

нпжпх облина оргапскпх, није нп за ддаку ко-

ракнула у развпћу своме још од првог прозорја

живота до данашњег дана, бпло бп веома пре-

нагљено, јер, свакп јестаственннар, који је парао

нека од тпх створења, која се сад врсте међу врло

нпсна на скалама органскога савршенства, морао

је се збиља запудптп видећи њпхну чудну п ве-

лпколепну органпзацпју.

Готово те псте речи могу се применити пна

разлпчне ступњеве органпзацнје, код једне псте

велике групе; на прпмер, ако погледамо кпчме-

њаке, где уз спсаре стоје рпбе плп ако погле-

дамо сисаре, где уз човека стојп Ornithorhynchus,

плп ако погледашо рпбе, где уз Squalinae стојп

Amphyoxus, који се крајњом простотом струк-

туре његове прпблпжује класп бескпчмењака. Алп,

снсарп се п рпбе ретко кад бнју. Напредак деле

класе спсара, плп гдекојпх чланова њпховпх, па

баш ћа п до највпшега ступња на скалаша савр-

шенства органског, не ће до тога довестп, да онп

место рпба заступе. Фпзполози држе, да мозак мора

бпти облпван топлом крвљу, ако хоће да развпје

своје највеће делање; а то опет условљава дпсање

ваздуха; тако, да топлокрвннспсарп, ако у водп

бораве, не само данпсуод рпба напреднији, него

еу шта впше у назатку, јер дисања радп морају
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изједна да пскачу на површпну воде. Исто тако

у класп рпба, члановп Фампдпје Squalina, не ће

тежптп да заузму место амФпоксуса, јер амФиоксус,

као што сам од Фрпца Мплера чуо, на безродном

песку јужно-бразплпјанске обале, пма дпгло једног

друга п једнога душманнна, једну наказну ане-

лпду. Трп нижа реда сисара, на име: торбарн,

беззубп п глодарп, жпве свупа у Јужној Амерпцп

упстоме регпјону са безбројним мајмунпма, п не

може бптп, да једно друго мало не заједа. Прем да

органнзацпја у целпнп може напредоватп н јед-

нако напредује у целом свету, ппак ће на скалама

савршенства свакп пут пматп много ступњева; јер,

велпкп напредак Какве целе класе пли само некпх

чданова сваке класе, не ће немпновно водптп к

пропастп оне групе, са којом тп члановп нису прп-

сно спреглп.Еаткад, као што ће се на идућпм стра-

нама читатп, облпцп нижега реда, као да су се са-

чувалп до данашњег данатпме, што сужпвели у осо-

беним плп одвојенпм жплпштима, будућп тако за-

клоњенп од жестоке борбе, п што су у малом броју и-

малн впше пзгледада очувају пробитачне варијацпје.

Најзад, ја верујем, да експстенцпја многпх ннско

организованпх облика, којп сад на свету жнве,

завпсп од различнпх узрока. У некпм догађајпма

пробнтачне варпјацпје плп пндивндуалне разлпке

нису могле постатп, дакле, на њих прнродно од-

бпрање није могло нп делати, нпти пх је могло

нагомплатп. Нп у једном догађају, јамачно, није

времена довољно бнло, за крајњу могућну величпну

развпћа. У неколиким догађајпма било је оно, што
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ми назатком илл ретрогресијом органнзације на-

звати морамо. Али, главни узрок лежи у Факту,

да у врло простим животним уветнма, висока ор-

ганизација, не само не би била ни од какве ко-

ристи, него би, шта више, можда била од ве-

лике штете, по чем бн таквп органпзми поставшп

нежнијп и осетљпвији, били много впше изложени

штетнпм утицајпма и повредама.

Гледајућп у прозорје живота, кад су сва ор-

ганска створења, као што мпслимо, била најпро-

стије структуре, могли бисмо запитати: али, како

би првп корак у напредак, или у днФеренци-

раве органа ? Г. Херберт Спенсер по свој прилицп

бп одговорио; да је од маха, чпм је простп јед-

ноћелијчнп организам растењем плп дељењем по-

стао организам од впше ћелија, пли, чпм је прпо-

нуо уз каку површпну, на којој ћедане своје тра-

јати, започело делање закона његовог, по коме

„хомологе јединпце макојег реда дпФеренцирају у

оној сразмерп, како се мењају њихнп одношајп

према силама које на њих делују. “ Али, како овде

нншта немамо, што би нам као водиља лослужити

могло, то Је н голо премншљањеготово бескорпсно.

У осталом, бпла би заблуда мнслпти, да све дотле

није било борбе за опстанак, па, дакле, да нпје

било нп прпродног одбирања, догод многоструки

облици нпсу постали: пробптачне варијацпје мо-

гле су бптп п код једне једпне Феле, која на осам-

љеном жплпшту боравп, п тако су се могле илп

свеколпке пндпвпдуе модпФпковатп, плп су могла

два разлпчна облпка постатп. Алп, као што самјош
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у Прпступу казао, тако и сад повторавам; нек се

нпко не чудп, што п сад тако много непротума-

чено остаје у пптању о постанку Фела; нек свак

само помпсли на наше дубоко незнање садаш-

апх узајашних одношаја међу становнпцпма глоба

нашег, а камо лп њихнпк одношаја негдашњпх,

у перподнма давно мннулпм.

Стицање (конвергенција) карактера.

Г. S. С. Уатсон мисли, да сам ја преценио важ-

ност раступања карактера, (у што он, у осталом,

по причпнп верује) н држп, да п стицање карак-

тера пли конвергенцпја, као што бпсмо је могли

назватн, пгра неку удогу. Ако две Феле пз два

разлнчна, прем да сродна рода, произведу много

новпх п разлпчнпх облика, то се доиста пред-

ставптп да, да се оне у потомству своме тако блнзу

једна другој прпмаГн могу, да ће их у један род

метнутп. У том бп се догађају дакле потомство

два различна рода стекло у једно. Али, нначе, у

већини догађаја, бпће врло пренагљено закључење,

ако се таквоме стицању прнпише блиска и општа

слпчност структуре модпФпкованих потомака врло

раздпчнпх облпка. Форму кристала једнога одре-

ђују само молекиларне снле, и, нпшта нпје чуд-

нпје, него кад неједнаке супстанце по каткад приме

исти облик. Међу тпм, наша се ваља сетптн, да

Форма свакога органског стпорења завпсп од бес-

крајњег комплекса одношаја, на пме, од варнја-

цнја, које су се појавиле, а које завпсе од тодпко
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замршенпх узрока, да пх је немогуће посамце

сазнатп, даље, од прпроде варпјацпја, које су се

опуваде, пдн које су пзбране бпде, што завпсп

опет од окоднпх, фпзпчних увета, п још много

впше, од окодппх органпзама, с којпма се мора да

борп свако органско створење, н најпосде, од на-

сдеђа (које је по себп врдо кодебљпв едемент) пре-

дака непзбројнпх, којпма је опет Форма одређена
бпда сдппним компдексом одношаја. Неверојетно

је, даће потомцп два органпзма, којп су се псконо

п то врдо значајно раступпдп, икад по том тако

бдизо једнп другпма прпступптп, да цедом орга-

нпзацпјом апховом готово пстоветнп буду. Еад бп

то бпдо, мп бпсмо нашдп једну псту Форму, не-

завпсно од њене генетпчне везе, у врдо растав-

љенпм геодошкпм Формацпјама; а тако се што не

може дозводпти, јер је супротно Фактпчнпм све-

дочанствпма.

Г. Уатсон је пребацпо, да ће настављено де-

дање прпродног одбпрања с раступањем карак-

тера тежптн, да начпнп неодређенп број спецп-

фпчнпх обдпка. Што се само неорганскпх жпвот-

нпх увета тпче, пзгдеда веројетно, да ће се брзо

довољан број Феда прпдагодптп на све знатнпје

раздпке топдоте, вдаге пт. д., адп ја сам потдуно

уверен, да су узајамнп одношајп органскпх ство-

рења мпого важнпјп од горе поменутпх; п, чпм

број Феда у предеду каком стане растп, орган-

скп уветп лспвота морају бптп све компдпковаппјп.

С тога дакде, на првп погдед нзгледа, као да до-

нста нема граница велпчпнпкорпснепроменеструк-
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туре; ипотом, да нема граница броју з>еда, које

могу постатп, Нама нпје позеато, да је и најна-

сељеннја област на свету потпуно преиспувена

спецпФичним облпцпма; јер ћа п на предгорју

Добре Наде п у Аустрадији, где је број Феда за

чудо ведики, толпке јевропске биљке могде су по-

дивљатн. Међу тим, и Геодогпја нам показује, да

01,раног доба Терцијерног пернода, број Феда мо-

дусака, и од средњег доба пстог перпода, број Феда

спсара, нпје знатно пдп нпје ннкако порастао. Шта

дакде смета бескрајњем умножавању броја ®еда?

Сума жпвота (ја овде не разумем број спецпФпч-

них обдика) у предеду каквом, мора бити сума

ограничена и зависна од фпзичнпх увета; тако,

да ако на обдастп каквој живе врдо многе Феде,

то ће свака иди скоро свака од њих морати бити

представљена с некодпко пндпвндуа, а такве сдабе

<седе бпће веома јако издожене пропастн прп сва-

кој сдучајној промени у природп, бидо, да се иро-

мепп годпшњадоб, бидо, да се промени број не-

пријатеља њезиних. У таквоме догађају, процес

истребљења бпће врдо нагао, док међу тим про-

цес постајања нових Феда, мора бити свагда врдо

cuop. Узмпмо крајност ,
то јест , замнсдпмо, да у

Еагдеској пма тодико Феда, кодико има пндпвн-

дуа, п шта би бпдо? прва љута зпма, пдп прва

страшна прппека, затрда бп хнљаде хпљада Феда.

Ретке Феде, а свака ће Феда бнти ретка, чим број

Феда у каквом предеду бескрајње нарасте, имаће,

по прннцппу често тумаченом, у пзвесном перп-

одумадо пробитачних варијацпја, дакде, процес
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образовања вовпх спедпФВчнпх обдпка. бпће тпм

јако уназађен. Кад каква Фела постане ретка, то

ће спарпвање бднске својте јоште прппомоћп, да

пас пре са свпм докона. Некп су књшкевнпцн ту

прпдпку узедп за узрок, што је мадо по мадо п

понајдак пзумрво дпвљи бпк (Bos urus, Аигосћз)

у Нптвп, Cervus elephas (Eecl Deer) у Скотдендуг

медвед (Ursus, Bears) у Норвешкој пт. д. На по-

слетку, п то је, држпм, најважнпјп едемеит, једна

вдадајућа Феда, која је већ у свом завпчају над-

вдадада тодпке супарнпке своје, у опште тежп

дасе још надаље распространп п да заступп мно-

ге друге Феде. Адф. де Кандод је доказао, да

оне Феле, које се на дадеко распростпру, теже у

опште да се врдо дадеко распростру; дакле, теже

да пстпсну п коначно пскорене друге разлпчне

Феде у раздичнпм крајевпма, а то наравно спре-

чава прекомерно намножавање спецпфпчнпх об-

дика на свету. Др. Хукнр недавно је доказао, да

су ендемпчне аустрадпјске Феле јако на број сма-

њене у југо-псточноме крају Аустрадпје, камо су

се очевпдно прпдошдпце с најраздпчнпјпх крајева .

света настанпде. Ја се не усуђујем казатп, кодпку

важност треба датп тпм раздпчнпм моментпма ;

адп, без сумње, онп свп скупа огранпчавају у сва-

ком предеду тежњу к безгранпчном намножавању

спецпФпчнпх обдпка.

Сумартl пуеглед ове глаее.

Ако у променљпвпм жпвотнпм уветима орган-

ска створења представљају индпвпдуалне раздике
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m готово сваком делу структуре нпхове, а о томе

не може битп парбе; ако, по том, у след геоме-

тријске сраз-мере намножаван.а органскпх створења

потиче жестока борба за живот, ма у коме добу

века сваког организма, пди ма у коме добу го-

дпшњем, пдп ма у којој годпнн, о чему такође

не може бптп парбе; онда, пмајући пред очнма

бескрајњп компдекс одношаја свпју органскпх ство-

рења, како једнпх према другпма, тако п свпју

нрема животнпм уветнма, што узрокује бескрајњу н

сваком створењу пробптачну раздичност у струк-

турп, констптуцпјн и хабптусу, донста бп бпо не-

обпчан Факт, кад се никад не би дешаваде ва-

рпјаднје, које би бпде корпсне свакоме органпзму^

онако псто, као што се у питоминп дешавају многе

варпјацнје, које су корпсне човеку. Ако, пак, до-

пста бнвају варијације, које су корпсне сваком ор-

ганском створењу, оеда ће спгурно оне пндпвн-

дуе, на којпма су те варпјације најбоље одпчене,

пматп највпше пзгдеда да преобдадају у борбп за

жнвот, и, по строгом приеципу насдеђа, тежпће, да

произведу себп сдично потомство. Тај прпнцип

одржавања, пдп нрпнцпп, по ком згоднпје наджпв-

љује, ја сам назвао Прпродним Одбнрањем. Тај

принцпп води к усавршавању сваког органског

створења, према његовим органскнм и анорганским

уветима жпвота: и дакде, у већинп догађаја водп

к ономе, што се мора сматратн као напредак у

органпзацији. При том, нижп и простпји обдпци

могу врдо дуго дурати, ако су само згодно спрегди

с њихнпм простпм уветима живота.

185СУМАРНП ПРЕГЛБДТл. IV.



Првродно одбираље, по принцппу насдеђпвања
особпна у одговарајућој добп, може тако псто да-

сно модпфнковатп п јаја, н семке п млад, као п

маторце. Код многе животиње полно одбирањв по-

маже одбпрању обичном, осигуравајућп најкреп-

ппјим п најлагоднпјпм мужјацима највећп број по-

рода. Полно одбпрање може тако исто произве-

стп особпне, које су само мушкој странп корпсне,

у борбп мужјака, илп у утакмпцн њпхној око же-

кака; п сад, те особине могу прећи, плп само на

један пол, пли на пола обадва, према Форми па-

следства, која превлада.

Да лп сад прпродно одбирање доиста тако радп,

прплагођујућп разлппне облнке жпвота на њпхне

разлпчне увете п на боравпшта њпхова, мора се

пресудитп по главном смислу п по вредностп онпх

доказа, којп ће у следећпм главама пзложенп бпти.

Алп, мп смо већ впделп, како прпродно одбирање

може узроковатп и затпрање. Како је пак зати-

рање јако задрло у псторпју света, најбоље нам

Геологпја показује. Природно одбпрање, даље, нз-

водп на раступање карактера; јер, што год се

већма органска створења међу собом разлпковала

буду, структуром, хабптусом п констптуцпјом, тпм

све већп број њпх може у пстом пределу опстатн,

томе находпмо најбољпх сведочанстава код ста-

новнпка каквога малога местанца, п нод онох ор-

ганпзама, којп су у туђпнп подпвљалп. С тога, да-

кле, што год разлпчнпје потомство Феле какве по-

стане за време модпФнковања свога п за време

непрестане борбе свпју Фела око бројнога умно-
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жавааа, тим ће све сјајнпје изгдеде пматн у борбп

за опстанак. На тај начпн, малене раздпке, којпма

се варпјететп једне Феде међу собом разлпкују,

непрестано теже да постану разлпке велпке, п да

се пзједначе с онпм великим разлпкама, којпна се

разлпкују Феле нстог рода, плп ћа п Феле раз-

них родова.

За тпм смо впдели, да највећма варпрају оне

Феле већпх родова пз сваке класе, које су обичне,

soje су на далеко распрострте у свом завпчају, п

које пмају далеко распрострт завпчај; п, да те

Феле теже да пренесу на своје модпФнковано по-

томство ону надмоћност, којом оне сад владају

у свом властптоме завпчају. Еао што је бпло горе

речено, прпродно одбпрање изводп на раступање

карактера п на затпрање несавршенпјих и посред-

нпх жнвнх облпка. Тпм прпндппнма може се обја-

снптп прпрода сродства, п у опште добро одређене

разлпке међу безбројнпм органскпм створењпма у

свакој класи п у целом свету. Доиста је врло чудан

Факт само што му се мн впше не чудимо, јер смо н

сувпше с њпме познатп да су све жпвотпње п

све биљке, кроз све време п сав простор, груповане

у гомиле, које су једне другпма потчињене, онако,

као што пх сада свуд впдпмо, на пме најблпжн

су п понајсроднпји варпјететп једне Феле: Феле

једнога рода већ су несродније; н различан сту-

пањ сродства њихног гради: секцпје н под-родове;

а Феле разлпчнпх родова још су несроднпје, п раз-

личнп ступњевп њпхова сродства граде: под-Фами-

лпје, Фамплпје, редове, под-класе н класе. Различне
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потчиљене групе у каквој класп, пе могу се по-

ређатп у дпнпју, јербо пзгледају да су прпкуп-

љене око некпх тапака, а те тапке опет око некпх

другпх средсреднпх тачака, п тако даље у круго-

вима скоро бескрајним. Кад бп Феле биле оделито

постваране, таква се класпФикадија ничпм и ни-

кад не би могла објаснити; док међу тим, она се

тумачи просто наслеђем п комплпковапим дела-

н,ем прпродног одбпраља, које узрокује затпрање

п раступање карактера-, као што смо то нлустро-

вано на таблидп впдели.

По катшто су представљали средство свпју ор-

ганских створења једне. класе, у Формп великог,

кро.шњатог дрвета. То једначење, по моме мпш-

љењу, врло одговара пстпнп. Зелене гране са пу-

пољцпма, могу представљатн Феле данашње; а оне,

које су. у пређашњпм годпнама расле, могу пред-

стављати дугу сукцесију угашених Фела. У сва-

коме периоду развића, све гране које расту, тежпле

су, да се на све стране разбаце, и да надрасту п

да убпју околне гране п гранчпце, онако псто, као

што су Феле п групе оД Фела у сва времена над-

влађивале друге Феле у велпкој борби за живот.

Стабло се разгранало у велпке гране, а велпке

гране развпјају се у све мање гране и гранчпце;

алп, п најдебље гране, бпле су некад шпбљпке са

пупољцпма, кад јецело дрво жбунпћ бпло; п сад,

та свеза некадашњпх п садашњпх пупољака, преко

разгранатпх грана, може лепо представљатп кла-

сиФпкацпју свпју пзумрлих п живих Фела, које се

стпчу у групе, потчпњене другим групама. Од мно-
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гих пупака, којп бејаху у пуној сназп, кад је дрво

бпло младпда, сад се само впде, два-трп у Формп

дебелпх грана, које су надживпле п пз себе пу-

стиле друге гране; тако је исто н са Фелама, које

жпвљаху у давно премпнулпм геолошким периодп-

ма, само врло мало њпх оставпло је након себе

жпво п модцфпковано потомство. Од како је дрв.о

нпкло, многе су се п многе од његовпх грана осу-

шпле и поломпле, п те суве гране разлпчите ве-

лнчпне могу лепо представљатп оне целе родове

Фамилпје п редове, који данас немају својпх жпвнх

заступнпка, п којп су нам само као окаменотпне

познатп. И, као што овде онде по натшто впдпмо

танку гранчпцу једну, која је избпла управ из-

међу рачава нпско доле на стаблу, п која, ма какпм

случајем повегована,једнако живи на вршку свом,

тако псто, по катшто вндпмо животпњу какву, као

што је Ornithorhynchus пли Lepldosiren, где у неку

руку сродством својпм везује две велпке гране од

живота, будући очевпдно заштићена одкобне борбе

својим заклоњенпм жплиштем, Као што растењем

пз пупољака нзбнјају нови пупољцп, и као што се

овн опет кад су снажнн развијају у гране, које се на

све стране шире, и многе слабије граичпце над-

рашћују, тако је псто, ио моме мишљењу, бпло

путем репродукције п са велпким Дрветом Жпвота!

које је своје пзломљене п суве гране у земљу сло-

жпло, а својпм младим и великолепнпм гранама,које

се изједпа зелене, покрнло површје коре земљине.
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ГЛАВА V

Закони варијације

ЕФЕЕТ ПРОМЕЊЕНИХ УВЕТА. - УПОТРЕБА И НЕУПОТРЕБА ЕОМБН-

НОВАНА С ПРИРОДНПМ ОДБИРАЊЕМ:ОРГАНИ ЗА ЛЕТЕЊЕ И ОР-

ГАНИ ЗА ВИЕЕЊЕ. АЕЛПМАТИСАЊЕ. ЕОРЕЛАТИВНЕ ВА-

РПЈАЦИЈЕ. ЕОМПЕНЗАЦПЈА И ЕЕОНОМИЈА РАСТЕЊА.

ЛА2ША ЕОРЕЛАЦИЈА. МУЛТИПЛЕ. РУДПМЕНТИ И СТРУЕ-

ТУРЕ НИЖЕ ОРГАНИЗАЦПЈЕ ВАРПРАЈУ. ПАРТПЈЕ НА

НЕОБИНАН НАЧПН РАЗВИЈЕНЕ ВАРПРАЈУ .ВЕОМА*. СПЕ-

ЦПФИИНИ СУ КАРАЕТЕРИ ПРОМЕНЉИВПЈИ ОД ЕА-

РАЕТЕРА рода: сееундарни полни еараетери

ВАРПРАЈУ. ФЕЛЕ ЈЕДНОГ РОДА ВАРПРАЈУ

НА СЛИЧАН НАЧИН. ПОВРАТАЕ Е ДАВНО

ИЗГУБЉЕНПМ ЕАРАЕТЕРПМА. СУМАРНП

ПРЕГЛЕД.

ЈЕфект иромењених увета.

Ja сам до сад катшто говорпо о варпјацпјама

које су тако обнчне и разжинке код органскпх-

створења у пптомннп, н нешто мало ман>е код онпх,

у дпвљпнп као да од случаја завпсе. Међу тпм,-

то је са свпм некоректан пзраз, и служи само да>

јасно пзразп наше крајње незнање узрока сваке

засебне варпјацпје. Некп књижевппцп држе, да



функцпја ренродуктпвне спстеме пропзводп нндп-

впдуадне раздпке, пдп мада одступааа од струк-

туре, као што чпнп, да дете дпчп на свог родптеља.

Ади, то, што варијадпје' п наказе бнвају много

чешће у пптомпнп него у дпвљпнп; што су про-

менљпвпје Феде, које пмају окодпш свој дадеко

распрострањен, од Феда којпма је окодпш сажет,

наводп на закључење: да променљпвост у опште

стојп у пзвесном одношају с уветпма жпвота, којпма

је свака Феда бпда пздожена за време многпх су-

кцеспвнпх покодења. У првој гдавп, ја сам пробао

да покажем, како промењенп уветп дедују на два

начпна; непосредно, на цеду органпзацпју пдп на

неке партпје само, п посредно, кроз репродуктпвну

спстему.У свим догађајнмапмајудваФактора: прд-

рода органпзма, која је најважнпја, п природа увета.

Непосредно дедање промењенпх увета, пронзводп

одређене пдн неодређене резудтате. У посдедњем

догађају пзгдеда, као да је органпзацпја пдастпчна

постада, н ми впдимо велпку, кодебљиву промен-

љпвост. У првом је сдучају прпрода органпзма

таква, да дасно попушта кад упзвесне увете дође,

н све, идп без мало све пндпвпдуе модиФпкују се

на истн начпн.

Веома је тешко одреднти коднко су промењенп

уветп, као кдпма, храна пт. д. утпцадп на пз-

вестан начин. Међу тпм, имамо раздога мисдитн,

да је утоку времена еФект бно много већи, него

што се јасним доназпма може доказати. По бпдо

како хоће, мп можемо сигурно закључити, да се

безбројан компдекс коадаптације структуре, што-
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кроз целу прпроду видпмо међу толпкпм разлпч-

нпм органскпм створењиша, не може само том де-

маљу приппсатп. У следећим догађајпма пзгледа,

као да су увети пропзвели неки малн еФект: Е.

Форпс (Forbes) тврдп, да су шкољке на њпхној

јужној гранпцп н у плпткој водп, много сјајнпје

боје, од шкољака истнх Фела, које су блпже северу,

п које у већпм дубинама живе. Алп, тојамачно не

ће важити п за све остале догађаје. Г. Гуд (Gould)

држи, да птпце псте Феле, пмају перје много сјај-

нпје боје, жнвећп под ведрнм небом, него жпвећп

блпзу обала плп на адама; п Уолестон је убеђен,

да жпвљење блпзу мора аФпцпра боју пнсеката.

Мокен-Тандон (Moquin-Tandon) изнео је целу лп-

сху биувака, које кад расту крај морске обале, пмају

лпшће у неколпко меснато, а кад расту на другом

ком месту, нпсу такве. Тп тако незнатно проме-

њенп органп у толпко су пнтереснп, у колнко

представљају карактере аналоге онпма, које вп-

дпмо на Фелама огранпченпм на сличне увете.

Еад је варпјацпја каква ма п од најмање ко-

рпстп створењу каквом, мп не знамо казатп, којп

део ње треба прнппсатп пагомплавајућему делању

прпродног одбпрања, а којп опет непосредноме

делању жпвотнпх увета. Тако је ћурчпјама добро

познато, да жпвотпње псте Феле, пмају све гушћу

п све бољу длаку, што севернпје жпве; алп, ко бп

могао казатп, колпко се од те разлпке може прп-

ппсатп јединкама, које су бпле најтоплпје одевене

п које су бнле поњеговане п очуване кроз многе

генерацпје, а колпко опет делању жестоке зпме,
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јер нзгледа, као да клпма непосредно делује на

длаку наше домапше четвороноге жпвотпње.

Моглп бпсмо навести прпмера, којп показују,

како су слпчни варпјететн једне ®еле посталп у

најразлпчнијнм жпвотнпм уветпма, како се само за-

мпслптп може; п на обрат, како су разлпчнп ва-

рпјететп посталп у спољашапм уветнма, по при-

чннп са свпм једнаким. Тако псто, безбројнн су

прпмерп познатн свакоше јестаственпчару, где Феле

остају са свим постојане, и ннкако не варпрају,

и ако жнве у клпмама пајсупротнпјпм. Таква

сматрања прпволевају ме на мпсао, да мање по-

лажем на непосредно делање спољнпх увета, него

на' веко тежење к варирању, које завнси од не-

кпх, нама са свпм непознатнх, узрока.

У једну руку, могло бп се рећп, да жпвотни

уветп не само узрокују променљпвост, бпло по-

средно илн непосредно, већ као да обухватају п

само прпродно одбпрање; nb чем уветп одређују,
хоће ли овај плп онај варпјетет надживети. Али,

кад је човек одбпрач, онда се јасно впди, да су

та два елемента мењања са свпм један од дру-

гога разлпчнп; променљпвост је у неку руку под-

јарена, алп воља човечја нагошилава варпјацпје у

пзвесном правцу; и то последње делање одговара

одржавању згодннјега у прпродп.

Ефекти увеКапе Уиотребе или Ееуиотребе иартија. иод

контролом Природиога Одбирања.

После Факата изложенпх у првој главп, ми-

слнм, не може бптн сумње, да је код наше до-
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маће жвБотиве употреба ојачада и увећала једне

делове, а неупотреба да је смавила опет друге;

п, да су такве модиФикацпје насдедне. У сдобод-

ној природп, шп нешамо мерида за поређење, ко-

јим бисмо пресудити могди е®ект дуго настављене

уиотребе иди неупотребе, по чем не познајемо ро-

дптељске обдпке. При свем том, код многе жп-

вотпње впдпмо структуре, које се најбоље објас-
нити могу еФектом неупотребе. Као што је про-

Фесор Оен казао, у природи нема веће аномадије,

него што је птпца, која детети не може, а овашо,

кодико је таквпх птпца! Гдавата патка (Micropterus

Eyton, logger-headet duck) у Јужној Амерпцп шоже

сашо да прпушка по површју воде, и пма крпла го-

тово онака пста, као домаћа Ејдзбери (Eylesbury)

патка; п, што је још чуднпје, по казпваву г. Ку-

нингема (Cunningham)
,

пачпћи, док су мдадп,

шогу да дете, а кад оматоре не шогу. Како се ве-

дпке птпце, које пзједна по земљп ходе, ретко

сдуже детош, шан. ако пм опасност загрозп, то је

веројетно, да су многе од њпх, које сад живе, иди

које су некад жпведе на јшзднчнпм окејанскпм

острвима, будућп у закдону од грабљпве жпво-

тпн>е, скоро са свнм обескрпдпде, једпно неупо-

требомкрпда. Ној, до душе, жпвп на контпненту,

п пздожен је опасностиша, које не може пзбећи

детом, адп он се бранп чпвтетпма од свог непрп-

јатеља, као н многа друга четворонога жпвотпња.

Можемо мпсдптп, да је прародптељ нојева жпвео

од прпдпке онакпш жпвотом као дропља, па, бп-

вајућп у сназп све крупнпјп п све тежп, за време

194ЕФЕКТИ УПОТРЕВЕ П НЕУПОТРЕВЕГл. Y.



зшогих сукцесивнпх генерацпја, он се служпо но-

гама све впше и впше, а кридпма све мање и мање,

док најпосле нпје дотле дотерао, да впше подететн

није могао.

Кербп (Kirby) је прпметио, а и сам сам истп

Факт посматрао, да су предњп тарзп илл ноге,

код многпх мужјака тврдокрпдаца,- којп се баде -

гом хране, често оддомљене. Он је испптао се-

дамнаест ексемндара пз његове збпрке, и ни код

једног ннје нашао нп трага од тараза. Код Oni-

tis Appeles-a су предњи тарзи тако бастнсанп,

да су тог пнсекта обпчно оппсивадн као да пх н

нема. Код некпх другпх родова н сад тараза пма,

адп у рудпметарном стању. Код Ateuchus-a идп

свете бубе Егнпћана, са свим их нема. До сад још

нпје доказано непрепорно, да п сдучајна сака-

ћења у насдеђе предазе; ади знаменитп догађај,

који је Брон-Секар (Brown-Sequard) посматрао на

морском ррасету,- (cavia соћауа, guinea-pigs) где је

у насдеђе прешао еФект од операцпје, ако нпшта

друго, оно бар опомпње нас, да обазрпвпји бу-

демо при нпјекању тог тежења. Ио овоме дакде,

може бити, да ће најбдиже пстини бпти, ако сма-

трамо потпуно немање тараза код Atenchusa-a, и

њихно рудпментарно стање, код неких другпх ре-

дова, не као догађаје насдеђене осакаћености, већ

као еФект настављене неупотребе; јер, како је на-

ђено да много тврдокрпдапа, који се бадегом хра-

не, у опште немају тараза, то, мора битп, да се

губљење тараза догађа у раном перноду жпвота

њихова; с тога тарзи не могу ни бити од ведпке
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важностн тпн ннсектнма, нптн се онн њнма много

користптн могу.

У некнм бисмр догађајпма ласно моглп ирп-

писатп неупотребп неке модиФпкацпје структуре,

које међутнм са свпм, плп барем поглавнто, за-

впсе од прпродног одбнрања. Г. Уолестон је про-

нашао знаменптп Факт, да од 550 Фела тврдокрн-

лпх буба на Маденрн, (сад их већ п впше позна-

тпх пма) не мање, него 200, пмају тако оскудна

крпланца, да никако полетети немогу; н, да од

двадесет п девет ендеминних родова, не мање, него

23 пмају све само такве Феле, које лететп не могу I

Многа Факта, на име, да тврдокрплце у многпм

крајевпма света често олуја у море заносн и топп

пх ; по том, да тврдокрплци на Мадепрп, као што

је г. Уолестон посматрао, леже шћућуренп у за-

клону каквом докле буре бесне п ветрп дувају, идок

сунце не пзгреје; па онда, да је сразмера бескрп-

лпх тврдокрплаца много већа на ветрпма пзло-

женпм п ћелавпм пустнњама, него п у самој Ма-

депрп; а нарочпто, необпчан Факт, на којп г. Уо-

лестон нарочпто наглашује, да тамо готово са свпм

нема некпх велпких група тврдокрплаца, које су

по другпм местпма ужасно многобројне, п којпма су

крпла апсолутно потребна. Та разлпчна посма-

трања навела су ме на мнсао, да су толпкп твр-

докрплцп на Мадепрп пзгубплн крпла своја по-

главпто делањем прпроднога одбпрања, које је

бпло комбпновано с неупотребом. За време мно-

гих сукцеспвннх генерацпја, свакп тврдокрплац на

по се, којп је најмање летео, плп којега су крпла
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бпда неразвпјена, јер је се најмаве апма сдужпо

по својој дењој прпродп, пмао је највнше пзгдеда

да остаде наджпвп, п да га бурни ветри у море

не занесу; п на обрат, онп тврдокриддп, којп су

најраднје детедп, бплп су често ветрима у море

однесенп, п тамо пм је гроб пукао.

Међу тпм, онп пнсектн на Мадепрп, којп по

земљпше гампжу, већ по цветовнма зузупу пстра-

жујућп храну, као што су некп тврдокрпдцп п

дептпрп, (деппдоптерп) којп се дакде обпчно крп-

дпма својим морају посдужптп, да до хране дођу,

као што г. Уодестон' ведп, имају крпда не са

свпм закржљана, већ на против, јако рззвпјена.

То се са свпм депо сдаже с дедањем прпродног

одбпрања. Јер, кад какав нов пнсект првн пут на

острво дође, онда ће тежља прпродног одбпрања

да му крпда увећа п оснажп, идн да му их са

свпм закржља, завнсптп од тога, хоће дп већи број

једпнака бптп спашен тнме, што ће борећп се

успешно протпву ветрова надвдађпватп, пдн тпме,

што ће обретко, пдп што не ће никако нп поку-

шаватп ту борбу, оканув се са свпм детења. То је

иста ствар, као код мрнара, кад им се брод бдпзу
обаде разбије. Онпма, којп добро пдпвају, још бп

боље бпдо, кад бп могди још даље пдпватп; а

оппма, којп су рђавп пдпвачп, најбоље је п не за-

пдпваватп, него се чврсто држатп за даске од раз-

бијене гадпје.

Код сдепог кучета, п код некпх другпх гдо-

дара, који по јазбпнама бораве, очи су по ведп-

чинн у рудпмептарноме стању, п, шта више, по
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каткад су са свпм еожом d длакама покривене.

То стање очпју, веројетно је постало поступним

редуковањем од неупотребе, чему је зар помагало

прнродно одбирање. У Јужној Америци има један

подземнп глодар, који се зове туко-туко, илп Cte-

nomys, који још више жпвп под земљом него и

само слепо куче; п, један Шпањолац, који је често

хватао ту животињу, уверавао ме је, да је она често

са свпм слепа. Један ексемплар те жпвотпње, којн

сам ја жпв добпо, бејаше допста са свим слеп, и сле-

поћа дошла беше, као што секцпја показа, у след

запаљења мембране никтптанс
1

.
Еако су честа за-

паљења очпју свакој жпвотињп врло шкодљпва, п

како очп донста нпсу нужне жпвотпњи, која под

земљом век свој векује, то је смањпвање велпчпне

очпју, с атхезпјомочних капакап надрастањем коже

преко њпх, у такпм догађајпма очевпдно корпсно;

а, ако је то тако, онда ће прпродно одбпрање пз-

једна помагатп еФект неупотребе.

Добро је позната ствар, да је слепа разлпчна

животнња, која к најразлнчнијим класама при-

пада, п која жпвп у пећпнама Карнпјоле п Еен-

туке. Еод некпх краба, остао је држак на коме су

очп некад бпле, а очпју је нестало, статнва

од телескопа остала је, алн телескоп је са стак-

љетпма пропао. Еако је тешко зампслптп, да очн,

па ма и не бпле нп од какве вајде, могу бптн у

неку руку штетпе за животпњу, која у тамп пре-

■бпва, то се слепоћа може прпппсатн неупотребп.

1 Жмурница по Шулеку. Пр.
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Код једне од тако сдепнх жпвотпња, на пме, код

Neotoma-e
,

од које је проФесор Сплпман (Silli-

man) ухватпо два ексемплара, на једно uo мпље

унутра од удаска у пећпну, дакле п опет не у

њеној најдубљој дубпнп, очп бејаху п светле п ве-

лпке; ,п обе те жпвотпње, као што ме је проФесор

Сплпманпзвестпо, будући издоженепоетупној свет-

достп замесец дана, прогдедаше мадчнде, и по-

чеше, прем да не јасно, распознаватн предмете.

Тешко је зампсдптп сднчнпје увете живота од

онпх у дубоким пећннама кречнога камена, у

готовр једнакој кдпмп; таво, да према староме

гдедпшту, по коме су одедпто постваране сдепе

жпвотпње у амерпканскпм п јевропскнм пећпнама,

могдп бпсмо пшчекпватп да впдпмо врдо блпску

сдичност у органпзацпјп њпховој и врдо веднко

сродство. Међу тим, кад погдедамо на обе Фауне

тих континената у цедини, впдимо, да то тако

није; а, што се еамих инсеката тиче, Шјете (Schj-

odte) веди: „Мп не можемо цеду ту појаву нп у

какој другој светдостп јаснпје впдетн, него, ако

је сматрамо као нешто са свим местно; по чем

она сдпчност, која се впди код оно мадо обдика

у Мамутовој пећннп (у Кентуцп) п у пећпнама у

Карнпјоди, није ништа друго, до бдедн пзра.з оне

опште аналогпје, која постојп пзмеђу Фауне јев-

ропске п Фауне северо-амерпканске“. По моме где-

дишту, ми морамо замнсдитп, да је американска

жнвотпња, имајућп у већинп сдучајева обичну снагу

впда, удазнда подагано, за време својих сукцеспв-

нпх генерација, у све дубље п дубље 'кутове кен-
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тукске пећине, као што је се јевропска жпвотпња

завдачпла у мрак пећнна јевропскпх. И за ту по-

ступну промену начпна жпвота, мп нмано ослонца,

као што Шјете вели: „Ми снатрано те подземне

Фауне, као мале гране, које су продрле у земљу,

ношав од геограФски ограничених Фауна најбли-

жпм међама, п које су, пдући све дубље у таму,

спрезале све прпсније са уветпма околнпм. Жпво-

тпња, која нпје врло одступпла од облика обпч-

нога, градп прелаз. од светлостп к мраку. За н>ом

пде она жпвотпва, која је удешена за сумрачје,

н најпосле она, која боравн у потпуној таага, п

којаје са свпм особене Формацпје“. Алп, те се речп

шјетеове, (то треба знатп) не односе на једнаке,

већ на са свпм разлпчпте Феле. Међу тнм, док жп-

вотпња каква, после непзбројнпх покољења допре у

најдубље пећинске кутове, неупотреба ће внда ње-

зпнога све внше п впше облптерпратп очп њезпне,

п природно ће одбпрање учпнпти друге промене,

које су јој, као продуж-енн пппци, плпантене, j

неку руку накнада за слеппло. Но, не гледећп

на те модпФпкацпје, мн се још једнако надати

можемо, да вндпмо сродство, које постојп пзмеђу

жпвотпње, која у амерпканскпм пећпнама жпвн,

п оне, која пначе пребпва на амерпканскоме кон-

тпненту; као н пзмеђу оне жпвотпње, која жпвп

у јевропскпн пећпнама и осталпх становнпка

тог контпнента. А, то је допста тако, код неке

жпвотпње, која у амерпканскпм пећпнама жпвп,

као што сам слушао од проФесора Дена (Dana).

Тако псто су п некп пећпнскп пнсектп, којп у јев-
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ропскпм пећпнама жпве, врдо сроднп с пнсектпма

околнпх предеда. С обппног гдедпшта, по коме

је све засебно схварано, веома је тешко наћп

ма какво рацпјонално тумачење том сродству, које

постојп пзмеђу слепе жпвотпње, што по пештерама

жпвп, п остале жпвотпње та два контпнента. Да

ће многп становнпдн пештера у Староме п Но-

воме Свету бптп врло блнско сроднп. моглн смо

■се п надатл, по добро познатпм одношајпма, којп

постоје взмеђу већпне осталпх производа та два

■Света. Како је једна слепа Фела (Batyscia) нађена

у велпкој множпнп на сеновнтнм стенама далеко

од пећпна, то губптак впда код онпх а>ела овога

рода, које упећпнама жпве, по свој прплидп, није

стајао нп у каквом одношају с мраком жилпшта

њиховпх; јер је са свпм прпродно, да ће се пнсект

један, готово впда лишен, врло лако привпћп на

мрак пештера. Еод једнога другог слепог рода,

(Anophtalmns) вндпмо ту знамениту особнну, што

се Феле његове, као што је г. Мнреј посматрао,

ннгде не налазе на другоме месту), окром у пе-

ћпнама; п оне, које по различннм пећпнама у

Јевропи п у Амерпди жпве, јесу разлпчне. У оста-

лом, овде је могућно, да је прародптељ свнју тпх

Фела, једном бпо врло распрострањен no обадва

контпнента, још када су оне очи имале, па је
се по томе затрво на свима местпма, оснм тих не-

колпко садашњпх веома скученпх станишта. Да-

леко удаљен од тога, да се чудпм, што су неке

од жпвотнња, које по пећпнама бораве, врло ано-

малне, као што Агђсн (Agassiz) велп, сматрајућп
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слелу рнбу Amblyopsis, п сдепу амФибпју Proteus

у Јевропп, ја се впше томе дпвим, да нам у тпм

пећинама _нпсу остадп богатпјп остаци жпвота

негдашњег, по пем становнпцп тпх мрачнпх пре-

бивалпгата нпсу бидп нздоженп жестокој борбн.

Лклиматисане.

Хабнтус је код бпљака насдедан, п перпод

цветања њпхова, п време спавања њпхова, п она

кодпчпна кпше, која је семеецп потребпа да нпкне
г

пт. д. — то ме, дакде, нагонн, да кажем неко-

дпко речп о акдпматпсању. Како је-са свим оби-

чно, да раздпчне Феде једног рода жпве п у жар-

кпм п у хдадним предедпма; п, ако је пстпна, да

су све Феде једнога рода постаде од једнога само

родптељског обдика, онда се акдиматнсање мора

дасно догодптп, за време дуге п непрекпдне дес-

цендепцпје. Значајно је, што је свака ®еда прп-

дагођена на кдиму свог жпдпшта: Феде пз арк-

тпчног, пдп ћа п из умереног регпона, не могу да

поднесу тропску кдиму, п на обрат. Тако псто,.

многе сочне бпљке, не могу да поднесу кдпму мо-

чарну. Адп, степен прпдагођпвања Феда на кдиме-

у којпма оне бораве, јесте често врдо прецењпван.

Мп то најбоље видпмо по нашој немоћп да про-

рокујемо: хоће дп ова пдп она пнокрајна бпљка

моћп поднетп нашу кдпму пдп не ће; и по броју

оне жпвотпње п биљака, које су пз најраздичнп-

јпх крајева к нама донесене, и које сад код нас

дпвно успевају. Мп пмамо раздога мпсдптп, да
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Федама у дпвљпнп, опсег распростирања вихова

огранпчава борба с другпм органскпм створешша

онолпко псто, плн још внше, него прплагођпвање

њпхно на особену клпму. Но, бпло то прплаго-

ђпвање у већпнп догађаја врло прпсно плп не бнло,

мп пмамо доказа код неколпко бнљака, да су оне

донекле самом прпродомшрплагођене на различне

температуре; то јест, да су аклпматнбане: такоје

нађено, да Феле Pinus-a н Ehododendron-a, које

су нпкле пз семена, које је др. Хукгр скуппо од

пстих #ела на разним впсинама Хпмалаја, нмају

разлпчну констптуцпјоналну снагу да протпв стану

хладноћн. Г. Туетс (Twaits) пзвестпо ме је, да је

п он слпчна Факта посматрао на Цејлону, а аналога

посматрања чпнпо је пг. Уатсон, на оним јевроп-
скпм бпљнпм Фелама, које су с Азора у Енглеску

донесене; на послетку, п сам бпх могао навестп

других прпмера.Што се жпвотиње тпче, могло бн-

смо многе аутентпчне прпмере навестп, како су

Феле, будућп веома распрострањене у псторпјскоме

времену, помпцале област своју пз хладнпјпх ре-

гпона к топлпјпма, п на обрат: алп, мп пози-

тпвно не знамо казатп, је лп та животнња бпла

строго прнлагођена на своју рођену клпму, прем

да у свпм обичним догађајпма мпслпмо да јесге;

нптп знамо, је лп се она по том снецпјално аклп-

матисала на своју нову постојбпну, тако, да јој

је сад згоднпје бпло, него пре.

Како можемо мпслптп, да је нашу данашњу

питому жпвотињу ненад пзабрао нецивплисанн чо-

век, с тога, што му је бпла корпсна, и што се лако
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у сужањству плодида, а не с тога, што је доднпје

впђено, да се она и врдо дадеко пренетп може,

то, општу, необпчну подобност наше домаће жп-

вотнње, не само да против стане најраздпчнијпм

кдпмама, већ п њену потпуну родност (што је
много важнпјн доказ) у тпм кдимама, можемо

употребпти као сведочанство, да је п ведпка сраз-

мера остаде животиње, која сад у дпвд.инп бо-

равп, кадра дако свпћп на врдо раздпчне кдпме.

До душе, с тпм доказом пе смено врдо дадеко

тератп, јер је веројетно, да раздпчна домаћа аш-

вотпња наша, водп порекдо своје од разнпх дп-

вљнхоснова; .тако је, на прпмер, дако могуће, да

у жидама нашпх домаћпх пасјпх врста тече сме-

шана крв арктпчкога п тропскога вука. Пацове п

мпше не можемо сматратп као домаћу жнвотнњу, а

овамо, човек пх је разнео у тако удањене крајеве

света, да су сад они много даље распрострти, него

ма којн други гдодарп; јер жпве и под хдад-

нпм небом Фарерскнх острва на северу, п на Фадк-

денду на југу, п на тодпкпм острвпма у жаркој

зони. С тога, дакде, придагођпвање к спецпјалној

клпмп каквој, може се сматратп као особпна, која

се дасно кадамп на урођену п већпнп жпвотнња

својствену веднку гппкост констптуцпје. С тог где-

дпшта, моћ човека п његове раздпчне домаће жп-

вотнње да пздура у најраздпчнпјпм кдпмама; п

Факт, што су некад сдоновн п носорози жпведп у

гдаспјадној кдпмп, а сад жпве само оне Феде, које

су по хабптусу своме са свнм тропске пди под-

тропске, не треба сматратп као аномадпје, већ као
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прнмере опште гппкостп констптудпје, која је се

нзјавнла у особенпм прндикама.

Кодпко прп акдпматисању Фела на какву осо-

бену клпму треба прпппсатп само хабптусу, колп-

ко лп прпродном одбпрању варпјетета, којп нмају

различну урођену констптуцију, а колпко обојпм

тнм елементима, не може се рећн, јер је то врло

тамно пптаве. Да хабитус илп навика има неког

утпцаја, ја морам мпслнтп, како по аналогијп, тако

п по многпм сведоцбама пзложенпма у пољско-

прнвреднпм делима, по чем се ћа и у древној Ен-

цнклопеднји кинеској светује велпка обазрпвост

при преношењу жпвотиња пз једног предела у

другп. И, како нвје прплика, дасе све приппсати

може човечјем успеху прп одбпрању тодикпх врста

п под-врста, које имају констптуцпју спецвјално

прилагођену на вихан рођенп крај, то норамо,

бар ја тако мпслим, приписати хабптусу. С друге

стране, прнродноће одбпраше непзбежно тежити,

да очува оне једпнке, које су бпле рођене с кон-

ституцијом најбоље прплагођепом на њпхов рођенн

завпчај. У списима о разноврсннм питомпм бнљ-

кама, говори се, даједни варијететп боље подносе

једну клпму од другнх. То је нарочито лепо из-

ражено у делпма о воћкама, која су пубдикована

У Уједињенпм Државама, п у којима се пзрпком

препоручују једнн варнјетети за Северне Државе,
а другп за Државе Јужне. Али, како је већина тпх

варпјетета тек од скора постала, то се њпхове кон-

ституцпјоналне разлике н не могу прпппсатн ха-

битусу. Као прпмер и потврду да аклиматпсања
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бити не може, наводидп су јерусаиимску артпчоку,

(Jerusalem artisho®) која се у Ешмеској нпкад

семкама не множп, те с тога п нпје нпкад новпх

варијетета пропзвела, јер је н сад онако исто неж-

на, као што је некад бпла! Тако су се псто п у

пстој дељп, само с много већпм нагласком,позпвал.п

често и на пасуљ. Алп, доклегод ко не бп поку-

шао да сеје пасуљ кроз неколико генерација, н то

да га сеје тако рано, да већп део од мраза про-

падне, па онда, да од оно мало заосталих врежа

прпбере семенке, чувајућп добро да се случајно

не укрсте; и опет, док на пстп начпн не бп добпо

сене од тог семена, и то све радећп тако с пстом

обазривошћу, дотле се не може казатп нп да је

експерпмент грађен. Тако псто, несме се дозво-

лнтп нп мпшљење, да се разлнке у констптуцпјп

семенака пасуља не ће нпкад појавптп, јер јевећ

један чланав о том пзпшао, како су једне Феле

пасуља много тврђе од другпх 1, а п сам сам по-

сматрао један значајан прнмер тог Факта.

Узев све скупа, можемо закључптп, да је хабп-

тус, плп употреба плп неупотреба у неким дога-

ћајпма пграла знатну улогу прп модпФпковању

констптуцпје п структуре: алп, да је е®ект бно

врло јако комбпнован, а катшто ћа п надвладан

прпроднпм одбпраљем урођенпх варпјацпја.

Еорелативна варијација.

Ја под тпм пзразом разумем, да цела органп-

зацпја за време растева л развпћа њеног стојп
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у тако прпсној свези, да чпм се ма колпшно једна

партпја променп, п чпм се те варпјацпје насдеђем

нагомпдају, на мах се п друге партпје модпфп-

кују. То је једна врдо важна, алл крајње не-

позната ствар, п без сумње, да се врдо разлпчне

кдасе Факата могу овде дако смешатп. Мп ћемо

мадо посде впдетп, како просто насдеђе често даје

дажну сдпку коредацпје. Један од најочевпднпјнх

прпмера праве коредацпје јесте то, што раздичне

структуре, које се јављају код младета пдп дарве,

прпродно теже да аФпцпрају п структуру одрасде

жпвотпње. Раздпчне партпје теда, које су хомодоге,

које су у раном ембрпјодошком периоду пстоветне

по структурп, и које су неопходно пздожене сдпч-

нпм уветпма, нзгдедају, као да су необпчно подо-

бне да варпрају на један начпн: ми то впдпмо код

деве п десне подовпне теда, које варпрају под-

једнако; даде, на горњпм п доњпм удовнма;

и најпосде, на удовпма п доњпм впдпцама,. које

варнрају заједно, јербо некп анатомп држе, да је

доња впдпца хомодога с удовпма. Ја пе сумњам,

да та тежења могу впше идп мање надјачана бптп

прнроднпм одбпрањем: такоје једном бпдаједна

Фамидпја једена, која је само на једној странп

гдаве рог пмада; н када бп то сад бпдо од какве

ведике корпстп за врсту, онда бп, по свој прпднцп,

одбирањем тако и остадо.

Хомодоги дедовп, као што су неки аутори при-

метндп, теже да се споје. То се често впдн код,

наказнпх бпљака; н ништа обпчнпје ннје, од уједп-

нења хомодогпх партпја у једну нормадну струк-
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туру, као што је на прнмер ујединење цветних

дистића у цев, Тврди делови, изгиеда, да аФицп-

рају облик суседвпх меканих дедова. Тако неки

ауторн верују, да код птица раздика у обдику кар-

дпце, узрокује разлику у облнку бубрега. Другп

држе, да Форма карлнце жене матере, притиском

•утнче на Форму главе детиње. Код змија, по Шле-

гелу, Форма тела и начип гутања одређују поло-

жај п Форму већпне важних органа у утробп.

Прпрода корелатпвне свезе јесте често са свим

тамна. Г. Ис. ЖоФроа Сн. Тилер нарочпто нагла-

тпује, да се неке наказе често, друге опет реткозаје-

дно јављају, а мп нпсмо кадри да нм узрока нађемо.
Шта можебитппростије, него одношај, којн постоји

код са свпм белпх мачака, пзмеђу плавпх очпју и

глувоће; нли, пзмеђу боје жељкнне лубуре п жен-

скога пола; плп, код голубова, пзмеђу гаћастпх

ногу п кожице међ крајњпм прстима; плп, пзмеђу

маља, којпма је нагота голупчетова тела покривена

кад се пспплп, п доцнпје боје перја његовог; плп,

пзмеђу длаке п зуб.а код лпњавпх турскпх паса,

прем да овде без сумње хомологпја пгра улогу?

Гледајућп те последње догађаје корелацпје, ја мп-

слнм, да нпкако нпје случајно, што два реда сн-

сара, којпма је кожно покрпвало најабнормније,
то јест, Cetacea (кптови), п Edentata (беззубп), као

на прпмер, оклопнпцп (Dasypodes) п крељушавн

(Manes), пмају по катшто п пајабнормнпје зубе;

алп, од овог правпла пма толпко пзузећа, као што

г, Мајверт (Mivart) велп, да управо п оно само

мадо вредп
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Ја не знам згоднпјег првмера, којп бп јаснпје

показпвао важност закона корелацпје и варпјацпје

незавпсно од корпстп, па дакле п од прпроднога

одбпрања, него што је разлика између спољнпх п

унутрашњпх дветова, код некпх бпљака композпта

п умбедпФера. Свак зна за разлпку између цве-

това централнпх u цветова по ободу, на прпмер,

код красуљка (Bellis perenis, daisy), а с том раз-

диком често пде партпјално плп тотално поме-

тање репродуктпвнпх органа. Али, код некпх се

овпх бпљака семке разлпкују облпком п скулту-

ром. Ту разлпку прнпнсивали су катшто прнтпску

омотача на цветове, пли њпховом узајамном прп-

тпску; п допста, Форма семака код некпх компо-

знта, нарочпто код оннх цветова што су на пвпцп,

као да потврђује ту шпсао; међу тнм, што се умбе-

лпФератпче, то, као да код њпх не ће тако бптп,

јер ме је г. Хукпр пзвестпо, да Феле с најгушћпм

амбрелцпма, не показују тако често разлпку нз-

међу унутрашвпх п спољнпх цветова. Јоште бп се-

помпслптп могло, даразвпће цветована ободу, оду-

зпмајућн храну репродуктпвнпм органпма, узро-

кује аборцију њпхову, алн, тешко да ће то бптп

једпни узрок, јер се код некпх композпта семке

.цветова спољашњпх п цветова унутрашњпх разлп-

кују, без да се каква разлнка у круницама опазптп

да. Могућно је, да те многоструке разлпке стоје

у свезп сразличним токовпма хранећпвпх сокова,

којп теку кроз централне п перпФеричне цветове:

барем, познато је, да код неправилне цвастп, онп

цветовп, којп су осовпнп најблпжи, најчешће граде

209ЕОРЕЛАТПВНА ВАРПЈАЦПЈАГд, У.



пелорпје, то јест ређају се необично спметрпчно.

Еао прпмер томе Факту, и као значајан сдучај ко-

релације, шогу додатп: дакод многпх педаргонпја,

две горње цветне дпске у средсредноме цвету ам-

бреда, често пзгубе њпхове мрљпце тамне боје;

и, кад то буде, онда адхерентнн нектаријум т. ј.

ждезднце које нектар дуче, са свпм закржљаве, а

центрадни цветовп постану педорпчнп пдп пра-

впднп. Кад пак само једна од две горње цветне

днске пзгубп своју боју, онда нектарпјум не по-

метне са свпм, него се само веома скратп.

Штосетпче развпћа крунице, врдо је веројетна

спренгелова пдеја, да зракасто цвеће томе сдужи,

да прпмамљује пнсекте, јер је учешће пнсеката

врдо пробптачно, шта впше неопходно за запдо-

ђавање овпх бпљака. Ако је пак то тако, онда п

прпродно одбпрање може судедоватп. Адп, што се

семака тпче, пзгдеда немогуће да њпхна раздпка

обдпка, која не стојн увек у неком узајамном одно-

шају с разлпком крунпце, може ма од које руке

бптп корпсна: па ппак, код амбредастпх биљака

раздине су те од тако ведпке важностп, семке

спољних цветова су по катшто ортосперме, а семке

цветова средсредних цедосперме, да је старијн

Де Кандод баш у томе нашао гдавнп карактер за

раздпковање редова њпховпх. Према томе дакде,

модпФпкацпје структуре, којпма спстематпчарп ве-

дпку важпост прпдају, могу са свпм завпсптп од

закона варпјацпје п корелацпје, а да нпсу, бар у

кодико смо мп кадрн вндетп, нп од какве корпстн

-Фелама. Песто, погрешком, можемо прпппсатп ко-
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реЈадијп такве структуре, које су опште целпм гру-

пама Фела, и које су у стварп наслеђем постаде;

јер је прародптељмогао добитп прпроднпм одбп-

рањем једну модпФпкацпју структуре, а посде ти-

суће генерадпја, могао је добитп са свпм другу п

незавпсну модпФпкацпју; па сад, те две модпфп-

кацпје, будућп пренесене на цеду групу потомака

с раздпчним хабитусом, наравно, да изгледају као

да неопходно стоје у узајамном одношају. Неке

друге коредацпје, по прпчпнп, постаде су на начпн,

на којп само прпродно одбнрање дедује. На прп-

мер, Алф. деКалдод је прпметио да перјатих се-

менака никад нема у пдодовпма који не пуцају:

ја бпх могао то правпло објаснитп немогућношћу

да прпродно одбпрање поступно пропзведе пер-

јате семенке у пдодовпма којп не пуцају; јер, само

ако пдодови пуцају, семке које су мадо боље прн-

дагођене да пх ветар носп, пмаће неку надмоћ-
ност над семкама, које су мање прпдагођене за

даљно растураве.

Комиензагl,ија и Економија Тастења.

Старпјп ЖоФроа п Гете, скоро у истп мах, по-

ставнше впхан закон компензацпје пдн равнотеже

растења; иди, као што Гете каже: „у намерн да

на једној странп раснпа, природа мора на другој

штедети.“ Ја мпсдим, да се то донекде пот-

пуно сдаже с нашпм домаћим пропзводнма: ако

храна у изобпљу прнтиче једноме деду пли је-

дноме органу, то ће наравно ретко притицати, бар
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не тако обплато к органима другпм; тако је, па

пример, веома тешко добити краву музару, која бн

п много мдека давала, п у нстп мах брзо товна

бпл.а. Истп варпјетет купуса не може у један мах

датн и лепу, диснату гдавицу за јело, и много уљана

семења. Ако семенке у нашега воћа закржљају,

плод постаје много крупеијп п много бољи. Код

наше капорасте живине, ведлку ћубу перја на гдави,

пратп ведикп чешаљ (comb), а ведпку браду, мада

креста (Avattle). Што се Феда у днвљпнп тпче, тешко

да ће се тај закон п на њих прпменптп моћп, прем

да врдо многп добри посматрачп, нарочнто бота-

нпчарп, верују у њ као у пстину. У остадом, ја

овде не ћу наводптп прпмере,јер ја невпдпм путаг

како бп раздвојпо еФекте, где је орган један веома

развпјен прпроднпм одбирањем, иди, где је други

пди окоднп орган смаљен истим продесом пдп не-

употребом с једне стране, п, с друге стране, где

је орган један закржљао с тога, што нпје довољно

хране пмао, п што је се ексдеспвно развпо један

другп, бдпзо дежећп орган.

Ја сумњам, дакде, да се некп од онпх дога-

ђаја компензацпје, које су наводпдп, п нека друга

Факта, могу подврћп под Један општп прпндпп,

на пме, да прпродно одбправе непрестано тежп

да уштедп на сваком деду органпзацпје. Ако у

промењенпм жпвотнпм уветпма структура једна,

којаје пређе корисна бпда, сад пекорпсна постане,

то ће се смањпвању њезпном пћп на руку, јер је

за једпнку корпсно, да не харчп хранећпве сокове

своје на структуру, која је са свпм некорпсна. Само
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тако могу да разумем Факт, којп ме је веома за-

дввно, кад сам дприпедпје пспптлвао, п о коме

бп могао многе анадоге прпмере навести: на пме,

кад једна цпрнцедпја паразитно жпвп у другој

цпрппедпјп, која је хранп, онда она паразптна

пзгубп впше пдп мање своју љуштуру, пдн, као

што се каже свој самар. Тако се то депо впдп код

мужјака Ibla, н још мвого необпчнпје код Pro-

teolepas-a: јер, док се обппно самар код остадпх

цнрппедпја састојп пз трп врдо важна предша сег-

мента, којп су на гдавн ужасно развпјенп, пма-

јућп дебеде нерве п мпшнће; дотде је код пара-

зптног п заштпћеног Proteolepas-a, цеда предња

партпја гдаве редукована на рудпмент, којп је прп-

тврђен на основицп од пппака. Сад, осдободптп

се одједневедпкеп комплнкованеструктуре, KOja

је издпшна постада, мора допста бпти очевпдна

корист за сваку сукцеспвну пнднвпдуу те Феде;

јер у борбп за жпвот, коју нп једно органско ство-

рење минутн не може, оне ће Ј‘едпнке највнше пз-

гдеда на опстанак нмати, које најмаве својпх хра-

нећпвпх сокова трошпде буду на одржававе ко-

јекаквпх издишних дедова.

Према томе, дакде, ја држпм, даће прпродно

одбпрање у дугом времену тежптп, да некп део

органнзацпје редукује, чпм он промењенпм начн-

ном жпвота пздпшан постане; а међу тпм, са свпм

не мора узрокопатп, дасекакав други део у одго-

варајућему ступву веома развпје. И на обрат, да

прпродно одбнраве може веома развптп орган је-
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дан, не тражећн, као неопходну компензацију, да

се окодне партнје смање.

Мултииле, рудиментарне и ниско организоване 'структуре

јесу ироменљиве.

Изгдеда, да је правпдо, као што велн Исид.

ЖоФроа Сен Тнлер, да код обога, то јест, n код

варнјетета н код Феда, кад се какав део плп ор-

ган код једне једпнке често птта понавља, (као

кичмени пршљеновн код змија, п прашнн кончнћн

код полиандриских цветова) онда је број тога ор-

гана промен.Бпв; п на обрат, да је истн део или

орган, константан, кад је у мањем броју. Исти ау-

тор, као и неки другп ботанпчарп, прнметпли су

даље, да су мултппле необпчно подобне да струк-

туром својом варпрају. У колико је „вегетатпвна

репетпција“, да се изразом проФесора Оена нослу-

жим, знак нпже органпзацпје, у толпко се горе

речено тврђеве слаже с општим мпшљевем јеста-

етвенпчара, на пме, да су створеља, која нпже стоје

на скали органскога савршенства, много промен-

љпвпја од онпх, која впше стоје на нстој скалп.

Ја мислпм, да се под нискнм стајањем овде ра-

зуме, да су разлпчне партпје органпзацпје врло

мало снецпјалисане за оделнте Функцпје; а, докле-

год један пстн део има да вршп разлпчне радње,

дотле, зар, може нам јасно бптп, за што се мења,

то јест, за што прпродно одбпрање не ће да очува

нлп да одбацп свако мало одступање од облпка,

као што оно пначе марљнво то чпнп, кад орган
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пма да служп само једној спецпјадној сврсп. Онако

псто, као што нож, којп пма*да сече свакојаке

стварп, може нматп готово свакојаку Форму: док

међу тпм, нож, којп пма да сдужп у пзвесној цељн,

мора иматп п пзвесну Форму. Прпродно одбпрање,

то нпкако с паметп.сметатп не треба, може да радп

само кроз корпст и за корнст сваког створева.

Рудпментарнп деловп, као што то већ свп веле,

подобнп су за ведпку варпјацпјз г
.

Мп ћемо пматн

кад вратптп се на ту ствар. Овде пак, додаћу само

то, да њпхна променљпвост изгдеда као да потпче

пз њпхове задпшности, те с тога нп прнродно

одбнрање нема вдастн да спречп одступања њпхова

од. структуре њнхове.

Једна Партија, која је код једне феле развијена до

необичнога стуиња или на начин необичан, ире-ма

истој тој иартији код сродних фела, тежи

да варира веома.

Бре много годпна, веома сам се зачудпо, чув-

шп скоро псту горњу реченнцу од г. Уатерхауса.

Тако исто, чннп ми се, да је п проФесор Оен до-

шао до скоро сдпчнога закњучења. Безнцдежно

би бндо покушаватп, да ког уверпмо у истпнптост

горњега правида, догод не бп изнедп цеду п ду-

гачку нпску од Факата, која сам ја прибрао ,
но

која мп ннје могућно овде издагати. Ја само

могу исповедпти моје убеђење: да је то врдо оп-

ште правидо. Мени су познатп бпди многп из-

вори, из којнх је забдуда потећп могда, адп ја се

надам, да сам нх све срећно обишао. Треба знатп,
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да се то правнло не мвслп прпменнтн на некп

део, па ма колпко он необично развпјен бпо, до-

год није у цедој једној Федп необпчно развпјен;

плп, догод нпје код неколнко Фела необпчно раз-

впјен, према пстоме делу код многпх врло срод-

ннх Фела. Тако је, на прпмер, крнло слепог мпша

врло абнормне структуре у класп спсара; алп, гор-

н>е се правпло на н> прпменпти не може, јер цела

група слепих мпшева пма крпла; оно би се мо-

гло прнменптп само онда, кад бп само једпа Фела

имала крпла развпјена на необпчан начпн, према

осталпм Фелама пстога рода. Правпло се горње

примевује врло строго п на секундарне полне ка-

рактере, кад се онп развпју на необпчан начпн.

Термпн, секундарнн полнп карактерп, којп јеХон-

тер (Hunter) првп употребно, односи се на оне-

карактере, којп се само на једном полу впде, п

којп не стоје у непосредној свезп с актом репро-

дукцпје. Псто се правпло прпмевује п на мужјакеп

на женке, али много ређе на женке, јер оне ређе

пмају знатнпјпх секундарнпх полнпх карактера.

По чем се то правпло тако потпуно прпменптп дана

секундарне полне карактере, то, оно може бптп у

свезп свелпком променљпвошћу тпх карактера, па

бплп онп плп не бплп развпјенп на какав необпчан

начпн, о чему се, мпслпм, нпкако двоумптп не мо-

же. Алп, да се наше правпло не огранпчава само

на секударпе полпе карактере, најјаснпје се впдп

код хермаФродитнпх цпрппедпја. Ја сам нарочпту

пажву обратпо на прпмедбу г. Уатерхауса, прп

пспптпвању тог реда, п потпуно сам уверен, да
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правпло ово готово сваки пут са свпм дпвно потврде

находп. У једноме будућем делу, ја ћу пздожпти

цео сипсак најзнаменитпјпх догађаја; овде пак

навешћу само један прпмер, као једну пдустрацпју

горњегаправпла, у веговој најопшпрнпјој прпменп.

Покдопцп су (opercular valves) код сеснднпх цп-

рппедпја, у сваком знапењу речи, врло важне струк-

туре, н онн се необпчно мадо раздпкују ћа п код

раздпчнпх родова; адп, кодразднчнпх Феда јед-

ног покдопци тн представљују чу-

десно ведпку промешцпвост; хомодогп покдопцн

код раздпчнпх Феда по катшто су са свпм пејед-

наки поФормп; и, ведпчнна варпјације код пндп-

впдуа псте Феде, тако је значајна, да никако не

бпсмо претерадп, кад бпсмо казади, да се вари-

јететп једне Феде, много већма међу собом разди-

кују каракте-рима овога важнога органа, него што

се раздпкују Феде, које прппадају другнм разднч-

ним родовима.

Еако код птпца, пндпвпдуе једне Феде, жпвећп

у једном предеду, необпчно мадо 'варпрају, то сам

ја спецпјадно на њнх пажњу своју обратио бно ; п

допста, уверпо сам се, да се горње.правпдо и на

ту класу врдо депо применпти да. Међу тпм, нпсам

могао сазнатп, да ди се оно п на бпд>е прпменптп

може, н то би озбнљно покодебадо веровање моје

у пстпнптост његову, кад не бп ведпка промен-

љшвост бпљака спецпјадно отежавада поређење ре-

датнвног ступња променљивостп бпљака.

Кад впдпмо партију једну идп орган један раз-

впјен до необнчног ступња идн на начпн необп-
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чан код Феле какве, од маха мпслимо, да тај ор-

ган мора битн од врло велпке важностл за ту Фелу;

па ппак, тај орган је тако подобан за варпрање!

Сад, како је то? С гдедпшта, по коме је свака

Фела бпла засебно створена, са свпм органнма ље-

зпнпм како је данас впдпмо, ја не могу да ви-

дим нпкако тумачеље. С гдедпшта пак, по коме су

групе Феда постаде десдендептно од другпх Фела
г

па су за тим модиФПковане бпде прпроднпм од-

бправем, мпсдпм, да впдим неку светдост. Нај-

пре, дозводите мп, да учпппм некодпко претход-

нпх прпмедаба. Ако се код наше домаће жпво-

тиње један део идп цеда жпвотпња пренебрегне,

п, ако се нпкако не одбпра, онда ће тај део (на

прпмер чешаљ код доркпнских кокошака) нди деда

врста,изгубитп једнодичанкарактер, и тада се може

сдободно рећп: та врста дегенернра. Томе готово

парадедан догађај видимо код рудпментарнпх ор-

гана; даље, код онпх органа, којп су мадо спецпја-

дпсани за поједпне Функцпје; п најзад, може битн,

код подпморфнпх група; јер, у тпм догађајпма,

прнродно одбпрање нптп је пмадо каквог учешћа
г

нптп га је могдо пматп, те с тога је цеда орга-

нпзацпја остада у кодебљпвоме стању. Ади, што

се пас овде највпше тпче, јесте, да су баш онп

дедовп код наше домаће жпвотнње за варпрање

пајподобнпјп, којп су данас брзој променп под-

дегди, путем настављеног одбпрања. Погдедајте-

само на једпнке једне врсте годубова, п впдећете,

каква је огромна раздпка међу кљуновима чпгара,

међу кљуновпма п крестамагодубова гдаснпка,међуг
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држањем п реповпма паун-голубова пт. д., а, то

и јесу све тачке, на које махом енгдески году-

барп пажњу своју обраћају. Па, шта впше, н код

сампх под-врста, као, на пр., код краткочеде чп-

гре, ужасно је тешко добптп скоро савршену птпцу,

јер се често дешавају такви обдпцп поједпнпх де-

дова, којп веома од урнека одступају. С тога, да-

кде, казадп бпсмо доиста пстпну, рекав, да борба

не престаје пзмеђу тежења к устуку на несавршеннје

стање, као п урођеног тежења к варпрању с једне

стране, п, снагенепрестаногаодбпрања, које хоће

врсту у чистоћп да одржп, с друге стране. С време-

ном, одбирање преобдађује, п ми се не бојпмо да

смо се дадеко од цељп удадиди, ако, пзводећп го-

лубове, добијемо обичну чпгру, од дивне основе с

кратким чеоцем. Алп, доклегод одбпрање нагло на-

предује, дотле се пзједна можемо надатп велп-

кој променљпвости онпх партпја, које подлеже мо-

дпФПковању.

Сад, дај да се вратпмо природп. Кад је пар-

тија једна код Феле једне на необпчан начпн раз-

впјена, према другпм Фелама нстога рода, онда

смо слободнп мпслнтн, да је та партнја подлегла

велпкој сумн модиФикацпје, за време перпода, кад

су се разлпчне Феле раступале од општег пра-

родитеља рода. Тај перпод, ретко да ће бптн у

каквој дубокој прошлостп, јер, Феле ретко да ду-

рајувише, од једног геолошког периода. Необпчна

величпна модифнкације, показује необично обпмну
и дуго настављену величину променљивостп, коју

је изједна природно одбпрање нагомилавало у ко-
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рист Феде. Ал.п, како је променљивост необично

развијеног дела плн органа била тако велпка н

дуго настављана у перноду, који није тако ексде-

сивно давнашњи, то се ми, по општем правилу, из-

једна надатп можемо, да ћемо код таквнх органа

и сад већу променљивост наћи, него ли код осталнх

партија организацпје, које су у врло дугом периоду

скоро непромешвпве остале. И, ја сам уверен, да

је то доиста тако. Да ће борба нзмеђу природног

одбпрања с једне стране, н тежења к устуку н

променљпвостп с друге стране, у току времена нај-

после престатп; и, да најабнормније развијени ор-

гани могу сталнп постатп, о томе се ја нпкако

не сумњам. С тога, дакле, кад орган један, па ма

како ненормадан бпо, пређе у скоро пстим уве-

тнма на многе модпФпковане потомке, као што је
то догађај с крилнма слепога мпша, онда оп мора

битп да је постојао, по нашој теорпји, у безмер-

ном перподу, а у скоро истом стању; пс тога нпје

постао промешБивпјп, него ма која друга струк-

тура. Само у онпм догађајима, где је модиФпка-

цпја бпла релетпвно скорашња и необпчно велика,

можемо наћп генеративну ироменљивост, како би-

смо се пзразпти моглп, п то још и данас, и на

внсоком ступњу. Јер, у тпм ће догађајпма про-

менљивост ретко бптп устањепа настављенпм од-

бнрањем онпх пндпвпдуа, које варнрају на начпн

п ступањ жељенп; н, настављенпм нпштењем онпх,

које теже к устуку на негдашње, мање модпфп-

ковано стање.
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Сиецифични карактери eefi.ua варирају од карактера

Генеричних.

Прнндип, који смо претресди у гдавн што је пред

овом, може се прпменнти н на овај предмет. Зна-

пајно је, да су спецнФпчнп карактерн променљи-

впјп од карактера генернчнпх. Да објасним то што

мнсднм једнпм простнм прпмером. Кад-у једном

ведпкоме роду бпљака, неке Феде дветају пдавпм

цвећем, а неке опет црвеним, то ће та боја бити

само спецнФичан карактер, л ннко се не ће чудпти,

ако један од пдавпх цветова пређе у црвен, пди

на обрат; адп, ако све Феде тог рода имају плаво

цвеће, онда ће та боја бптп карактер тог рода,

пдн, као што ми кажемо, генернчан карактер, п сад

ако се сдпчна варпјацпја догодп, бнће необп-

чан догађај. Ја сам узео тај прпмер с тога, што

се тумачења већнне јестаственпчара не могу на њ

да прпмене, на пме, онп веде, да су спецнфпчни

карактерп променљнвпјп од карактера генерпчних

с тога, што се онп тпчу онпх партпја, које су од

мање Физподошке вредностн, него што су у оп-

ште оне партпје, на којима се обично оснива по-

деда родова. Ја мнсдим, да је то тумачење од че-

сти, п само посредно, пстпнито; у остадом, ја ћу

се вратптн на ту ствар у гдави, којој је насдов;

КдасиФнкацпја. Готово бп пздишно бпдо наводптп

овде доказе у потврду томе, да су у опште спе-

цпфпчнн карактери променљивији од карактера

генеричннх; адн, што се важних карактера тнче,
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ја сам ТОЛ.ИКО пута нашао у Прпродним Исторн-

јама, да се ауторн чуде, како се некп ваашн ор-

ган пли партија, која је у опште врло константна

у великој групи Феда, веома разликује код врдо

сродннх Феда; н, како је често ироменљива код

индпвпдуа псте Феде. А тај Факт показује, да ка-

рактер један, којп је у опште генеричне важно-

стн, кад изгубп ту важност своју, п постане ка-

рактер специФичне важности, онда често промен-

љпв постаје, н ако је његова Фпзиодошка важност

непромењена остада. Нешто ове врсте могдо бн се

u на наказе прпменитп: барем, Ис. ЖоФроа Сен

Тидер по прнчпнп не двоуми, да, што се впше ор-

ган један раздикује код раздпчннх Феда псте групе,

то је све веТма код ннднвидуа поддежан анома-

дпјама.

С обпчног гдедпшта, даје свака Феда самоста-

дно створена, ја не знам, како се разумети може:

за што је један део структуре, којп се раздпкује од

пстог деда код друге, такођер самостадно створене

Феде пстога рода, променљпвијн, од онпх дедова,

којп су веома јако надпк код раздпчнпх Феда?

Ја не могу да знам, како се то објаснпти да ?! С

гдедпшта пак, да су Феде само строго обедеженп

п Фпкспранп варијететн, можемо се надатн да ћемо

пх често наћп, како непрестановарпрају, пто баш

онпм партпјама њпхове структуре, које су варн-

раде п у прпдпчно скорашњем перподу, п које су

тако раздпчне постаде. Идп, да представпмо ту

ствар на другп начпн: оне тачке, којима све

Феде једнога рода дпче једне на друге, п којпма
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се оне разлпкују од другпх сроднпх родова, зову

се генерпчнп карактерп. Тп се карактерп могу

прпппсати наслеђу од општега родитеља, јер је

тешко могло пспастп за руком, да прпродно од-

бправе модпФикује баш са свпм на један пстп на-

чпн толпке разлпчне Феле, које су прплагођене

на впше плп мање са свпм разлпчан хабптус: u

сад, како су тп тако званн генеричнп карактерн

бнлп наслеђенп у једном перподу, којн је бпо пре,

него што су сераалпчне Феле првп пут раступплеод.

њпхног општег прародптеља; и, како по томе, плп.

нпсу нпкако варирали, плп врло мало, то, наравно,

нема никака пзгледа, да ће п данас варпратп. С

друге стране пак, оне тачке, којпма се Феле раз-

ликују од осталих Фела пстог рода, зову се cue-

цифпчнп карактерп ; н, како ćy тп спецпФпчнп ка ■

рактерп варпралп п посталн разлпчнп у перноду,

када су се Феле раступпле од општега родптеља,

тоје, да богме, веројетно, да ћемо пх п данас не-

што променљпве наћп, ако нпшта друго, оно

барем наћи ћемо, да су променљпвпје од онпх пар-

тпја органпзацпје, које су у врло дугоме перподу

постојане бпле.

Секундарни иолни карактери варирају.

Мнслнм, да ће без мог улажења у детаље, је—-

стаственпчарп дозволптп, е су секундарнп полнп

карактери врло јако променљпви. Такођер, мн-

слпм, да ће п то дозвољено бптп, да се Феле исте

групе много већма међу собом разлпкују својнм
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секундарншг полнпм карактерпма, него осталнм

деловпма органнзацпје њпхове. Споредпте само

прнмера радп, велпчпну разлпке међу мужјацима
пз рода птнца кбка, код којих су секундарнп полнп

карактери веома развпјени, са велпчпном разлпке

међу самкама. Узрок псконе променљивостп тпх ка-

рактера нпје одређен; алп, мн ппак можемо знати,

за што они нпсу посталп тако константнн п јед-

нолпчнп као остали, јербо пх је нагомилало полно

одбирање, које никад нпје тако немплостиво, као

што је одбирање обично, пошто оно не нпштп

смрћу, већ само даје мање порода најнелагоднп-

јпм мужјацпма. Но, био ма какав узрок промен-

-лзпвостп секундарнпх полнпх карактера, по чем

су онн веома променљпвп, то ће природно одбп-

рање код њпх наћп пространопоље за рад, п може

пронзвести код #ела псте групе већу суму разлпке

на њихнпм полнпм карактерпма, него лп на дру-

гпм деловпма структуре њпхове.

То је знаменптн Факт, да се секупдарне разлпке

пзмеђу два пола псте Феле у опште развнјају на

онпм нстпм партпјама органпзацпје, којнма се Феле

једног рода међу собомразлпкују. Уз тај Факт, хоћу

да дам једну плустрацпју, на нме, хоћу да поменем

два прпмера, којп случајно стоје на врху моје лпсте.

Како су пак разлике у тпм догађајпма врло необп-

чне прпроде, то је врло неверојетно, да је одношај

случајан. Истп број чланака у тарзима, јесте општп

карактер врло велпке групе тврдокрплаца; алп, код

Engidiae, као што је Уествуд прпметпо, тај број
веома варпра; шта впше, катшто број варнра п
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код дпа пола псте Феде. Тако псто, код некпх хп-

меноптера којп рпју, грањаве нерава по крплпма,

јесте карактер од врло велнке важностп, јер је

општп целој велнкој групп; алп, код некпх родова,

то грањање је различно код разлпчнпх Фела, шта

впше, катшто је разлпчно н код два пола псте

Феле. Сер Џон Лшбок је скоро приметио, да су некп

мали љускарп сјајна плустрацнја том закону: ,код

Pontella, на пример, полнп карактерп су погла-

вдто представљенп на предњим пппцпма н на-пе-

том дару ногу: тако нсто су п спедпФпчне разлпке

поглавнто представљене на тнм органпма“. С мог

гледпшта, тај одношај пма свој јаснп смпсао: ја

сматрам све Феле једнога рода, као потомке једно-

га општег роднтеља, као што су оба пола, потомцн

једне Феле. Дакле, ако ма каква партнја структуре

општег родптеља плн његовпх првнх потомака

постане променљпва, то ће, по свој прплпцн, нз

варпјацпје те партпје, прпродно п полно одбн-

рање пзвућп корпст, у намерп, да разлпчне Феле

прплагоди на њпхна различна места у економпјп

прнроде; и, катшто, да прплагодп оба пола псте

Феле један на други, пли, да спремп мужјака за

борбу с другим мужјацпма, кад стане бој бнти же-

нака ради.

И тако, дакле, ја пзводим закључење, да већа

променљивост специФпчнпх карактера, пли оних,

којпма се Феле од Фела разлпкују, од карактера

генерпчппх, плп онпх, којп су општп свпма Фела-

ма; да, често крајња променљпвост једнога дела^
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којп је код једне Феде разврјен на веобичан на-

чпн, према пстоме деду код њенпх рођака по роду;

н, мади ступањ променљпвостп једнога деда, па ма

-како бно пеобпчно развпјен, ако је само општи целој

групп Феда; да, веднка променљивост секун-

, дарнпх поднпх карактера, н њихна ведпка раздпка

код врдо сроднпх Феда ; да, тако опште развиће

секундарне подне н обичне специфпчне раздике на

пстпм дедовпма органпзацнје, да све то, дакде,

јесу црпнцппп, врдо чврсто међу собом повезани.

Све то додазп отуда, што су све Феле једне групе

потомцп једнога опгатег родптеља, од кога су много

заједничкп насдедпде, што су они дедовп, којп су

недавно,п веома варпралп, подобнпјп, да непре-

стано п дакше варпрају, него деловп, који су одавна

насдеђени п ннсу варпрадн, што Је прнродно

сдблрање впше пдп мање према перподу времена

преобдадало тежњу к устуку пк даљој промен-

љпвостп, што подно одбпрање нпје бпдо тако

строго, као одбпрање обпчно, н, што су варп-

Јацпје пстога деда, бпле нагомпдане прпродннмп

поднпм одбирањем, п тако прпдагођене за секун-

дарне подне п за обнчне сврхе.

Тазличне феле иредстављају аналоге варијапије, тако, да

један варијетет једне феле често узме на се карактер,

који прииада каквој сродној фели, или устукне

к карактеру каквог етаријег иретка.

Тврђење ово најбоље ће се разуметп, ако по-

гледамо наше домаће расе. Најразлпчније врсте

годубова у пределпма здраво удаљенпм, пмају ћу-
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басте под-варнјетете, са затуреним перјем на гдавп,

п гаћане, с ногама перјатнм, а то су карактери,

којпх нема псконп дпвљп голуб; то су дакде ана-

доге варпјацпје, код две пдн впше раздиннпх раса.

Кодгушана, могдп бнсмо иетрнаест, а несто и ше-

снаест пера у репу, сматратп као варпјацпју, која

представља нормадну структуру друге годубпње

расе, на пме паун-годуба. Ја мпсдпм, да се нпко

не ће сумљатп, е су све те анадоге варпјацпје

раздпчнтпх раса годубова, насдедпде од једнога

општег роднтеља псту конституцију н тежшу, да

варнрају под пстпм непознатим утпцајпма. У цар-

ству бнљака пмамо један сдучај анадоге варпја-

ције у задебљадоме стабду, пдп, к‘ако се обпчно

каже, у корену шведске репе (Swedish turnlp) п

Euta baga, у бпљкама, које раздпчнн ботаничарн

сматрају као варпјетете, поставше гајењем од је-

дног општег родптеља; кад то тако не би бпдо,

онда бп тај догађај био догађај анадоге варп-

јацпје код две тако зване разднчне Феде, ка ко-

јпма бнсмо и тређу додатп могдп, на пме, обпчну

репу. Према обичном гдедпшту, да је свака Феда

засебно створена, ми бнсмо ту сдпчност у заде-

бљавању корена те трп бпљке нмадп прнппсати,

не к vera causa
, заједнпчкоме порекду њнховом,

и дакде, заједнпчкој тежњи њпхној, да од псте руке

варирају, већ к трпма одедитнм, но ппак сдпчним,

актпма стварања. Многе сдпчне догађаје анадоге

варпјацпје посматрао је Ноден, у ведпкој Фампдпјп

тпкава, и многи другп научнпцп, код нашпх Cere-

alia. Тако псто, сдпчне догађаје код ннсеката у

227АНАЛОГБ ВАРПЈАЦПЈЕГл. Y.



прнроднпм уветнма недавно је н веома вешто из-

дожпо г. Уедш, подвргнув их под закон њим тако

названп „једномике променљнвостп“ (Equable Ya-

riability).

Међу тим, мн пмамо код годубова другн слунај:

на нме, код свпју голубпвпх врста десп се слу-

чајно снво-пдаветникасто голупче, с два као дрна

трака на крплпма, с белпм слабпнама, попречним

траком на крају репа, и сбелпм спољашљпм обру-

бом блпзу основе крмила. Како сад све те белеге

карактерпшу голубнњег родптеља, дпвљега голуба,

то мислпм, да се нпко неће посумњатп, е је то пре

случај устука, него лп нове, аналоге варнјацпје код

разлпчннх врста. Мп можемо, мпслпм, томе закљу-

чењу тпм пре вероватп, што смо напред впделн,

да се те бојене белеге поглавито јављају кад се

укрстн пород две разлпчне и разно бојене врсте;

а у тпм догађајпма нпчега нема у спољнпм жи-

вотнпм уветпма, што бн могло бптп узрок да

се спво-плаветна боја са осталпм белегама јавп,

оспм утпцаја самога акта укрштања на законе

наслеђа.

Без сумње је врло чудан Факт, да се пзгубљенп

карактерп кроз толпке, може бнтп, кроз стотпне

генерацпја п опет могу да поврате. Алп, кад се

врста једна само једном укрстп с другом врстом,

онда потомство њезпно кроз много колена слу-

чајно показује 'тежњу к повраћају на карактер

пређашње врсте н то, како некп кажу, крозде-

сет, илп ћа и кроз двадесет колена. Но, после два-

наест поколења, крв једнога претка, да се обич-
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нвм нзразом пзразим, стојп у сразмери као 1 према

2048; па ппак, као штовпдпмо, у опште се

да тежњу к устуку подржава тај тако малп остатак

туђпнске крвп. Код једне врсте, која ее.нпје укр-

штааа, алп код које су оба родптеља пзгубпдп некп

карактер,којп је њихов прародптељпмао,татежња,

јача плп слабпја, да репродукује изгубљени ка-

рактер, као што је већ бпло казано, не гледећп

на све што нам се као супротно члнп, може прећн

на готово неодређенп број поколења. Кад се ка-

рактер један, који је уврстп једној пзгубљен бпо,

после многобројнпх поколења опет јавп, најверо-

јетнпје је: не, да једна пндивпдуа, сад од један

пут, после толико стотпна поколења, тежп к ста-

рпјпм прецпма, већ, да је у свакој сукцеспвној

генерацпјп, тај карактер, о коме је реч, био латен-

тан, п да је се најзад у непознатпм, алп за њ по-

вољнпм уветпма, развпо. Нумпдскп голуб, на прп-

мер, који врло ретко пзводи голубиће с перјем

плаветнпм, по свој прнлпцп, у свакој генерацпјп

својој пма латентну тежњу, да плаве голубе пзведе.

Апстрактна неверојетност, да се једна таква тежња

може кроз толпко генерацпја наслеђем преносптп,

није нп мало већа, него што је тежња, да се са

свпм пзлпшни илп рудпментарни органи на то на-

лнк преносе. До душе, по катшто је наследна

тежња да се рудпмент пропзведе.

Како мп узимамо, да су све Феле једнога рода,

потомцп једнога заједничког родитеља, то се сло-

бодно надати можемо, да ће оне случајно од псте

руке варпрати; тако, да ће варпјететп од две плп
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впше Феда надичпти једнн на друге; пди, да ће ва-

ријетет једне Феде, надичити извесшш варактером

на другу и раздиину Феду, а та друга Феда, с

'нашега гдедншта, бнће само добро обедеженп и

иерманентни варијетет. Адп, карактерп, који су

пскључно постадп анадогом варпјацпјом, по свој

прпдидп ће бити карактерп неважни, јер одржа-

ваве свију Функцијонедно важних карактера, од-

ређује природно одбпрање, у сугдаспју с раздпчним

хабптусом Феде. Даље, можемо се надатп, да ће

Феде једнога рода сдучајно уступити к давно пз-

губљенпм карактерима. Како пак многим групана

у дпвљини не знамо општега родитеља, то нпсмо

у стању казатп, који су карактери карактерп устука,

а који анадоге варијацпје. Кад, на прпмер, не бпсмо

знади, је ди прароднтељ нашпх годубпњпх раса,

дпвљп голуб, пмао ћубу п гаћасте ноге ндп нпје,

не бпсмо могдп казатп, јесу дп тп карактерп на-

шпх домаћпх годубиљпх врста каравтерп устука

пди варактери аналоге варијацпје; алп, свакојако,

могдп бпсмо по многим остадим бедегамп мнсдпти,

да је пдава боја устук, јер те бедеге стоје у уза-

јамном одношају с том бојом, а нема нпкако пз-

гдеда, да се све то скупа јавља у сдед просте ва-

рпјацпје. Нарочпто пак тако бпсмо могдп мпсдптп

с тога, што се пдава боја п раздпчне бедеге тако

често јављају кад се разно бојене врсте уврсте. П

тако дакде, премда морамо веома сумњатп, којп су

догађајп у прпродп, догађајп уступава кпређаш-

апм давно угашеним карактерпма, а војп су до-

гађајп анадоге варпјацпје; ппак можемо по нашо
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•теорпјп каткад наћп, да променљпво потомство

■Феде једне узпма на себе карактере, које већ нмају

другп чдановп псте групе. То је без сумње тако.

Прп разлпковању променљпвпх <г>ела велпку

нам тешкоћу чпне варпјететп, којп као да подра-

жавају другпм Фелама истога рода. Моглп бпсмо на-

вестп велпкп каталог посреднпх облпка, којп стоје

пзмеђу два друга облпка, п којп се само сумњпво

као Феле узетп могу; а то показује, ако не ћемо

све те врло сродне облпке да сматрамо као не-

завпсно постваране Феле, да су једне прп варп-

рању узеле неке карактере другпх. Но, најбољу

сведоџбу аналоге варпјацпје находпмо код онпх

партпја пли органа, којп су у одште стална ка-

рактера, п којп само случајво тако варпрају, да

у неку руку лпче на псту партију плп на пстп

орган код сродне Феле. Ја сам прпбрао много-

-бројна Факта, која ту ствар објашњују, алп пх п

овде као п пначе, на велику жалост моју, изнетп

не могу. Једно ћу само поновптп: да таквн до-

гађајп допста бпвају, п да менп врло значајни

изгледају.

Прп свем том, хоћу да наведем један догађај,

којп је врло занпмљпв п комплпкован, не због

тога, што се он тпче неког важног карактера, већ

због тога, што се дешава код разлпчнпх Фела

истог рода, од честп у пптомпнп, од честп у дпв-

љпнп. То је готово спгурпо један догађај устука.

Магарац по катшто пма врло разлпчне попречне

пруге по ногама његовпм, као што су појасасте

пруге по ногама зебре: веле, да се то најлепше
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видп на магаренцету, п по пспптнвањпма, која
сам сам чпнпо, држпм, да је то допста тако.

Пруге по раменпма, по катшто су дупле, п врло

променљнве дужпном п Фигуром. Оппснвалп су

једнога белог магарца, алп не албпно, без пруге

по ртењачп, плп пруге по раменпма; по каткад

п код магараца мрке боје, те су пруге врло не-

јасне, плп пх ћа п са свпм нема. Палас, (Pallas)

велп, да је впдео кулана (Asinns onager, koulan)
с двојном пругом по раменпма. Г. Брајт впдео је

једног Hemionus-a, с јасном пругом по раменимаг

прем да та жпвотпња обично пруге нема; п мене

је пзвестпо пуковппк Пул, (Pool) да ждребад те

Феле имају у опште појасасте пруге по ногама, п

да су сдабо по раменпма пругаста. Квага (Hippo-

tigris Quagga, quagga) je онако псто по телу дп-

вно пругаста, као п зебра, алп нема пругастпх ногу;

међу тпм је др. Греј наслпкао један ексемплар с

врлојаснпм пругастпм ногама, које су на зебрпне

ноге врло налпк.

Што се коња тпче, ја сам прнбрао Факта у

Енглеској, о коњима најразлпчнпјих врста п свијџ

боја, којп бп пмалп пругу по ртенпци: прстена-

сте пруге по ногама, нпсу ретке код коња длаке

спво-мрке п код мпшкулаша, а, једном сам пх вп-

део и кодједногкоњакестенасто-мрке длаке: така

псто, п бдеда пруга пораменпма, може се по кат-

кад впдетп код коња спво-мрке длаке, а ја сам

још видео једну таку пругу п код једнога мркова.-

Мој спн, марлвпво је пспптао п за мене преслпкао-

слпку једног бедгпјског теглећег коња спво-мрке-
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длаке, којп је пмао двојну пругу на сваком ра-

.мену п ноге пругасте; сам пак впдео сам једну

довеншпрску понпју, таке псте ддаке, а једну су мп

опет маду уедску понпју брнжљпво оппсаугп, n код

обе беху на сваком рамену по три пруге напоредо.

У северо-западном крају Индије, кетпварска

раса коња у опште је тако пругаста, да, као што

.мп је пуковнпк Пул казпвао, којн је ту коњску

врсту пспптпвао порадп пндијске владе, коњ без

пруга не сматра се да је правп сој. Ртеепца је

свакн пут пругаста, на ногама пмају обпчно као

павте; н пруга по раменпма, која је катшто дво-

струка, катшто трострука, јестеобпчна; шта ви-

ше, п лиде је са страна покаткад пругасто. Пруге

су често јаснпје код ждребадп, п каткад код ма-

торпх коња са свпм пшчезну. Те псте пруге впдео

је пуковнпк Пул на тек ождребљеним ждребадпма

-кетиварскс расе, како сиве, тако п мрке длаке.

Ја дакле имам разлога мпслптп, по нзвештајпма,

које мп је дао г. Едуардс (ТТ. W. Edwards) да

је п код енглескпх јахаћпх коња пруга по кнчмп

много обичнпја код ждребадп, него код маторнх

коња. Самоме пак меии ождребило се недавно

ждребе, од кобпле мркуше п ајгпра мркова (ко-

бпла је пород једног туркоманског ждрепца и једн е

Флеминске ждребпце, а ајгпр је од чистог соја

енглескпх јахаћпх коња); и то ждребе, кад је бпло

-од недељу дана, пмало је по стражњој четвртпнн

ина темену многобројне, врло танке мрке, пруге,

као у зебре, п ноге му бејаху слабо пругасте: све

гге пруге за тнм на скоро са свпм пшчезоше. Да
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не улазпм овде даље у детаље, ја ћу само поме-

нутп, да сам прпбрао Факта о пругастпм коњпма

по ногама н по раменнма, код врдо различнпх вр-

ста н пз предела врло различних, почев од Бри-

танпје, па до псточне Кпне, п од Норвешке на

северу, до Малајског Архппелага на југу. По целом

свету те пруге впде се много чешће код коња спво-

мрке длаке п код мпшкулаша. Под , спво-мрком

пак бојом, (dun) разуме се цела серија боја, по-

чев од боје, која је у средпнп нзмсђу сиве п мрке,-

па свршпв готово белом као снег.

Ја знам, да пуковнпк Хамплтн Смпт, (Hamilton

Smith) којп је о овој стварп ппсао, мпслп, е ст

разне коњске врсте постале од разнпх псконпх.

основнпх Фела, од којпх је једна, спво-мрке

длаке, бпла пругаста; п, да су све горе оппсане

појаве само последпце пређашњег укрштања са

спво-мрком основом. Алп, мп са спгурношћу мо-

жемо одбацптп ту мпсао; јер је страшно непероје-

тно, да је товнп белгпјскп теглећп коњ, да је сптна

уелска понија, да је малп норвешки коњчпћ, да

је танка кетпварска раса пт. д. жпвећп на нај-

удаљенијпм крајевпма света, морала некада бптп

укрштана с неком мпсаоном псконом основом.

Дај сад да се вратпмо на еФекте укрштања раз-

лпчнпх Фела коњскога рода. Ролпн (Rollin) велп,

да обпчна мазга, пород магарца п кобпле, од

честп пма павте по ногама; а по г. Госу (Gosse)

у некпм крајевнма Уједпњенпх Држава, од десет

мазага, девет њпх пмају пругасте ноге. Ја сам

једном вндео, једну мазгу, којој су ноге тако пру-
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гасте бнле. да бп свакп помп«дио, е је то сустрн-

мак зебре; пг. Мартпн (W. С. Martin) у њего-

вом врспом депу о коњпма, пзнео је сдику је-

дне таке шазге. На четпрп бојом пзмадана пор-

трета, које сам ја впдео, и којп представљају пз-

гдед сустрпшака од шагарда п зебре, ноге беху

шного пругастпје од остадогтеда; п на једном од

н>пх беше по раменпша двострука пруга. ЛордМор-

твн (Morton) пшаоЈе сдавнога шедеза, ког је ождре-

бпда кобпда кестенасто-мрке ддаке, пасућп се с

пастувом квагом, n тај хпбрпд, као п чпст пород,

којп је доцнпје ождребпда пста кобпда с вранпм

арапскпм атом, беше много пругастпјп по ногама,

него што је чпста квага. Најзад, и то је другп,

врдо знашенитп догађај, др. Греј (а он мп је ка-

зао, да шу је још један оспм овог, а овакп дога-

ђај познат) пзшадао је сдпку једнога шедеза, којп

је пород шагарца и хешпјонуса, п тај медез ншао

је све четпри ноге пругасте, н на раменпма пмао

је трп кратке пруге, као што су оне, које сшо

шадо напред поменудп на спво-шркој девоншпр-

ској п уедској понпји; шта впше, пшао је неко-

дпко пруга, као зебра по обе стране дпца, прп

свем хош, што шагарцп сашо сдучајно нмају пру-

гасте ноге, а хемпјонус нпкад пругастпх ногу

нема, нптп пма пруга по рашенпма. Жмајућп пред

очпма посдедвп Факт, ја сам бпо чврсто убеђен,

да нп једна бојена пруга не бнва, као што се обнчно

каже, сдучајно, п тпме подјарен, што је сустрп-

шак магарца п хешпјонуса по образпма пругаст,

запптах пуковнпка Пуда: е да дп се такве пруге
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пкад виђају по лиду иначе пзврсно пругасте вр-

сте кетпварских коња, п, као што сте виднлп, он

ми је одговорио са да.

Шта сад да кажемо о тпм тако различннм #ак-

тима? Ми впдпмо многе различне Феле коњскога

рода, како простом варијацијом добијају павте

по ногама, на лик зебре ; или пруге по раменима,

на лпк магарца. Код коња, видпмо да та тежња

јако пзлазп на впднк, чпм се појави длака сиво-

мрке боје, а то је боја која се највпше приблп-

жује општој бојп осталпх Фела тог рода. Појав

појасастих пруга не прати никаква друга промена

Форме пли какав другп нов карактер. Тежњу к

пругастпм шарама, впдпмо најјаче пзражену код

мелеза многих п најразлпчнијпх Фела, Сад, дај

да погледамо различнте голубпње врсте. Оне су

све постале од једног голуба (обухватпвшп уто

п две трп под-Феле илп геограФСке расе) којп

је плавога перја, којп пма пзвесне белеге као

тракове, п остала обележја. Еад каква голубиња

нрста простом варпјадијом узме на се плаву боју,

онда се с њом непроменито јављају н све те шаре

као трацп, п осталп знацп, без пкакве пначе друге

промене, бпло у облпку плп у карактеру. Кад се

најстарпје и најпостојанпје врсте разлнчнпх боја

укрсте, впдпмо п код њпх јакутежњу, да мелезп

њпхнп буду голубпћп с плавпм перјем п са ша-

рама као трацпма п са свпма осталпм белегама

које уз то пду. Ја сам тврдпо, да је најверојет-

нпја хппотеза, која бп протумачпла повраћај нај-

старпјпх карактера, она, која узпма да омладпна
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сваЕог новог цокол.ева тежи да новратп давно пз-

губљенп карактер, па, та тежња катшто, нз узрока

нама непознатнх, надвлада. А, ми смо мало час

внделп, да код различннх ®ела коњскога рода,

пругасте шаре много јаче пздазе на впдик, и много

су обпчније код ждребади, него лп код маторпх

коња. Нек се врсте голубова од којнх су се неке

кроз толпко столетпја непроменљпве одржале, п

Фелама назову, па опет, о, како је тај догађај са

свпм паралелан с разлпчнпм Фелама ковскога

рода! Што се мене тпче, ја се смело усуђујем

преко тнсућу тпсућа генерацпја погледатп у про-

шлост, п ја впднм прутасту жпвотињу једну

као зебру, алп која је пначе врло јако по кон-

струкцијп својој од зебре разлпчна, која је оп-

штп прародптељ нашег домаћег кова (не гледећи
на то, водн лн он порекло своје од једне, пли од

впше дпвљпх основа), магарца, хемијонуса, кваге

и зебре.

Онај, који верује, да је свака коњска Фела бпла

самостално створена, мора, бар ја тако мпслим,

веровати п то, да је свака Фела створена с теж-

њом да варира и у дпвљпнп п у пптомпнп; п

то, да варира на тако особени начнн, да често до-

бпје пругасте шаре, као п остале Феле тог рода;

н, даље, да је свака Фела створенас велпком тежњом

када се укрстп с Фелама које живе у најдаљпм

крајевима света, да пропзведе мелезе, који ће

пругастнм шарама лнчити не на свога родптеља,

већ на друге Феле тога рода. Дозволитп пак та-

ко мпшљење, значп, по мојој паме.ти, одбацитп

237АНАЛОГЕ ВАРПЈАЦПЈЕГл. Y.



реалнп узрок радп нереадног, пдп барем радп не-

познатог. Такво мншљење претвара деда божпја

у обману u мајмунпсање, а, кад је то тако,

онда ћу ја тако псто радо вероватп као п старе,

незнадице космогонпсте, даФоспдне шкољке нпсу

нпкад блде жпва створења, него су тако у камену

саздане, радп подражавања шкољкама, које жпве

по обадама морскпм.

Сумарни иреглед.

Наше незнање закона варнјацпје дубоко је. Нп

у једном догађају од стотпне, мп не можемо пз-

нетп нп један раздог, за што је овај ндп онај део

варпрао. Адп, колпко нам је год пута испадо за

руком, да учпнпмо поређење, вазда нам пзгдеда
г

да пстп закопп раде, пропзводећп мање раздпке

међу варпјететпма једие Феде, п ведпке раздпке

међу Федама једнога рода. Промењени уветп у оп-

ште, пропзводе само кодебљпву (fluctuating) про-

менљпвост, адп каткад онп узрокују правце п од-

ређене еФекте; којп у току времена могу постатп

строго обедеженп, прем да нам та цеда ствар нпје

довољно јасна. Хабптус, пропзводећп констпту-

цпјонадне особпне; употреба, јачајућп; п неупо-

треба, сдабећп п смањујућ-п органе, пзгдедају у

много прпдпка, да су бпди спднп у еФектпма њп-

ховпм. Хомодоге партпје теже да варпрају од псте

руке; п, хомодоге партпје теже да се срасту. Мо-

дпФпкацпја тврдпх делова п спољнпх партпја по

катшто аФпцпра меке дедове п дедове унутрашње.
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Кад је једна партпја веома развијееа, може битп

да тежп, да одвуче храну од окодннх партпја; н,

свакп део структуре, ако се само без њега бптп

може, бнва унпштен. Промене структуре у раноме

добу, могу афпцпратп партпје, које се доцнпје раз-

внјају; п бзз сумње, догађају се многп догађајп ко-

релатпвневарпјацпје, којпма ми ппсмо кадрп прп-

роду разуметп. Партнје, којпх је впше на броју (мул-

тппде), варпрају, како бројем, тако п структуром,

постајућп, може бптп, од онпх партпја, које нпсу

бпле строго спецпјалпсане за какву оделпту Функ-

цпју, тако, да прпродно одбпрањз, нпје веома спре-

чавало модпФпковање њпхово. Може бпти, да пз

пстог узрока п то бива, што су органска створења,

која стоје ппско на скалн органскога савршенства,

много променљивпја од онпх, која стоје впше иа

пстој скалп, п код којпх је цела органпзацпја већма

спецпјалнсана. Рудпментарнпм органпма, с тога

што нп од какве корнсти нпсу, пе управља прп-

родно одбпрање, ппо томе, онп су променљпвп.

СпецпФпчнп карактерп, то јест, карактерп, којп

су се почелп разлпковати, пошто су се разлпчпте

Фзле пстог рода оделпле од општега родптеља,

много су промепљпвпјп од геперпчнпх карактера,

илп онпх, којп су одавно бплп наслеђенп, п којп

се нпсу разлпковалп у истоме перноду. Ми смо

у овпм прпмедбама узелп само спецпјалне партпје

плп органе, којп су изједна бплп променљпви, јербо

су опи педавно варнралп u тако разлнчнп посталп;

алп, мн смо у другој глави виделп, да се пстп

принцпп може нрпмевптп п иа целу инднвидуу;
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јер у пределу једноме, где миого Фела једнога рода

находимо то јест, где је пређе било ведико ва-

рнраље н раступаве, нли где је Фабриковаве но-

вих спецнфипних облива бжло живо, ту, и међу

тпм Федама, н сад видимо у средњу руку највише

шаријетета. Секундарни полни карактерп веома су

променљпвп; и, ти се карактерп јако разл.ик}
г ју код

-Фела исте групе. Променљпвост лстпх партија је-

дне органазаднје обпчно је с корпшћу за то упо-

требљена, да пропзведе секундарне полне разлпке

код два пола исте Феле, и да произведе спедифичне

разлике код различних ®ела нстог рода. Еаква

партија или орган, који је по величпнп необично

развијен, пди је развијен на начпн необичан, кад

Је споредимо с истом партијом или с истнм ор-

ганом код сроднпх Фела, мора да је претурила не-

обнчно велику модпФпкадпју, од како је тај род

настао; пз чега нам сад јасно бива, за што је

таква партија много променљивија од осталнх пар-

тпја; јер је варијација продес лагани и дуго на-

лтављанп, а природно одбнрање у такнм догађа-

Јпма још нпје довољно времена пмало, да преоблада

тежњу к даљем мељању и к устуку на стање, које

представља маљу модпфпкацпју. Алп, кад Фела

једна, с каквпм необпчно развијеннм органом, по-

стане родптељ многпх модпФикованпх потомака,

што с нашег гледпшта мора бптп врло тих про-

цес, којп захтева веома много времена, онда

може п прпродно одбпраље успетп, да да стални

карактер том органу, па ма колпко он бпо раз-

впјен на начпн необпчан. Феле, које скоро псту
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констптуцију наследе од једног заједннчког ро-

дпхеља, п које су нздожене скоро пстпм утпцајпма,

прпродно теже да покажу анадоге варпјацпје; плн,

те псте Феле могу каткад случајно узетп на себе

неке од карактера њпхних старпх прародптеља.

Прем да нове п важне моднфпкацпје не могу по-

статп пз тог устука н пз анадоге варпјације, ппак,

модпФпкацпје, које на тај начпн постају, веома

прпносе лепотп п хармонпчној разнодичностп у

прпродп.

Но био узрок ма какав свакој малој разлпчпцп

пзмеђу порода п родптеља, а узрока је свако-

јако морало бптн, мп имамо разлога вероватп,

да је беспрекпдно нагомплавање корпснпх разлпка

пронзвело сва најважнпја модпФпковања структуре,.

према хабптусу сваке Феле.
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ГЛАВА VI

Tешкоће теорије

ТЕШКОЋЕ ДЕСЦЕНДЕНТНЕ ТЕОРПЈЕ С МОДПФПКАЦПЈОМ. ПРЕ-

ЛАЗНПХ ВАРПЈЕТЕТА ИЛП НПКАКО НЕМА ПЛП СУ РЕТКП.

ПРЕЛАЗП У ХАБИТУСУ ЖПВОТА. РАЗЛПЧАН ХАБНТУС КОД

ИСТЕ ФЕЛЕ. ФЕЛЕ С ХАБПТУСОМ ‘ВЕОМА РАЗЛПЧНПМ

ОД ХАБНТУСА ЊПХНЕ СВОЈТЕ- ПАЈСАВРШЕНПЈП ОР-

ГАНП. НАЧИНП ПРЕЛАЖЕЊА. ТЕШКП ДОГАКА-

ЈН. NATDTA NON EACIT SALTUM. ОРГАНП

ОД МАЊЕ ВАЖНОСТП. ОРГАНП НПСУ У СВПМ

ДОГАЂАЈПМА АПСОЛУТНО САВРШЕПП. ЗАКОН

ЈЕДПНСТВА ТППА П УВЕТА ОПСТАНКА, У

ОПСЕГУ ТЕОРПЈЕ ПРПРОДНОГА

ОДБПРАЊА.

ТешкоЛе десцендентне теорпје с модпфикацијом.

Далеко пре, нег што је чпталад дошао до ове

главе у овој књпзп, спгурно се пред њпн накуппла

цела гомпла од тешкоћа. Неке су од њпх допста

толпко озбпљне, да ја п дан данашњп тешко

могу о њпма да мпсдпм,. а да се у неку руку не

поколебам; адп, по мом најдубљем размпшљаву,

ја држпм, да је већпна тпх тегакоћа само прп-



впдна, а оне, које су у стварп, реалне, мисдим, да

нису по моју теорпју опасне.

Те тешкоће п прекорп тп, моглп бп се уврстптп

у следеће врсте: Прво, ако су Феде постаде од

другпх Феда фпном поступпцом, онда, за што на

све стране у прпродп не впдимо безбројне пре-

лазне облпке? За што нпје у целој прпродп збрка

од обдпка, него су Феде, као што пх впдпмо, тако

депо огранпчепе?

Друго, је дп могућно, да је жпвотпња једна,

пмајућн, на Црпмер, структуру п хабитус слепог

мпша, могла модпФпковањем постатп од неке друге

жпвотпње, која пма са свпм другп хабптус п са

свин другу структуру? Можсмо лп вероватп, да

је прпродно одбправе једном могло пропзвестп

орган један, којп је од тако незнатне важностп,

као што је, на прпмер, реп у жпраФе, да се она

н>пм од муха браип; п другда, органједан, којп

је толико чудесан, као што је око?

Треће, може дп се пнстпнкт задобптп п моди-

Фпковати природнпм одбнрањем ? Шта да кажемо

о пнстпнкту ппеде, којим она саће води, п којпм

је практичкп прехитрпда најдубокоумнпје мате-

матичаре?

Четврто, како себп тај Факт да објаснпмо, што

раздпчне Феде кад се укрсте не дају пброда, плп

пм је пород јадов, док међу тим, кад се раздпчнп

варијететп укрсте, пдодносг њпхова пе сдабп?

Мп ћемо на овом месту само две прве тачке

расмотрптп; за тпм ћемо, у главп за овом, прегле-
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дати неке номешане прекоре, а у две гдаве по-

том, пздожнћемо Инстпнкт п Хибридпзам.

Прелазиих варијетета или иикако пема, или су ретки.

Еако прпродно одбпрање радп само одхраљу-

јући корпсне модификадпје, то ће сваки нови обдик

у каквом пренасељеном предеду тежитп, даза се

прпдобпје место, и да са свим нстпсне љегов не-

савршенпјн родитељски обдпк и остаде недагоднпје

облпке с којима у борбу ступп. То. затираље п

прпродно одбпрање пду заједно, држећп се руком

за руку. Ако, дакде, сваку Феду сматрадп будемо

као потомка ма које друге, непознате Форме, опда

ће обоје, то јест, и родитељ п свп предазни варп-

јетети обпчно пропастп, за време процеса образо-

ваља п усавршаваља новог обдпка.

Ади, како су по овој теорпјп безбројнп пре-

дазнн обдпцп моради живетн, то, sa што пм сад.

остатке не находимо у непребројној множннп у

корп земљнпој ? У остадом, много ће нарупнпје

бнти, да то пптаље претресемо у гдавп којој је

насдов: 0 непотпуностп геодешкпх детопнса; овде

пак, казаћу само моје увереље: да одговор на горље

пптаље дежн погдавнто у томе, што су геодошки

детоппсп много непотпунијп, него што се у опште

дрлсн. Земљпна је кора огромнп музеум, адп прп-

родне су збпрке врдо непотпуне, п само пз по-

једпнпх перпода, којп су дугпм пнтервадама вре-

мева понзраздвајанП. Но, може се пребацитн, кад

неке врдо сродне Феде жпве на пстом земљпшту.
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sa што на њему данас не находпмо многе пре-

пазне облпке? Дај да узмемо један прост прпмер:

путујућп са севера к југу, преко контпнента је-

днога, у опште сретамо у сукцеспвнпм интерва-

лама врло сродне плп репрезентатпвне Феле, које

очевпдно заузимају скоро псто место у прпродној

економији земље. Те репрезентативне Феде, често

находпмо u помешане; и, као што једна бпва све

ређа и ређа, тако друга бива све чешћа и чешћа,

док најпосде једпа не заступи другу. Али, ако

споредимо те Феле на месту- где су помешане, вп-

дпмо, да се оне тако исто разликују једна од друге

у свакоме детаду структуре њнхове, каогод што

се међу собом разликују различнп ексемплари које

бисмо узелп са сред њпхнпх рођенпх завичаја. По

мојој теорпјп, те су сродне Феле постале од једног

општег роднтеља; п за време процеса модиФика-

цпје, свака је се од њпх придагодила на животне

увете свога регнјона, и заступила је и искоренила

је своју родитељску Форму, која јој је била почело,

п све прелазне варијетете, између њезпног прошлог

н њезнног садашњег стања. С тога дакле, мн се

п не можемо надатн, да ћемо данас наћн многе

прелазне облпке у свакоме регнјону, па и ако их

је некад морало врло много бити, п ако су можда

као окаменотине у земљинпм слојевима оставили

остатке своје. Али, за што у посредном регијону,.

којн има средње животне увете, не находимо да-

нас сродне посредне варијетете? Та ме је тешкоћа

дуго тнштала. Али, мнслпм, да се сад већим де-

лом протумачитп да.
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Најпре треба да смо врдо обазривп узпмајућп

да је један простор, који је сад дедоставан, био

дедоставан п за време дугог пернода једнога. Ге-

одогија нас наводи па мисао, да је већпна кон-

тпнената бнда издробљена у острва, ћа и за време

посдедњег терцијерног периода; ава тако подво-

јенпм острвпма, раздпчне су Феде могле одедито

постатп, без могућностн, да посредни варијететн

буду у зонама посреднпм. Променама обдичја зе-

мљпна и промепамакдиме, морски простори, којп

су сад једноставни, могдп су много пута битп, па

баш п у најновнјем времену, у много маве једно-

ставним п једнодпкпм уветпма, него што су данас.

Адп, да бпх избегао тешкоћу, ја ћу да се манем

тога пута ; јер ја верујем, да су многе потпуно

опредељене Феде постаде на строго једноставним

просторпјама; прем да не сушњам, да су уветп

некад раскомаданнх а сад једноставннх простори-

ја, пградн важну удогупри Формацијп новнх Фела,

нарочпто, код оне животиње, која се често укршта

п потуца.

Гдедајућп на Феде, како су сад подељене по

пространом простору каком, у опште находпмо,

да су прпдпчно многобројне на једном простра-

ном земљпшту, одакде ка гранпцама попхав, кат-

што нагдо бпвају, све ређе п ређе, док пх нај-

посде са свпм нестане. С тога је дакде, неутрадно

земљпште, између две репрезентатнвне Феде, у

опште, уско, према земљпшту, које свака од тпх

Феда у државу своју држп. Тај пстп Факт впдпмо

п пењућп се на гору. Катшто је допста са свпм
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значајно, како нека обпчна алинска Феда, као што

је Адф. де Кандод прнметпо, нагло пшчезне. Истп

Факт је потврдпо п Е. Форпс, мерећн мрежана ду-

■бљпне морске. Та Факта могу у забуну довестп оне,

којп сматрају клпму п Фпзпчне жпвотне увете, као

најважније елементе за поделу органскпх облпка,

јер се клпма плп внспна п дубљпна неосетно п ла-

гано мења. Алп, кад се сетпмо, да бп се готово

свака Фела, па бапг н у сред њенога властптога

-завпчаја безбројно намножнла, кад не бп у утак-

мидп стајала с другим Фелама; да готово све Феле

жнве од другпх Фела, плп другпм Фелама на храну

■служе; једном речп, да свако органско створење,

бпло правце плп посредно, на најзначајнпји начпн

-стојп у узајамноме одношају према другпм орган-

скпм створењнма, онда впдпмо, да распростп-

рање становнпка ма каквог предела нпкако не за-

впсп пскључно од неосетнпх промена фнзпчнпх

увета, већ махом од тога, пма лп ту плп нема ка-

кпх другпх Фела, које ту Фелу затпру, пли од којпх

та Фела жпвп, нлп с којпма она уутакмпцп стојп;

п, како су такве Феле већ опредељени објектп,

који не прелазе једни у друге неприметном по-

•ступнцом, то п распростпрање једне Феле, које од

распростпрања друге Феле зависи, мора тежнти да

буде строго ограничено. Шта впше, свака ће Фела

на гранпцама државе везпне, где је број њен мањи,

колебањем множпне непрпјатеља њезпнпх, плико-

лебавем множнне оне жпвотнње, која њој за храну

служп, пли природом доба годпшњпх, бптн у крај-
њем степену пзложена иотпуној пропастп; а тпм
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ће њезино геограФСко распростирање добвјатн све

строжпје обележене гранпце.

ЈХако су сродне или репрезентатпвне Феле, које

жпвенаједној једноставној областн, у опште, тако

подељене, да свака има свој велики околиш са ре-

лативно уским неутралним земљнштем око њега,

на ком скоро свака Фела све ређа н ређа бива,

то ће сепсто правило, по чем се варијетети битно

одфела не разлпкују, на обадвоје прпменнтп моћи;

u, ако узмемо, да мнсаоно једну променљиву Фелу

прплагоднмо на какву велпку област, то морамо

прилагодитп два варпјетета на две велике про-

сторнје, и трећи варпјетет, на уску посредну зону.

Овај посреднп варнјетет, дакле, биће у мањем

броју, јер живи н на мањеи и на ужем простору; п

у ствари, у колнко сам ја пспптатп могао, пра-

вило се ово врло добро подудара с варнјететима

у прпродп. Ја сам нашао знамените прпмере за

потврду тог правпла у посредним варпјететпма,

којп стоје у средпнп међу добро обележеним ва-

рпјететима рода Balanus. А тако псто ппо ве-

стпма, које сам добпо од г. Уатсона, др-а Аза Греја

пг. Уолестона, пзгледа, да је опште правпло, да

су посреднп варпјететп, кад се између два друга

облпка десе, много мањп на број, него облпцп, које

онп везују. Сад, ако можемо вероватп тим Фактима

п изводима, п, ако по њпма закључити мбжемо, да

су варпјететп, којп су два друга варијетета спа-

јалп, у опште бплп бројно слабпјп од облика које

су спајалп, онда можемо разуметп, за што посре-

днп варпјететп нису моглп да пздурају дугн пе-
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рпод. За што су, као по неком општем правпду,

морадп да пропадну п да пшчезну пре, него обдпдн,

које су 'онп псконо везпвалп.

Јер, облпк, којега мање на број пма, као што

је већ казано, пзложен је много већој опасностп

да буде са свпм пстражен, него облпк, којп је мно-

гобројап: а у овом спецпјалном догађају, посредне

су Форме нарочпто пзложене нападпма, то с једне

то с друге стране, од вр.го сроднпх облпка. Алп

је далеко важнпје посматрање, да ће за време про-

деса даље модпфикацпје, којпм се, по нашој те-

орнјп, два варијетета преображују и усавршују у

две разлпчне Феле, два варпјетета, који су много-

бројнп п којп жпве на велпкпм просторпјама, пматп

много већу корпст, него варпјетет, којп је међу њпма,

малп на број п сажет на уску и средњу зону. Јер

облпцп, којпхје премного, пмаће у пзвесном перп-

оду више изгледа да пропзведу даље пробптачне

варпјације, које ће прпродно одбирање употребнтн,

него облнцп, којн су ређи и којпх је мало. С тога

ће у борби за жпвот обпчније Форме тежптп, да

потпсну и заступе облпке необпчнпје, по чем се

овп последњп врло лагано модпФпкују п усавр-

шују. По моме мпшљењу, тоје онај псти прпнцпп,

по коме, као што је у другој главп показано било,

обнчне Феле у сваком пределу пмају одсеком већп

број добро обележенпх варпјетета, него Феле ређе.

Да бих објаснпо то што мпслпм, послужпћу се

једнпм мпсаонпм примером, на име, узмимо да је

од трп варпјетета оваца један прплагођен на про-

страни планпнскп регпјон; другп, да је скучен на
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релатнвно уски брежуљаст појас; а трећи, да пасе

по пространим равницама наподножју; и, узмимо г

да становници с једнаком вештпном п марљнвошћу

теже, да своје расе одбирањем усаврше. У том до-

гађају, пзгледп ће на успех бптп са свпм на странн

онпх иматника, којих су стада велика у планнни

илп у равнпцн; јер ће они брже своје расе уса-

вршитп, него лп пматнпцп малпх стада, на уском,.

посредном п хумовптом регпјону; п последпца тога

бпће, да ће савршенпја иланпнска раса, или раса

из равни, заузетп место несавршеније расе, која

је по хумовнма жнвовала; тако ће сад две pacer

којесу од пскони још многобројне, доћи у непо-

средни додпр, нпти ће пх впше растављати уме-

тнутп посреднн варијетет, који жпвљаше међу

шша по брежуљцпма.

Еле, узевшп све скупа, ја држпм, да Феле тешка

могу битп објектп добро одређени, п да ни у једном

перподу вије био неразмршљнви хаос од чланова

којп варпрају, и од посредннх чланова; прво с тога,

што нови варијетети врло лагано постају, по чемје-

варијација тих процес, а прпродно одбпрање нпшта

учинптп не може, док не настану пробитачне нндн-

видуалнеразлпке или варпјацпје, и докместо у еко-

номији предела каквога боље не заступп један плж

други од модиФпкованпх становннка његовлх. Да се

пак така нова места у економпјн прпроде предела

каквога упразне, зависп од лагане промене клпме г

плн од случајне најезде новпх становнпка, п по-

свој прплпцп, далеко внше од тога, што ће се неки

од старпх седелаца лагано модпФпковатп, у след
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чега ће новп обдицц ступптп са старпма у узајамну

акцпју и реакцпју. С тога, дакде, у неком предеду

п у неком добу, ми можемо впдетп само мадо Феда,

које бп представљаде маде структурне модпФпка-

цпје, које су у неку руку перманентне; п то у

стварп впдпмо.

Друго, просторп, којп су сад цедоставнп, морадн

су п у најновијем перподу бнтп раскомаданп; па

су на подвојенпм дедовпма њнховпм, многн обдицп

нарочпто онп који се сљубљују за свакп кбт, и

којп много путују, појединце довољно раздпчнп

могдп постатп, да их као репрезентатнвне Феде

узетп можемо. У том догађају, посреднп варијетети

међу раздпчним репрезентатпвннм Федама н њих-

нпм заједничкпм родптељем, морадн су пређе жи-

ветп на сваком том засебном парчету земље, адп

за време процеса прпроднога одбпрања, бндп су

потпснути п нскорењенп тако, да пх више данас у

животу не находпмо.

Треће, кад су два ндн внше варпјетета постада

на разнпм дедовпма једне лотпуно једноставне

обдасти, онда ће се посреднп варијететп јамачно

најпре образоватп на посреднпм зонама, адп ће у

опште битп краткога века. Јер ће тп посреднп

варнјететп, пз узрока већем поменутих, (на име,

по ономе што знамо о садашњем распростпрању

прпсно сроднпх иди репрезентатпвних Феда и прп-

знатпх варпјетета) живећп у посредној зони, бнти

мањп бројем, него варијететп, које онп хоће да свежу.

Већ пз тог само једнога узрока, посреднп ће ва-

рпјететп бити пздожени сдучајној пропастн; а, за
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време продеса даље модиФИкације, путем приро-

днога одбираља, они ће готово сигурно бити истн-

снути п.замењени обдпцпма, који су пм од пре

бил.п с обе стране; по чем ће тп облици будућп

многобројнији, пматп у свом агрегату више варп-

јетета, нс тога ће природннм одбпрањем бнти

унапређенп и добпће нове користн.

На послетку, гледајући не само на једно време,

већ на сва времена, ако је моја теорија пстпнита,

онда су доиста моралп некад жпвети безбројни

посреднп варпјетети, којп су ®еле једне групе те-

сно везпвали једне с другнма; али, управ процес

природнога одбирава непреставо тежи, као што

смо толпко пута казалп, да затре родптељске

облпке п посредне чланове. С тога бп се зар, мо-

жда још једпна сведоџба еаћн могла о љихном

пређашњемживљењу, међу фосилним остацима, којн

су, као што ћемо впдетп у главп која долази, очу-

ванп крајње непотпуно п пспрекпдано.

0 Постању и Прелажењу органских створења с особитим

хабитусом и структуром.

Протпвнпцп мном заступанога гледпшта, пп-

талп су: како се, иа прпмер, једна земна месо-

ждера жпвотпња може прометнутн у жнвотињу

с хабптусом воденим; како је тад та жпвотпња у

њезпном прелазном стању могла постојатп? Од

миле бп се ластп доказатп могло, да сад пма ме-

сождере жпвотпње, која представља врло блпскн

прелазнп ступањ од строго земног к строго воде-
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ном хабптусу; п, како све жнво жпвп само кроз

борбу за опстанак, то је јасно, да п свака така

жпвотпња мора бптп добро прплагођена на ње-

snno место у прпродп. Погледајте на Mustela vison,

која у Северној Америдп жпвп, п пма међу прстпма

разапете кожнде, а ддаком, краткпм ногама п

Формом репа, дпчп на впдру (Lutra vulgaris, otter).

Преко дета, животнња ова гњура се по водп п довп

рпбу, а за време дуге зпме, оставља задеђене воде,

п хранп се мпшевпма п земном жпвотпњом, као

п остадп творовп (must. putorius, pole-cats). Даје

другн догађај пзабран, .да сам запптан: како се

једна четворонога жпвотпња, која се пнсектпма

хранп, могда прометнутп у детећег сдепог миша,

то бп мп допста много теже бпдо на такво пптање

одговорнтп. Meiijjij тпм, ја мпсдпм, да те тешкоће

нпсу од велпког значаја.

II овде, као u у другпм прпдпкама, ја сам у

велпкој незгоди, jep од многпх 'сјајнпх примера

које сам сабрао, могућно мп је навестп само један

плп два, да плуструјем прелажењехабптуса п струк-

турекод сроднпх Феда; п разлику хабптуса, сталну

пдп случајну, код нстпх Фела. А овамо, чинп ми се,

да би само велпка нпска такпх прпмера, кадра бида

смањптп тешкоће сваког засебног догађаја, као

што је, на пример, један такав догађај, сдепп мпш.

Погледајмо на Фамплпју веверица. Ту пмамо

Фпну поступнцу од жпвотпње с репом нешто мало

прппљесканпм, п жпвотпње, која као што сер Рп-

чарсон (Ј. Eichardson) ведп, нма стражњу партпју

теда нешто шнру п длаку пунију по боковима, до
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летећиве веверпце (Pteromys volucella, flying squi-

rrels); a детећнве веверице имају стражве удове,

па ћа п корен репа, спојен широком разапетом

кожпцом, која као амбрел служи, п помаже тој

жнвотпњп да скаче с дрвета на дрво, кроз ваз-

дух, на чудну даљину. Мп не можемо сумњатп се,

да је свака структура корисна свакој врстп веве-

рпца, у њезином властптоме завпчају, помажућп јој

плп да утече пспред птпца н зверова којијегоне,

илп да прпбере. храну много брже, плп, као што

пмамо разлога мислпти, чувајућн је од случај-

нога пада. Али
,

пз тог Факта још не следује, да

је структура сваке веверпце најбоља, за све могуће

увете. Нек се клима п вегетација променн, нек

се новп глодарп као новп супарппцп појаве, нек

се новп каквп зверовп доселе, нлп нек се старп

модпФнкују, па нас сама аналогпја мора на мпсао

навестп, да ће се бар неке од веверпца на број

смањптп плп пстражптп, ако се структура њпхова

према томе не буде модпФпковала и усавршпла. С

тога дакле, нарочпто прп променљпвпм жпвотнпм

уветпма, ја не впдпм тешкоћу, ако узмемо, да ће-

настављено одржавање пндпвпдуа са све пунијом п

пуннјом бочвом мембраном, по чем је свака модп-

Фикацпја пробптачна, п по чем се свака продул>ује г

на послетку нагомпланнм еФектом процеса при-

родног одбпрања пропзвестп савргаену тако звану

летећпву веверпцу.

Сад, да погледамо Galeopithecus-a, плп тако

званог летећпвог лемура, којега су отпре међу

слепе мпшеве врсталп, а сад држе да прппада
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пнсектождерама. Он пма једну врло широку мем-

брану са страна, која подази од угмова вплнца н

нде до репа, обухватајућп удове са продуженнм

прстпма. Ж, прем да сад нема поступнпх чланова

структуре, којп бп бнли прилагођенп за летење-

кроз ваздух, и којп бп сада везпвалп галеоппте-

куса с осталпм пнсектождерама, ппак нпје тешко

зампслптп да је такових чланова некад бпло, н да

су онп бплп развпјенп на пстп начпн као веверпце,

које још невешто по ваздуху полетаре; сваки сте-

пен структуре бпо је корпстан ономе, којп га је

имао. Тако псто, ја не могу да впдим неку неса-

владљпву тешкоћу нп у томе, што држпм, да је

могућно, дакожпце, које спајају прсте п предње

удове галеопптекуса, могу бптп прпродним одбпра-

њем постулно продужене толико. колнко ће, што се

органа за летење тпче, довољно битп, да ту жпво-

тпњу претвори у слепог мпша. Код неких елепих:

мншева, код којпх се мембраеа за летење пружа

само од рамена до репа, п обухвата стражње ноге,.

вндпмо зар трагове од апарата, којп је псконо уде-

шен бпо не за летење кроз ваздух, већ само за.

полетарење.

Кад бп једно дванаестпну родова птпца пзу-

мрло, ко бп се смео одважптп да нагађа е је је-

дном бпла птнца, као што је главата патка, која

се крилпма својпм служи не за летење, већ за ле-

петање врх воде; плп, 'да је била птпца као пнн-

гвпна, која кад је у водн, весла крплима као ве-

слпма, а кад је на суху, ходп на њпма као на

предњпм ногама; илп, да је бпла птпца као ној.
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коме крпла као једрпла служе; пли, најзад, да је
бнла птпца као Apterix, која пма крпла што ништа

не раде, п немају нпкаког опредељева? Па ппак

је структура сваке те птпде свакој пробптачна, у

онпм жпвотннм уветпма, којпма је,свака пзложена,

јер свака борбом жпви; међу тим, _та структура

ннје пеопходно најбоља, за све могуће прплпке.

Из те пак прнмедбе, не сме се пзвестп закључење,

да ма којн од горе поменутпх ступњева структуре

крпла, (којп су сви, бој се, резултат неупотребе)

представља прпродне ступњеве, којпма су птпде

допста задобпле њпхну савршену моћ летења; она

нам служп само да покаже како су разлпчни на-

чинп прелажења барем могућнп.

Кад впдпмо, да је неколпко чланова из оних

класа које воду дпшу, као што су љускарп п ме-

кушцп, прплагођено п на жнвот на суху; кад ви-

дпмо, да пма птпца које лете п спсара летећпвпх;

да пма пнсеката свакојаких тппова којп лете; н, да

је негда бпло п рептплпја, које су летеле, онда нам

не ће чудно бпти да се п летећа рнба, (Exocoetus

volitans, flying-fish) која сад полетарп кроз ваздух

на прплпчну даљпну, п која помоћу својпх лепр-

шавих грудних пераја може лако да се у впс вине

п да се на нпже окомп, да се, дакле, та рпбаможе

модпФпковатп у потпуно летећу животпњу. А, кад

бп то било, ко бп још пкада могао мпслптп, да

је та жпвотиња некад бпла становнпк пространога

окејана, и да је се својим почетнпм органом за лет

пскључно служпла, у колпко је нама знано, да

утече од другпх морскпх рпба, да је не прождру?

256ПРЕЛАЖЕЊЕ ОРГАНСКПХ СТВОРЕЊАГл. YI.



Еад видпло каку структуру веома усавршену

за каку спедпјалну потребу, као што су, на прп-

мер, у птпда крпла за летење, не треба с паметп

да сметнемо, е ће жпвотпња, која бп представљала

пређашње прелазне ступњеве структуре, ретко до-

жлвети моћн до дана данашњег, по чем је њу за-

ступпло потомство њезпно, које је продесом прп-

родног одбирава постало савршеније. Шта впше,

можемо закључпти, да ће прелазнп ступњевн пз-

међу структура, које су прплагођене за различнп

начпн жпвота, ретко бптп развпјенп у раноме пе-

рподу врло многобројно, п у неколпко потчпњенпх

облика. И тако, да се вратпмо к нашој мпсаоној

плустрадпјп летеће рпбе: нпкако не пзгледа ве-

ројетно, да ће се рпбе, које бн одпста летеле, раз-

вптн у неколпко потчпњеепх Форама за хватање

разлпчног плена п на начпне разлпчне, на суху

н у водп, догод њихнп органп за летење не по-

стану тако савршенп, да пм очевпдно оспгуравају

неку превагу над осталом животињом у борби за

жпвот. С тога дакле, свакп пут је мање н надање,

даћемо као Фоспле наћп Феле са структурама пре-

лазннх ступњева, јер је такнх Фела мање бпло на

броју од Фела са потпуно развпјеном структуром.

Сад ћу да наведем два трп прпмера разлпчнога

(diversified) н промењеноганачнна жпвота, код пн-

дивпдуа једне псте Феле. У сваком случају, прпро-

дном ће одбнрању лако бнтп да прнлагодп струк-

туру жпвотиње на њезпн промењенп начпн жпвље-

ња, плп искључно на један од њезпнпх разлпчнпх

начпнажпвљења. До душе, тешко је определитп,алп
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то се нас тодпко п не тпче, да ди је се у опште

најпре променно начпн жпвота па онда структура;

пди се према малим модпФПкацијама структуре п

начпн жнвота мењао; по свој придпдн, често је се

обоје, п то у псто време, догађадо. Што се тпче про-

мењенога. начпна жпвљења, довољно је само пока-

затп на тодике брптанске пнсекте, који се садхране

ексотпчнпм бпљем, пди живе пскључно од матерпја

вештачкнх. 0 раздпчноме начпну жпвљења могдн

бисмо навестп прпмере без броја: У Јужној сам Аме-

рицп врдо често посматрао Saurophagus sulphu-

ratus, како једном као постодка (Tinuunculus alau-

darius, kestrel) шестарн, то над једном то пад дру-

гом тачком; и другда, како мпрно куња на обадп

од воде, па онда као муња јурне на рибу, псто као

ковач
1 (Alcedo ispida, kingfischer). Ж у нашем за-

ввчајуможесе впдети како се сенпца
2 (Parus ma-

jor, larger titmouse) вере по гранама псто као кљу-

кавац
3 (Certhia familiaris

,
creeper) ; п по катшто

опет како убнја маде птичнће, кљуцајућп пх у

главу, псто као сврачак
4 (Lanius, shrike); ија сам

га тодпко пута впдео п чуо, како о грану дупа

семенке од тпсовпне (Taxus baccata, vew) п домн

пх, исто као пузавац (Sitta europaea, nuthatch),
У Северној Амерпцп видео је Херн (Hearne) цр-

1 По д-ру Паичпћу, а ледка, зпмород, ледежник, удомац,

по Шудеку.

- По д-ру Панчићу, ајесеница, велика сенит, no Шулеку.

3 Иљуј-дрво, uo Шулеку.

4По д-ру Панчићу, а свракопер, по Шулеку, Пр.
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нога медведа, којп је четнрп сахата пзједна по води

п.lпвао, хватајућп тако разјапљенпм чељустпма пн-

секте водеве, као кпт.

Кад тако по каткад впдпмо пндпвпдуе, које

жпве хабптусом разлнчнпм п од своје ®еле п од

осталпх Фела пстога рода, онда бпсмо моглп помн-

слнтп, даће пз сваке таке индпвпдуе случајнопо-

ннћп нова Фела, с аналогпм хабитусом, п са струк-

туром, плн мало плп знатно модиФикованом, према

тппу аезпноме, п тако се што у прпродп догађа.
Може лп се бољп прпмер за прилагођпвање наве-

стп од детла, којп пуже по дрветпма п хвата ин-

секте у пукотинама коре? Пд пиак, у Северној

Амерпдп пма једнпх детлова, којп се махом пло-

довпмахране; п других, којп пмају крпла подужа,

па ннсекте на лету хватају. У равнпцама Аа Плате,

где тешко да и једног дрвета пма, пма један детао

(Colaptes campestris) којп пма два прста напред

а два ва траг окренута, којп има дуг п шпљаст

језпк п шпљата репна пера, довољно крута да га

подупру у вертикалном положају на кбцу, алп да-

леко не онако крута, као код тппског детла, п

прав, јак кљун. Кљун до душе нпје тако прав, п

нпје тако јак, као код тнпског детла, алп је ппак

довољно снажан да бушп дрво. Тако дакле, Со-

laptes је по свпм бптнпм партпјама структуре ље-

гове детао н ништа впше, Шта внше, п тако не-

знатнп карактерп, као што је боја перја, крештећп

глас, п таласастп лет, потпуно тумаче његово крвно

сродство с нашпм обпчнпм детлом; па ппак, као

што ја могу доказатп, не само мојпм властнтнм
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посматрањнма, већ n посматањпма тачнога Аза-

ре, у некпм опшпрнпм предедима, детао се овај

не вере по дрветпма, већ свпја гнездо своје по ру-

пама украј обала! До душе, у другпм крајевпма,

тај истп детао, као што г. Ходзн (Hudson) тврди,.

ходп врдо често по дрветима, п дубп у њима шу-

пљнне за гнезда. Могу поменутн једну другу илу-

страцију раздичног хабитуса овога рода, на име
г

да је Де Соспр (De Saussure) опнсао једног Ме-

кспканског Colaptes-a, како у тврдом дрвету ду-

пља дубе, да у оставп један део жпра.

Процеларнје 1

су највпше птпце ваздушне и пти-

це окејанске, па ппак у шпрокпм залпвпма Огњене

Земље, жпвп Puffinuria berardi, која бп својим

навикама у опште, својим чудесним гнурањем,

својпм начином плнвања п летом својим, кад већ

мора лететп, свакога преварпла да је Alc-a (auk)

плп Pediceps, (grebe) а овамо у ствари нпје нпшта

друго до процеларпја, која је само у многпм

партпјама организацпје значајно модиФикована,

према њезпнпм садашњнм навнкама живота: пстп

случај као п са детлом у Ла Платп, само што је

структура тог детла мање модпФпкована. Код во-

деног коса (Cinclus, water-ouzel) нп најтачнпјим

посматрањем његовог стрва, нпкад не бпсмо по-

мпслптп моглп, о његовом у пола воденом хабп-

тусу, п ако та птпца, сродна Фамплпјп дрозгова,

проводп свој век у гњурању, прп чему се крплпма

под водом служп, п ногама дохвата камење са дна.

1 Злогодииа (Erocellaria) по Шуаеку. Пр.
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Свн су чдапови ведпкога реда ннсеката хименоп-

тера зешш, оспм рода Proctotrupes
,

којп је сер

Џон Л.обек пронашао да је хабпгусом својпм жн-

вотпња водена. Тај се пнсект често гњура по водп,

сдужећи се прп том не ногама већ крпдпма, п

остајући по четнрп сахата подводом; па ппак, у

структури његовој не може се нпкака модпфикп-

цпја пронаћи, која бп у сугдаснју бпда с његовпм

абнормнпм хабптусом.

Онај, који верује, да је свако створење тако

створено како га сад видпмо, мора каткад врдо

пзненађен бнтп, вндећп жпвотпњу код које хабп-

тус и структура не стоје у сугдаспју. Шта може

очпгдеднпје бптп, него да су ноге гусака п патака

са рашпреном кожпцом мећу прстпма за пдпвање

створене? Па ппак, има горскпх гусака (Chloephaga

maghellanica, upland geese) c таким ногама, које

ретко ходају крај вода; п никад нпко оспм Одп-

бона (Audubon) није впдео птпцу тако звану бр-

зана, (Tachypetes aquilus, frigate bird) која нма сва

четпрп прста кожпцама спојена, да се спушта на

површје окејана. С друге стране Podiceps 1
и сарка

(Fulica, coots) јесу птпце водене, као што може

бнтп, а овамо нмају прсте само кожпцом обрубљене.

Шта може очпгдеднпје бптн, него да су дугачкп

прстп неспутанп кожицама код барских птица

(Grallatores) тако створени, да преко гдибова п

воденпх травуљпна чепатп могу ? па ппак диска

1 Fodiceps (colymhus) minor по Шулеку зове ce : мала

иандурка. Пр.

Дарвин 19
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(Gallinula chloropus, water-hen) п виргннски прда-

вац (Rallus, Ortjgometra, Сгех
, landrail) јесу чла-

нови овог реда, и први је скоро онако нсто во-

дена животпња, као и сарка, а другп је онако

исто земна жпвотиња, као и препелица или јаре-

бпца. У тим догађајима, а такпх бисмо још много

навести могли, начнн жпвљева жнвотиње променио

је се, без одговарајуће промене структуре. Могло би

се рећп, да су ноге у горске гуске закржљале по

функцији њнховој, алп не п по структури њиховој.

Код брзана пак, дубокн урези међу прстпма по-

казују, да је Beh почела н промена структуре.

Онај, који верује у засебне и безбројне актове

стварања, може казати да је се у овим догађајима

Створитељу тако допало, да једно створење од јед-

ног типа, на место другога створења од другог

тппа постави; али, мени то изгледа као описивање

Факта речпма достојанственпм. Онај, којн верује

у борбу за опстанак и у прпнцпп прпроднога од-

бнрања, прнзна he, да свако органско створење

пзједна покушава да се бројно намножп; сад, ако

створење какво ма колишно узварира, било у струк-

турп бпло у хабптусу, само ако му је та варија-

цпја пробптачна, због неког другог становнпка

којп на пстом боравпшту борави, то he оно пре-

отетп место тог становнпка, па ма колпко оно раз-

лпчно бпло од његовог властитог места. С тога

дакле, њему не може никако чудновато битп, да

могу битп гуске и брзани с разапетим кожпцама

пзмеђу прстпју, а овамо ходе по сухој земљп, и

ретко кад на воду славе; плп, да могу бптп ду-
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гопрстп прдавцп (Сгех pratensis, corncrakes) којп

жпве по лпва.дама, у место да uo блатиштпма газе;

плп, да пма детлпћа тамо, где дај Боже једно дрво

да порасте; плп, да пма дрозгаља п хпменоптера,

којп се по водп гњурају; пли, да пма процеларпја

е пстпм хабитусом као Alca.

НајсавЈшенији и пајкомаликоаанџји органи.

Мпслитн, да је прпроднпм одбпрањем могло

постатп око са свпма његовпм неподражаванпм

направама, које прплагођују жпжу на најразлпч-

нпја растојања, пропуштају разлпчну множпну

светлостп, поправљају сФерпчну п хроматпчну абе-

рацпју, пзгледа, ја пскрено псповедам, апсурд у

највећему степену. Кад првп пут пуче глас: да

-сунце стоји -а да се земља око љега окреће, обпчнп

разум човештва огласп тај наук за лажан; али

стара пословпца Vox populi
,

vox Dei, као што

свакп пспнтпвалац зна, не може се у науцп до-

зволотп. Разум мп говорп, ако се безбројна по-

ступпца од простог п несавршеног ока к оку ком-

плпкованоме п савршеноме може доказатп да по-

стојп; п ако се, даље, доказатп може, да је свакп

ступањ корпстан пмаоцу његовом, као што је до-

лста у стварп; ако, по том, око допста варпра, н

ако су варпјације његове наследне, као што јесп-

гурни Факт; п, ако су те варпјацпје корпсне некој

жнвотпњп у њенпм промењеним уветпма жпвота,

снда тешкоће за веровање да је савршено п ком-

плпковано око могло постатн прпродним одбира-
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њем, нп мало нису такове, да бп могле моју делу

теорију оборпти, па ша колико оне нначе огромне

изгдедале у уображењу нангешу. Пнтање: како је

један нерв постао осетљнв према светлостп, тешко

да нас већматнштн, него: како је сам жпвот по-

стао; ади, ја могу црпметитн, по чем некподни-

жнх органпзама, при свем том што код њих нервн

пронађени пнсу, ппак могу светлост да осете, то

не пзгледа немогућно, да су неки осетљпвп еле-

менти њпхове саркоде начинпли агрегат, п развнли

се у нерве, којп су тпм спедпјалним осећањем

обдаренп.

Истражујућп постуипцу којом је се орган један

Феле каке усавршавао, ми треба пскључпо да обра-

тимо пажњу на њезине родитеље у правој лпннјп;

алп, то је једва могућно, те тако смо принуђенп

да бацпмо поглед п на друге Феле п родове исте

групе, то Јест, да погледано колатералне потомке

псте роднтељске Форме, да бпсмо впделп каква је

поступпца могућна, п да лп је веројетно, да ма

којп ступањ без пкаке промене нлп с врло малом

у наследство прелазп. Прп томе ћа п стање тога

органа код разлпчнпх класа, шоже катшто случајно

просути светлост напуткојпм јеишло усавршавање.

Најпростији орган, који бп оком назвати моглп,

састојн се пз једног оптпчног нерва, којн је опко-

љен ппгментним ћелнјама и покрнвен прозрачном

кожпцом, без сочпва и осталпх рефрактпвнпх тела.

До душе, no г. Журдену (Jourdain) моглп бнсмо

спћп још један корак на нпже, п огласптп агрегат

ппгментнпх ћелпја као орган, којп впђењу служп,
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без нкаквог нерва, лежећп просто на ткању сар-

кодном. Очп тако просте прпроде нпсу кадре да

јасно впде; п сдуже само на то, да распознају

таму од светлостп. Код неких су морских звезда

мале јампце у ономе ппгментноме слоју који нерв

опкољава пспуњене, по оппспвању горе поменутог

књпжевнпка, прозрачном, начастом матерпјом, која

у напред пступа с пупчастом површином, на лпк

корнее код впше жпвотпње. Он мпслп, да то служн

не за образовање слпке, већ само за концентро-

вање светлнх зракова п за олакшавање перцепцнје

њпхове. У том сасређпвању зракова, добпјамо мп

првп и далеко важнпјп ступањ за Формацпју пра-

вог ока, које слпку градп; јер, мп пмамо само гб

крај оптпчног нерва, којп код неке ннже жпво-

тпње лежи дубоко у телу, а код пеке опет плн-

тко на површпни, да поставпмо на праву даљину

од апарата којп зраке концентрпше, п слпка ће

се на њему начпнитп.

У великој класп зглавкара, можемо поћп од

једног оптпчног нерва, којп је просто ппгментом

превучен, а тај ппгмент катгато градп неку врсту

-зенице. Алн, тај орган нема нп сочпва нп осталнх

оптпчнпх направа. Код пнсеката, као што је сад

познато, многобројна окца ва рожњачп њпхног

нелпкога састављеног ока, граде права сочпва, п

конуси окаца садрже чудновато модпФикована нер-

вна влакна. Алп тај је орган код зглавкара тако

разлнчан, да је Мплер пређе начпнпо три главне

класе са седам под-одељака, окром четврте главне

класе с просто агрегатнпм очпма.
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Кад о овим Фактнма, која су овде и сувпше

кратко нзложена размпшљамо, с погдедом на опсег,

раздпку и поступнн ред структуре очију код нпже

жпвотпње; п кад се сетпмо, како мора битп мадп

број свију сад живећих обдика, према онима који

су изумрлп, онда тешкоћа престаје бптн врдо ве-

дика, п могућно је.вероватп, да је прпродно од-

бпрање могдо прометнути прост апарат оптпчнога

перва, који је само пигментом обдожен л покрп-

вен мембраном транспарентном, у оптични ннстру-

мент, онодико савршен; кодико га ма код којега

чдана у кдасп згдавкара вндпмо.

Онај, којп хоће тако дадеко да иде, пе ће се

устезати да још један корак у нанред крочп, кад

нађе, прочптав ову књигу, да се велика хрпа Фа-

ката никако пначе објаснитп не може, до теорп-

јом модпФикацпје кроз прпродно одбирање; он ће

дозводптп, да је п структура ћа п тако савршена

као око у орда, могда постатп на овај начин! па

и ано у том догађају не ће знати предазне ступ-

њеве. Пребацпвадп су, да су многе промене мо-

раде бптп у пстп мах, ако је се око хтедо да мо-

дпФпктје п да се једнако дохранп као савршенп

инструмент; а, тако су мисдпдн, то нпје могућно г

путем прнроднога одбирава; алп, као што сам ја

покушавао да докажем у моме деду: „Он the va-

riation of đomestic animals“, нпје нужно зампш-

љатп, да су модпФпкацпје биле све у један мах
г

ако су само бпде необпчно тихе и поступне. Раз-

дичне врсте моднФпкацпје могу дакде сдужпти у

пстој цељп; као што г. Уолес ведп говорећи: „ако
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сочиво једно пма врдо кратку плп врдо дугачку

жпжу, то се оно може поправпти: плп тпме, што

ће му се крпвина променутп, плп.тпме, што ive

му се густпна променптп; ако је крпвпна непра-

видна, п зраци не могу да се у једну тачку стеку,

то ће свако увећаваље правшшостп крпвнне бпти

усавршававе. Тако, грчење дужице (Jris) п мпшпћна

кретања ока, нпсу нпкако -суштаственп едементн за

впђење, већ само усавршпца, која може бптп до-

дана п увећана, ма у које време грађења пнстру-

мента“. Еод највпшеЈга одељка животињскога цар-

ства, на нме, код кпчмењака, мн находпмо око

тако просто, које се као код Amphioxus-a састојп

само пз једне мадене кеснце од прозрачне коже,

обдожене ппгментом н снабдевене једннм нер-

вом, без пкаког другог апарата. Еод птпца и ре-

птпдија, као што Оен веди: „сернја поступно-

стп дпоптрнчнпх структура јесте врдо ведпка“.

Још је знаменптп Факт, да је ћа п код човека, по

речмаведикога ауторптетаФпрхова, (Virchow) дпв-

но крпстадно сочнво код ембрпја састављено пз

нагомиданих еппдермпснпх ћедија, које деже у

једној борп коже каојујаиици; п да је стакдасто

тедо начињено од ембријског поткожног ткања.

Да бисмо пак дошдп до правога закључења о Фор-

мацпјп ока с цедим његовим чудним, но ппак не

апсодутно савршеним карактером, неопходно је,

да разум победп уображење; међу тим, ја сам сам

тоднко осећао ту тешкоћу, да мн нп мадо нпје
бидо чудно впдећп друге, како се устежу да ра-
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шпре приндпп прпродног одбпрања, п на тако пз-

ненадно ведику даљ.

Готово је немогућно не сравнити оео с тедеско-

пом. Ми знамо, да је тај пнструментусавршавандуго

настављеним успљавањем најузвишенпјих умова

људских; папрпродно, према томе мисдимо, да је

и око постадо нешто анадогпм процесом. Адп, да

нпје то закључење пренагљено? Жмамо ди ми основа

мпсдптп, да п Творац радп пнтедектуаднпм сна-

гама на дие на човека? Ако хоћемо да споредпмо

око с оптпчним пнструментом, морамо приБНдети

дебео сдој од транспарентног ткања, са просто-

рпма течношћу пспуњенпма,- и са сензитпвним нер-

вом којп светдост осећа; за тпм, морамо прввпдетп,

да свака партија тог слоја непреставо п дагано

мења густпну своју; тако, да се раздучп у сдојеве

раздичне густпне п дебљпне, којп су на разнпм

растојањпма један од другог, п да површје сва-

кога сдоја дагано мења Форму. Даље, морамо прн-

впдетн, да пма једна спда, представљена у прп-

родном одбпрању пдп у одржавању згоднпјега,

која пзједна марљпво мотрп на сваку н најмању

сдучајну промену прозрачнпх сдојева, п сваку про-

мену брпжљпво одржава, која бп у променљпвпм

прпдпкама ма на којп начпн пдп ма у кодпко те-

жпда да начпнп јасну сдпку. Мп морамо узетп,

да се свако ново стање пнструмента умножава тп-

сућу тпсућа пута, п да се свако дотде одржава.

док боље не настане; кад пак то буде, онда све

старо пропадне. Код жпвпх теда, варпјацпја пза-

зпва маде промене, пдођење us умножава готово
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безбројно, а природно одбпрање пстражује свакп

бољнтак с непогрешнвпм тактом. Сад, зампс.lимо,

да
г

се тај процес наставп тпсућу тпсућа годпна,

п то сваке годпне код тпсућу тпсућа једпнака нај-

раздпчнпјпх врста; па се онда запптајмо : можемо

дп, а да не верујемо, да је један жпв оптпчнп

пнструмент могао постатп савршенијн од пнстру-

мента стакденога, као што су деда Створптеља у

опште савршенпја од деда руку човечјп?

Начпни прелажења.

Еада бн се шогдо доказатн да постојп ма ка-

кав компдпковани орган, којп по свој прпдпцп нпје

постао безбројнпм, сукцеспвннм, мадпм модпФПка-

цпјама, моја бп се теорпја апсодутно сурвада. Алп,

ја не шогу да нађеш нп један такав догађај. Оно

без сумве, постоје многп органп, којпма мп не

знамо предазнпх ступњева, нарочпто кад погде-

дамо веома пзодоване Феде, око којпх је, по нашој

теорпјп, морала бптп ведпка пропаст. Идп, тако

псто, ако узмемо орган један којп је општп код

свпју чданова једне кдасе, јер у томе посдедњему

догађају, тај орган морао је исконо постатп у ка-

Евом врдо раноме перподу, посде кога су се тек

свп члановп ове класе развплп; тако, да ако сад

жедпмо да пронађемо ране предазне ступњеве кроз

које је тај орган продазно, онда се морашо обра-

тптц к врдо старпм прародптељскнм обдпцпма,

дадеко пре, нег што ће пзумретп.

Mu морамо крајње обазрпви бптп закључујућн,

да орган један нпје могао постатп предазном по-

269НАЧПНП ПРЕ.IАЖЕЊАг.l. YI.



ступпцом какве врсте. Моглп бпсмо многобројне

примере навестп, који бп показали како код ннже

животпње један пстп орган п у псти мах, вршн

са свпм раздичне Функције. Код дарве воденог ко-

њнца/ (Libellula
, clragon-fly) п код рпбе Cobitis

t

канад за хранење п дпше и варп храну п уда-

љује екскрете. Хпдра се може са свпм нзврнутн,

тако, да она страна што је с поља бида, сад дође

унутра п варп храну; а она, која је пзнутра бида

као жедудац, сад дише. У такпм догађајпма, при-

родно одбирање може спецпјалисатп, ако је само

отуда кака корпст, илп цео пдн само један дее

једног органа, којп је пре вршпо две Функцпје, да

сад вршп само једну, п тако може корацпма не-

впдовннм поступно променпти прпроду вегову.

Познато је много цвеће, које обпчно у пстп мах

справља цветове раздпчне конструкцпје. Кад бн

сад таково бпље стадо справљати само једну врсту

цветова, онда бп релатпвно брзо велпка промена

наступпда у карактеру Феде. Међу тпм, веројетно

је, да су две сорте цветова ва пстој бпљцп псконо

постаде фпнпм поступнпм ступњевнма, којп се j

некоднкпм сдучајима још п сад могу да впде.

Даље, два раздпчна органа, пдп пстп орган j

две врдо раздпчне Форме, може унстовреме, код

псте пндпвпдуе, вршптп псту Функцпју, п то је врдо

важан начпн предажења; да наведемо један прп-

мер, има рпба са шкргама, које дншу ваздух

из воде, п у пстп мах, које дишу атмосФерскн

ваздух, тако званпм рнбљпм мехуром; тај орган

По Шулеку. госаодична, желик-жена. Пр.
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је у тој цељп спојен једнпм ваздушппм канадом

(ductus pneutdaticus) са ждредом, п пзнутра је

испредвајан врло васкударнпм тпнама. Да наве-

демо другп прнмер пз бпљног царства: биљке се

пужу на трп разлпчна начпна: увпјајућп се на

завојпцу, хватајући ослонац свој својпм осетљнвпм

стржајама; н, пуштајућп ваздушно корење. Та се

трп начпна обпчно находе код разнпх група, алп

код неколпко Фела впдпмо код псте пндпвпдуе

комбпнована два, плп ћа п сва та трп начпна пу-

аања. У свпма такпм догађајпма један од оба

органа, којп су нсту Функцпју вршилп, може бптп

лако промевен п тако усавршен, да он сам на

себесве већма цео радпрпмп, прп чему га за време

тог процеса модпФпкаппје осталп оргави потпо-

мажу; п тад могу другп органп, нрема другој п

са свпм разлпчној цељи, плп модиФикованп бптп,

илп могу са свпм закржљатн.

Илустрацпја је рпбљега мехура згодна, јер нам

јасно показује важнп Факт, да се орган један ис-

еоно конструпсан уједној цељп, на пме, за пло-

вљеве, може прометнутп у орган са са свпм другом

цељу, на пме, за дисање. Истп је се орган (рпбљп

мехур) такође прометнуо код неких рпба уакце-

сорнп орган органа за слушање. Свп се фпзполозп

у томе слажу, да је рпбљп мехур хомолог, илп

,ндејално на лпк“ по положају п структурп на

плућу вншпх кпчмењака: с тога дакле, ннкако

разлога немамо сумњатп се, да је се рпбљп мехур

допста прометнуо у плућу, илп у орган, којп ис-

кључно дпсању служп.
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По овом гдедишту могдо би се рећп, да су све

животиње с кичмом и правнм пдућама, постаде

обпчним рођајем од једног старпнског п непознатог

прототппа, којп је имао апарат за пдовљење иди

рибљи мехур. Ми можемо дакде, као што сам ја

то извео из интереснога? опнсивања тих партпја од

Оена, разумети, чудесни Факт, за што сваки за-

догај хране пдп гутљај којн прогутамо, мора проћи

преко отвора душникова, ризпкујући да у пдућу

не падне, покрај све дубокоумне направе, којом се

гдотнс затвара. Код впших су кнчмењака шкрге

са свим ишчезде, ади код ембрија пукотнне с

обе стране врата, п сидетовп артерпја још п данас

означавају њпхов пређашњи подожај. У остадом,

иојамно је, да су сад са свпм изгубљене шкрге,

могде битн прпродним одбирањем поступно пре-

рађене за са свпм другу цељ: на пример, Мандоа

(Landoi) је доказао, да су се крида пнсеката раз-

впда пз трахеје; с тога је веома веројетно, да су

у тој ведикој кдасп, органп, којп су једном за ре-

сппрацпју сдужпдп, у стварп прометнутп у органе

за детење.

При посматрању предажења органа врдо је ва-

жно пмати на уму веројетност прометања једне

функцпје у другу, тако, да ћу ја зарад тога још

један прпмер да наведем. Педункударне цпрппе-

дпје пмају две маде кожне боре, које сам ја на-

звао :
„ ovigerous frena K , п које томе сдуже, да по-

моћу једног депљпвог секрета држе јаја док се у

кеспцп не пздегу. Те цпрппедпје немају шкрга;

цеда површпна теда п кеспца п Френа сдужп дп-
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сању. Баданиде, идн сеспдне (седећпве) дприпе-

дпје немају горе поменутпх Френа, п јаја пм сло-

бодпо леже на дну кеспде у добро затвореној

л,усцп; алп оне нмају, на релатпвно пстоме ме-

сту где су Френе, велпке, врло набране кожпце,

које слободно комунпкују с цпркулацпјонпм ла-

кунама п у кеспцп п у телу, н које свп јестастве-

цпчарп сматрају да раде као шкрге. После тога,

мпслпм, да нпко не ће нпјекатп, е су овпгеру Френа

код једне Фамплпје са свим хомологе са шкргама

код друге Фамплпје, као што та два органа у стварп

ноступно једанудругп прелазе. С тога, дакле, не

сме се сумватп, да су две мале кожне боре, које

су псконо служнле као овпгеру Френе, алн које су

такође врло мало помагале п акту респпрацнје,

поступно бпле прометнуте путем прпроднога од-

бпраља у шкрге, просто тпме, што су велпчпном

нарасле,п што су им облптеровале њпхне адхезнвне

жлездпце. Да су се све педункуларпе цпрппеднје

пстражпле, а оне су свакојако далеко јаче стра-

дале од цпрппедпја сесплнпх, ко бп пкад могао

помпслптп, да су шкрге у овој последљој Фамп-

лпјп исконо бпле орган, који је чувао јаја да не

пспадну пз кеспце?

Има још један други могућп начпн прелажева,

на име, кроз равење плп задоцњавање перпода

репродукцпје. То је недавно нагласпо проФ. Коп

(Соре) п другн у Уједињеним Државама. Сад је

познато, да је нека жпвотпња подобна за репро-

дукцију у врло раном добу своме, пре, него што

добпје свој савршенп карактер; н сад, ако та моћ
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еод једне Феле са свпм добро развијепа буде бпла,

онда је веројетно, да ће одрасло ставе развпћа

вре илп после пропасти; п у томе ће догађају,

варочпто, ако се ларва веома разлпкује од мато-

рог облпка, карактер Феле битп веома промењен

п деградован. Даље, не мало жпвотпва, дошав до

зрелостп своје, не престаје мењатп карактер свој

скоро делога века свог. Тако се на прпмер код

спсара Форма лубање често мења са старошћу, што

је др. Мкрп (Murie) неколикпм знаменптпм прпме-

рпма тулања (Calocephalus vitulinus, seal) доказао;

а свак зна, како се роговп код јелена све впше п

впше гранају, п како перје код некпх птпца све

лепше п лептпе бпва, са све дубљом старошћу.

ПроФесор Еоп тврдп, да зубп код некпх гуштера

с годпнама мењају ФОрму њнхову; а код љускара,

ue само неке незнатнпје, већ баш п неке знатне

партпје примају са свпм нове карактере, после

зрелости, као што је Фрпц Мплер оппсао. У свпма

тпм догађајпма а такпх бпсмо моглп много на-

вестп, ако се перпод репродукције закаснп,

карактерп Феле, бар у одрасломе стању, бпће мо-

дпФпкованп; тако псто нпје неверојетно, да ће

претходнп п ранпјп ступњевп развпћа у некпм до-

гађајпма промаћп, пнајпосле да ће сасвпм пшче-

знутп. Сад, да ли су Феле често, плп, да лп су у

опште пкад бпле модпфиковане овпм, сразмерно

лаглпм, начппом прелажења, ја не могу себп нп-

како мпшљење да саставпм ; алп, ако су биле, онда

је веројетно, да је разлпка пзмеђу младпх п одра-
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сдпх, н нзмеђу одрасдих п маторпх, псконо по-

стада ступвевпма поступним.

Саецијалне тешкоКе теорије ириродног одбпрања.

Прем да морамо бптп крајње обазрпвп, закљу-

чујућп, да орган један нпје могао постати сукце-

сивном, жадом, предазном поступпцом, ппак, без

сумње, нма догађаја, који представљају озбиљне

тешкоће.

Један од најозбиљнијпх таких догађаја јесу

инсектп адумцп, којп су често п раздпчно кон-

струпсанп према пдоднпм мужјацпма п женкама

адп о томе ћу говорнтп у гдавп која додазп.

Едектрпчнн органнкоднекпх рпба, јесу други прн-

мер спецпјадне тешкоће, јер је немогуће предста-

внтп себп какпм су ступњевпма тп чуднп органи

постади. У остадом, то нам баш п нпје тако чудно,

јер мп ћа нп то не знамо, на што ће онп. Код едек-

тричног угора (Grmnotus) п гњуса, (Torpedo) едек-

трпчнп органп без сумње сдуже као сидно средство

за одбрану, а може бнтп u за добнјање пдена ; адп

код раје, (Raja) као што је Матеучн (Matheucci) по-

сматрао, нма у репу један анадогп органс мадо едек-

трпцптета, па п онда, кад се жпвотиња веома дражи,

едектрицптета је тако мало, да јој тешко то од каке

употребе, п за сврху каку бпти може. Шта впше,

код раје, оспм органа сад оппсанога, као што је

др.Мак Донед (M’Donnell) доказао, пмаједан другн

орган бдизу гдаве, за којп се нпје знадо да је еде-

ктричан, ади којн допста пзгдеда да је хомодог
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с електрпчном батерпјом код гњуса. У опште,

веле, да постојп између овпх органа п обпчног

мишпћа бдпска анадогија у финој структурп, у

иодедп нерава, u у начпну како разнп реагентп

на њпх дедују. Посматралп су спецпјално како

мпшпћно грчење пратп неко елетрично обарање;

п као што г. РатклпФ (Eadcliffe) вели: ,у еде-

ктрпчном апарату гњуса за време покоја, пзгледа

да бпва пуњење у сваком погледу налпк па оно
(

што бпва у мпшићу п у нерву за време покоја;
п обарање гњуса, у место да пзгледа чудновато,

може битп да је само друга Форма оног обарања,

које пратп рад мпшића п моторпчног нерва.“ Од.

тога даље мп за сад не можемо пћп путем тума-

чења; алп, како нам је тако мало знана употреба

тпхоргана; н, како нпшта незнамо о хабитусу п

структурп прароднтеља нашпх данашњпх елек-

трпчнпх рпба, то бп било врло пренагљено твр-

днтп, да се код тпх органа нпкаквп корпснп пре-

лазп нпсу моглп поступно нп развптп.

Међу тпм, тп нстп органп пзгледају на првп

поглед као да граде још једну другу п далеко

озбпљнпју тешкоћу, јер њпх пма код дванаестпне

рпбљпх врста, од којнх су многе по сродству свом

врло удаљене. Кад један пстп орган впдимо код.

разлпчнпх чланова једне класе, нарочпто, кад га

впдпмо код чланова, којп пмају врло разлпчан на-

чнн жпвљења, то га у опште можемо прпппсатп

наслеђу од једнога заједннчког претка; што су

га пак некп од члапова пзгтбпли, то можемо прппп-

сатп неупотребп плп прпродноме одбпрању. Тако,

276ТЕШКОЋЕ ТЕОРИЈЕГл. VI.



да ако је едектричап орган насдеђем насдеђен од

неког старпјег нретка, онда се надати можемо, да

ће све електричне рнбе бптп специјално сродне

међу собом; а то је дадеко од истпне. И Геодо-

гпја нам нп најмањег новода не даје да верујемо,

е је већпна пређашњих рпба пмада едектрпчне

органе, које је по том тобож њнхно модпФнковано

потомство пзгубпдо. Адп, кад ствар мало пзбдпже

посмотрнмо, находпмо, код раздпчнпх рпба еде-

ктрнчне органе на разним партијама теда, даље,

находпмо, да онп дпФерују како у конструкцпјп

тако п у расподожају пдоча, и, по Пачпнпју (Ра-

ciui) п у процесу пдп начпну којпм се едектрпцп-

тет будп, п најпосде, находпмо, п то је може

бптп највећа од свпју раздпка, да онп добпјају

нерве пз врдо раздпчних пзвора. С тога, дакде,

код раздпчнпх рнзба с едектрпчним органима, ни-

како се не могу узетп тп органп као хомодогп,

већ само као анадоги по фтнецијп. С тога, дакде,

п немамо нпкаква права мпсдптп, да су онп на-

сдеђенп од једнога општег прародптеља, јер кад

бп то бпдо, онда бп они врдо јако надпчндп једнп

на друге у сваком погдеду. На тај начпн пшче-

зава ведпка тешкоћа: како је орган један, по прл-

чпнп псти, постао код раздичнпх, по сродству врдо

удаљенпх, Феда; адп остајемања, свакојако опет

ведпка тешкоћа, на пме, какпм је се постуннпм

корацпма тај орган развио код сваке засебне гру-

пе рпба?

Светдећпвп органн, Koje видвмо код некпх пн-

секата пз врдо ризлпчнпх Фампдпја, и којп cj
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с»ештени у раздпчннм партијама теда њпхова, прп

садашњем стању нашег незнања, чпне нам тешкоћу,

готово са свим парадедну с тешкоћом едектрпчнпх

органа код риба. Могдп бпсмо п друге сдпчне

прпмере иавести, на прнмер, пз бпљнога царства,

врдо чудесно развпће масе поленовнх-зрнада на

једној као држаљп с дешвпвом ждездом, које је по

пзгдеду једнако код Orchis-a п Asclepias-a, код

та два рода, којп су тако раздадеко један од дру-

гог, кодпко је само то могућно код бпљака које

цветају; адп, п ту тп дедовп такођер нпсу хомо-

догп. У свпма догађајима, где су на скадп орга-

нпзацпје врдо раздадеко органпзмп којн пмају

сднчне пдп особене органе, свакп пут he се наћп,

да међу њпма постоје основне раздпке, па п ако

је општп пзгдед п Функцпја органа једна пста.

Напрпмер, очи цеФадопода пдп сеппје и кпчме-

њака, пзгдедају за чудо на дпк једне на друге, а

у тако јако размакнутпм групама, нп један се де-

лпћ те надичностп не може прппнсатн насдеђу од

једног заједннчког родптеља. Г. Мајверт нагдаспо

је тај Факт, као неку спецпјадну тешкоћу, ади ја

нпкако не могу да впдпм, у чему је снага његовог

доказпвања. Орган један за впђење опредељен,

мора бптп од транспарентногткања, п мора пматп

неку врсту сочива да бп могао начпнптп сдпку на

задњем дувару мрачне коморе. Оепм те површне

надпчностп, тешко да ће пкаке реадне сдпчностп

бптп, пзмеђу ока сеппје п кнчмењака, као што се

може видетп [п у хенсновом (Hensen) чудном ме-

жоару о овпм органпма код цеФадопода. Овде мп
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је немогућно удазпти у детаље, адп ћу навестп

неколпко тачака разлике. Крпстално сочпво код

впшпх сеппја састојп се пз два деда, којп су један

sa другпм постављенп као два сочпва, п обадва

пмају сасвпм друкчнју структуру п диспозпцпју,

него што је то код кпчмевака. Ретпна је са свпм

разлпчна, са у стварн изврнутпм елементарнпм

деловпма, пс једном велпком нервном ганглпјом,

која је у мембране ока смештена. Одношаји мп-

шпћа су тако разлпчнп, како се само зампслптп

могу, а тако је пс осталпн честпма. С тога да-

кле, нпје на мало тешко одредптп, у колпко се

нстптерминпмогу употребпти, прп оппспвању очпју

деФалопода п кпчмењака. Наравно ,
слободно је

сваком нпјекати, да је око у оба случаја могло по-

стати прпродним одбпрањем а кроз сукдесију ма-

лпх варијацпја; алп, ако се то у једном случају

прпзна, онда, да богмеда јемогућно п у другоме;

п основне разлпке, у структурп органа за впђење

код обе групе, могле су предвпђене бптп, сугласно

с овпм гледпштем о начпну виховог образоваша.

Каогод што два човека катшто са свпм самостално

дођу до пстога проналаска, тако је псто у многпм

напред поменутпм догађајима прпродно одбправе,

радећп на добро свакога створења, п пзвлачећп

корпст од сваке пробитачне варијације, пропзвело

слпчне органе што се Функције тнче, код разлпч-

нпх органских створења, која нначе немају нп

једну од вихнпх структура заједнпчку, која бп

наслеђена бпла од једног заједничког родптеља.

Фрнц Мплер је, у намерп да засведочп закљу-
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чева у књизв овој пзведена, с велпком пажњом

саставпо скоро слпчну нпску од аргумената. Впше

Фамплија љускара имају ио мало Фела, које имају

апарат за дпсање ваздуха, и могу да жпве ван

воде. Код две од тих Фамплвја, које је специјално

Милер пспптпвао, п које су блпзу једна другој

сродне, Феле се веома јако подударају у свнм ва-

жнијпм карактерима; на пме, у њнхним чулвпм

органима, у њпхнпм снстемама цнркулације, у по-

ложају онпх багаља од длака, којпма су комплн-

кованп желуцп њпховп обраслн, п најзад, у целој

структурп шкрга, којпмаваздух пз воде дишу, ћа

до сампх онпх мпкроскопскпх квачица, којпма се

оне чпсте. С тога бисмо се дакле надати моглп,

да ће код то мало Фела, које обема Фамплпјама

припадају п које на суху живе, подједнако важан

апарат за дпсање ваздуха бптп пстп; јер, као за

што да баш тај један апарат, којп пстој цељп

служп, буде разлпчан, кад свп осталп важнп ор-

ганп тако јако лпче једнп на друге, плп су боље

рећи пстоветнп ?

Фрпц Мплер тврдп, да се ова тако блпска

слпчност у тако многпм тачкама структуре, у су-

гласпју с гледвштем које ја заступам, може прп-

ппсатп наслеђу од једнога општег прародптеља.

Алп, како је велпка већпна Фела у горње две ®a-

мплпје, као п већнна другпх љускара по хабитусу

своме водена, то је у највећем степену неверојетно,

да је њпхан заједнпчкп прародптељ пкад бно прп-

лагођеп за дпсање ваздуха. То је навело Мплера

да брпжљпво псппта апарате за дпсање код онпх
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Феда које ваздух дпшу; п нашао је, да се тп апа-

ратп код сваке Феде раздпкују у многпм важнпм

тачкама, као: у подожају отвора (orificium), у на-

чпну како се онп отварају п затварају, п у неким

другпм акцесорнпм детаљима. Сад су такве раз-

дпкепојамне, н шта више, могде су п предвпђене

бптп, зампшљајућп, да су се Феде које к разнпм

Фампдпјама припадају лагано прндагођаваде све

впше п впше на жпвот ван воде, п на дпсаве ваз-

духа. Јер ће се те Феде, припадајућп разнпм Фа-

мидпјама, донекде нзмеђу себе раздпковатп, п у су-

гдаспју с прпнцнпом, да природа сваке варпјацпје

завпси од два Фактора, то јест, од прпроде орга-

нпзма п од окоднпх прплпка, варпјацпје впхове

сигурно не ће бптп са свнм једнаке. Дакде, прп-

родно ће одбправе пматп раздпчно градпво плп

варпјацпје, на које ће дедатп у цељп да произведе

нстп резудтат што се Функцнје тпче; и структуре

које на тај начин постану, готово неопходно морају

бпти раздпчне. 110 хппотезп пак засебнпх твор-

нпх актова, тај бп догађај остао непротумачен.

Овај пут доказпвава пзгдеда да је бпо од ведпке

важности, јерје побудно Фрнца Мпдера да усвојп

гдедпште, које ја у овој квпзп заступам.

Некп другн првацп зоодозп, као покојнп про-

Фесор Кдапаред, (Clapared) на исти је начпн до-

казивао н дошао до пстога резудтата. Он је до-

казао да нмају паразитне гриве (Acaridae) са вда-

састпм чакљпцама, ноје прппадају к разннм под-

Фампдијама п Фампдијама. Овај је се орган морао

незавнсно развнтп, јер нпје могао наслеђен бптп
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од једног општег прароднтеља. Код разлнчних

група чакљпде су ове постале модиФикацијом пред-

впх нога, стражњих нога, вплпце нлп усана, н

прпдодатака ва доњој странп стражњега дела тела.

У горе оппсаним догађајцма мп смо впделп,

да се код створења, која илп нпсу нпкако, пли су

врло удаљено сродна, пста цељ достпже п иста

функцпја вршп, органпма по пзгледу, алп не ппо

развпћу, врло слпчнпма. С друге стране, опште је

правпло у целој прпродп, да се пста цељ најраз-

лпчнпјпм начпнпма постпзава, na баш н у оним

догађајпма, кад су пначе створења блпзу међу

собом сродна. Еако је разлпчно конструисано пер-

нато крпло у птпце, п кожвцом покрпвено крпло

у слепог мшпа; плп, како су још разлнчнпја че-

тпрп крпла у лептпра, два крпла у мухе, п два

крпла с елптрама у тврдокрплаца. Две љуштуре

у шкољке, начпњене су само да се склапају, п

расклапају, алп како је разнолпка брава њпхова
г

од многоструких облпка зубаца, којп дивно међ

зупце друге стране западају код Nucula-e, до про-

сте везпце код Mytilus-a! Семе се распростпре

својом спћушношћу, пли тпме, што је капсла

његова претворенау лак светао као мехурпћ, плп

тпме, што је усађено у сред плодовног меса, које се

састојп пз разлпчнцх делова, које је хранећнво, п

тако лепо п дречеће боје, да пз даљпне мамп птпце

да га прождеру, плп тпме, што пма разноструке

чакље п кукпце п храпаво осје, које се за чупу

четвороноге жпвотпње хвата, ллп тпме, шта
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нма крпланца п што је перасто, тако псто разно-

лпко по обдпку, као што је ел.егантно по структурп,

тако, да га п најслабнјн ћух поветарда носп. Хоћу

да наведем другп прпмер; јербо овај предмет, то

јест, да се пста цељ постпже средствпма најраз-

лпчнпјпм, заслужује пажље. Пекп кљпжевнпцп

тврде, да су органска створења само рад разно-

лпкостп од свакојаке руке посгварана, од прплпке

онако, као што су разлпчне пграчке у дућану; али

такво је мишљење о прпродп неверојетно. Код бп-

љака, које пмају полове разлучене, као н код онпх,

које су до душе хермаФродитне, алп кодкојдх цветнп

прах не пада својевољно на :кпг за заплођавање,

потребна је туђа прппомоћ. Еод впше Фела то тпм

бпва, што ветар, впше случајно, стресе на жпг по-

ленова зрнца, која су лака п која се не држе

у скупу (incoherent), то је најпростпјп начпн, којп

се зампслптп да. Други, тако псто прост, прем да

од првог разлнчан начпн, јесте тај, што снметрп-

чнп неколпко капп нектара, радп чега

пхпнсектп походе, и препосе њпхов заплођујућп

прах с прашнпца на жпг.

Почевши од тпх простпх ступњева, мп впднмо

непрегледнп број направа, које све нстој цељп слу-

же, п које су суштпнскн удешене на пстп начпн,

но нпак собом пзазивају промене у сваком делу

цвета. Нектар се накупља у разлпчно Формпранпм

кеспцама (receptaculum), прашнп кончпћп п туч-

ковп су многоструко модпФпковани, п по катшто

граде направе са заклопцпма, а по катшто су ка-

дрп, у след притабилптета илп еластпчностп, да се
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крећу тачно одмеренпм покретжма. Од такових

структура, ми можемо даље прећп на такав дога-

ђај необнчног прилагођивања, као што Је онај

којије недавно оппсао др. Крпгер код Goryanthes-a.

Код тога каћуна, део његовог labellum-a ил.п доње

усне, издубљен је у велико ведро, у које пзједна

капље готово чиста вода из две лулиде што стоје

внше њега п точе; па, кад се скоро ведро до

половнне напуни, онда се вода прелпва кроз Један

жлеб на једну страну. Основнп део усне стојп над

ведром п пздубљен је као кака собпда с два ула-

ска са страна. У тој собпцп пмају чудесне меснате

квржпце. Најдубокоумнпјп човек не бн се могао

сетптп, чему све те честислуже, кад само не бп

бпо сведок свега онога што се ту догађа. Алп

др. Кригер је видео, како рано у расвптак долетп

цео рој бумбарева на цнновско цвеће ове орхпдеје,
не да иектар нпје, већ да глође оне квржпце што

су у собнцп впше ведра; прн томе журбању, че-

сто једнп друге опуче у ведро, п павшп у воду,

крпла поквасе п полететн не могу, већморају да

пузе жлебом, камо пх носп вода која отпче. Др. Крп-

гер је впдео „целу параду“ тако мокрих бумба-

рева, како гампжућн пзлажаху пз пежељенога ку-

патпла. Али је тај путпћ узачак п стубпћнма по-

крпвен, тако, да бумбар провлачећп се мора најпре

леђпма својпм да таре о лепљпвп жпг, na онда

опет о лепљпве жлезде поленовнх маса. Тпм -се

поленове масе залепе за леђа првом бумбару којп
се кроз пролаз скоро развпјеног двета провлачп,

п тако полен буде однесен. Др. Крпгер послао мп
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је један цвет у сппритусу с једнпм бумбаром ео-

јега је он убпо пре, нег што је са свпм пзмидео

бпо, п на леђпма његовпм бејаше залепљена по-

ленова шаса. Ако сад тако напрашен бумбар од-

летп на другп двет, плн ако се другп пут вратп

на пстп, п ако га друг његов у ведро гурне, онда

ће неопходно, кад се гампжућп кроз жлеб провла-

чпо буде, најпре поленова маса с жпгош у додир

доћп п тако ће се цвет заплодптп. Сад тек излазп

нам јасно на впдпк, потпуно значење свпју делова

цвета: лулпца, које водпцулуче; и ведра, до пола

том водпцом напуњеног, која не да бумбарпма

да одлете, п која их нагони да пузе кроз жлеб,

п да се тару о вгодно намештене лепљиве поле-

нове масе п лепљивп жпг.

Конструкцпја цвета друге, овој врло сродне, ор-

хпдеје, по имену Catasetura, са свнм је разлпчна,

алп служп пстој цељп п подједнако је чудновата.

Као Corvanthes, тако п овај каћун посећују пчеле

у тој намери, да јој лабелум њезнн глоцкају; чп-

нећп пак то, оне непзбежно дотпчу један дугачак,

шпљат п осетљпв пзраштај, којп сам ја антеном

(сежњак) назвао. Сежњак овај кад се дирне, пре-

несе осећање плп впбрацпју на пзвесну мембрану,

која у тај мах прсне; тпш пак ослободи се пру-

гао један, којп поленову масу као стрелу џпдне у

правом правцу, п лепљпвп крај њен за леђа пчеле

залепн. Поленова маса тога цвета (јер је каћун

овај полова разлученпх) пренесе се тако на цвет

женске бпљке, где дође у додпр с жпгом којп је

довољно лепљпв, да пзвесне еластнчне кончиће
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понспрекпда, п да поленову масу задржп, тпме

пак сампм свршен је посао запдођавања.

Сад бп се могдо запитатп; како у тим горе

поменутпм н у безбројннм, другпм ненапоменутпм,

прпмерпма, можемо разуметп поступну скаду за-

мршавања (comp!exity) и многораздична средства

за постпгнуће исте дељн? Одговор је, без сумње,

као што је већ речено бндо, овакп: кад два обдпка,

којп се већ нешто мадо један од другога раздпкују,

варнрају, онда променљнвост њпхова не ће бпти

са свпм псте природе, па дакде п резудтатп до-

бпјенп прпроднпм одбпрањем у истој, општој дељп

не ће бптп једнакп. Мп се такођер п тога опо-

менутп морамо, да је свакп развпјенијп организам

прошао кроз много промена; п да свака модпфп-

кована структура тежп да буде насдеђена; с тога,

се дако не може нп пзгубптп, него се све више п

впше модпФпкује. С тога дакде, структура сваке

партије сваке Феде, па ма какој цељп ова сдужпда,

јесте сума многпх пасдеђенпх промена, кроз које

су Феде прошде за време њпхног сукцеспвног прп-

дагођпвања на промењенп хабптус п увете жпвота.

На посдетку, прем да је у многпм сдучајнма

врдо тешко ма п нагађатп какпм су предазпма

органп дошдп до њихног данашњег стања; ппак,

знајућп како је мада сразмера жпвпх п познатих

обдпка према обдпцнма премпнудпм п непознатпм,

ја сам се веома зачудпо, кад сам впдео, како се

ретко находи орган један, код кога не бпсмо знадп

нп за какве предазне ступњеве, којпма је он до са-

дашњег стања свога дошао. Допстаје цеда пстпна,
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да се вовп органп врло ретко плп нпкад не ја-

вљају код створева каког на један пут, такн, као да

су за каку спедпјалну дељ створенн; као што је

то освећено и старим, нешто претеранпм правнлом

Јестаственпце: „Natura non facit saltum*. Мн на-

ходпмо то правпло у списима готово свпју пскус-

них јестаственпчара; плп, као што је то лепо Милн

Едвардс изразио: Прпрода је пздашва у варпје-

тетпма, а тврдпца у новпнама. За што, по теорпји

Стварања, пма тако много варпјетета, а тако мало

стварнпх новпна? Зарашта су све партпје и ор-

гани многпх самосталнвх створења, (за које тате-

орпја вели, да је свако самостално створено зз

његово властпто место у прпродп) тако у опште-

повезанп поступнпм прелазпма? За што нпје Прп-

ро-да градпла нагле скокове од једне структуре

другој? По теорпјп Прпроднога одбпрања нама је

јасно за што нпје, јер прпродно одбпрање ради

само тиме, што се корпстп малпм сукцеспвппм ва-

рпјацпјама; оно нпкад не може учпнити велоки п

напраснп скок, већ мора да корача краткнм п сп-

гурнпм, прем да лаганим корацнма.

Делање ириродпог одбирања на органе ио иричини од

„

мале важности.

Како прпродно одбпрање радн помоћу жпвота

п смртп, одржавањем згоднпјега п затпрањеаг

онпх пндпвпдуа које су незгоднпје; то сам ја по

катшто осетио велпку тешкоћу, хтевшп да објаснпм
себп постање плп Формацију партпја, које су од
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мање важностп. Та тешкоћа, па п ако је од са свим

друге руке, по катшто ми се чпнида онако псто

ведпка, као н тешкоћа, да објасннм поставе нај-

савршенпјпх и најкомпднкованнјнх органа.

Прво п прво, мп п сувпше мадо знамо што се

тпче деде економпје ма каквог органског створева,

да бпсмо моглп рећн, каква ће мада модпФпкацпја
бптп по в корисна, каква ди не. У једној од про-

чптаних гдава, ја сам наводпо примере, како и

најнезнатнпјп карактерп , (као што је машак по

пдодовпма п боја меса пдодовог, п боја коже п

чупе код некпх четвороногпх) којп, у кодпко с

жонстптуцпјонадним раздпкама у узајамном одно-

шају стоје, пдп у колнко су од утпцаја на напа-

даје инсеката, морају спгурно ући у опсег прп-

родног одбпрања. Реп жпраФе пзгдеда као оно

махадо, што се вештачкп за одбрану од муха градп,

п па првп погдед нзгдеда неверојетно, да је тај

реп за своју данашњу сврху могао прпдагођен бптп

мадпм сукцесивнпм модиФпкацпјама, од којпх је

-свака тако незнатном задатку, на име, да од муха

бранн, све боље п боље прпдагођпвана бпда. Адп,

■баш п у том догађају, треба нан се добро чуватп,

да се не бп п сувпше позитнвно пзразпдп, по чем

знамо да распростпрање п експстенцпја говечета

п друге жпвотпње у Јужној Амерпцп, апсодутно

завпсп од моћп њпхне да протпв стане нападу

пнсеката: тако, да су пндпвпдуе, које се ма на којн

начпн могу да одбране од тпх спћушнпх непрп-

јатеља, кадре рашпрптп се по новпм пашњацпма,

п тако бптн у ведпком добптку. Оно нпје да крупну
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четвороногу жпвотиљу у стварп затпре муха, (мањ

у некпм врло реткпм случајпма) већ је мухе тако

непрестанде педају п снагу јој сатпру, да се таква.

жпвотпња ласно обољева; плп, кад глад наступп,

така жпвотпња нпје кадра, као што бп пначе бпла,

да себп храну нађе; плп, не може да утече нспред.

друге жпвотпње, која је плена радп гони.

Органп, којп су сад од незнатне важностн, по

свој прплицп бплп су од велпке цене ранпјпм пра-

родптељпма, п, пошто су у пређашњем перпрду

лагано усавршаванп бплп, прелазплп су на експ-

стујуће Феле у скоро истоме стању, прем да су

сад билп од врло мале употребе; међу тпм, свако

у стварн шкодљиво одступање од њпхне структуре,.

природно је одбпрање пзједна сиречавало. Кад

погледамо, како је реп важан орган за кретање

код већине водене жпвотпње, то се, у опште, зар

тпм објасннтп да реп н употреба његова за где-

које цељи, код многе зешне жпвотпње, коју плућа
њезпна пли шодпфнкованп рпбљи мехур пздаје, да

је воденог псрекла. Пошто је једна водена живо-

тиња добпла једном реп добро развијен, реп је

се могао по томе прерађпватп за најразлнчнпје

сврхе: то у мухббран, то у орган за хватање,

плп у думен, којп ће помоћп да се жпвотиња у

лету брзо обрне, као што је, на пример, то догађај

код пса, прем да псу као да је слаба помоћ од

тога, по чем се зец, којп је скоро са свпм кус, шоже

два пут брже да окрене.

Друго, нп ласно можешо погрешпти прппнсу-

јућп важност карактерпма, п можемо у заблудп.
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мпслпти, да су онп посталп прпроднпм одбпраљем.

Мп не смемо ппкако превпдети еФекте одређеног

делања промевенпх жпвотнпх увета, као п тако

вване спонтане варпјацпје, које изгледају да за-

впсе у са свнм потчпњеноме ступњу од прпроде

увета, даље, мп не смемо превндетп тежњу к

устуку на карактере давно изгубљене, п ком-

плпковане законе растења, као што је корелацпја,

компензацпја, прптпсак једног дела на другп птД.,

п најпосле, не смемо пз впда изгубити полно од-

бпрање, којпм су често задобпјени карактерп, који

су једноме полу корпснп, па су по том впше плн

мање савршено прешлп п на другп пол, па п ако

сад том полу нпсу нп од каке вајде. Алп, ако тако

пндпректно задобпјене структуре пзпајпре нпсу

бпле пробптачне за Фелу, ппак могле су доцнпје

корпсне бптп њеном модпФПкованоме потомству,

у новпм уветпма жпвота п у ново задобпјеноме

хабптусу.

Кад бн детлпћи само зеленп бплп, п кад мп

не бпсмо зналн да п другпх црнпх, п шаренпх

врста пма, онда бпсмо, ја слободно могу рећи, мп-

плплп, даје зелена боја детла дпвно прилагођи-

вање да заштнтп ту птпцу, која се по дрветпма

вере, од непрпјатеља њезпних; п, дакле, да је то

карактер од велпке важностп, којп је постао прп-

роднпм одбпрањем; овако пак, како је у стварп,

по свој прплпцп је боја у главном постала полнпм

одбпрањем. Једна Фзла лалме пузавице, на Ма-

лајскоме Архппелагу, пде уз највпша дрвета по-

моћу нарочпто конструпсанпх кукпца, које су на
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крајевнла грана утврђене као багље, п та је на-

права без сумње од велпке корпстп тој бпљцп; адп,

како мп впдпмо скоро такве псте кукиде код мно-

гог бпља које се не пуже, п коме с раздогом, су-

дећи по подели трновитпх Феда у Афрпцп п Јужној

Амерпцп, те кукпце као одбрана сдуже протпЂу

четвороноге животпње, која хоће да их побрстп,

то можемо мислптп, да су н чакље код горе по-

менуте палме пзнајпре развпјене бпле у тој цељи,

па пх је тек доцнпје биљка употребпла на своју

корпст, кад је она сама подлегла даљпм модифп-

кацпјама п постала бпљка пузавпца. Апса на главп

орлушпне, обнчно се сматра као дпректно прнла-

гођпвање на брљаве по трулпм стрвннама. Може

бптп, да је доиста тако; алп могућно је псту лп.су

прпппсатп и дпректном делању трулпх матерпја.

Међу тим, с таквпм тумачењем морамо врло оба-

зрпвп бптп, јер је кожа на главп ћурана по каткад

ћелава, а он се баш чисто хранп. Швове на луба-

њама младих спсара, сматрали су као лепо прп-

лагођпвање, које олакшава порођај; п доиста, шви

•олакшавају, пли би се шта впше рећп могло, онп

су за тај акт неопходнп; алн како шве имају п

лобање младпх птичпћа п рептплнја, које пмају
памо да се провуку кроз разбијену јапњу љуску,

то можемо закључптп да те структуре долазе од

закона растења, п да су постале корпсне прн ра-

ђању впше жпвотиње.

Ми смо крајње незналпце што се тпче узрока

сваке мале варнјацпје плп пндпвпдуалне разлпке;

и, ми Се непосредно уверавамо о том незнаву на-
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шем, кад промпшљамо о разлпкама међу врстама

наше домаће животпње у пределима разлпчнтпм,

нарочито у пределпма мање цпвпдпзованнм,

где је сдабпје прпмењено бпдо методно одбправе.

Животнња, коју дпвљацп у разнпм пределпмадрже,

има често да се борп за свој властптп опстанак;

и подлежи донекле делању прпродногаодбираља, а

нндпвидуе с мало различном констнтуцијом пмају

највпше пзгледа на успех у разнпм климама. Еод

говечета, боја његова стојп у свезп с нападајпма

муха, а тако исто п моћ његова да се пзвеснпм

биљкама отрује; тако, да је у том догађају ћа п

боја каже подлежна делању прпроднога одбирања.

Некп су посматрачп прнметплп, да мочарна клпма

афпцнра растење длаке, п да с длаком стоје ро-

говп у узајамном одношају. Планинске се врсте

свакп пут разлпкују од врста по драгама, н нла-

нпнскп ће предео по свој веројетностп аФицнратп

стражње ноге, јер се њпма више жпвотпња служи,

па шта више, ћа, може бнтп п облпк карлпде; п

тад ће по закону хомологе варпјацпје п предње

ноге п глава бптп по свој прплпдпаФпцпрана. Тако

псто п облпк карлпце мајчпне, може прптпском

утпцатп на облнк главе младета у утроби ње. Те-

шко дпсање у впеокпм регпјонпма, тежп, као што

мп са свпм пмамо основа вероватп, да увећагруднп

кош ; а прп том ће п опет корелацпја у рачун ућн.

Дејство пак на цео органпзам од смањене употребе

органа прп раскошној хранп, по свој веројетности

јејош веће ; п оно је, као што је X. од Натузпјус

(Nathusius) скоро доказао у његовом пзврсном

292ДЕЛАЊБ ПРПРОДНОГ ОДВПРАЊАГл. Уl.



сппс5г

,
по прпчипи гдавнп узрок велпке модифи-

кадпје коју су свнљеће расе претрпиле. Адп, мп смо

сувпше велпке незнајше, да бисмо се моглп пу-

стптп у спекулацпју о релатпвној важностп ра-

злпчнпх познатпх п непознатих узрока варијацпје;

а, ја сам горње прпмедбе навсо само за то, да

покажем, кад нпсмо у стању да дамо рачуна о

нарактеристпчним разлпкама разлпчнпх нашпх до-

маћнх врста, за које прп свем том у опште мп-

слпмо, да су постале обнчним рађањем од једне,

плп од мало њпх родптељскпх основа, онда, до-

иста не смемо сувнше впсоко цепптп наше незнање

тачнпхузрока малих, аналогих варијацнја код пра-

вих Фела.

Утилитарна доктрина, у колшо је истинцта: Леиота,

како се задобија.

Претходне прнмедбе наводе ме да кажем не-

колпко речп о протестадпјп, коју су недавно некп

јестаственичарп поднглп, протнв утплнтарне док-

трпне, да је свакп делпћ структуре створен за благо

ономе чпјп је. Онп верују, да су многе структуре

створене лепоте ради, радп насладе човека плп

Створптеља (прем да је ово последње веровање

ван гранпца научног претресања) илн зарад просте

променљивости, о чему је већ била реч. Такве

доктрнне, кад би пстпнпте бпле, бпле бп апсолутно

убиствене за моју теорпју. Ја потпуно дозвољавам,

да многе структуре сад нпсу нп од какве непосре-

дне користп свом пмаоцу, п, може битп, да никад
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корпсне нпсу биде нн љеговом прародитељу; ади,

то још не доказује, да су оне створене само зарад

депоте плп промене. Без сумње, одређено делање

промењених увета, и раздични узроци модифика-

ције, који су шадо час специјално наведени бплп,

пропзвелн су скупа неко, по свој прилпцп, ве-

лпко дејство, независно од корпсти, која је тим

добпјена. Али је јошважнпјесматрање, да јеглавни

део органпзацпје свакога жпвога саздања постао

наслеђеш; и дакле, прем да је свако створење без

сумње добро прплагођено на његово место у прн-

родп, ппак имају многе структуре, које не стоје нп

у каком врло блпском п непосредноме одношају са

садашњим хабптусом жнвота тога створења. Тако,

мп можемо једва веровати, да су ноге за пливање

горске гуске илп брзана, тпм птпцама и од какве

спецпјалне корпстн; нптп можемо мпслптп, да су

слпчне кости у руцп мајмуна, у предњој нозп коња,

у крнлу слепога шпша п у перају морског кучета

свпма тпм животпњама од спецпјалне корпстп.

Спгурно, те структуре можемо прпппсатн наслеђу.

Алп, ноге за пловљење бпле су без сумње корпсне

прародптељу горске гуске п брзана, као што су

п сад корпсне веБннп воденпх птпца. Тако псто

можемо вероватп, да родптељ морскога кучета нпје

пмао пераја за веслање, већ шапу с пет прста, уде-

шену за пдење плп за хватање; п даље, можемо

с основом нагађатп, да су разлпчне кости у руцп

мајмуна, у нозп коња п у крплу слепог мпша, псконо

развпјене бпле по прпнцппу корпстп, по свој прп-

лпцп редуковањем многобројнпх косака у перају
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не.Еог старог прародитеља цеде класе, којп је на

рпбу наллчпо. Једва је могућно определптп, ко-

лпко се у таким догађајима промене може одбптн

на рачун такпх узрока промене, каошто је; од-

ређено делаве спољних увета, тако звана спон-

тана варпјацпја п компдпковани законп растења;

алп с тпм важнпм пзузедима, мп можемо закљу-

чптп, да је структура свакога жввога створева,

идп сад пдп некад, бпда од неке, бпдо посредне

плп непосредне, корпстп пмаоцу н>е.

С погдедом на веровање,да су органска створења

само за то депа створена, да раздрагају човека,

веровање, о коме се говорпло, као да је опасно по

моју цеду теорпју, —ја могу на првом месту казатп,

да осећање лепоте очевпдно завпсн од природе

духа, без обзпра на какву реалну каквоћу објекта

ком седпвимо; и, да идеја о депоме нпје урођена

пдп непроменљнва. Мп то, на прпмер, впдпмо код

људи разлнчнпх раса, којп се са са свпм раздпчнпх

гдедншта дпве депотп њпховпх жена. Ако су депи

предметп створенп само зарад човека да га задо-

воље, онда би требало доказатп, да је пре појаве

човека на земљпној површпнп било мање депоте,

него од када је он на бпну њезпну ступпо. Зар

су депе Voluta и Conus-шкољке у еоценској епосп,

пдп зар су амонитп најдражеснпје скудтуре у се-

кундарном перподу за то створенп, да пм се човек

посде толико векова у кабинету своме чудн? Мадо

је предмета дпвотом дпвније од снћушнпх силп-

катних љушчпца диатомеја: п, зар су оне за то

створене, да их под јако увећавајућпм мпкроско-
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пвма пспптују п да пм се чуде? У посдедњем до-

гађају, а по свој прплпди и у многпм другпм, де-

пота је са свпм посдедица симетрпчнога растења.

Цвеће врсте шеђу најдепше природне производе,

адп, оно је у знатном контрасту према зеденом

дишћу, п у сдед тога и у исти мах, оно је депо,

тако, да га пнсектн дасно спазптп могу. Ја сам

до тог закључења дошао, видећи непроменптопра-

вило, да онн цветови, које ветар запдођује, нпнад

немају крунпцу јасно бојену. Впше бнљака обично

справљају по две врсте цветова, једна је врста

отворена и бојена тако, како ће прпмамљиватп

инсекте; друга је врста затворена п небојена, без

нектара, којој никад инсекти не додазе. С тога

дакде, мп можемо закључпти, да, док пнсеката

нпје бпдо на земљи, биљке наше нису биде оки-

ћене тако дивннм цветовима, него су цветаде

онако жадоснпм цвећем, као што данас цвета

једа, раст, орах п јасен, п као што цветају то-

дике траве п спанаћ п кпсељак п копрпва п све

које се делањем ветра запдођују. Слично докази-

вање дадо бп се депо п на пдодове применптп:

да је зреда јагода нди трешња онако псто краспа

на око, као што је слатка на језпку, да су јаспо

бојенп пдодовп курковпне
1

,
п као скердет адаве

коштунпце зеденике депе, свакп ће признатп.

Адп, та депота служп само као водпља птпцама

н другпм жпвотпњама, у’цељп да прождру те депе

пдодове п да пм семенке на дадеко разнесу. Да.

1 По др-у Панчпћу, а курика п вретеника (Evonymus

europaeus) по Шулеку. Пр.
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Је пак то допста тако, ја закључујем пз тога, што

доеле још нпсам пашао ни једног пзузећа од пра-

впл.а, да су свакп пут оне семенке најдаље распро-

страњене, које пеже у ма какпм пдодовпма, (то

Јест, у месу пдп у пулпп) која је обојена дречећом

бојом, илп само у очп пада, јер је беда иди црна.

С друге стране, ја са свпм драговољно прпста-

јем, да јевелпка мпожина мужјака, као све наше

предпвне лтпце, неке рпбе, рептилпје п сисарп,

п велпка већпна пајвелпколепвпје бојенпх лептп-

рова, лепа постала баш зарад саме лепоте; алп,

да је то све постало полнпм одбпрањем, то јест,

тпме, што су женке пзједна првенство давале нај-

краснијпм мужјацпма, а не зарад радостн човечје.

Тако је псто пс птпцама певпцала. Из свега тог

мп можемо закључптп, да је скоро слпчно осећање

леппх боја п музпчног звука распрострто кроз ве-

лпкп део жпвотпњског царства. Кад је женка

онако псто лепо бојена као мужјав, што се не

ретко догађа код птица и код лептирова, онда по

прпчпнп узрок таком догађају у томеје, што је

дпвна боја, задобијена полнпм одбпрањем прешла

на оба пола у место само на мушки. Како је се

осећање лепоте у његовој најпростпјој Форми то

Јест, осећаве неке особнте мплине од некпх боја,

облпка п звукова, развнло у духу човека п впше

жпвотпње, јесте врло тамно пптање. На тегакоћу

псте врсте наплазимо, п кад покушавамо да одре-

дпмо: зашто једеи укуси п мирисн изазпвају ми-

лину, а другл немплпну. Нзгледа, као да је у свпм

тпм догађајима хабптус пграо донекле неку улогу;
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али, мора да вма ма какав основни узрок у кон-

ститудији нервне системе, код сваке #ел.е.

ГГриродно одбпрање не може пропзвестп каку

модиФпнадпју код Феле каке, која би пскљунно била

на корпст некој другој Фели; прем да се у целој

природп једна Феда изједна користи и добија

структуром друге. Алп, прнродно одбпрање може, п

често пропзводп, структуре, које су правце штетне

по другу жпвотпњу, као што то видпмо код от-

ровнпх зуба гује отровнице и код дегалице (oti-

positor) у пхнемоне, којом она јаја своја подаже

у жпва теда других пнсеката. Кад бп се могло

доказатп, да је ма којп део структуре код ма

које Феде постао за пскључно добро друге Феде,

то бп бпдо убиство за моју теорпју, јер тако што

не може постатп путем прпродног одбирава. И

ако се у Јестаственпцама многа тврђења наћп могу,

која ђоја то потврђују, ппак, ја не могу да впдпм

ни једно, које би-ма колико вредностп пмадо. Веде,

да гуја звечарка (Crotalus horridus, rattlesnake)

има један отрован зуб за обрану своју п за тбп-

јање плена; адп у псти мах, неки књпжевнпцп

држе, да она пма звечку за њену несрећу, јер јој

разгониплен. Адп, ја бп скоро тако истоверовао,

да мачка, кад се спрема да скочп на пден свој,

коврчи крај репа свога у намерп, да опомене на

смрт осуђенога мпша. Најверојетнпје је, да зве-

чарка за то звечп, да наочарка (Naia tripudians,

cobra) за то свој кодпр расппње, да се асппда

(Echidna arietans, puff-adder) за то сва надима док
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цпчн п сипће тако јако п оштро, што хоће тпм

да поплаше многе птпчурпне и сисаре, за које се

зна, да хоће п најотровннје змнјске Феле да кпдпшу.

Гује раде по ономе пстоме приндипу, којп чпнп

да кокошка своје перје накострешп п крпда рас-

кридн, чпм осетп да се пашче њениж ппдпћпма

прнблпжава; алп, менп простор овде не допушта

да бпх се могао упустптп у набрајање сваковрсннх

пачпна, којпма жпвотпња покушава да непрпја-

теља свога попдашп.

Прпродно одбпрање никад не ће пронзвестп

на створењу каквом структуру какву, која бп му

бпда впше од штете него од корпстн, јер прпродно

одбпрање ради само помоћу доброга п за добро

сваког створења. Нп један орган не може постатп

као што Педп (Paley) депо вели: у намерн да мучп

свога пмасца, пдн да му шкодп. Тапна процена

корпстп п штете, која се од сваке партнје пма,

сваки пут ће показатп корпст. Ако у току вре-

мена, п у промењенпм жпвотним уветима партија

кака шкодњпва постане, она ће се модифпковатп;

а не модпФикује дп се, онда ће то створење изу-

мретп, као што су пзумрде тоднке мпријаде.

Прнродпо одбнрање тежн да начинп свако ор-

ганско створење онодпко савршено пдп мадо са-

вршенпје од остадпх становнпка пстог предеда с

којпма оно у узајамну утакмнцу додазп. М мпвп-

дпмо, да је то ступањ савршенства до. ког се у

прпроди дошдо. Ендемнчнп пропзводи Њу Зе-

денда су, на прпмер, савршенпјп кад се с другима

упореде; адп, они сад нагдо уступају пред напред-
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нпјпл легијонпма биљака и жпвотиње, која је из

Јевропе донесева. Природно одбнрање нпкад не

ће да пропзведе апсодутно савршенство, и мн ни-

кад тај ступањ у прпродп не впдимо, у колшко

смо кадрн расудптн. Еорекција за аберадију свет-

лости, као што каже Милер, нијесавршена ћа ни

код најсавршенпјега органа, код ока човечјег.

Хелмхолц, (Helmholtz) којега мишљење нпко нп-

јекати не може, ношто је најсилнвјим лзразима

оппсао чудесну моћ човечјег ока, говори ове зна-

менпте речн: „То, што смо пронашлп о нетачности

и несавршенству у оптпчном апарату и у слнцп

на мрежпци, није нпшта према оној нетачностп,

коју сад сусрећемо на областп осећања. Могло би

се рећп, као да прнрода у том задовољство на-

ходп, да нагомплава несугласпде, у намери, да от-

клони све основе за теорију прз-експстујуће хар-

монпје пзмеђу спољашњег п унутрашњег света
и

.

Ако нас наш разум наводп, да се с раздраганошћу

днвпмо толикпм неподражаваним апаратима у нри-

родп, тај истп разум каже нам, прем да нам је

ласно могућно п тако п тако погрешптп, да су

неке друге направе несавршенпје. Можемо лп жа-

оку пчелпну сматратп за савршену, која кад се

једном забоде у обранп протпв толпкпх разлпч-

нпх непрпјатеља, не може впше да се повратп, јер

јој је врх кукаст, па целт утробу пчеле засобом

пзвуче, п тпм немпновно пчелу убпје?

Ако узмемо да је садашња жаока пчеле бпла

код старнх прароднтеља њезпнпх пнструмент за

врћење п ппљење, као што то пма код многпх
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чданова тога ведпког рода, п по том, да је била

модпФпкована, алп не п усавршена за њену да-

нашњу дељ, с отровом, којп је псконо бпо прпда-

гођен на са свпм друге предмете, на прпмер, да

градп шпшарку, па је по том још јачп постао,

можемо зар разуметн, за што је употреба жаоке

а:ако често смртоносна самоме ппсекту; јер, ако је

у опште моћ пецања корисна целом друштву пчеда,

онда она потпуно одговара свима захтевпма прнро-

дног одбпрааа, па п ако је смртоносна за неколпке

■чланове. Кад се чудпмо допста чудноватој моћп њу-

шења, којом мужјацп многпх инсеката својпм жен-

кама у трагудазе, можемо ли се чудптп пропзводњн

тпсућама трутова, којп су само за ту једну цељ про-

пзведенп, и којп су крајње некорпснп друштву ма

у коме другоме погледу, п којп су одређени да пх

најзад њпхне радпне адп јадове сестре побнју?
Може бптп тешко, адп мп се морамо дпвптп дпв-

.љој пнстпнктпвној мржњи нчеле-краљпце, којаје

нагони да младе краљпчпце, ћери своје на мах

посде рођаја њпхова побпје, плп да у борбп с њима

сама падне; јер, то је без сумње на добро цедога

друштва; а мајчина љубав, плп материнска мржња,

прем да је ова последња на срећу веома ретка,

са свпм је све једно пред неумптним прпнцппом

прпродног одбпрања. Кад се дивпмо различннм

дубокоумним направама, којпма се каћунп п то-

дике друге бпљке уз суделовање пнсеката запло-

ђују, можемо лп рећи да је тако псто савршена

-н направа код нашнх четпнара, код којпх се мо-

рају велпкп н густп облацп од цветног праха
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да днгну, е да бп само неколико зрнаца пз њпх

повољним ћухом ветра на јајце доспело.

Сумарни преглед: Закон јединства типа и увета опстанка

у опсегу теорије ириродног одбирања.

Мп смо у овој главп претресли неке од теш-

коћа п прекоре неке, којп се могу на супрот по-

ставптп овој теорпјп. Многп су од њпх озбнљнн;

алп, ја мнслпм, да је прн претресу њпховом пало

нешто светлостп на многа Факта, која бп за навек

у тамп остала, докле би пх год сматралп с гле-

дпшта оделптога стварава. Мп смо впделп, да Феле,

ма у ком перноду, нпсу бескрајње променљпве, п

да нпсу међу собом повезане многпм посреднпм

ступљевима, од честп с тога’, јер је процес прп-

роднога одбпрања 'увек врло тпх, п у свако доба

делује само на мало облпка; од честп опет с тога,

јер управ тај пстп процес прпроднога одбпрања

са собом доносп непрестано замењпвање п иско-

рењпвање предпдућпх п посреднпх градацпја. У

блпзу сродне Феле, које сад на једној целоставној

просгоријп жпве, морале су често бптп образоване

кад просторпја нпје у целпнн бпла, п кад жпвотнп

уветн нпсу неприметном поступпцом прелазплп с

једног дела на другп. Кад два варпјетета постану

на два места једне укупне просторпје, често пута

хоће међу њпма да постапе п један посреднп ва-

рпјетет, којп је прплагођен на зону у средпнп;

алп пз разлога напред поменутпх , посреднп ће ва-

рпјетет махом бројно бптп мањп од оба облпка које
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везује; л тако ће та два варијетета, за време да-

љпх модпФпкацпја, будућп у ведпком броју, бптн

много надмоћнпјп над малобројннм варпјететом у

средпнп, п мало по мало, у опште, успеће, да га

са свпм пстпсну п пскорене.

Мп смо у овој гпавп внделп, како морамо оба-

зрпвп бпти, закључујућп, да најразлпчнпјп хабптус

жпвота не може поступно прећн у сваки другп; п

да слепп мпш, на прпмер, нпје могао постатн при-

роднпм одбпрањем од животпље, која је исконо

само незнатно могла да летне кроз ваздух.

Ми смо виделп, да Фела једпа у новпм жи-

вотнпм уветима може да променп свој хабптус; илн,

да може пматп са свпм разлпчни хабптус с које

чнм, што је врло различно од хабптуса вене нај-

блпже својте. С тога дакле, пмајућп на уму, да

свако органско створење покушава да жпвп тамо,

где само живети може, мп можемо разуметп, како

је то могло бптп, да горска гуска пма кожпцом

сапете прсте, да пма детлпћа којп по земљп ходе,

да нма дрозгова којп се гњурају, да пма продела-

рпја с хабптусом Alca-e.

Прем да је веровање, да је оргап један тако

савршеп као око могао постатп прпроднпм одбп-

рањем, по себн довољпо да свакога поколеба; ппак,

нема логичне немогућностп, да ма који орган, у

променљнвпм жпвотнпм уветима п кроз целу серпју

поступпце у свом сложају, од које је свакн ступањ

бпо пробитачан пмаоцу његовоме, најпосле нутем

прпродеога одбпрањаможе доћп до сваког ступња

303СУМЖГНП ПРЕГЛЕДГл, VI.



еавршенства, којп се само зампслптп да. У дога-

ђајпма где не познајемо прелазне пли посредне

ступњеве, морамо крајве обазрпвп бптп закључу-

јућп да пх нпје ип било, јер метаморФоза многпх

органа доказује, каква је чудесна промена Функ-

цпје барем могућна. На пример, рпбњп мехур

је по прпчпнпбпо претворен у плућа, којавазду-
хом дпшу. Прелазп морају нарочпто често ола-

кшанп бптп тамо, где један пстп орган пма да

вршп у једно псто време впше разлпчнпх функ-

дпја, па је се по том плп од честп, плп са свпм

за једну од тпх Функцпја спецпјалпсао; плп, тамо,

где два разлпчна органа једну Функцпју врше у

псто време, па се један помоћу другога усавршптп

могаше.

Мп смо впделп, да код два створења, која су

раздалеко једно од другог на скалп прпроде, ор-

ганп, којп пстој цељп служе ипо спољашностп

веома лпче једнп на друге, могу постатп оделпто

п незавпсно; алп, кад се такп органп пзблпже пс-

пнтају, готово свакп пут може се међу шгаа наћп

суштпнска разлпка; п то наравно следује пз прин-

цппа прпродног одбпрања. С друге стране, опет,

кроз целу прпроду влада опште правпло, да су

бескрајње разнолпке структуре за ностизавање псте

цељп; п то такође прпродно следује пз истог ве-

лпког прппцппа.

У многпм догађајпма мп смо сувпше велпке

незнајше, да бпсмо на спгурно рећп моглп, е је

тај п тај део ллп орган тако маловажан за бла-
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гостање једне Феле, п да модификацпје структуре

његове нпсу могде постатп лаганпм нагомплавањем

помоћу прпродног одбнрања. У некпм другпм до-

гађајпма, модиФпкадије су веројетно непосредни

резултат закона варпјадгје пли растења, незавпсно

од тога, што је тпме неко добро задобпјено.

слободно можемо узетп, да су ћа п такве струк-

туре често бпле доднпје скорншћу употребљене,.

п да су се све даље модпФпковале на добро Феле

у новим жпвотннм уветпма. Мн, дакле, можемо

вероватп, да део један, којн је пређе од велпке

важности бпо, (као реп водене жнвотпње код ње-

нпх земвпх потомака) доднпје може постатп од

тако незнатне важностп, да у садашњему стању

његовом нпкако не бп могао постатп путем при-

роднога одбпрања.

Прпродно одбнрање не може нпшта пропзвестп

на једној Фелп, што бп бпло пскључно на добро

илп штету другога; прем да оно може пропзвестп

партпје, органе п екскрете, којп су веома корпснп,

шта впше неопходнп плп веома шкодљпвп другпм

Фелама; но у свпиа тпм догађајпма у пстн мах

они су корпсни имаоцу. У свакоме добро насеље-

номе пределу природно одбпрање делује кроз-

утакмпцу становнпка, п, дакле, водп к успеху у

борбп за жпвот, само по мерплу, које за тај за-

себпп предео важп. С тога, дакле, становнпцп 'је-

днога предеда, обично предела мадога, често уз-

мпчу пред становнпцпмапредела другога, обпчно

предела велпкога. Јер, у пределу великоме има

впше пндпвпдуа и впше разлнчипх облпка, путак-
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мица је жешћа, па с тога и цељ усавршавања згора

битн виша. Прпродно одбирање неопходно неводп

е апсодутном савршенству; ннтп се апсодутно

савршенство пгде наћп може, у колико смо мп

ограниченпм умом нашим кадри да расудпмо.

По теорпјп прпроднога одбпрања, ми можемо

јасно разуметн потпуно значење старога канона

Јестаственпце: „Natura non facit saltum e
. Taj ка-

вон, кад само на садашње становнпке гдоба нашег

погдедамо, ннје потпуно коректан; адн, ако у пре-

гдед узмемо све обдпке пз времена прошдих и

знане п незнане, онда по овој теоријп мора са свпм

коректан битн.

У опште се прпзнаје, да су сва органска створе-

ња Формирана сидом двају ведпких закона: Је-

динства Тппа п Увета Опстанка. Под јединством
типа разуме се основно сугдашавање у структурн,

које впдпмо код органскпх створења једне кдасе

п које је скоро незавпсно од њпхног хабптуса жп-

вота. По мојој се теорпјп једннство тппа тумачп

једннством порекда. Израз пак „Уветп опстанка
8

које тако често сдавнп Кпвпје (Curier) нагдашује,

садржн се потпуно у принцппу прпроднога одби-

рања. Јер, природно одбпрање ради пдп да сад

придагодп варпрајуће партије сваког створења на

његове органске и анорганске жпвотне увете; пдп их

је већ прндагодпдобидо у мпнудпм перподима вре-

мена: у многпм догађајима придагођивање бпва

потпомагано увећаном употребом идп неупотребом

партпја; на њ дедује непосредно дедање спољ-
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нпх ;kdbothdx увета, п у свпма прпликама оно под-

дежн раздпчнпм законпма растева п варпјадпје.

С тога, дакде, у стварп је највпшп закон, закон

Увета Опстанка; јер он насдеђем пређашњпх ва-

рпјацпја п прилагођпвања обухвата п закон Једпн-

■ства Типа.
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ГЛАВА VII

Различни прекори противу теорије природног

одбирања

ДУГОВЕЧНОСТ. МОДПФПКАДНЈЕ НИСУ НЕОПХОДНО СИМУЛТАНЕ.

МОДПФПКАЦПЈЕ ПО ПРПЧПНП БЕЗНЕПОСРЕДНЕ КОРПСТП. ПРО~

ГРЕСИВНО РАЗВНЋЕ. КАРАКТЕРП МАЊЕ ФУНКЦПЈОНАЛНЕ

ВРЕДНОСТП ЈЕСУ НАЈСТАЛНПЈП. ТОБОЖЊА НЕМОЋ ПРП-

РОДНОГА ОДБИРАЊА
,

ДА ОБЈАСНП ПОЧЕТ-НЕ СТУПЊЕВЕ

КОРПСНПХ СТРУКТУРА. УЗРОЦП, ЕОЈП СПРЕЧАВАЈУ

ДА СЕ ЗАДОБИЈУ КОРПСНЕ СТРУКТУРЕ ПРИРОДШIМ

ОДБПРАЊЕМ. ПОСТУППЦА СТРУКТУРЕ ПРП ПРО-

МЕЊЕНПМ ФУНКЦИЈАЛА. ВЕОМА РАЗЛИЧНП

ОРГАНП КОД ЧЛАНОВА ЈЕДНЕ КЛАСЕ РАЗВП-

ЈАЈУ СЕ ПЗ ЈЕДНОГ ПСТОГА BPE.IA. РА-

ЗЛОЗП ЗА НЕВЕРОВАЊЕ У БЕЛПКЕ П НА-

ГЛЕ МОДПФПКАЦПЈЕ.

Дуговечност.

Ову главу хоћу да наиенпм претресањуразнпх г

помешанпх прекора, којп супротпву мог гледпшта

унрављенп бплп, по чем ће тпм, може бптп, нека

од пређашњпх пзлагања јаснпја постатн. Међу

тпм, бпло бп бескорпсно претресатп све те пре-

коре, јер многп долазе од књпжевнпка, којп се



нпсу хтелп потрудптп нп да ствар разуму. Тако

један одличнп немачки јестаственпчар тврДп, да

је најслабија страна моје теорпје у томе, што

ја држпм да су сва органска створења несавршена.

Ја сам казао, да сва органска створења, према уве-

тпма у којима жпве, нпсу онолпко савршена, ко-

лпко бп могла бптп, а да је то доиста тако, све-

доче толпкп домороднп облпдп, којп су у многпм

деловима света моралп своја места уступптп прп-

дошлпдама пз туђпне. Осим тога, органска ство-

рења, баш п кад бп бпла за неко време потпуно

прплагођена на њпхне животне увете, нпак не могу

тако остатп, по чем се жпвотнп увети мењају,

па се п они са њпма морају мењатн; а то зар још

нико нпјекатп не ће, да су фпзичнп увети свакога

предела, као п бројевп п врсте становника на њему,

билп подлежнп великим променама.

Недавно је један крнтпчар тврдпо с неком па-

радом математпчне тачностп, да је дуговечност ве-

лпка корпст за све Феле, u по томе, ко верује у

прпродно одбпрање, тај „мора уредити своје ге-

неалошко дрво“ тако, да му свн потомци буду

дужег века од предака ! Зар се наш критпчар нпје
могао увернтн, да једна двогода биљка, плн да

нижа животнња једна, може доспетн у хладну

климу п може тамо сваке зиме пропадатн: па ипак,

благодарећп корнстпма које су добијене путем прн-

родног одбирања, може пз годнне у годину дуратн

семенкама плп јајцима? Г. Е. Ра Л.анкестр (Е.

Еау Lankester) недавно је претресао овај предмет

и дошао до закључења, у колнко му је крајња за-
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мршеност самог предмета дозволила да до занљу-

нења доћи може: да се дуговечност, у опште, од-

носи како према станишту сваке Феле на скалама

организације, тако и према велипини трошења при

репродукдији и општој радљивости. А ти су од-

ношаји, по свој прилиди, у великој мери опреде-

љенп прпроднпм одбирањем.

Доказивано је, да се нн једна жнвотвва плп

биљка египатска, о којој што знамо, за последњих

трп илн четири тисуће година није ироменила, и

да тако, по свој веројетности никаке промене било

нпје, нп на осталим деловпма света. Алп, као што

г. Г. X. Љуис (Lewes) вели, тај начпн доказивања

доказује сувише много, јер су старе домаће расе

нзображене на египатскпм монументима плп бал-

самоване, врло слпчне пли ћа п идентнчне с овпна

које данас живе; па ипак, свн јестаственпчарп до-

пуштају, да су те расе постале модпфнкацпјом

њпхнога основнога тнпа. Многе жнвотпње које

су непромените остале од почетка гласијалног пе-

риода, бпле би несравњено већа тешкоћа, јер су

оне бпле изложене велнкпм променама клпме; и,

јербо су оне путовале по даљинама велпкпм, док

међу тпм у Егппту за време последњих неволпко

тнсућа годпна, жнвотнн су уветп, у колпко нам

је познато, осталп апсолутно једнолпчнп. Факт, да

је мала нлн да нпје ннкаква модиФикацпја била

од гласпјалног перпода, јесте Факт од велпког зна-

чаја за оне, којп верују у урођенн п неопходни

закон развића, алп нема нпкакве важностп за наук

прпроднога одбпрања плп одржавања згоднпјег,
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којп отуда потиче, да кад пробптачне варијације

пдп ипдпвпдуадне раздпке постану, онда ће п

очуване бптп; адн, то бпва само у извеснпм по-

вољнем прпликама.

Сдавнп падеонтодог Брон, (Bronn) ппта на за-

вршетку његовог превода ове књпге; како може

по прннцппу прпродног одбпрања варпјетет један

жпветп крај своје родптељске Феде? Ако је обоје

прпдагођено на мало разднчан начпн живота пдп

на увете жнвотне., онда могу заједно опстатп; н

ако на једну страну метнемо поднморфне Феде,

код којпх је раздпка по прпчпнп од особите прп-

роде, п све само прпвремене варпјацпје, као што

је ведпчнна, адбпнпзам пт. д. то ћемо у опште

наћп, да најперманентнпјп варпјететп, у коднко

сам ја могао пронаћп, жпве на раздпчнпм бора-

впштпма, на висовпма пди по удољнма, у сухпм

пдп у мочарнпм предеднма. Шта впше, код жи-

вотпња које се веома потуцају п сдободно укрш-

тају, пзгдеда, као да су пм варпјетети у опште

ограннчени на раздпчне регнјоне.

Брон такођер доказује, да се раздпчне Феде

никад једна од друге не раздикују једпначним бе-

дегама, већ многим партпјама, и ппта: како је то

могдо бити, да су се тодпке партпје органнзацпје

модиФиковаде у истн мах, варијацијом пприрод-

нпм одбирањем? Адп, није нужно замишљати да

су све партпје једног створења бпле спмудтано

модиФпковане. МодиФикације, које највпше у очп

падају, н које су предивно прндагођене на каке

сврхе, могу, као што смо напред рекдп, постатп
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сукцесивним, па п ако врло малнм варијацијама,

најпре на једноме делу па по том на другом; па,

како се све скупа преносе, то нам пзгледају као

да су се симултано развиле. Међу тим, најбо/вп

одговор горњему прекору јесу оне домаће расе,

које су бпле модиФиковане ,
иоглавпто иовечјом

моћн одбпрања за неке спецпјалне цељн. Погле-

дајте само на коња јахаћег п коња теглећег, илп

на рта п пса којп се mastiff зове. Њихово цело

тело па ћа и њнхове душевне особнне бпле су

модпФпковане; алп кад бпсмо моглп пратптп свакп

корак у псторијн њвховог преображења а по-

следње кораке допста можемо, ми не бисмо

впделп велику п спмултану промену, већ најпре

како се једна, а за тпм друга партнја лагано

модпфпкује п усавршава. Шта внше, кад одбпрање

човев примењује на један само каравтер, —■ за

што нам наше бпљве негованке дају најбоље прп-

мере видпмо непроменпто, да је тај један

део, цвет, плод плп лпст веома промењен, п да

су п свп осталп деловн малчнце модпФпкованп.

То се може прпппсатп од честп прпнцппу корела-

тпвног растења, од честп тако званој спонтаној

варпјацнјп.
Много је важнпјп онај прекор, који је пзнео

Брон.п недавно Брока, на пме, да многп карак-

терп пзгледају да нпсу нп на каку потребу има-

оцпма њпховпм, п по томе да на њпх ннје могло нп

делатп одбпрање прпродно. Бјон наводп дужпну

ушпју и репа код различнпх Фела зечева п мп-

шева, компликоване боре емаља на зубнма многе

312РАЗЛИЧНП ПРЕКОРП ПРОТИВУГл. VII.



жнвотиње d много таковнх аналогпх случајева.

Што се пак бпљака тиче, тај је предмет претресао

Негелп (Nageli) у једноме чудесноме спнсу. Он

допушта да је прпродно одбпрање много учпнпло,

алп, он тврди, да се бпљне Фамплпје махом разлн-

кују једна од друге морфолошкпм карактернма,

којн пзгледају као да нпсу нн од какве важности

sa благостање Феле. Он дакле верује у неку уро-

ђену тежњу к прогреспвном и све савршенијем

развпћу. Он наводп спедпјално уредбу ћелија у

ткању, п уредбу лпшћа на осовинн, као догађаје

у којпма прпродно одбнрање нпје могло делатп.

К томе могла бп прпдодана бпти, броЈна подела

делова цвета, положај јаја, облпк семена, кад нпје

ни од какве употребе пт. д.

Горњи су прекорп врло озбпљнп. Прп свем том,

мн морамо најпре п најпре битн врло обазрпви
хтевши да одредпмо које су структуре сад, а које

су некад бпле корисне свакој Фелн. Друго, свакп

пут треба се сетнтп, да кад се један део модп-

Фикује, онда ће се моднФиковати п други делови

пзвесним, за нас тамнпм узроцима, као, на пример,

увећанпм илп смањенпм притоком хране к делу

неком; узајамним прнтиском; тпм, што ће раннје

развнјена партија аФпцпрати партпју која се до-

цнпје развија, и тако даље, као н другнм узро-

цпма, који воде к веома тајанственнм догађајима

корелацпје, које мп ни најмање не разумемо. Сви

тп чпниоци могли бп краткоће радп бпти изра-

женн једним нзразом: законп растења. Треће, мц

морамо рачуна водити о непосредноме и одређе-
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номе делаву промењеннх жпвотних увета, и о тако

званим спонтанпм варпјацијама, код којпх при-

рода увета по прпчини игра са свим потчињену

улогу. Варијацпје пупољака, као што је појав руже

која се зове К. с. muscos-a на обнчној ружп, пли,

појав нектарине на бресквп, јесу врло згодни при-

мерп спонтане варијације; алп п у тпм случајима,

када се сетимо снаге премалене капљпце отрова,

која производп тако комплпковану шпшарку, не

смемо 'бпти са свпм сигурнп, да горве варија-

цпје нису баш еФект неке локалне промене у при-

роди сокова, у след неке промене у уветима жи-

вотним. За сваку, па ма колнко незнатну индп-

видуалну разлику, каогод н за строго обележене

варијацнје, које случајнр постају, мора битп ма

какав узрок; а, ако непознатп узрок непрестано

делује, готово је спгурно, да ће све пндпвпдуе

једне Феле бпти од једне руке модпФпковане.

У пређашњим издавпма ове књнге, ја сам, као

што мп се сад на сву прилнку чинп, мало ценио

често биваве и значај оннх модиФпкацпја, које

бпвају у след спонтанпх варпјација. Алп, немогуће

је прнписати том узроку безбројне структуре, које

су тако дпвно прплагођене на начпн жпвљења

сваке Феле. Ја не могу у то впше да верујем него

што' верујем у оно
,

да тако дивно прплагођен
облик јахаћег кова нлн рта, може на тај начин

објашњен бпти; што је пре, нег што ће прпнцнп

човечјег одбирања бпти као што треба појмљен,

будпло толико чуђење у умовпма старпјнх јеста-

ственпчара.
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Јесте вредно неке од горе поменутпх прнме-

даба објасннти. С погледом на то, што су тобож

некорпстне разлпчне партпје пни органи, готово

пе бп нужно бпло нп прпмећаватн, да ћа и код

више п најпознатпје животпње пмају многе струк-

туре, које су тако јако развијене, да се нико не

сумња е су од значаја, алп употреба њпхна илп

ннје никако била, илп је тек у последње време

пронађена. Као што Брон прнмера радп наводи

дужину ушију п репа код различних Фела миша,

што је нстнна незнатна структурна разлпка, п не

може бнтп нп од какве спецпјалне користп; тако

ја напомињем, да је по др-у Шеблу (Schoble) спо-

њашње ухо обичног миша необично снабдевено

нервима, тако, да оно без сумње служи п као ор-

ган за тпцање; с тога дакле, не ће битп да ду-

жпна ушпју није баш са свим нн од какога зна-

чења. Мн ћемо такође видети, да је н реп неким

врстама од врло велике користи као орган за хва-

тање; н да је употреба његова веома утпцала на

дужину његову.

Што се биљака тпче, на које ћу се ја због не-

гелпјевог напред поменутог списа, ограничити само

на следеће примедбе, то ће свак допустити: да код

каћуна пма много врло чудесних структура, које

су до пре неколико година сматрали само као-

морфолошке разлике, без пкакве специјалне Функ-

цнје; а сад се зна, да су од највеће важности за

оплођавање Феле уз помоћ инсеката, п да су по

свој веројетностн постале путем природнога одби-

рања. До скора нико пнје ни сањати могао, да је
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еод диморфног и триморфног биља разлннна ду-

жпна прашних кончића н тучкова, н да је њпхов

расподожај раздичан, и од каке важности, а сад

се зна.

Код некпх цеднх бпљних група јаја стоје

уснрављена, а код другпх су обешена; и у је-

дном оварпјуму код некодпко бпљака једно је

јаје усправљено, а друго обешено. Ови подожаји

на првп погдед пзгледају да су чисто морфодошки,

п да немају никакврг физиолошког значења; ади

ме је др. Хукгр пзвестпо, да се у нстоме јанчваку

у неким сдучајпма само горња јаја, а у другпма

опет само доња јаја опдођавају; п, он држи, да

ће то јамачно завпснти од правца у ком поденове

тубе у јаичњак удазе. Ако је иак то тако, онда

ће подожај јаја, па баш и кад је једно усправљено

а друго висеће у једноме јаичњаку, завпсптп од

одбирања некпх мадпх одступања уподожају, што

пде на руку њпхном опдођавању и справљању

семења.

Внше биљака из разднчнпх родова обично цве-

тају цветовпма од две руке, једнп су цветови

отворенп н обичне структуре, а други су затворенп

п несавршенп. Те се две врсте цветова по катшто

чудесно разднкују структуром њпховом, адп се

ипак на једној биљцп може впдети поступнп пре-

лаз од једннх к другпма. Обнчни п отворенп цве-

товн могу се укрштатп, п корнстн, које сигурно

од тога процеса бпвају, јесу оспгуране. Затворени
п несавршенп .цветовн до душе су од врдо ведпке

важностп, цо чем онп с пајвећом спгурношћу много
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семака справљају, трошећи за чудо мал.о цветнога

праха. Обе се врсте цветова, као што мало час

рекосмо, веома разлпкују структуром њпховом.

Крунпчпнп су листовн код несавршенпх цветова

готово увек као рудпментп закржљали; п поленова

су зрнца редуцпрана у дпјаметру. Код Ononis со-

iumnae, пет од алтернпрајућпх прашнпх кончпћа

су рудпментарнп, п код некпх Фела впјојле (Yiola)

трп су прашна кончпћа у таком стању, а само су

два задржала њпхну праву Функцију, алп су веома

малп. Између трпдесет такнх затворенпх цветова

код једне пндпјске љубпчпце (пмена непознатога,

јербо досад још те бпљке нпсу никако цветале

код мене цветом савршенпм) код њпх шест бејаху

лпстпћп чашпце редукованп од нормалнога броја,

пет, на три. У једној секдпјп Malpighiaceae за-

творененп цветовп по А. де Жпспју (Jussieu) још

су много модпФпкованпјп, јер од пет прашннх кон-

чнћа, којп стоје наспрам чашичних лпстпћа, свп

су пометнули, п само је шестп прашнн кончпћ

развијен, којп стојн наспрам једног лпста крунп-

чпног, и тог прашног кончића нема код обичнпх

цветова те Феле; стубнћ је пометнуо н јаичњацн

су редуковани од трп на два. Сад, п ако је прп-

родно одбирање могло пмати моћп да спречи ра-

спростпрање неких од тпх цветова, и да редукује

множину цветнога праха, учпнивши је затварањем

дветова нзлишном, ппак, тешко да је и једна од

горњпх специјалнпх моднФпкадија била тиме од-

ређена; јамачно су све морале следовати законима

растења, обухватајући у то п Функцијоналну не-
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радњу партпја, за време прогреса смањпвања по-

дена п затварања двета.

Тако је неопходно достојно оценити важне ese-

кте закона растења, да ћу ја да додам још некодпко

догађаја друге врсте, који ће пдустровати раздику

код нсте партпје пди органа, што је посдеднца

раздпка у редатнвном подожају на једној истој

бнљцп. Еод шпанског кестена н код неких четн-

нара по Шахту (Schacht) разднчни су угдовп дн-

вергенцпје дистова, на гранама скоро хоризон-

тадним и усправнпм. Еод обичне рутвице (Ruta

graveolens, rue) и код неких другпх бпљака, један

цвет, обично центрадни пдп термннаднп, најпре се

отворп и пма пегоперу чашицу п петоперу кру-

ннцу п јапчњак на петоро дељен; јербо су сви

другн цветовп на бпљци тетрамернп. Еод британ-

ске Adoxa-e, најгорњи цвет има обично дводеду ча-

шнцу, докде су остадн органи тетрамернн, јер

окоднп цветови у опште имају тродеду чашнцу,

а остаде органе пентамерне. Еод многпх компо-

зита и умбедпФера (п код неког другог бпља),

цветовп по ободу пмају круннце много развијенпје

од цветова средсредних; и то пзгдеда да стојп у

свезп с пометањем репродуктпвнпх органа'. Још је

чудноватпјп Факт, којп смо п пређе поменули, да

се ахенпје пдп семке по ободу катшто веома раз-

днкују од центраднпх семенака обдпком, бојом и

другпм карактерпма. Еод Carthamus-a н некпх

другпх композпта, само центрадне ахенпје пмају

пернпцу, а код Hyoseris-a, једна иста цветна гдавица

пма ахеније од три раздпчне Форме. Еод некпх ум-
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беллФера саољашње су семенке по Таучу (Tausch)

ортосперме а централне цедосперме, а то је ка-

рактер којп је Де Кандол. код другпх Фела сма-

трао као карактер од највећег снстематног зеа-

чења. ПроФ. Браун (Braun) напомпње један род

Fumariace-a, код којег су цветови на дољем делу

класа справљалн овалне, гредама цртасте, једно-

семене орашице, а на горњем делу класа, ланце-

тасте, двокрпле н двосемене љуске. У свпм тим

разлпчнпм догађајима, оспм оннх где су цветовп

по ободу лепо развпјенп, п који су тпме од ко-

рпстп што прпмамљују пнсекте, прнродно одбп-

рање, у колико смо мн кадри расудптп, не може

пмати ннкака удела, или са свпм на начнн субор-

дпнованп. Све те модпФикацпје бивају од рела-

тпвног положаја п узајамнога дејства делова јед-

нпхнадруге; и, једвајош може бптн сумње, ако

све цветове п сво лншће једне бпљке, изложимо

једним спољнпм п унутрашњпм уветпма, као што

су цветовп н лишће у нзвесном положају, да ће-

се све модиФиковатн на нстп начнн.

У многобројнпм другпм случајевпма ми нахо-

дпмо модиФнкације структруре, које ботаничарп

сматрају да су у опште од врло велике важностп,

по чем оне аФнцнрају само неке цветове на једној,

биљци, илп бпвају на разним биљкама, које расту

са свим једне уз друге у уветпма једним. Како

пак те варпјације пзгледају да ннсу бнљцп ни од

каке специјалне користи, то, прнродно одбпрање

није ни могло на њих делати. Што се узрока њи-

ховпх тиче, ми смо пуке незналице; шта впше, мп
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их ћа не можемо да приппшемо, као што је то

-случај са посдедвом кдасом случајева, нп каком

прибдпжнон чнниоцу, као што је редатнвнп по-

дожај. Ја ћу да наведем само некодико примера.

Ствар је тако обпчна, посматратп на пстој биљдн

помешаее цветове тетрамерне, пентанерне пт. д.,

да мп нпје потребно још за то наводнти прпмере;

ади, како су бројне варпјацпје редативно ретке,

кад је дедова маве, то, могу поменутп сугдасно

с Де Еандодом, да цветовп Papaver bracteatum

пмају пдп чашпцу од два дпста, а крунпцу од че-

тпрп; (што је општп тпп мака) идп чашпцу од

трп диста, а крунпцу од шест. Начпн, како су

цветне диске у пупољку наборито сдожене, код ве-

ћпне је група стадан морфодошкп карактер; адп

проФ. Аза Гре тврдн, да код некпх Феда Mimu-

lus-a, естпвацпја бпва готово тако псто често по

начпну Rhinanthidae, као п по начпну Antirrhi-

nideae, ка којему посдедњем пдемену тај род прп-

пада. Огист Сен Твдер (Aug. St. Н.) наводп сде-

дећп сдучај: род Zanthoxylon припада к једном

одељку Rutace-a с једним само јаичњаком, адп

код некнх Феда могу се наћп цветовп на пстој

биљцп, па ћа п на пстој кунпнп с једнпм плн с

два јапчњака. Код Heliathemum-a је капсда опи-

спвана као једнотпна н тротпна, а код Н. muta-

hile, „Une lame, plus oumoins large, s’ ćtend entre

le pericarpe et le placenta“. Код цвета Saponaria

officinalis, др. Мастер (Masters) посматрао je прп-

мере од обога, т. ј. п маргпнадну п сдободну цен-

традну пдацентацпју. На посдетку, Сен Тидер на-
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шао је према јужној границп распростправа Gom-

phia oleaeformis два облпка, о којима с почетка

не двоумљаше е су две разлпчне Феде, адп доцнпје,

видећп пх где расту на једном жбуну, додаје го-

ворећп: „Voila donc dans meme indmdu.des loges

et un style qui se rattachent tautot a un ахе ver-

ticale et tantot a un gynobase“.

Пз тога впдпмо, да се код бпљака многе мор-

Фодошке промене могу прпппсатп законпма ра-

стења п узајамноме утпцају партпја, незавнсно од

прпродног одбправа. Адп с обзпром на негедп-

јеву доктрину урођене тежње к усавршавању идп

прогреснвном развпћу, може дп се рећп у сду-

чају тако строго пзражене варпјације, да су бпљке

пронађене баш у самоме акту прогреса њпховог

к впшем ступњу развпћа? На протпв, ја бпх пз

самога Факта, што у пптању стојеће партије дп-

Ферују пдп варпрају веома на пстој бпљцн, за-

кључпо, да су то варијацпје од врло маде вред-

ностп за саму бнљку, па ма кака пначе важност

њихова у опште бида за нас п нашу кдасиФика-

цпју. Тешко да се може рећп, да задобијање каке

некбрпсне партпје узднже органпзам на скадп прп-

роде; п у сдучају несавршених затвореннх цве-

това, којн су мадо час оппсанп, ако се какав нов

прпнцип мора у помоћ узетп, онда то мора битп

пре принцип уступања, него дп прпнцип напредо-

вања; а тако исто мора бптп п са многим пара-

зитнпм п деградованим жпвотпњама. Мп ништа

незнамо о узроку, којн пзазпва горње специФпчне

модиФикацнје; адп, ако непознатп узрок дедује
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готово једнолнчно за дуго време, онда можемо

-закључнтп, да ће п резудтат бптн готово једно-

личан; н у том случају све пндпвндуе једне Феле

моддфиковаће се на нсти начпн.

По Факту, да су горњн карактерп неважни за

благостање Феле, све мале варпјацпје, које бн се

на њима десиле, не ће битп прпродним одбнрањем

нагомилане и увећане. Кад структура једна, која

је се развила дуго настављеним одбпрањем, пре-

стане бпти од корпстп Фелп у опште, постаје про-

менљпва, као што то впдпмо код рудпментарннх

•органа; јер њом даље не влада нста моћ одбн-

рања. Алн, кад по прпродп организма п уветИ

постану модпФикације, које нису важне по благо-

стање Феле, тада може бити, п по прпчпнп че-

•сто бпва, да се пренесу у скоро пстоме стању на

многобројно, пначе модиФнковано потомство. За

већпну спсара, птппа пли рептплпја, нпје могло

бнтп од велике важностп, да лп ће покрпвенн битп

чупом, перјем плп крљуштпма; па ппак, чупа је

прешла на готово све сисаре; перје, на све птпце;

п крљушт на све праве рептплпје.

Мп држпмо да је структура једна, па ма кака

она бпла, од велпке спстематске важностп, кад је

заједнпчка многпм сроднпм облнцима, п дакле,

мпслпмо често, да је п од велпке впталне важно-

стн за Фелу. Тако, ја сам склон веровати, да се

морфолошке разлпке, које мп сматрамо sa важне

као што је расположај лпшћа, подела цвета плп

јапчњака, положај јаја пт. д. најпре јављају у

многпм случајпма као колебљпве варпјације, које
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пре лл.п после постају сталне природом органпзма

п околнпх увета, као п укрштањем разлпчнпх нн-

дпвпдуа, алп не прнроднпм одбнрањем, јер, како

тп морфолошкп карактерн не аФицпрају благостање

Феле, то н свако мало одступање њпхово не може

бптн упрааљано илп нагомплавано овпм послед-

њпм чннноцем. Чудан је резултат, до којег мп

тако долазимо, на нме, да онп карактерн, којп су од

мале виталне важностн за Феле, јесу од највеће

важностп за спстематике; алп,као што ћемо доцнпје

впдетп, кад о генетпчкпм принцнпима класпФика-

цпје говорплп будемо, то нп мало нпје тако па-

радоксно, као што се на првн мах чпнп.

Прем да мн немамо никакпх спгурних сведо-

чанстава, да код органских створења постојн уро-

ђена тежња к прогресивноме развпћу, нпак то

неопходно следује, као што сам ја покушавао да

покажем у глави четвртој, пз настављенога де-

лања прпродног одбнрања. Јер најбоља одредба

која је пкада дата била високом мерплу органи-

зацнје, јесте, ступањ до којег су се партпје спе-

цпјалпсале плп диФеренцнрале, а н прпродно од-

бпрање тежп к тој дељп, по чем на тај начпн

партпје постају подобннје да Функцпју своју са-

вршеннје испуне.

Један знаменитн зоолог, г. Џорџ Мајверт не-

давно је сабрао све прекоре, којп су пзнесени

бплп, било од мене, бнло од другнх противу тео-

рвје природнога одбирања, како ју је основао г.

Уолес п ја, п ту збпрку нлустровао је с чудном
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вештином п снагом. На тај начпн уређенп изгле-

дају они страшни, као војска са заставама. И, како

нпје било у плану г. Мајверта да изпесе и раз-

лпчна Факта п посматрања, суиротна његовнм за-

кључењима, то је чптаоцу, којп жели измеритп

доказе обеју страна, остављено не мало усиља-

вања ума п сећања. Претресајућп поједине дога-

ђаје г. Мајверт ћутке прелази преко еФеката ра-

стеће употребе плп неупотребе органа, што сам

ја нзједна помпњао да је од врло велпке важно-

постп, п што сам пзнео у моме делу „Variation.

under Domestication“ у такој опшпрностп, као што

мпслим, да нпје нп један ппсац впше. Он катшто

узпма, да ја нпшта не приписујем варијацпјп, не-

зависно од прпродног одбирања, п ако сам ја у

делу горе поменутом скуппо велнки број добро до-

казанпх догађаја, како се впше ни у једном дру-

гом мени позпатоме делу наћп не може.Моје су-

ђење може бнтп нпје баш непогрешпво, алп по-

што сам пажљиво прочптао дело г. Мајверта, п

пошто сам свакп одељак његов споредпо с онпм,

што сам ја казао о томе, ја сам се тако јако осе-

тпо убеђен у општу пстпну закључења, до којпх

сам овде дошао, као никад дотле; па п ако су

она наравно прп тако замршеноне предмету из-

ложена многпм заблудама поједпнце.

Бало од сад, бпло до сад што је поменуто, еле-

свп ће прекорп г. Мајверта бнтп изложенп у овој

књпзп. Једна нова тачка, која је по прпчпнп за-

чудпла чптаоце, јесте: „да природно одбпрање

нпје кадро да објаснп почетне ступњеве корнснпх.
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структура*. Тај је предмет прпсно спојен с оним

о поступпдп карактера, коју често прати про-

мена Функције на прпмер, преображај рнбљега

мехура у плућа, —то су пак тачке, које ће у

последњој главп с двојаког гледишта нзложене

бнтп. При свем том, ја ћу овде да посмотрпм у

детаљу неке догађаје, које је г. Мајверт изнео,

бпрајући оне, којн су најпдустратпвнпјп, по чем

ми простор не дозвољава, да нх све скупа изло-

жпти могу.

ЖпраФа је својпм впсоким растом, јако проду-

женим вратом, предњим ногама, главом и језиком

чудесно прплагођена да брсти високе граве др-

вета. Она дакле може да дохватп храну ван гра-

нпца, до којпх досежу другп Ungulata нлп ко-

питари, којн с њом у нстом пределу жнве; н то

мора да је жпраФп од велпке користп у време гладп.

Niata - говедо у Јужној Америдп, показује нам,

како мала разлпчнца у структури може да учннн

велику разлпку за време таког периода у одржа-

вању једног жпвотињског жнвота. Та говеда могу

као п остала траву да пасу, алн с тога, што им

је доња вплпца нешто напред испала, не могу за

време суше, која се врло често повраћа, да бр-

сте гране дрвета, трску и т. д., на што су обична

говеда и коњп тада натерани, тако, да тад нн-

јата-говеда обично пропадају, ако их нмаоци њн-

хови не прпхране. Пре, него пристуним прекору

г. Мајверта, добро ће бити да још један пут

протумачнмо, како ће природно одбирање у свнм

обичним случајнма делати. Човек је модпФиковао
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неку своју животињу, а није на специјадне тачке

структуре њезине пазпо, простим чувањемп остав-

љањем за прппдод пли најбрже жпвотиве, као

што је јахаћп кон. и рт; или, као што је код

петлова мегданџија, изводећи пилиће од победо-

носнпх птпца. Тако јеиупрпроди. Кадје жираФа

постајала, онда оне индпвпдуе, које су највише

гране брстити могле, п које су биле кадре за време

глади дохватпти ма један-два палца впше од оста-

лих, бпле су често сачуване, јер су оне прекрста-

рнле цео предео пстражујући храну. Да пак инди-

видуе неких Фела често варирају мало релатпвном

дужином свију њпхових партија, може се вндетп

у многим делнма Исторпје Јестаствене, укојпма су

брижљиво мере нзложене. Те мале пропорцијоналне

разлпке, које су последпца закона растења и ва-

ријацпје, нпсу нн од какве користп илп важности

за већину Фела. Али, реклп бнсмо да је друкчнје
бпло прп постанку жпраФе, сматрајућп њезпн ве-

ројетнп хабптусжпвота; јер, оне пндпвпдуе, које

су ма којп део, пли внше делова свог тела нешто

дуже него обпчно пмале, у ошпте су у животу

остајале. И сад, те су се једпнке укрштале п од њнх

је пород остао, који је плп наследио псте телесне

особпне, пли, тежњу да варпра на нстн начпн;

док међу тпм оне једпнке, које су у томе по-

гледу мање поњеговане бпле, бпле су веома изло-

жене својој пропасти.

Мн впдпмо овде, да нпје нужно пздвајатп по-

једпне парове, као што човек чпнп, кад методно

усавршује врсту каку: прпродно ће одбнрање очу-
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ватн в тако вздвојнтв све оне пндпвпдуе, које су

напреднпје, давшп пм слободно да се укрштају,

а понпштпће све, које су у назатку остале. Тнм

дуго настављенпм процесом, којн са свпм одго-

кара ономе, што сам ја назвао одбирање утома

код човека, комбнновапвм без сумње наначпивеома

важан с паслеђеппм еФектом растеће употребе n.in

неупотребе партпја, пзгледа мп готово спгурно, да

је се један обпчан четвороногп копитар могао у

дкпраФу прометнути.

Противу тог закључења г. Мајверт наводп два

прекора. Један је то, да растећа велпчпна тела

неопходно захтева п растећп додатак хране, а

он сматра то, као „врло проблематпчно, да ли

штете, које отуда бпвају, у време скомрачења, не

ће превагнутпдобптке*. Алн, како жпраФе у стварп

многобројно жпве у Јужној Афрпцп, п како тамо

j пзобпљу пма некпх антплопа, које су највеће

на свету, веће од вола, то немамо узрока сумњатп

се, што се велпчпне тиче, да су допста отпре ту

жпвелп п поступнп ступњевп, који су као п сад

велпкој гладп пзложенп бплп. Спгурно је бпла од

неке корпстп прп постајању жираФе она подобност,

којом су оне могле дохватптп на сваком ступњу

растеће велпчпне њнхне сувпшак од хране, којн

недпрнут остављаху осталп копптари четвороноги

у пстом пределу. Прп том, не треба превпдетп

тај Факт, да увећавање тела служп као заштпта

протпв готово свију зверова оспм лава; п, да код

■жираФе њепа дуга шпја, п што дужа све боља,

као што је г. Чансп Рајт (Сћаппсеу Wrigth)
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приметно, служи као куда - стражара. А то је

узрок, као што сер Е. Бект.р (Beker) вели, што

ни једну животпњу нпје теже уловитн од жира-

Фе. Ова жнвотпња такође употребл>ује њену дугу

шију, као средство за обрану или нападај, за-

витлавајућп снажно своју главу наоружану тупим

рошчићима. Отхрањпвање сваке Феле ретко од-

ређујемакака корпст, већ уједињење свију вели-

кпх п малих.

По томе г. Мајверт пита, (и то је његов другн

прекор) кад је прпродноодбирање било тако снлно,

и кад је моћ бршћења високих грана од толнке

користп, онда, за што ннје други којн четвороноги

копптар добио дуг врат п висок раст, осим жи-

раФе, п, нешто мало мање кампле, гуанако и ма-

краухеннје? Илп, за што некн члановп те групе

нпсу добилп дугу њушку? Што се тпче Јужне

Афрнке, у којој су пређе жпвовала многобројна крда

жнраФа, одговор ннје тежак, и најбоље је одго-

ворнти једном илустрацнјом. На сваком пољу у

Енглеској, на ком и дрвета расту, впдимо, да су

коњп нлн говеда тачно до пзвесне виснне побр-

стнла п подравнпла нпже гране, н сад, каква бн

корпст бнла, на прпмер, овцама, које такође по

томе пољу пасу, баш и да пм се нешто мало вра-

товп продуже? У свакоме ће пределу једна вр-

ста жнвотнње готово сигурно моћи да дохватпвнше

него друга; п, готово тако исто сигурно, само та

једна врста, може у тој дељп своју шнју проду-

жнти природнпм одбирањем п еФектом растеће

употребе. У Јужној је Афрнцп утакмица око до-
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хватања внсокнх грана багреме n другнх дрвета

морала бпти између жпра®е п жпраФе, а не из-

међу жпраФе и другпх копитара.

За што пак у другим деловнма света, разлпчне

жнвотпње, које прппадају к пстом реду, ннсу до-

бпле плп дугу шпју пли њушку, не може се тачно

одговоритп, алп, н непаметно би бпло надати се

каком одређеном одговору на такво једно питаве,

као п на пнтање: за што се догађај један у нсто-

рпји човечанства није догодпо п на другоме ме-

сту, кад је се на једном догодио? Што се тпче

увета, којп одређују број н распростпрање сваке

Феле, мп о њима нпшта не знамо; шта впше ми

на нн то не бпсмо нагодптп могли, каква бп про-

мена структуре бнла корисна, да се ®ела кака на-

множп у каком новом пределу. До душе, можемо у

опште впдети, да су различнн узроцп моглп спре-

чптп развиће дугога врата нлп њушке. Да бп до-

хватпли лишће с велнке виснне (без пењања, за

што су копптари нарочпто рђаво конструпсанп)

потребно је да се тело знатно увећа; а ми знамо

да у некпм пределпма има нарочито мало велп-

ких четвороногих животиња, на прнмер, у Јужној

Амерпцп, при свом обиљу везином; док међу тпм,

у Јужној Африцп има их‘толнко, да се споредитн

не може. За што је сад то тако, ми не звамо, као

што не знамо, ни заштоје последњи терцијернп

перпод био много повољннјн за ексистенцнју њи-

хову, нег што је време садашње. Алп, бнли уз-

роци ма каки, ми впдпмо, да су једнп предели и

времена једна била много повољнија за развпће
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једног тако велпког четвороног., као што је жи-

раФа, него другп пределп п времена друга.

Да бп жпвотпња једна добпла структуру једну

спецпјално и веома развпјену, готово је неопходно

да се разлпнне друге њене партнје модпФикују

н узајамно прилагоде. Прем да свакн део тела мало-

варпра, ппак пз тог не следује, да ће нужнп де-

лови свакп пут вариратн у правом правцу и у по-

требном ступњу. По разнпм Фелама наших дома-

ћпх жпвотнња знамо, да деловп варпрају и на-

чпном п ступњем разлпчно, п да су једне Феле

променљивпје од другпх. Шта впше, баш п кад

згодне впрпјадије наступе, из тог још не следује,

да ће прпродно одбпрање моћп на њпх делатп и

проозвестп структуру, која ће по причпни бптп

Фелп на добро. На прнмер, ако број пндпвпдуа

које у једном пределу жпве, махом завпси од зве-

рова, спољнпх п унутрашњпх паразптапт. д.,

као што изгледа да допста тако често бпва, тада

ће природно одбпрање бптп мало кадро да што

урадп, плп ће знатно задоцнптп, хтевшп да ма

каку особену структуру модифнкује за дохватање-

хране. На послетку, природно је одбирање процес

лагапп, н пстн повољнп уветн морали би дуго

трајатп да бп ма какав впдљнвнјп еФект могао по-

статп. Оспм што можемо навестн таке неке опште

п неодређене узроке, мн цпсмо у стању објаснптп:

за што у многпм деловпма света четвороногп ко-

пнтарп нпсу добнли плп дужп врат, плп друга

кака средства, којнма бп u впсоке гране дрвета.

дохптатп моглп.
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Прекорп таке прпроде као што су горе поме-

нутп, бпл.п су управљени од впше писаца. У сваком

су случају различнн узроцп, оспм општпх горе

поменутнх, по свој веројетностп спречавалн, да се

природннм одбпрањем добпје структура, која бп,

као што се може мпслпти, бпла некој Федп на

добро. Један ме књижевник пита: за што ној нпје

добпо моћ детења? Ади, само се један трепутак за-

мпсдити треба, па да се внди, какав бп ужасан

сувшпак хране потребан бно, да птпцп тој да то-

дпко снаге, кодико бп јој нужно бпдо да теде-

спну своју кроз ваздух носити може. На окејан-

скпм острвпма жнве сдепи мнши н тудавп (Calo-

cepAalus Titulinus, seal) ,
адп на впма нема нп

једног земног сисара; сад, како су некн од тих

сдеппх мпшева особите Феде, то мора бптн да онн

одавна жпве на вихннм садашњнм жпдпштима.

С тога сер Ч. Чајед пита, наводећи у нстн

мах п неке раздоге као одговор; за што нпсу у

тим догађајпма сдепи миши и тудањп ua такнм

острвима таке Форме пропзведп, којпма би дакше

бпдо на земљи жпветн? Ади, тудањн би се неоп-

ходно прометнудп у ведпку земну месождеру жп-

вотињу; а сдепп бп мншн постадп земне бубождере;

првпма не би довољно пдена бидо, а слепнм би

мишевима бпдн онп инсектн храна, који по земљп

гамижу, и које већ одавна затиру рептндије пди

птице, које су прве наседиде већину окејанских

острва и пренспунпде их.,Само у извесним и осо-

беним уветима бива иоњегована поступида струк-

туре, која би свакоме ступњу једне мењајуће се
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Феде корисна бида. Једна, у строгом смисду земна

жпвотпва, случајно гонећп плен свој по пличи-

нама, по том по рекама пдн по језерима, може се

најпосде прометнутп у животпњу са свим водену,

п пркоситн валпма пространог окејана. Алп, ту-

лањп нпсу нашлп на окејанскпм острвима увете

повољне, да се поступно прометну у земну жи-

вотпњу. А, слепп мпшп, као што је напред било

показано, по свој прплицп, добили су крила своја

пзнајпре онако, као тако зване летеће-вевернце

које су покушавале да полетаре кроз ваздух с др-

вета на дрво, у намери да тако измакну испред

непрпјатеља њпхових, илп да се сачувају од пада.

Кад је пак већ једном моћ правог летења задоби-

јана, то она, бар у горњој цељи, не ће никако

устукнутп, нптп ће спасти на слабачко подета-

рење кроз ваздух. И код слепих мпша, наравно,

као п код другпх птпца, могу крнла јако смањена

бпти по велпчинп, плп се могу неупотребом п са

свим изгубитн; алп, у томе би догађају неопходно

вајпре морало бнтн, да слепп мпши задобпју моћ

брзог трчања по земљп, п то помоћу само њпхових

стражњих ногу, тако, да се могу у утакмицу пу-

стпти с птицама п другпм земним жнвотпњама; а

за такову промену слепи мнш пзгледа да Је за

чудо рђаво прнлагођен. Та нагађања поменули

смо само за то, да покажемо, како је прелажење

структуре, код кога је свакп ступањ пробитачан,

посао врло комплпкован; пда нп мало није чудно,

ако се у неком засебном случају прелаз није деспо.

На послетку, не један књнжевнцк пнтао је: за
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што нека жпвотпва пма душевне моћп развнјенпје

од Другпх, кад је то развиће свима на корпст?

За што мајмунп немају пнтедектуадну моћ човека?

Могдп бнсмо разднчне узроке навестп. Адп, како

бп то нагађања бпда, п како се њпхна редативна

веројетност не може проценитп, то нпје нотребно

ни наводптп пх. Шта впше, не треба се нп на-

датп дефпнптпвном одговору на то пптање, по

чем впднмо да нп простпја пробдема нпје решена,

на пме, за што од две расе дпвљака једна стојп

впше од друге на скадп цивндпзације; а то прет-

поставља по свој прндицп увећану мождану моћ.

Мп ћемо да се вратимо Мајвертовим другнм

нребацпвањпма. Инсектп су често обране своје

радн надик на разне предмете, на зедено пди

опадо дпшће, на сухе гране, на маховпну, на

цвеће, на трње, на поган тпчпју п на жпве пнсе-

кте; адп на ову посдедву тачку ја ћу се по том

вратнтп. Надпчност је често за чудо ведпка, п

нпје само на боју огранпчена, него се пружа та-

кође и на обдик, па ћа и на начпн како се ин-

сектп држе. Гусенпце, које непомпчпе изгдедају

као мртве гране од жбуна којпм се хране, пред-

стављају нам диван прпмер надпчностп тога рода.

Сдучајевп подражавања такнм предметпма, као

што су птпчпја поган, ретки су п пзузетни. 0 тој

стварн г. Мајверт примећује говорећи: „како по

г. дарвиновој теорији постојп стадна тежња к не-

одређеној варпјацпјп, и како ће маде почетне ва-

рпјације бити у свим иравцима ,
то оне морају
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тежити да једва другу неутраиишу, нс поиетка

морају градити тако несталне модиФпкације, да је

тешко, ако не и немогућно појмити, како таке

неодређене осцндацпје бескрајњих иочетака икад

могу пронзвестн довољно видљиву надичност с

днстом, бамбусом, ндн с другим какпм предметом,

тако, да их Природно Одбирање може докопати и

овековечптп
а

.

Но, у свима горе поменутим случајима, инсекти

у њнхном почетном стању без сумње диче, прем

да грубо п случајно, на какав предмет, који се оби-

чно находи на жшшштима њиховпм. Ннти је то

са свим неверојетно, кад узмемо у обзнр готово

безброј околних предмета п различност облпка п

боја, код множнне пнсеката којн постоје. По чемје

нека груба налнчност неопходна за првн мах, то

нам је разумљпво за што веће и впше жнвотпње

(окром рнбе у колпко је менп познато) заштпте

радп не лпче на специјалне предмете, већ само

на површпну, која их обпчно опкољава, п тад по-

главито бојом. Ако узмемо, да је пнсект један пс-

коно случајно наличио у неку руку на суху грану

пли на увелп лпст, п да јелагано варпрао у мно-

гпм правцнма, онда ће све оне варпјацпје којпма

је пнсект поглавнто налпк постајао на те предмете

п које су му пшле на руку да се сакрпје, бнтп

очуване, а друге варпјацпје биће пренебрегнуте

п најпосле ће пх са свпм нестати, плп ће бпти

уклоњене, ако чине да пнсект мање лпчи на пред-

мет коме подражава. Допста, прекор г. Мајверта
био бп значајан, кад бпсмо мп покушавалп да про-
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тумачпмо горњу сдпчпост незавпсно од прпродног

одбпрања, самом кодебљпвом променљпвошћу; адп,

овако како ствар стоји, он не значп нпшта.

Тако дсто, ја не могу да впдпм нпкакву моћ

нн у тешкоћп г. Мајверта, што се тпче „посдед-

њнх црта савршенства прн подражавању
11

,
као што

је, на прпмер, догађај с пнсектом KOjera је опп-

ао г. Уодес, којп се зове Ceroxylus laceratus, п

којн дпчн „на штап обавпјен маховпном која гмиже

иди jungermanni-OM“. Слпчност је та тако ведпка,

да је један урођенп Дпак тврдпо, есу дпснатп

пзраштајп донста маховнна. Инсекте затпру птпце

и другп душманп, којпх је впд по свој прплпци-

оштрпјп од нашег, и свакп ступав налпчности,

којн инсекту помаже да се сакрпје п да невиђен

остане, пде му на руку да га одржп; па наразно,

што је год налпчност савршенпја, то је све за пн-

секта боље. Посматрајући прпроду разлпке између

Фела у групи која обухвата н горе поменутог Се-

roxylus-a, не пзгледа нам нпшта неверовно, што

је пнсект овај варнрао у неправплностнма његове

површпне, п што су те неправплностппостале внше

мање зелене боје; јер, у свакој групп, карактерп,

којн се код разлпчнпх Фела разликују, јесу нај-

склоњенпјп да варирају, док су међу тнм гене-

ричнп карактерп, плп онп, којп су општи свпма

Фелама, најсталнијп.

Гринлендскп је кит једна од најчудноватији жи-

вотпва на свету, и тако звани Фишпан, плп кптова-

кост, јесте једна од највећпх особпнањеговпх, Фпш-
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пан гради један ред пдоча, окодо 300 на број, а на

свакој страни горње видице, и оне су са свим попре-

ко подожене према дугој осовинп уста. У гдавном

реду има некодико потчиаеннх редова. Крајевп

и унутрашве ивице свију пдоча јесу рашчешљане

у круте ддаке, које покривају цедо циновско. непце,

н сдуже као цедидо за воду, задржавајући еићу-

шнп пден, о ком ова ведика жнвотиња живп. Сре-

дња п најдужа пдоча код грендендског кнта јесте

десет, дванаест, па ћа и петнаест стопа дугачка:

адп код разних Феда китова та је дужина по-

ступна. Средња је пдоча код једне Феде, по г. Скор-

збп (Skoresby) четирп стопе, код друге три, а код

остаднх по осамнаест падаца, и само код Ва-

laenoptera rostrata около девет падаца дугачка.

Каквоћа је Фишпана такође раздична код pas-

лпчннх Феда.

0 Фишпану г. Мајверт велп говорећп: „кадје-

дном до таке ведпчине п развпћа дође, да је у

опште корпстан, онда ће његово одржавање п уве-

ћавање у корнсним границама само природно од-

бирање унапредпти. Адв, како да се дсбије по-

четак тако корпсног развића?“ У одговор томе мо-

глп бпсмо запитатп: за што нпје могао пређашњп

прародптељ кптова с Фишпаном имати уста онаке

конструкцпје, као што је пачпјн кљун са ламелама?

И патке се хране као п китовп тнме, што цеде

воду п мутљаг; то је узрок, што се Фампднја па-

така по катшто још зове п Criblatores, пдп цеди-

лпце. Ја се надам, да мн се овде не ће подметнутп,

као да ја мислпм, е су прародитељп китова с фпш-

336РАЗЛИЧНИ ПРЕКОРИ ПРОТИВУГл. VII.



паном, у ствари пмадп онако ламелпсану усну

шупљпну, као што је пачији кљун. Ја желпм само

показатп, да то нпје неверојетно, п да су се без-

бројне плоче Фпшпана код гренлендског кпта

могле развптп од такпх ламела крајњим а поступ-

нпм ступњевпма, од којпх је свакп бпо корпстан

имаоцу свом.

Кљун је патке кашпкаре (Spatula clypeata, sho-

veller-duck) много велпколепније п комплпкова-

нпје структуре вего уста кнта. Горња је внлица

наоружана са сваке стране (код једпнке коју сам

ја испптпвао) једним редом илп чешљем од 188

танкпх еластпчнпх ламела, које су косо тако за-

рубљене да пмају врхове, п постанљене су попречно

према уздужној осовпни уста. Оне почпњу од не-

баца, и прптврђене су једном гппком мембраном

уз стране вплпце. Оне које по средпнп стоје нај-

дуже су, будући око једне трећпне палца дугачке,-

и излазе на 0,14 палца пспод пвпце. На њнхној

основи има један кратак резерван ред од косих и

попречно лежећпх ламела. У тим разним тачкама

оне наличе на Фпшпанске плоче у устнма кита. Алн,

к крају од кљуна оне се веома разлпкују, по чем

оне ту унутра излазе на помол, у место да су управ

на нпже оборене. Цела глава кашикаре, прем да

несразмерно мање масивна, чинп око осамнаести

део дужине главе једног средњег велпког Balae-

noptera rostrata, код које је Феле Фишпан само

девет налаца дугачак; тако, да кад бпсмо главу

патке кашикаре онолико дугачку начиннти могли,

колика је дуга глава у Balaenoptera, онда би ла-
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меле њезпне биле шест падаца дугачке, то јест

•биле бп две трећпне дужвне Фишнана код те Феле

китова. Доња внлица је код кашикаре наоружана

ламелама једнаке дужпне с онима горвдш, алн су

Финпје; п будући тако наоружана она се значајно

разликује од доње вплице кита, која нема фиш-

пана. С друге стране пак, крајевн су тих доњпх

плочпца у Фпне четкасте врхове пзвученп, тако да

тпм опет много лпче на Фишпанске плоче. У роду

Prion, Једном члану особене Фамилије Procelaria*

само на горњој вилици имају ламеле добро развч-

Јене п изашле на помол пзван пвпца, тако, да кљун

тпх нтпца налпчп у томе погледу на уста кпта.

Од впсоко развијене структуре кљуна кашп-

каре, можемо (као што сам пзвештајпма п пспп-

тпвањпма оних ексемплара поучен, које мп је г.

Салвпн (Salvin) нослао) бзз велпког прекида реда,

што се целп сходне направе за цеђење тпче, прећп

кљтну Merganetta armata, и у неку руку к кљуну

Aix sponsa, а преко овога к кљуну обпчне патке.

У те носледње Феле, ламеле су много веће него

код кашпкаре, п чврсто су на стране пвцце утвр-

ђене; пма пх само око 50 на број са сваке стране,

п са свпм се не помаљају пспод нвпце. Оне су

горе попреко зарубљене, пс прозрачнпм, чвр-

стпм ткањем покрнвене, као за мрвљење хране.

Ивпце доње вплпце пзукрштане су многобројнпм

финпм нречкама (ridges), које се врло мало по-

маљају. Прем да је по томе овај кљун пзостао

што се цеђења тпче пза кљуна кашпкаре, ипак ова

нтпца, као што је свакоме познато, стално га упо-

338РАЗЛПЧНИ ПРЕЕОРП ПРОТИВУГл. VII.



требљује у тој цељн. Има других Феда, као што

сам од г. Садвина чуо, код којпх су ламеле много

маве развпјене, него код обнчне патке; алп, ја

пе знам, да лп оне употребљују кљунове њпхове

за цеђење воде.

Да се окренемо к другој групп исте Фамплпје.

Код египатске гуске (Chenalopex) кљун веома лнчп

на кљун обпчне патке; алп, ламеле нису тако

многобројне, нптп међу собом тако разлпчне, нити

се толико јако посувраћају унутра; па ппак се

та гуска, као што ме је г. Бартлет (Bartlett) нз-

вестпо „служп својнн кљуном као п патка, пзба-

цујући воду кроз ивпце“. Међу тпм, њезпна је

главна храна трава, коју она пасе као н обпчна

гуска. Код ове последње птпце, ламеле су на гор-

њој вплицп много грубље, него ли код обичне

патке, п готово се сливају, пма их од прплике 27

на број на свакој страни, п свршују се горе дуг-

метпма, као зубнма. И непце је такође покрнвено

тврдпм округлим квржпцама. Ивнце доње ви-

лице пмају зубе, којп се веома напред пстичу ,

и којп су грубљн и оштрпји него код патке. Обична

гуска не цеди кљуном воду, већ га употребљује

нскључно да псцепа нли да псеца зелен, а за ту

јецељтако дивно прилагођен, да тако може откп-

нутп травку, као готово нп једна друга животиња.

Има других Фела гусака, као што сам од г. Бар-

тлета чуо, код којпх су ламеле мање развпјене
него код обпчне гуске.

Мп видимо дакле, да се члан један из Фами-

лпје патака, коме је кљун конструисан као код
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обичне гуске и прилагођен само за пасење; пл.и

ћа, да се члан један, који пмакљун с мање раз-

вијеним ламелама, може прометнути малим про-

меннцама у Фелу, као што је егппатска гуска,

по том у Фелу као што је обична патка, п,

најпосле, у Фелу као кашпкара, која пма кљун го-

тово нскључно прилагођен за цеђењеводе; јер та

птица тешко да може употребитн икоји део свог

кљуна оспм кукљастог врха, да ухвати н раз-

дроби чврсту храну. Гушчијп кљун, дакле, могу

додати, може се прометнути малим променама j

вљун с пспалпм на траг посувраћеним зубима,

као што је кљун Merganser-a (једног члана ове Фа-

мплије), којп служп сасвнм другој цељи, да хвата

живе рпбе.

Вратимо се кптовнма. Hyperoodon bidens нема

правпх зуба у Функцнјоналноме ставу, већ му је

непце, по речпма Наспеда, (Lacepede) храпаво од

малпх, неравних, тврдих, рожних, квржпца. С тога

дакле, нпшта није неверојетно, ако узмемо, да су

некп ранпјп Cetacea ималп такове рожне квржнце

по непцпма, само правнлнпје поређане, које су нм

као горе поменута дугмета на гушчнјем кљуну

помагале да ухвате плн раздробе храну. Ако је

пак то тако, онда, тешко да се може нпјекати е

су се те квржпце варијацијом п прпроднпм одби-

рањем могле прометнутп у ламеле онако разви-

јене, као што пх впдпмо код егнпатске гуске; у

ком бн случају оне служпле п једном н другом,

то јест, п за хватаве предмета п за цеђеве воде; по

том, у ламеле, као што су оне код домаће патке;.
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и тако даље, док није постао кљун онако конструн-

сан,као што је кљун у кашпкаре, у кол сдучају пс-

кључно сдужп као апарат за цеђење. С овог ступња,

на ком су ламеде две трећпне дужпне ндочакп-

товпх Balaenoptera rostrata, можемо посматратп

поступпду код Cetacea који још и данас жпве,

п преко ње можемо прећп к анормнпм пдочама

грпдендског кпта. Нитп овде п најмање сумње

може бнтп, да је свакп ступањ па тој скади мо-

гао бптп онако псто пробитачан некпм пређаш-

њпм Cetacea-ма, код којпх су се Фувкцпје партпја

дагано мењале за време прогреса развпћа, као што

је корисна поступица у кљуновпма раздпчних сад

експстујућпх чданова Фамидије патака. Ми треба

да се сетпмо, да је свака пачпја Феда издожена

жестокој борби за опстанак, н да структура сва-

ког делнћа њезине грађе, мора бптп депо прпда-

гођена на њене жпвотне увете.

Pleuronectidae пди пверци
1

знаменпти су сво-

јим несиметричним тедом. У покоју оне деже на

једној страни, у ведпком броју Феда на девој,

катшто пак п на десној странн; код одрасдих

ексемплара сдучајно се дешава н аспметрија на

обрат. Доња страна, пдп површина на којој рпба

почпва, дичп на првп погдед као трбушна по-

вршина обнчне рибе. Она је беда, у многом по-

гдеду сдабпје развпјена него горња страна, с боч-

нпм перајпма, који су чешће мање ведичине. Адп,

1
и своља, своја ипо В}тку, и илоча по Шулеку. Пр.
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очи показују најзначајнију особину, јер су оба ока

на горњој странн гл.аве. До душе, у време ране мла-

дости, очп стаје на две супротне стране, али тад

је н цело тело свметричније, и обе су стране

једне боје. Но на скоро започиње оно око које

је на доњој странн бидо, лагано око главе да пре-

лази на другу, горњу страну, прп том не иде оно

правде по преко кроз лобаву, као што се пређе
мпслило да јест. Сад је са свпм очевидно, да када

се доње око не би овако облазећп помакло, оно

не бп ни од каке корнстп могло бнти тој рпбн,

која у свом обичноме положају лежп на једној

странп, Доње би око такођер могло врло лако по-

вређено бити песковитим дном. Да су плеуронек-

тиде врло дпвно прплагођене на њпхну плоснату

н несиметрпчну структуру, за њнхан хабитус у жн-

воту, потврђују многе Феле, као што су Solea,

Platessa пт. д., које су врло обпчне. Езгледа,

као да је главна корист од тога у томе, што су

заклоњене од непрпјатеља њпховпх н што пм је

на дну лакше до хране доћп. До душе, разлпчнп

члановп Фамплпје, као што Шјете велп представља-

ју : „дугачку серпју облнка, којп показују поступни

прелаз од Hippoglossus pinguis-a, којп нп у колпко

значајно не мења облпк свој у ком је пз јајета

изашао, па до Solea, које су са свпм на једну

страну преврнуте“.

Г. Мајверт узео је тај случај, па велп, да се

нагла, спонтана трансФормацпја у положају ока

тешко зампслптн да, пјаседоиста потпуно с њпм

слажем. По томе додаје говорећп: „ако је пре-
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лажеље било поступно, онда још далеко није јасно

како је тако помпцаве једнога ока, за тако малп

разломак према целом удаљењу друге стране главе

могло бнтп корпсно пндпвпдујп. Шта внше, пз-

гледа, као да така почетна Формацпја мора пре

шкодљпва битп к
. Алп, одговор том прекоруможе

се наћп у врснпм посматрањпма г. Малма (Malm)

која су публпкована 1867. Pleuronecticlae док су

врло младе п спметрпчне,н док пм још очп стоје

на две стране од главе, не могу дуго да стоје у

вертпкалноме положају, што им је тело преко мере

впсоко, што су нм мала бочна пераја, п што не-

мају рпбњег мехура. Оне се дакле брзо уморе, па

падну на дно на једну страну. Межећп тако у по-

коју, оне често изврћу оно доње око те њпм ns-

впрују на впше, као што је Малм посматрао; и

то оне чннетако јако, да се око пзбуљи ћа впше

горњега дела орбпте. МеЗју тпм се повпје међ очима,

као што се то врло лепо впдети могло, привремено

намрште. Једном прплпком Малм је впдео како

један рибпћ дпже и спушта своје доње око у уга-

оној велпчннп око седамдесет степена. Треба нам

се сетптп, да је лобаља у овако раној доби хр-

скавичава и гнпка, тако, да лако попушта делању

мпшпћа. Тако псто познато је, код впше животиње,

па ћа п после ране младостп, да лобања попушта

и своју Форму мења, ако се кожа плн ако се мп-

шпћп у след болести пли иначе случајно стално

згрче. Код дугоухих пптомнх зечева, кад једно

ухо напред п на ниже внсн, онда повлачи тежп-

ном својом све коске лобање на ту страну, као
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што показује слпка коју самја изнео. Малм тврдн

да рпбићп Perca, Salmo п многпх другпх спме-

трнчних рпба, чпм се излегу, пмају обичај да се

случајно на дну, на једној страни, одмарају ; п он

је често посматрао како п они своје дон>е око пз-

врћу, хтевшп впше себе да погледају, а тпм се ло-

бања њпхова малчпце пскрнвп. У осталом онп могу

на скоро да се псправе у вертпкалнп положај, с

тога код њпх п ннје ппкакав сталнп еФект бстао,

Међу тпм, код плеуронектпда, што је год риба ма-

торнја, то све впше лежп наједној странп, с тога,

што јој тело све плоснпје бнва; п ту је сталан

еФект пропзведен на облпку главе п у ноложају

очпју. Судећп по аналогпјп, тежња к пзвртању

без сумње ће бптп увећана прпнцппом наслеђа.

Шјете верује, на супрот некпм другим јестастве-

нпчарпма, да су плеуронектпде неспметрпчне ћа

п у ембрпскоме стању; а, ако је то тако, онда

нам је разумљпво, за што неке Феле, док су младе,

обпчно падају на леву страну п на њој леже, а

друге опет на десну. Малм додаје, утврђујућп

горње гледпште, да маторп Trachypterus arcticus,

којп нпје члан плеуронектпда, на дну почпва на

левој странп, п плпва дпјагонално кроз воду; п

код те су рпбе, као што се говорп, две поле од

главе нешто песпметрпчне. Наш велпкп рпбозналац

др. Гпнтер, завршује свој Пзвод пз малмовог дела

говерећп: да „ппсацвеома просто тумачп абнормно

стање плеуронектопдаI'.

По овоме дакле, впдпмо, да се првп прелазнп

ступњевп ока с једне стране главе на другу, (о
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којима г. Мајверт мпслн да могу од штете бптп)

могу прпппсатп без сумње пробптачноме хабптусу,

како по пндпвпдују тако п по Феду, да лежећп по-

ребаркепокушавапогледати впше себе сокаобадва.

Такођер бп моглп прпппсатп наслеђеном еФекту

употребе Факт, што су уста код различних врста

плеуронектпда окренута доњој површпни, по чем

су вплнчне костн јаче н снажнпје на оној странп

главе, где ока нема, него ли на другој, а то с тога,

као што др. Тракер (Traqnair) мпслп, да лакше

храну с дна дохптају. С друге стране опет, неупо-

требн се може прпппсатп неразвпјенпје стање целе

доње половпне тела, заједно с бочнпм перајпма,

прем да Јарел (Tarrell) мпслп, да је смањена велп-

чина тпх пераја пробптачна рпбп, „по чем тпм мање

простора за њихно делање пма, него лп за већа

горња пераја“. Можда се п мањн број зуба у сраз-

мерп четирп до седам у горњој половпнп вплнце,

према двадесет п пет до трпдесет у доњој половннп,

код Platessa communis, (plais) може прпппсатп не-

употребп. Из тога пак, што је трбушна површина

безбојна код већине рнба н многе друге животпње,

с правом можемо закључптп, да се п код плеуро-

нектпда одсуство боја на оној странп, која је доња,

па све једно сад, бпла то лева плп десна, може при-

писатн одсуству светлостп. Алп, не може се ми-

слптп, да се особпте пеге па горњој површпнп, које

изгледају на лпк пешчанога дна морскога; нли, да

се моћ некпх Фела, као што је недавно Пуше (Pou-

chet) доказао, да мењају боју своју према околној

поврганнп; нлн, да се коштанп израштаји на горњој
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странн Khombus maximus-a, могу прнпнсатн

делању светлости. Овде је по свој веројетностп

прпродно одбпрање пграло ролу, као п при прн-

лагођпвању општег облика тела овпх рпба, н мло-

гпх другпх особпна у њихном хабптусу живота.

Мп не смемо заборавитп, као што сам ја п на-

пред нагласио, да наследнп еФектп увећане упо-

требе партнја, а може бптп п њпхове неупотребе,

бивају ојапани одбпрањем прнродннм. Јер се на

тај начин одржавају све спонтане варпјадије узгод-

ном правцу; као п оне пндизпдуе, које у најве-
ћем ступњу наследе еФекте од увећане н пробп-

тачне употребе какве партнје. Колпко се пак у

сваком засебном случају пма приппсатпеФекту упо-

требе, а колпко прпродноме одбпрању, пзгледа да

је немогућно определптн.

Могу навести још један прпмер структуре је-

дне, која по прпчпнп свој постанак пма прнписатп

нскључно употребп плп хабптусу. Крај од репа

код некпх амерпканских мајмуна, претворен је

у чудесно савршенп орган за хватање, н служн

као пета рука. Један крнтпчар, којп се сг. Мај-

вертом у свпм сптнпдама слаже, велп о овој струк-

турп: „Немогуће је вероватп, да је у некоме броју

годпна прва мала почетна тежња да хвата, могла

очуватп жпвот оне пндпвндуе, код које се поја-

впла, нлп да је увећала нзглед, да ће пматп н

отхранптп потомство“, Алп, нпје нужде нп веро-

ватп тако шго. Хабнтус, а то већ претпоставља да

се нека корпст отуда пма, па било велика нлп мала,

по свој веројетностн бпће довољан за то. Брем
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(Brehm) је впдео једном мајмунчад једнога афри-

канскога мајмуна (Cercopithecus), како су се ру-

кама обесила о трбушну површпну њихне матере,

u у исти мах како су маде репиће своје обавиди око

матерпна репа. ПроФесор Хенздо (Henslow) др-

жао је неколпке мише (Mus messorius) у затвору,

који немају репове по структурп за хватање уде-

шене; па је нпак често впђао, како они завпју ре-

пиће своје око грана једног жбуннћа, којп им је

он у кавез метнуо, и како се тпме прп пузању

помажу. На то надпк нзвешће пмам од др. Гпн-

тера, којп је ћа впдео једног мпша, како се ре-

пом закачио, па впси. Да је mus mussorius у стро-

гом смпсду жпвотнња, која се по дрветпма вере,

можда бп и реп његов по структурп бпо орган

за хватање, као што је код тодпкпх другпх чда-

нова пстог реда. За што Cercopithecus, посматра-

јућп начпн жпвота његовог у мдадостп његовој,

није добио такав реп, тешко да се може казати.

До душе, могућно је, да је дуг реп тога мајмуна

њему од веће корпстп, као орган за одржавање

равнотеже при његовим горопаднпм скоковпма,

него дп као орган за хватање.

Дојке-ждезде јесу опште дедој кдаси сисара, и

неопходне су за њпхну ексистенцију; оне су се

данде мораде развитп у веома раноме перподу, а

међу тпм, ми нпшта сигурно не знамо о њпхном

начпну развпћа. Г. Мајверт ппта: ,Је ди појамно,

да мдад ма које животиње буде од пропастп спа-

сена тиме, што је посада сдучајно једну кап једва
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хранећпве течностп, из случајно хипертроФичне

кожне ждезде своје натере? Па, баш и кад бп то

бпдо тако, ипак, каквп су пзгледп, да се таква

једна варијацпја устанп?“ Ади, овде нпјв' хај до-

гађај депо представљен. Већина сдедбеннка хео-

рије еводуције признаје, да су се сисарп развиди

од једне торбарске Форме; а ако је то тако, онда

су дојке-ждезде мораде најпре у торбн развп-

јене бптп. Код рпбе Hippocampus не само да се

јаја издегу, него се ћа п млад задржава једно

време у кесици оваке природе; шта внше, један аме-

рикански јестаственичар, по имену Наквуд (Lock-

Avood) верује по ономе, што је сам впдео прн раз-

внћу рибица, да се оне хране некпм секретом кож-

нпх ждездица кеспце. Сад, нпје дп бар могућно,

да је мдад могда бптн на сднчан вачпн храњена

и код давнашњих прародитеља сисара, готово још

пре оног времена, у коме онп, као таки п незасду-

жпваху да тако названи буду? И у томе догађају,

пндпвндуе, које дуче течност у неком степену јаче,

пдн на начпн најхранећивпјп, тако да она пма

прпроду мдека, у дугоме ће времену пматп већи

број добро отхрањенога потомства, него пндивп-

дуе, које дуче мадо течности; а тпме ће опет ко-

жне ждезде’, које су хомодоге дојкама, усавршпти

се п постатп радљпвпје. То се сдаже с веома ра-

спростртпм прпнцппом спецпјадпсања, да ће жде-

зде на једноме месту у торбп, бптп развпјеније

од остадпх; п тако ће начинптп сису, адп пз-

најпре спсу без брадавпце, као што то видпмо

код Ornithorhyncus-a
, којп стојп на крају серпје
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снсара. Каким су пак чпнпоцнма жлезде на јед-

номе нзвесноме простору постаде већма спецпја-

ллсапе, него на другом, ја се не усуђујем казати,

да ли од честп компензацпјом растења, плп еа>ек-

тима употребе, плн прпроднпм одбирањем.

Развпће жлезда-дојака не би бпло нп од каке

корпстп, ннтн би могло постатп природнпм одбп-

рањем, догод млад у пстп мах не бп бпла кадра,

да секрет њпхан у себе прпмп. Увпдптп, како је

млад спсар пнстпктпвно научпо да дојп дојку,

нпје нп мало теже, него увндитп, како је пнленце

у јајету још научпло, да прокљује љуску, удара-

јућп је својпм спецпјално за то прплагођенпм кљу-

нићем; нли увндети, како је паучпло, да тек што

се пспилпло, већ кљуца храну своју. У такоме до-

гађају, најверојетнпје мп решење пзгледа, оно,

које узпма, да је хабптус изнајпре задобијен прак-

тпком у одраслпјем стању, па је по том пренет

на потомство у ранпју доб. Али, веле, да млади

кенгур не спса, већ само внсн о брадавпци ма-

тере своје, која пма моћ, да убрпзгава млеко у

уста свог беспомоћног п полу-недонешеног по-

рода. 0 тој ствари прпмећује г. Мајверт говорећи :

.*Кад не би особнте направе бнло, кенгурче би се

морало пеопходно угушпти, јер бн му млеко у

душнпк отпшло. Алп има таква једна спецпјална

направа. Гркљан је тако продужен, да улазп у

стражњп крај носнога пролаза, п тако је подобан

да оспгура слободнп прпступ ваздуха у плућу, док

млеко безопасно пде крај обојнх страна тако про-

дуженог гркљана, п тако спгурно пада у ждрело
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нза њега“. По том, r. Мајверт ппта, како је прп-

родно одбнрање устранило код одрасдог кенгура

(п код многе друге жпвотиве, претпостављајућп,

даје она потомак једнога торбарског обдпка) ,ову

бар са свим невину п нешкодљиву структуру?“.У

одговор на то, могдо би се нагађатп, да би гдас,

који је без сумве од ведпке важности за многу

жпвотињу, једва могао бптп употребљен у пуној

сназн, догод гркљан удазн у носнп продаз; а про-

Фесор Фдоер (Flower) саопштно мн је, да би та

структура бнда веома незгодна за животпњу, која

се чврстом храном хранп.

Сад ћемо за часак да се сврнемо к ннжим одељ-

цпма жпвотињскога царства. Echinodermata (мор-

ске звезде, морскп јежеви пт. д.) имају знаме-

ннте органе, који се зову педидедарије (Pedicella-

riae), п којп се састоје, кад су са свим развпјенп,

из трокракпх кдешта то јест, пз кдешта, које

пмају трп зупчаста крака, којп тачно један у

други хвата, н којп су стављени на врх једне

покретне држаље, којом мишпћи крећу. Те кдеште,

могу врдо чврсто да шчепају свакојаке стварн,

п Адександер Агњсп впдео је једног Echinus-a,

пдп морског јежа, како је врдо брзо један део

екскремента шорао од једннх кдешта к другимаг

по пзвесној дпнпјп теда свог, у намерп, да шкољку

његову трудеж не дотакне. Адп, нема сумње, да те

педицедарије, осим удаљавања гада сваке врсте,

сдуже још п другпм Функцпјама; п једна од њпх,-

као рекдп бн смо да је обрана.

С погдедом на те органе, г. Мајверт, као и у
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многпм другим напред поменутпм прпдпкама, ппта:

,Кака ће корпст бптп од ирвог рудиментарног по-

четка такпх структура; п, како је могао такав по-

четнп пупољак икад сачуватп жпвот ма цигло јед-

нога ехпнусаР Па онда, додаје говорећп: ,шта.

впше, баш п нагло развпће акцпје шчепавања (snap-

ping action) нпје могло бптп корисно без слободно

покретљпвога држаља, нптп бп држаље опет могло

што учннптн без вплнца, које могу да шчепају;.

а допста, ни једна спћушна, само неодређена ва-

рпјацпја, нпје могла снмултано развптп те ком-

плпковане коордпнацпје структуре; башптп то',

пзгдеда, не чинптп нпшта друго, до тврдптн је-

дан замршенн пародокс“. Ади, ма колико да пз-

гдедају пародоксне г. Мајверту трокраке кдеште,.

непокретно за основу утврђене, адп кадре да

шчепају, Факт је, да допста таке кдеште по-

стоје код неких морских звезда ; п појамно је, ако

оне бар од честп сдуже као средство за обрану.
Г. Агт,сп, којега ведпкој добротп ја сам обвезан за

многа нзвешћа о овом предмету, пзвестио ме је,

да пма другпх морскнх звезда, код којпх је један

од трп крака кдешта редукован, да носп остада

два; п опет, да пма других родова, код којнх је-

трећп крак потпуно пзгубљен. Код Echinoneus-a,

г. Перпјер (Perrier) оппсао је шкољку с две вр-

сте педпцпдарпја; једне надиче на педпцндарије

Echinus-a, а друге на педицпдарпје Spatangus-a.
Тп су догађајп увек пнтереснп, јер нам показују

начпн прпвидно нагдога предажеља, пометањеи.

једнога од два стања једног оргапа.
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Што се стуињева тпче, којпма су се овп чудшз ор-

ганп развпли, г. Агбсп по својпма властптим пстра-

живаљима п по пстражпвањима Мнлера, мпсдн, да

се u код морскпх звезда п морскпх јежева педи-

целарије морају сматратп као модпФпковане бодље.

То се још закључптп може п ио њпховом начнну

развпћа, како код индпвидуа, тако и по дугпм н

савршенпм серијама поступицекод разлшчних Фела

п родова, почев од просте гранулацпје, па до

обпчне бодље, н до савршене трокраке педнцела-

рпје. Поступпца се ћа пружа п до самог начнна

како су обичне бодље и педицеларије с њиховим

кречнпм држаљама зглобљене за лубуру. Код не-

кпх родова морскпх звезда, могу се наћп „ком-

бннацпје, које су за доказ потребне, да су педп-

цпларнје само модиФиковане и разрачваее бодље*.

Тако пмамо сталне бодље с трп на једнаком уда-

лењу стојећа, зупцаста, покретна крака, зглобљена

блпзу њпхове основе, и горе впше на нстој бодљп

три друга покретна крака. Сад, ако последње ски-

немо с врха бодље, онп у стварп представљају грубу

трокраку педпцеларпју, п така се може впдетп на

пстој бодљп заједно с трп нпжа крака. У овом

је случаЈу очевпдна пстоветност прпроде пзмеђу

кракова педпцеларпје п покретнпх кракова је-

дне бодље. У опште се прпзнаје, да обпчна бо-

дља служп на обрану; а ако је то тако
, онда

нема нпкаког разлога за сумњу, да п овп још зуп-

цастп п покретљпвн крацп служе у пстој цељн;

шта впше, онн ће службу своју много боље вр-

шптп, чпм стекавшн се заједно, раде као орган
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за хватање пдн шчепавање. С тога ће по овоме

свака пова поступица, од обпчне непокретне бодље,

до непокретне педицидарпје бпти од услуге.

Еод пзвеснпх родова морскнх звезда, органп

ови, будућп непокретнп, плп углављенп у непо-

кретног носпоца, постављенп су на врх једне гипке

u мпшпћне прем да кратке држаље; п у томе до-

гађају онн мора бнтп да служе u још какој спо-

редној фтнкцпјп, окром обране. Код морскпх је-

жева могу се ступњевп впдети, како је се стална

бодља зглобпла с љуштуром, п како је покрет-

љпва постала. Желео бпх, кад бп мп простор овде

дозвољавао, да потпунпје пзложпм пзвод пз пн-

тересних посматрања г. Агвспца, о развпћу педпце-

ларија. Свака могућна поступпца, као што он

може се по катшто наћп пзмеђу педпцеларнја мор-

ских звезда н квачпца Ophiurjans-a, којп је друга

група Echinodermata ; п даље, пзмеђу педнцела-

рпја морских јежева п котвастпх органа Holothu-

riae, које такођер прппадају пстој велнкој класи.

Код неке сложене жпвотпње пли зооФпта, као

што су их назвалп, на пме код полпзоа, имају врло

чудеснн органп, којп се зову авпкуларпје. Оне се

код разлнчнпх Фела веома структуром разликују-

У њпхном најсавршенијем стању, оне лпче чуде-

сно на главу с кљуном орлушине у маломе, која

стојп на врату и покретљива је, као што је та-

кође п доња вилица илн мандпбула. Код једне

Феле, коју сам ја посматрао, покретаху се често

све авикуларије у истн мах, п на истој гранп на-
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пред и натраг у углу од прилике 90°, а у вре-

мену од пет секунада са разјапљеном довом вп-

-Лнцом; п њпхово кретења чпнпло је, те се цео

полнзоарпјуш тресао. Кад бп внлнце дотакао јед-

ном пглом, оне бп је тако снажно шчепале, да

сам целу грану могао љуљатп, а оне не ће да пусте.

Г. Мајверт наводп тај случај поглавпто радп

тобожње тешкоће, да органп, као што су авнку-

ларпје код полпзоа, п педпцеларпје код ехпно-

дермата, које оп сматра као „бптно слпчне
с

, нису

моглп постатп прпроднпм одбпрањем, код тако врло

различнпх одељака дарства жпвотпњскога. Али,

што се бар структуре тпче, ја не могу да впдпм

нпкаку слпчност пзмеђу трокраке педпцеларпје

п авпкуларпја. Ове последње по каткад много

впше лпче на нбжпце крустацеа; и г. Мајверт

могао је с пстпм правом ту слнчност навестп као

спецпјалну тешкоћу; пли још боље, сличност њп-

хову с главом п кљупом птпце каке. Г. Боск,

(Busk) др. Смит п др. Нпчи (Hitsche) јестастве-

ничарп, којп су брпжљпво ту групу студовалп,

веРУЈУ> да су авнкуларпје хомологе са зоопдпма

пс онпм ћелпјама, које састављају зоофпт; по-

кретна усна плп поклопац ћелпје одговара до-

њој п покретној вплпцп авпкуларпје. До душе,

г. Боску нпје позната поступпца, која бп сад

постојала пзмеђу зоопда п авпкуларпја. С тога

је немогућно нагађатп, каком је се корпсном по-

ступпцом једно могло прометнутп у друго: алп, пз

тога Још нпкако не следује, да таке поступпце

нпје нп бпло.
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Еако нбжице љускара у неку руку лпте на пе ■

дпцел.арнје полизоа, п обоје служе као клеште, то

ће вредно бптп да покажем, како код првпх још

п сад постојп дуга нпска корпсне поступпце. На

првом п најпростпјему ступњу, крајњп чланак (сег-

мент) једног уда, повија се на нпже пли на по-

преко зарубљенп крај шнроког претпоследњега

чланка, илп према једеој целој странп; п тако је

кадар да уклештп предмет какав; међу тпм, уд

једнако служп као орган за кретање. По том вн-

дпмо један рошчпћ на шпроком претпоследњем

чланку, како малчице пзвпрује, будућп по каткад

неправплно зупцаст, пк њему се сад савпја крајњп

чланак. Увећавањем тог пзраштаја, п незнатним

модпФиковањем н понравком облпка његова, као

и облпка крајњега чланка, нбжпце су се све впше

и впше усавршавале, док најпосле није постао пн-

струмент тако савршен, као што су нбжнце у

рака; п, сва та поступпца може се сад у ствари

доказатн.

Осим авпкуларпја полпзое имају још чудне ор-

гане, којп се зову впбракуле. У опште, опе се са-

стоје пз дугих чекпња, које могу да се крећу, н

које је лако раздражнти. Код једне Феле, коју сам

ја испнтпвао, впбракуле беху мало искривљене п

зупцасте дуж доње ивпце; све се оне на пстоме

полпозарпјуму често кретаху у пстп мах, тако, да

машући као дуга весла, оне брзо превукоше једну

грану преко поља мог мнкроскопа. Кад се једна

грана метне на лпце њезпно, вибракуле се помрсе

и снажно се крећу, да се ослободе. 0 њпма се
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мислп, као да сдуже на обрану, п може се ви-

детн, као што r. Боск велп: „како дагано п мар-

љиво преко површине подизоаријума мету, удаљу-

јући, што би могдо бити штетно нежнпм станов-

ницима ћедија, кад онп своје тентакуде помоде“,

Авпкударије, као и вибракуде по свој веројетно-
сти сдуже на обрану, адн оне хватају још и убп-

јају ситну животшњиду, које по том токови до-

носе на дохват тентакуда зооида. Неке Феде имају
н авикударпје п вибрпкуде; неке само авпкударије,.

а мадо н>их само впбракуде.

Нпје дако уобразнтп, два по њпхннм пзгде-

дима раздпчнија предмета, него што је иекиња

идп впбракуда, п авпкударија, која на птпчију

гдаву дичи; па ипак, оне су готово спгурно хо-

мологе и развиде су се из истог заједничкога нз-

вора, на пме, пз зоопда с његовом ћелпјом. Отуда

можемо разуметп, зашто су тп органп у неким до-

гађајпма поступнп, предазећп једнп у друге, као

што ме је г. Боск пзвестно. Тако код авикударпја

код впше Феда Lepralia, покретна је доња впдпца

тодико јако напред истакнута, п тако на чекињу

дпчи, да само присутност горњег идп стаднога

књуна открпва њену авпкударну природу. Бпбра-

куде су се могде правце развптп пз усана ћеди-

ја, не прелазећп кроз авпкударно стање; ади много

веројетнпје изгдеда, да су оне баш кроз то стање

прошде, по чем за време ранпјпх ступњева транс-

Формацпје остаде ппртпје ћедпје са затворенпм зо-

опдом, тешко да су могде на један пут пшчез-

нутп. У многпм догађајпма впбракуде пмају је-
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дан подупораљ с јамнцом на основп, којн пзгледа

да представља стаднп кљун; прем да тог под-

упорња код многих Феда пема. Ово гдедпште на

_развпће впбракуда, ако је поуздано, јесте пнте-

ресно; јер рецимо, да све Феде с авпкударпјама

пропадну, ко бп још, па ма п са најжпвљпм уо-

бражењем, пкад могао помнсдлтп, да су впбра-

куле псконо бпде део једног органа, којп је на-

дичпо на птпчпју гдаву, пди на капу, иди на ку-

тпју?! Пуно је забавно видети два тако јако раз-

дпчна органа, којп су се развнди пз једће зајед-

нпчке основе; п, као што покретна усна ћедије

сдужп за заштпту зооиду, тако исто нпшта нам

не смета мисдити, да п цеда поступица, којом је

та усна претворена, најпре у доњу вндицу ави-

куларпје, а по том у продужену чекиљу, такође

служп за заштиту на разне начине у уветпма ра-

здичнтпм.

Из бпљнога царства г. Мајверт наводн само

два примера, на пме, структуру цвета код орхн-

деја, н кретање код бпљака, које се пужу. Што се

првих тпче он ведп: „тумачење њпхова иочетка

мора се за апсодутно незадовољавајуће огдасптп,

крајње недовољно да протумачи почетне бес-

крајње почетке структура, које су корпсне само

кад су знатно развпјене*. Како сам ја о томе пред-

мету опшпрнпје говорно у другоме једном деду,

то ћу овде само да поменем неколпко детаља од

једне само најчудеенпје особпне цвета орхпдеја,

на пме, њнхов подиннум (polinia). Подпннум, којп
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је потпуно развнјен састоји се од масе поденових

зрнада, која су утврђена на једном едастпчном

стубпћу (caudiculum) ,
а овај опет задепљен је за

маду масу врдо деиљиве материје. На тај начпн

пнсекти преносе подиннуме од једног двета на жиг

другог. Код некпх орхпдеја поденове масе немају

каудикудума, и поденове масе држе се само у скупу

помоћу фпнпх кончића; ади како овп нису само на

орхндеје огранпченп, то ннје потребно овде нп ра-

сматрати пх; но ппак, могу поменутп, да на основп

серпје орхпдеја, код Cypripedium-a, мп можемо ви-

детп, како су се тп кончпћп по свој веројетностп

првп пут развидп. Код другпх орхпдеја внсе кон-

чпћп на једном крају поденове масе у скупу, и

тако граде првп пдп почетнн траг каудпкудума.

Да је то почетак каудпкудума, па ћа п кад су кон-

чпћп од знатне дз
т

жпне п веома развпјенп, пмамо

снгурнпх сведочанстава у пометнутпм поденовнм

зрнцнма, које по катшто можемо пронаћп угдав-

љене у дентрадне и чврсте дедове.

Што се тиче друге гдавне особине, на нме, маде

масе депљиве матернје која је прптврђена на крају

од каудпкудума, могдп бпсмо навести дугу серпју

поступпце, у којој је свакп ступањ на потпуну

сдужбу бпљци. Код већине цветова онпх бпљака

које прппадају другпм редовпма, жиг дучп мадо

депљпве матерпје. Сад, п код некпх се орхпдеја

дучп сдпчна депљпва матерпја, само у много већој

кодичпнп н само једнпм од трп жпга; п тај је

жпг, може бптп у сдед обндног дучења, постао ја-

дов. Кад ннсект један посетп двет један ове врсте,
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он отре нешто од лепљпве матерпје, п прп том у

пстп мах понесе собом некодпко поденовпх зрнаца.

Од овог простог стања, које се само мадо од шно-

жпне обпчнпх дветова раздпкује, пма бескрајња

поступпца, к Федама, код којпх се поденова

маса свршује у један врло кратак сдободан кау-

дпкудум, пк другпма, код којпх је каудпкудум

чврсто задепљен за депљпву матерпју, докде се

јадовп тучак сам веома моднФпкује. У овом по-

сдедњем сдучају мп пмамо полпнпум у његовом

најразвпјенпјем п најсавршенпјем стању. Онај, који

хоће брпжљпво да пспитује цветове орхпдеја, не

може нпјекатп, да допста горе поменута серпја

поступпце постојп од једне масе поленових зр-

наца, која су само повезава кончићпма, код којпх

се жпг веома мало раздпкује од жпга обнчног

цвета, до веома компдпкованога подпнпума, којп

је чудесно прпдагођен да га пнсектн преносе; нитп

може нијекати, да су 'све поступпце код различннх

Фела чудесно придагођене према општој структурн

свакога цвета, за оидођавање његово помоћу раз-

них пнсената. У овом, а готово п у сваком другом

догађају испнтпвање се може помаћп даље натраг;

п може се запптати: како бн, да жпг једног обич-

нога цвета лепљпв постане; али, како мп не знамо

потпуне псторнје ни једне групе створења, то је

тако питање понехарп, као што је безнадежно и

пшчекпвање одговора на њ.

Мп ћемо сад да се вратимо к бпљу које се пуже.

Оно може бптп уређено у дугачку серпју, од оног

које се просто впје око осдонца свог, па до оног

25*
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које сам ја назвао лпшћем-пузајуће (leaf-climbers)
и до онога, које се вршикама квачп. Код ове по-

следње класе стабдо је у опште, алп' не свакп пут,

изгубпло моћ да се впје (twining), прем да је за-

држало моћ смотавања (revolving), коју такође

вршпке пмају. Поступпца од бпљака лншћем-пуза-

јућег до онога што се вршкама квачи, јесте за чудо

прпсна, п неке бпљке могу се безграннчно метнутп

у обе класе. Алп, уздпжућп со по серпјп од про-

стпх бпљака које се впју, до оних које се лпшћем

пужу, впдп се једна важна особпна, на пме, осе-

тљнвост према доднру, којим средством петељке

лпстова плп цветова, плп оне модпФпковане п у

вршпке претворене петељке, бпвају надражене те

се смотавају п хватају предмет којп пх дпра. Онај,

којп усхте прочитатп моје дело о овпм бпљкама,

дозволпће, мпслим, да су све од многпх поступица

у Функцнјп п у структурп, пзмеђу простог бпља које

се впје п онога што се вршпкама квачи, у сва-

ком случају веома пробнтачпе Фелама. На прп-

мер, јасно је, да је велпка корпст једној бпљцп

која се впје да постане лпшћем-пузајућа; п веро-

јетно је, да би се свака бпљка која се вије и која

нма лпшће с дугпм лпснпм дршкама развнла -у

лпшћем-пузајућу бпљку, кад би лпсна дршка ма

и у најмавему степену нмала потребну осетљивост

за додпр.

Како је впјеље најпростпје средство да се уз по-

дупорањ какавпопне, п како оноградп основу наше

серпје, то се наравно може запптатп како су бпљке

добпле ту моћ у почетноме ступњу, који је по том
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прпродно одбпрање унапредпло п усавршпло. Моћ

пузава завпсп прво, од стабљпке која је веома

гппка кад је млада (у остадом то је општп ка-

рактер многпх бшљака које нпсу пузавпде); п

друго, да се опе непрестано у свпм правцпма

компаса свпјају, п то једно за другпм, сукцеспвно

у пстом реду. Тпм кретањем стабљпке се нагибају

на све стране, а то чпнп те се оне крећу унаокодо.

Чпм доњп део стабљпке о ма што ударп, н у кре-

тању задржанбуде, горњп део наставља непреста-

но увнјање п смотавање, п тако се неопходно увпја

око подтпорња п по њему се пење на впше. Смота-

вајуће кретањепрестаје посде раног расгења сваког

пзданка. Како код многпх врдо раздвојених бпљ-

них Фампдпја поједпне Феде н поједпнп родовп

пмају моћ да се смотавају, п тако су бпљке њп-

хове постаде бпљке пузавпце, то мора бптп да су

они ту особпну самостадно задобпдн, п нпсу је

могдп насдедптп од једног општег прародитеља.

•С тога дакде, ја сам био наведен да нагађам, е ће

се пека мала тежња к кретању те врсте наћи, п

то не као кака реткост, н код бпљака, које нпсу

пузавице; н, да је то кретање бпло основа за при-

родно одбпрање да радп п да га усавршп. Кад сам

ја то тако пророковао, ја сам знао само за један не-

потпун догађај, на пме, знао сам за кретање мдадпх

цветнпх петељака код једне Maurandia, које се као

стабљике бпљака пузавица смотаваху незнатно и

неправплно, без да је бпљка пмада каку употребу

од тог хабитуса. На скоро за тим Фрнц Мидер

пронађе да се мдаде стабљпке једне Alisma, н једне
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Linuiii дакле бпљака које се не пужу, н које су

врло раздадеко у прпродној спстемп, смотавају
са свнм јасно прем да неправидно; н он тврди

да пма разлога мпсднтп, да се то дешава и код

некпх другпх бпљака. Ова незнатна кретава пз-

гдедају да нпсу нн на каку сдужбу бнљкама о

којпма је реч; свакојако, нису ни од каке корн-

стп што се пузања тпче, а то је тачка која се

нас овде тиче. Нншта мање, мп можемо пз тога

впдетп, да, када бп стабљпке тпх бнљака вптке-

бнде, п кад бп у уветпма у којпма оне живе

по њпх пробптачно бпдо да се у вис пењу, онда

бп навпка незнатног и неправпдпог смотавања

могда бптп увећана п на корпст употребљена

прпроднпм одбирањем, док се псте бпљке не бп

претворпде у потпуно развнјене Феде бпљака пу-

завпца.

Што се тиче осетљпвости дпсеих п цветнпх

држака н вршпка, скоро псте прпмедбе могу се прн-

менптн као п у догађају смотавајућега кретања

бпљака пузавпца. По чем огроман број Феда, које

прнпадају к врдо раздпчнпм грунамаима ту врсту

осетљпвостп, то бп требадо да псту нађемо у по-

четном стању п код многпх бпљака, које' нпсу по-

стаде пузавпце. А тако п јест: ја сам посматрао

како се мдаде цветее дршчпце горе поменуте ма-

урандпје крпве мадчпце према оној странп која

је бпда дотакнута. Морен (Morren) је нашао опет

код внше Феда Oxalis-a, да се дпшће п дпснедр-

шке крећу нарочпто пошто су пздожене бнде жар-

коме сунцу, пдп кад се подако п некодпко пута.
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дотакну, плн кад се биљка потресе. Ја сам поновно

пста посматрања на некнм другнм Фелама окса-

лпса, и добио сам нстп резултат; код некпх од

њнх кретање бејаше јасно, алп се најбоље впђаше

на младом лншћу; код другпх опет бејаше врло

незнатно. Паметаран је Факт, да се по високом

ауторптету ХоФмајстера (Hofmeister) младн из-

данци н лишће свију бпљака креће кад се затресе,.

а код бпљака пузавпда су, као што је знано, само

за време ранога доба растења лпсне дршке п вр-

шнке осетљпве.

Једва је могућно, да су горња мала кретања

у след доднра пли потреса код младпх н расте-

ћих органа биљке н од каке Функдпјоналне важ-

ности по њпх. Алп бнље има моћ кретања које

завпси од разлнчних дражи, што му је очевидно

од користн; на пример, к светлостп, и, много ређе,.

од ње, на супрот, н, много ређе, у правцу при-

влачења тежине. Еад се нерви нли мпшпћи жп-

вотиње каке надраже галваннзмом нлн апсорпцп-

јом стрнхнина, то кретање које по томе следује

можемо назватн случајно, јер нп нервн нп мпшићи

ннсу спецпјално осетљнвн за те дражн; тако нсто

пзгледа и код бнља да оно пма моћ кретања које

зависн од нзвесних надражаја, тако, да је бпље

случајним начином надражено, кад га дотичемо

или кад га тресемо. С тога дакле, нема велпке

тешкоће у томе ако узмемо, да је код бпља које

се лишћем пуже, и код онога, које се вршпкама

квачп, та тежња била коју је прпродно одбирање

на корпст биљке употребпло и оснажнло. До душе,.
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веројетно је, по раздозима, које сам ја у моме ме-

моару изложио, да је се то десидо само код би-

љака, које су већ задобиле бнде моћ смотавања,

н тим постале пузавпце.

Ја сам већ покушавао да објаснпм, како су

бпљке постаде пузавпце, на пме, увећававем те-

жње к незнатнпм п неправпднпм смотавајућпм по-

кретпма, којп с почетка нпсу бндп за бпљку нп

од какекорпстп. То кретање, као п кретање у сдед

додпра или дрмања, бпло је случајни резултат

моћп кретања, која је задобпјена за друге н бла-

готворне цељп. Да лп је за време постуиног раз-

впћа бпљака пузавпца прпродно одбирање бнло

помагано наслеђенпм еФектом употребе, ја не пре-

тендујем да решпм; алп, мп знамо, да некпм пе-

рподпчнпм кретањпма, на прпмер, тако званим

сном бпљака, управља хабнтус.

Довољно сам посматрао, u може бптп више него

довољно, неке од онпх случајева, које је брпжљиво

прпбрао један вешт јестаственпчар, у намерп да

докаже, како прпродно одбпрање нпје кадро обја-

снптн почетне ступњеве корпснпх структура; и

показао сам, као што се надам, да у том погледу

нема тако велпке тешкоће. Тпм мп је се лепа прп-

.лпка указала бпла, да мало впше проговорпм о

поступнцп структуре, која је често с промењеном

-функцнјом здружена, а то је важан предмет,

којп у пређашњпм нздањпма ове књпге нпје бпо

у довољној опшпрностп представљен. Ја ћу сад

т кратко да поновпм предпдуће случајеве.
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ТТТтп се жпраФе тпче, то ће настављено одр-

жавање онпх пндпвпдуа једног пзумрдог и впсоко

домашајућег прежпвара, које пмају најдуже шпје>

ноге пт. д. п које могу да брсте мадо више од

средње впспне, као и настављено утамањпвање

онпх, које не могу тако впсоко да брсте, бнтп до-

вољно да пропзведе ту знаменпту четвороногу жп-

вотпњу: адп настављена употреба свпју партпја

скупа са насдеђем, веома ће значајно помоћп у

њпхној коордпнацпјп. Код многпх пнсеката, којп

разлпчним предметпма подражавају, нпје нпшта

неверојетно ако узмемо, да је случајна налпчност

на векп обпчан нредмет, у сваком случају бпла

основа за делање прнродног одбпрања. Та налпч-

ност је по том бпла усавршена случајнпм одржава-

њем малпх варијацпјакоје су је још већмаувећавале,

п то је бпло толпко настављано, догод је пнсект

варпрао, и догод га је све савршенпја п савршенија

налпчност све бољма штптпла, да се сакрнје од

његовпх непријатеља ока оштрога. Код неких ®ела

кптова постојп тежња да образују неправилне,маде,

рожне квржпце на непцу, п пзгледа са свпм да је

у делокругу прпродпога одбпрања, да очува све

корпсне варвјацпје, док се квржпце не прометну

најпре у лнстасте нзраштаје пли зубе, као што

су онн накљуну гуске, по том, у кратке ламеле,

као што су оне код домаће патке, по том, у

ламеле онолико савршене, као што су оне код ка-

шпкаре, пна послетку, у цпновске плоче фпш-

пана, као што су оне у устпма гриилендског кита.

У Фамнлији патака ламеле су најпре употребљене
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као зуби; за тви, од честп као зубн од чести као

дедил.o; п на нослетку, искључно као цедпло.

Код такпх структура, као што су горе поме-

нуте рожве ламеле илц Фпшпан, хабптус нлп упо-

треба може врло мало прппомоћп развпћу впхо-

вом, у колнко мп то можемо да судпмо. На обрат

пак, преношење доњега ока код једне плеуронек-

тпде на горљу страну главе, п Формацпја репа за

хватање, може се нрпппсатп готово искључно на-

стављеној употреби с наслсђем. Што се тпче дојака

впшеживотпње,најверојетнпје бп нагађаље бпло, да

су изнајпре кожне жлезде на целој површпни тор-

барске вреће лучиле неку хранећиву течност, па су

онда те жлезде природним одбнрањем усаврша-

ване у Функцпјп њпховој, п сасређене на једну

огранпчепу област, уком су случајуоне већ образо-

вале дојку. Тешкоћа, увпдетп, како су се разгра-

нате бодље неког старог ехпнодерма, које су као

обрана служпле, развпле прпродннм одбпрањем

у трокраке педнцпларпје, нпје већа, него она,

како су се развнле нбжнце код љускара незнат-

нпм, алп пробптачнпм модиФнкацпјама на послед-

њем п претпоследњем сегменту уда, којп је пз-

најпре служно само за кретање. У авпкуларпјп п

впбракулп полпзоа, пмамо органе, којн су ве-

ома разлпчнн, а пз једног су се пзвора по прп-

чнпп развплп; п код внбракула можемо да вп-

дпмо, како је сукцеспвна поступпца бпла корп-

сна. Што се полинпја орхндеја тпче, то се кончпћп,

којп су нсконо служплн да држе поленова зрнца,

могу снојптп у каудпкулуме, п по катшто се
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могу да впде корадп, којпма је депљпва матарпја,

(као што је она, коју луче жпгови обпчнпх пве-

това, п, једнако служећп скоро пстој; адп не са свпм

пстој цељи), прпонула за слободне крајеве каудп-

кулума; све те поступпце јесу од очевпдне корн-

стп за бпљку о којој је реч. Што се тпче бпљака

које се пужу, немам нужде понављати оно, што

сам мало час казао.

Често је било пптано: кад је прпродно одби-

рање бпло тако сплно, онда за што ове пдп оне

структуре нису добиле пзвесне Феле, којпма бп по

прнчпнп то бпло пробптачнпје? Алп је непаметно

пшчекпватп тачан одговор на тако једно пптаве,

узпмајућп на ум наше незнање прошле псторпје

сваке Феле, н онпх увета, којп н до данашњег

дана одређују њпхан број п распростпрање. У ве-

ћпнп случајева, могу се само општн, п само у мало

случајева могу се п спецпјалнп основп навестп.

Тако, да би се Фела једна прплагодила па нов на-

чпн жпвота, скоро непзбежне су многе коордп-

натне модпфпкације; п, често се догађа, да потре-

бнп делови не варпрају па начпн потребан, плн

не до ступња потребног. Многе су Феле морале

бнтп спречаване у бројном увећавању чпнпоцима

упропастптељима, којп не стоје нп у какој свезн

према некпм структурама, за које ми мпслнмо да

су постале путем природног одбнрања; јер нам

пзгледају за Феле пробнтачне. У том случају, по-

чем борба за живот не завпсп од такпх структура,.

оне нпсу нн могле бнти задобпјене прпродним

одбпрањем. У многпм су опет догађајпма ком-
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пднкованн н често дуготрајнп увети, каткад од

особене прпроде потребнн, па да се развнје је-

дна структура, а потребни уветп ретко да се

баш на мах стеку. Взровање, да је ма кака дата

структура задобпјена у свпм придикама прпроднпм

одбпрањем, стојп у супротности с оним, што

смо мн кадрп разуметп о њеном начину дедања,

јер о нстој структури ми, често погрешно, ми-

сдимо, да је за Фелу морала добротворна бнтп.

Г. Мајверт не нпјече да прпродно одбирање нпје

нешто учпнпло, адп он то сматра као „недовољно

доказано“, да може објасннтн оне појаве, које ја

тпм чинпоцем тумалим. Његовп главнн докази

билп су сад посматранп, остале посматраћемо по

том. Онн мп пзгледају да мало носе на себп ка-

рактер доказпвања; п кад се спореде, мало вреде

према онпма, којп су у корпст прпродног одбп-

рања, помогнутогадругим чпепоцпма, често спедп-

Фпкованп. Још сам дужан додатп, да су нека од

Факата п аргумената, којасам ја овде употребпо,

бпла у пстој цељи употребљена, у једном једром

чланку, којп је недавно штампан у „Meclico-Chi-

rurgical Eeview“.

Данас готово свп јестаственпчарп дозвољавају

развнће (еволуцпју) ма у ком облпку. Г. Мајверт

веРУЈе, да се Феле мењају „унутрашњом снагом

плп тенденцијом“, о којој се не може казатн, да

се ма што зна. Да Феле пмају подобност, да се

.мењају, то дозвољавају свп еволудпјонпсте; алп,

менп се чпнп, да нпје нужно прпзиватп још каку

•унутрашњу снагу, оспм тежње к обпчној промен-
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јБпвостн, која је помоћу одбнрања човечјег про-

пзвела тодпке п тако дпвно прплагођене домаће

расе, а која ће помоћу прпродног одбпрања про-

известп тако исто поступнпм корацпма прпродне

расе плп Феле. Крајњп ће резултат у опште бптн,

као што је већ протумачено, напредак, п само у

мало случајева назадак у органпзацпји.

Г. Мајверт је даље склон да верује, п у томе

се некп другп јестаственнчарп с н,пме слажу, да

се новеФеле манпФестују „напрасношћу; п, што пм

се модпФпкацпје јављају од један пут“. На при-

мер, он претпоставља, да су разлпке пзмеђу пз-

умрлог Hipparion-a с трп папка п кова бпле на-

прасне. Он мпслн, да је тешко веровати, есу

птпчпја крпла „бпла развпјена на некп другп на-

чпн, него упоредно наглом модпфпкацпјом неке

значајне п важне врсте“; и по прпчпнп, он хоће

то псто гледпште да рашпри п на крпла слепог

миша н птеродактпла. То закључење, које тако

пспуњава велике прекпде плп нестатке у серпјп

коптпнуптета, изгледа ми неверојетно у најве-

ћему степену.

Свакп, којн верује у лаганп п поступнн раз-

вптак, од маха ће дозволнтп, да спецпФпчне про-

мене могу бнти тако исто напрасне, п тако исто

велпке, као и ма кака поједпна промена, коју мп у

прнроди нлн у пптомини видпмо. Али, како су

Феле променљпвпје кад се гаје у пптомнни пли

култури, него лп у њнхннм природнпм уветима,

то нема пзгледа, да су се таке нагле н велике

варијацпје често пута у природн дешавале, јер
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се међу твм зна, да оне случајно п у питомпни бп-

вају. Од овпх последњпх варпјадпја, многе могу

бити приписане устуку; и карактери, који се на тај

начпн онет појаве, јамачно су у већпни догађаја

најпре поступним начнном задобпјени бпл.н. Много

већп број мора се наказама назватн, каоштосу:

људп шесте, људи бодљпкави, анконске овце, нп-

јатскаговеда и т. д., но, како се облпци ови карак-

тером својим веома раздпкују од прпроднпх Фела,

то и бацају врло маљо светлих зракова на нредмет

наш. Изузевши таке случајеве напрасне варија-

цпје, онн осталпх неколпко у најбољу руку пред-

стављалп бп, кад бп пх у прпродп нашлп, сумњиве

Феле, које бн блпско сродне биле впхнпм родптељ-

скнм тпповпма.

Мојп разлози, рад којнх се ја сумњам да се п

Феле у природп тако исто нагло мењају, као што

се случајно мењају пдомаће расе; п, рад којнх

потпуно не верујем, да су се оне на чудан начпн

променпле, као што г. Мајверт велн, јесу следећп :

По нашем пскуству, напрасне п веома обележене

варпјацпје дешавају се код нашпх култпвпсанпх

пропзвода једпначво, п после врло дугпх починака

времена. Ако се таке варпјацпје десе у прпродп,

оне ће бптп пзложене, као Што је већ бпло об-

јашњено, пропастп, у след случајнпх упропашћу-

јућпх узрока, п у след међусобног укрштања, које

по том наступа; а тако се псто зна да бпва пу

питомпнп, осим ако таку напрасну варпјацпју те

врсте, спецпјално не отхранп п не пздвојп човек

својом брпжљовошћу. Стогадакле, ако ће нове
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Феде нагло да се појаве, на начпн као што г. Мај-

верт мпслп, онда је готово неопходно вероватп,

у пркос свакој аналогпјп, да су се различне, чу-

десно промењене пндпвндуе појавпле од један лут

у једном пределу- Те тешкоће, као п у случају

човечјег одбпрања утома, нестаје пред теорпјом

поступног развића, отхрањнвањем велпког броја

пндпвпдуа, које варпрају впше нли мање у неком

корпсном правцу, и нпштењем великога броја онпх,

лоје варнрају на начпн супротан.

Да су се многе Феле развпле на необично по-

ступнп начпн, једва може бпти сумње. Феле, па

ћа п родовп некпх велпкпх прпроднпх Фамилија,

тако су међу собом сроднп, да је немало њпх те-

шко разлпковати. На сваком контпненту сретамо

ми, кад путујемо са севера к југу, плн из доља

на брегове пт. д. велнку множпну блпско срод-

них плп репрезентатпвних Фела, као што на пстп

начпн то на пзвеснпм разлпчнпм контпнентнма

находимо, о којпма пмамо разлога мислптн, да су

пређе у целокупностп билп. Учпнпв пак те н сле-

деће прииедбе, прпнуђен сам дотаћн се предмета,

којп ће доднпје изложени бити. Погледајте на

многа, изван лежећа острва око контпнента јед-

нога п впдпте, како се многп од становнпка њп-

хових једва на ранг сумњпвпх Фела попетп могу.

Тако је псто, акопогледамо пређашња времена, п

ако споредимо Феле, којесу тек пшчезле с Фелама,

које сад на пстој области жпве; плп, ако једнес

другима споредимо Феле Фоснлне, окамењене у под-

слојевнма исте геолошке Формацпје. У стварп впдп

371ТЕОРИЈЕ ПРЛРОДНОГ ОДБПРАН.АГл. VII.



се очевпдно, да множине Фела стоје у најбдпжпм

сроднпчкпм одношајнма према другим Федама, које

сад жпве, пдп су недавно живоваде; п једва ће се

моћп тврдптп, да су таке Феде бпде развпјене на

начин напрасни пдп нагдо. Нити треба заборавнтн,

да се многобројна п Фппа поступпца може повући,

која везује веома раздпчне структуре, кад где-

дамо на спедпјадне партпје сроднпх Феда, у место

на раздпчне Феде.

Многе ведпке групе Факата разумљпве су само

с прннцппом, да су се Феде развпјаде врдо даганим

корацпма. На пример, Факт, да су Феде у већпм

родовпма сроднпје једна другој, ида представљају
већи број варпјетета, него дп Феде у родовима ма-

шш. Првп су дакде групованп у маде гомпдпце,

као варпјететп око Феда; п представљају друге

анадогпје с варијететпма, као што смо мп то по-

казадн у нашој другој гдавп. По том пстом прпн-

ципу можемо разуметп, за што су спецпФпчни ка-

рактери промешБивијн од карактера генерпчнпх;

и, за што су партпје, које су развпјене на необпчан

начпн, пдп до стунша необпчнога, променљпвпје,

од остадпх партпја псте Феде. Могдн бпсмо на-

вестн још многа анадога Факта, која сва у пстом

правцу теже.

Прем да је врдо много Феда готово спгурно

бпдо пропзведено корацпма, не већпм, него што

су онп, којп растављају Фпневарпјетете; ппак,може

се тврдитп, да су се неке развпде на другн п на-

праснп начин.У остадом, тако се што не може рећп,
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без строгпх сведочанстава. Неодређене п у неку

руку лажне аналогије, као што је доказао г. Чан-

сп Рајт (Сћаипсеу Wriglit), које су бпде пзне-

сене у корпст тог погледа, као наирасна крнста-

.тпзацпја анорганскпх матерпја, плп падаље Фаце-

тованог СФеропда с једне Фацете на другу, једва

п заслужују посматрања. Међу тпм, једна кааса

Факата, на пме, нагдп појав новпх п раздпчнпх

облпка жпвота у нашпм геолошкпм Формацпјама,

на првп поглед утврђује веровање у напрасно раз-

впће. Алн, цена овога доказа зависп потпуно од

потпуностп геолошкпх летопнса, с погледом на

перноде удањене у исторпјп света. Ако је геоло-

шки летоппс тако Фрагментаран, као што многп

геолозп наглашујући веле, онда нп мало нпје чудо,

да се новп облпцп јављају, као да су напрасно

развпјени били.

Догод мп дозвољавамо тако огромне трансФор-

мацпје, као што су оне, које г. Мајверт заступа,

на прпмер, напрасно развпће крпла птпчијп, плп

крпла слепог мпша, плн напраснп преображај хн-

паријона у коња, тешко, да и један зрак свет-

лости може пастп од веровања у напраснемодн-

Фикацпје на нестадак посреднпх алака у нашим

геолошкпм Формацпјама. Оспм тога, против веро-

вања у тако напрасне промене, и Ембрпологнја по-

диже жестоку протестацпју. Значајно је, да се

крнла птице п слепога мнша, п ноге коња илн

других четвороногпх, не могу да разлпкују у ра-

номе ембрпском перподу; и, да се по томе ди-

Ференцпрају неосетним фнннм корацима. Ембри-
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ска слпчност сваке врсте, може се тако објаснвти,

као што ћемо по том вндетп, да је прародетељнаше

експстујуће Феле варирао после ране младостн

своје, п да је ново стечене карактере своје пренео

на његово потомство у одговарајућу доб. Ембрио

је по овоме готово не дпрнут остављен, п служи

као исторнја пређапшег става Феле. Отуда је н

то, да садашње Феле, за време раних ступњева

њихова развића, тако често личе на старинске н

угашене облике, којн припадају истој класи. С тог

гледпшта о значају ембриске наличности, а у

ствари такођер и са сваког другог гледишта, не-

веројетно је, да је једна жпвотиња подлегла та-

кпм тренутним н напрасним трансФормацпјама, као

што су горе поменуте, а да у свом ембриском

стању ни трага о какој напрасној модиФнкацијн

није показала; свакп детаљ у структури, био је

развпјен неосетно финпм ступњевпма.

Онај, којп верује, да су неки старпнски облици

били преображени нагло, неком унутрашњом сна-

гом нлн тежњом, на пример, у облик, који пма

крпла, готово је принуђен да узме, на супрот свој

аналогпјп, да многе нндивндуе варирају у нстн

мах. Не може се нијекати да су таке напрасне н

велике промене структуре веома различне од онпх,

којпма је већина Фела по прнчннп подлегла. Он ће

даље нагнан битн да верује, да су многе струк-

туре, дпвно прплагођене на све остале партпје

пстог створења п на околне увете, бпле нагло

пропзведене; п о тако комплпкованпм п чудеснпм

коадаптацијама, он не ће кадар битп навестп нп
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сенку каког објашљења. Он ће бптп прннуђен

да дозволп, да те велпке н напрасне трансФор-

мацпје нпсу на ешбрпју оставиле нп трага о де-

лању њпховоме. Дозволптп пак све то, менп се

чпнп, значп ућп у област чудеса п напустптп обдаст

Науке.
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ГЛАВА VIII

Инстинкт

ВНСТИВКТИ СЕ МОГУ ПОРЕДНТИ С ХАБИТГСИ3IА, АЛИ СУ РАЗЛИЧНВ

ПО ПОСТАНКУ ЉИХОВОМ. ПОСТУПИДА ИНСТПНКАТА. ЛИ-

СНЕ ВАШН И MPABU. ННСТИНКТИ СУ ПРОМЕНЉНВИ. ДО-

МАЋИ ПНСТННКТИ, ЊИХОВ ПОСТАПАК. ПРНРОДНН ИН-

СТННКТИ КуКАВИДЕ, МОЛОТРУСА, НОЈА И ПАРАЗНТНИХ

11ЧЕЛА. МРАВИ, КОЈИ РОБЕ. ИЧЕЛЕ, КОЈЕ МЕД

СПРАВЉАЈУ, ЊПХОВ ИНСТИНКТ ДА ВОДЕ САКЕ.

ПРОМЕНЕ ННСТИНКТА И СТРУКТУРЕ НПСУ НЕОП-

ХОДНО СИМУЛТАНЕ.— ТЕШКОКЕ ТЕОРИЈЕ ПРИ-

РОДНОГ ОДБИРАЊА ПНСТИНКАТА. АДУМ-

ЦИ ИЛП ЈАЛОВП ННСЕКТП. СУМАРНИ

ПРЕГЛЕД.

Инстинктп се могу поредитп с хабитусима, али су различнџ

ио иостапку ниховом.

Многи су инстннкти тако чудеснн, да њихово

разввће, по свој прплпцп, пзгледа чптаоцу као те-

шкоћа, која је довољна да баствше мојуцелутео-

рпју. Ја ћу овдеунапред да кажем, да ја немам

нпкаква посла с постанком душевнпх спла, нптп

са самим жпвотом. Нас се тнче само разлпка пн-

стпнкта п другпх душевнпх особпна код жнво-

тпње једге класе.



Ја ве ћу покушаватп да деФИнишем инстинкт.

Ласно бп бпдо доказати, да је више раздичних

душевнпх радња обухваћено тпмтермпном; међу

тим, свак зна шта се мпсли кад се каже, да пн-

стинкт нагонп кукавпцу да се седп п да подмеће

јаја своја у гнезда другпх птпца. Кад радња једна,

за ноју мп самп претпостављамо искуство да бп

је нзвршпдп, бпва вршена животпњом једном, а

нарочнто врдо мдадом жнвотпњом, без искуства,

п од многпх пндпвадуа на псти начпн, без да оне

знаду дед у којој је врше, онда се обнчно каже

да је та радња пнстпнктпвна. Ади, ја бпх могао

показатп, да ни један од тпх карактера нпје унп-

верзалан. Мада доза суђења пди разума, као што

П. Хубер (Pierre Huber) ведп, често учествује, па

п код жпвотпња, које веома нпско стоје на скадп

прпроде.

Фрпдрпх Кпвпје п више старпх метаФнзпчара

поредпдп су пнстпнкт с хабптусом. Ово поређење

даје, no моме мншљењу, тачан појам о стању духа

у коме је инстинктнвна радња свршена, адп не

неопходно п о његовом постанку. Како се не-

свесво врше тодпке радње навике, па још не ре-

тко правце супротно нашој свесној вољп ! Но ппак,

оне могу вољом илп разумом промењенебптп. Ха-

битуси се дако удружују с другпм хабптуснма,

плн с пзвесним перподом времена, плп са стањем

теда. Једном задобпјени остају често стаднп кроз

живот. Мзмеђу пнстпнкта п хабитуса, могло би до-

казано бпти впше другпх тачака сдпчностн. Као

при повторавању добро познате песме, тако п код
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пнстпнкта једеа радња следује за другои неком

ррстом рптмуса. Ако личпост буде прекпнута у

певању шш прп пзговарању на памет наученпх

речп, она је у опште прпнуђена да се поврати,

те да нађе хабптуаднп ход мисдп. Тако је впдео

П. Хубер п код једне врсте гусенпце, која је се жу-

рпла да своје врло замршено ткаве свршп. Кад ју

је пзвадпо пз ткања на поље, пошто је она своје

ткање редпмо до шестог сгупња свршпла, п кад.

ју је метнуо у друго ткање, које је само до трећег

ступња готово бнло, она је справљала просто трећп

четвртп п петп ступањ, још један пут са шестпм.

Кад ју је пак узео пз једног, па прпмер, до тре-

ћег струпња свршеног ткања, па ју је метнуо на

друго, које је до шестог готово бпло, тако, да је

она сад свој посао већпм делом већ готов нашла,

то она, нп нз даљпне ту корнст нпје згогла да

видп, већ је започеда, у велпкој забунп о овом

стању стварп, свој посао с трећег ступња, још је-

дан пут с онога места, где је она своје властито

ткање прекпнула, п журила је се, да већ готову

ствар до краја сврши.

Ако узмемо, да нека хабптуална радња бпва

наследна, а дало бп се доказатп да то по катшто

бпва, — тада ће налпчност пзмеђу онога, што је

псконо хабптус бпо п пнстинкта, бпти тако велика,

да се не ће моћп разлпковатп. Кад бп Мозарт, (Мо-

zart) у место, да као дете од трп годпне, после чудно

малог упражњакања, свпра на ппјано-Форте, свирао

мелодпју какву, без са свпм пкаког упражњавања,

онда бн се могло у пстпнп казатн, да је он то пн-
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стпнетпвно чпнпо. Али, то бп била страшна заблуда,

кад бпсмо мпслплн, да је већн број пнстпнката

задобпјен хабптусом у једном поколењу, паје онда

наслеђем пренесен на поколења пдућа. Јасно се

доказатп може, да најчуднпји пнстинктн за које мп

знамо, као што су пнстннктп пчеле п некпх мрава,

ннкако нпсу могли хабнтусом задобпјенп бптп.

У ошпте се допушта, да су пнстпнктп тако

важнп као тедесне структуре за благостање сваке

Феле у њенпм садашњпм жпвотнпм уветпма. У про-

мењеннм жпвотнпм уветпма, бар је могућно, да ће

мале модпФпкацпје ннстпнкта моћп бптп пробп-

тачне Фелп једној. А, кад бп се доказатп могло, да

пнстпнктп, па ма колнко мало варпрају; онда, ја не

могу да впдпм нпкаку тешкоћу за прпродно одбп-

рање, које радп отхрањујућп п непрестано пагомп-

лавајућп варпјадпје пнстпнкта у оном опсегу којп

је пробнтачан. На тај су начнн, као што ја држпм,

свп најкомплпкованпјн п најчудеснпјп инстпнктп

посталп. Као што модпФпкације телесне структуре

бивају употребом илп хабптусом узроковане п оја-

чане а неупотребом смањене плп изгубљене, тако

је, ја не сумњам, бпло пс пнстпнктпма*. Алп, ја

држпм, да је еФект хабптуса бно у многнм дога-

ђајима од субордпнпране важностп, према еФектпма

прпродног одбирања, на тако зване спонтане ва-

рнјацпје пнстпнкта, то јест, на варнјацнје, које

су пропзведене истим непознатпм узроцпма, којн

узрокују н мала одступања од телесне структуре.

Нпједан комплпкованп ннстпнкт ннје могао по-

статп прпроднпм одбирањем пначе, до лаганим н
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поступнпм нагомилававБем многобројних, при том

корисних, варијација. С тога дакле, као п у случају

телесне структуре, ми треба да нађемо у природи

не стварну, прелазну поступицу којом је сваки

компликованп пнстинкт постао јер тако се што

наћп може само међу прбтцима у иравој линијп

сваке Феле, већ, ми треба да нађемо у кола-

тералним линнјама потомства неке доказе о тој

поступицн; илн, најзад, ми треба ,да смо у стању

доказати, да је поступица неке врсте могућна; а

то мп доиста можемо. Имајући на памети, како су

пнстинкти животиње били врло мало посматрани

ван Јевропе и Северне Америке; н, како нам ни

један инстннкт Фела пзумрлих познат нпје, ја сам

се зачудпо, впдећп, како се пкако могу да нађу

поступпце, које кнајкомплпкованијим пнстинктима

воде. Промене инствнкта могу no катшто олакшане

бнтп код неке Феле, која пма разлпчне пнстинкте

у разлпчне периоде живота свог, илп у разна го-

дишња доба, плп кад пређе у разлпчне увете, птд.;

у ком случају прпродно одбирање може одржати

један плп другп од тпх пнстннката. Таквп пак

примери рцзлпчног инстинкта код исте Феле, могу

пз прпроде наведени бптп.

Баш као п у случају телесне структуре, п су-

гласно с мојом теоријом, пнстинкт је сваке Феле

добар за њу, н нпкада нпје, у колпко смо мп ка-

дрп разуметп, постао за пскључно добро других.

Један од најстрожпјпх прпмера, којп ја знам, да

жпвотпња једна по причпнн вршп једну радњу, за

пскључно добро другог, јесу лнсне вашп, (aphides)
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по чем оне, као што јеХубер првп приметио, дра-

говољно уступају мравпма своје слатке екскрете.

Да оне то драговољночпне, доказује сдедећп Факт.

Ја сам удадпо све мраве од једне групе (око двана-

естпну) днснпх вашпју с једног штавља (Ептех ob-

tusifolius, dock-plant), п некодпко сахати нисам пм

дао да се састану.Посде тог времена мислио сам сп-

гурно, да ће дпсне вашп моратн пуштатп екскрет.

Једно време посматрао сам пх кроз дупу, ади нп

једна не пустп ; ја сам пх по том с једном длачпдом

голпцао п диркао, онако псто, у колпко сам мо-

гао, као што то чпне мравп са сежљацнма њпховпм,

алп оне не пустише екскрета. По томе ја пустнм

к њнма једнога мрава, п од маха видело се по

његовом веселом тумарању, да је осетпо, како га

раскошно ужпвање чека. Он започе сежњацима

својпм да шашољп по трбуху најпре једну дпсну

ваш, па другу; п свака, чпм бп сежњаке осетпла,

издпгла би своју задњннцу у впопну, п пустпда бп

кап бпстре, слатке течностп, коју бп нрав на мах

прождрво. Ћа п са свпм младе лпене ваши радиле

су овако исто, показујући, да је та радња ннстпнк-

тнвна, а не резултат искуства. По опажању Ху-

беровом, сигурно је, да лпсне вашп не показују

нпкако недопадање према мравима: ако мравп

нема, онда су оне прннуђене, да свој екскрет

пспусте. Ади, како је тај екскрет веома депљив, то

је без сумње корпсно дисним вашпма, да га неко

удалп; п тако је, по свој прпдицп, веројетно, да

оне тај екскрет п не луче само на корист мравп.

Прем да нема доказа, да н једна животпња ради
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радњу каку, на пскључно добро друге Феде, ппак

свака се стара, да се корпстн инстпнктпма друге,

каогод што се корпсти и сдабостима тедесне струк-

туре других Феда. Тако се дакде извесни инстинкти

не могу сматрати, као апсодутно савршени; ади,

детаљи, како те, тако и других такпх танака могу

битп овде прећутани, по чем нису баш неопходни.

Како је неки степен варнјације инстинката у при-

роди и насдедство тпх варпјација неонходно за

делаље прпроднога одбирава, то би требало на-

вести што више таких примера, ади ми простор не

дозвољава. Ја могу само тврдпти, да пнстинктн до-

пста варирају, на прпмер, инстпнкт седења, и

по даљнни п по правцу, и најпосде, може се са

свим изгубнтп. Тако је исто п са лежањем птнца у

гнезду, које варнра од чести, зависећи од подожаја

избраног места, од честп од природе и температуре

предеда у коме жпве, п често од узрока нама са

свим непознатих: Однбон је навео много чуднпх

сдучајева, којп показују разлике_ дежања истнх

Феда у Северним и Јужним Државама. Кад је пн-

стпнкт променљпв, пптадн су, за што прпрода

нпје пчедп дада „моћ, да употребн другп мате-

рпјад, кад воска понестане“ ? Ади, какав би други

материјад могао употребљен бнтиРЈа сам впдео,

да оне раде и с воском, којп је кошенпдом отврд-

нут п машћу размекшан. Андру Најт, впдео је

пчеде његове, уместо да жудно поден скупљају,

а оне купе смесу начпвену од воска и трепетнна,

којом је он огуљена дрвета намазао бпо. На по-

сдетку, не давно је доказано, да пчеде, у место
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да пстражујз т

цветнп прах, радпје се корпсте јед-

ном са свпм различном матерпјом, на пме овсе-

нпм брашном. Страх, од неког особеног непри-

јатеља, доиста је пнстпнктпвне каквоће, као што

се може впдетп п код птпчпћа, којп још у гнезду

леже, прем да страх може бптп ојачан пскуством,

п впђењем, како се од пстог непрпјатеља п остала

жпвотпња тглаши. €трах од човека је лагано за-

добпла разлпчна жпвотпња, која жпвп на пустпм

острвима, као што сам ја то на једном другом ме-

сту показао; прпмер тога видпмо п у Енглеској,

где су много дпвљачнпје веће птнце, него птнчпце

малене, јер велпке птпце већма човек гонп. Мп

спгурно можемо прпппсатп велпку дпвљачност на-

шпх велпкпх птпца том узроку; јер на острвпма,

на којпма човек не жпвп, велпке птпце нпсу плаш-

љпвпје од малпх; п сврака, тако плашљпва у Ен-

глеској, у Норвешкој је тако пнтома, као врана

у Јегипту.

Да душевнп квалптетп жпвотпње исте врсте, у

прпродп окоћене варпрају веома, могло бп се до-

казатп многпм Фактпма. Тако псто моглп бпсмо

внше прпмера навестп, о случајним п чудипм ха-

бптуспма, код дпвље жпвотпње, којп, кад бн Фели

кориснп бплп, моглп бн пропзвестн нове пвстпнкте

путем прпродног одбпрања. Али, ја сам уверен,

даћеова општа тврђења, без Факата у поједино-

стпма, пропзвести слаб утпсак на душу чнтаоца. Ја

само могу поновитп моје уверавање, да ја нпшта

не говорнм без јакпх доказа.
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Наследне цромене хабитуса или ипстинкта код домаКе

животиње.

Могућност, илп ћа веројетност, да су наследне

варпјацпје ннстннкта у нрпродп,бпће ојачанакрат-

кпм посшатрањем неконпкпх догађаја у пптомнни.

Тако ћемо моћи видети ону удогу, коју јс хаби-

тус п одбпрање тако званпх спонтаних варијадпја

играло, шодиФикујући душевне квадптете наше

домаће животиње. Код мачака, на пример, једва
по прпродп ловп падове, а друга мнше, пза те

се тежње зна, да су насдедне. Једна мачка по г. С.

Дону (St. John) свакп пут је кућн доносила довне

птице (game-birds) ; друга, ззчеве, пди пптоме зе-

чеве; атрећа, ловећи по подоју, хватада је готово

сваку ноћ, то дештарку то шљуку. Могдп бпсмо

пекодико врдо занпмљпвпх.п аутентичнпх пришера

навестп, о разнпм насдеднпм сенкама нарави п

укуса, н најчудноватпјпх 'особина у свези с пз-

весниш душевннм стањнма пдн периодпма врешена.

Адп, дај да погдедамо познатп догађај код раз-

дпчнпх врстапаса: пе може бптп сумње, да мдадп

птпчарп, попнтерп (ја сам сам впдео један зна-

чајан прпмер), хоће катшто да „прпдегну“, па ћа

натерују п друге псе, кад пх првн пут с нама у

дов поведемо. А већ пзвесно је, да је она тежња

код паса, којн „апорт“-ују, донекде насдедна, као

п тежња овчарскпх uaca, да обпдазе стадо, у ше-

сто да на њ насрћу. Ја не могу да впдпм, да те

радње, вршене без пскуства, једпнкама врдо мда-

дпм, п на скоро пстп начпн сваком једпнком; вр-
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шене с врл.о велпком радошћу у свакој расп, без

да је цељ позната, јер млад попнтер не може

впше знатп, да он својом услугом помаже госпо-

дару свом, него лп што зеа белп лептцр, за што

полаже јаја своја па лпст купуснп, ја не могу да-

кле да видпм, да се те радње суштпнскп разлпкују

од правпх ннстиката. Кад бп смо виделп вука једее

врсте, којп млад п без пкаког обучавав&а, чпм на-

њуши плен свој, од маха стане као укопан, па

се оеда полагано вуче к њену с особнтпм држа-

њем; п, другу врсту, која у место да чопор је-

лена нападне, опколп га, па га к некој удаље-

ној тачцпгонп, то бн смо допста назвалп те радње

пнстпнктивнима. Домаћп су пнстннктп, као што

бн моглп названп бнтп, допста много мање сталнп,

него пнстпнктп прпродни; алн, они су п постадп

далеко мање строгпм одбпрањем, п бплп су пре-

несенп за несравњено краћн период, у уветпма

жпвотнпм, којп су много мање сталнп.

Еако се строго овп домаћп ннстпнктп, хабн-

тусп п склоности наслеђују, п како се чудновато

мешају, најбоље впдпмо, кад разлпчне врсте паса

укрстпмо. Тако је познато, да укрштање с бул-

дагом аФпцнра кроз много поколења храброст и

постојанство рта; а укрштање с ртом, пренелоје

опет на целу Фамплпју овчарскпх паса тежњу, да

ловп зецове. Овп домаћи пнстинктп, тако укршта-

њем опробанп, лпче на прпродне инстпнкте, којп

се на слнчан начпн знаменпто преплпћу, тако, да

се кроз дуго време виде траговп пнстинкта обародп-

теља: на прпмер, .ie Рој оппсује једвог пса, коме
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је прадед бно курјак, п којп је на један начнн

показввао траг свога дпвљег порекла, на име, тнм,

што кад бн га госа аегов вабнуо, нпкад му у

правом правду дошао не би.

По каткад говоре о домаћвм инстинктима, као

о радњама, које само кроз дуго настављен н при-

нуђени хабитус наследне бивају, али тонпјеистина.

Допста, нпкад нпко нпјена то мислпо, нитп је по-

кушавао, да чпгру голуба учи преметању преко

главе, — радњп, као што п сам посведочптп могу,

коју раде са свпм младн голубпћп, који још нпсу

видели голуба да се премеће. Мп можемо млслити,

да је једном један голуб показао малу тежњу к

тој чудној навпци, и да је дуго настављено од-

бпрање најбољих јединака у сукцеспвним поколе-

њпма пропзвело ове чигре, које данас видимо; а

блпзу Глезгова пма кутња-чпгра (house-tumbler),

као што сам од г. Брента (Brent) чуо, која не

може да полетп осамнаест налаца впсоко, а да се

преко главе не преметне. Тако је псто сумњпво,

да лп је пкад пкоме на ум пало, да пса прплегатн

учи, да нпје некп пас по себп показао склоност

sa то; а зна се, да п то но каткад бпва, као што

сам сам впдео, код једног чпстог ппнчера.

Акт прплегања је по свој прплпци, као што

су многп мпслплп, само ојачана почивка једне

жнвотпње, која се спрема, да скочп на свој плен.

Кад је се првп почетак нрилегања показао, онда је

већ методно одбнрање, с наслеђенвм еФектима, и

обучавањем на зор, у свакој сукцеснвној генерацпјп

брзо ствар усазршпло; а одбпрање утома пзједна
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је у прогресу, по чем сваки, не жедећп да врсту

поправља, жедћ, да пма најбоље керове, којп вај-

боље прпдежу п дове. С друге стране, хабптус је

сам у некпм сдучајевпма довољан. Тешко, да је

пкаку животлњу теже прппптомптп, него ди мла-

дог дпвљег-пптомога-зеда; а тешко да је пкака

жпвотпва пптомпја, него ли младо од припп-

томљеног пптомог-зеца: али, ја једва могу мп-

слпти, да су домаћп пптомп зедовп, често бплп

одбпранп само зарад пнтомостп; тако, да мп мо-

рамо прпппсатн бар велпкн део наслеђене upo-

мене од крајњег дпвљаштва до крајње пптомпне

хабитусу п дуго настављеном уском затвору.

Прпроднп се пнстпнктп у пптомпнп губе: зна-

меннтп прпмер тог рода видпмо код онпх врста

живпне, која се врло ретко, плп никад не ће да

„расквоца", то јест, нпкад не желп да лежп на

јајпма својим. Само дневна навпка не да нам да

видпмо, колико су се веома, п у колпко су се

стално променпле душевне особпне наше домаће

животпње. Једва је могућно сумњатп се, да је љу-

бав к човеку код пса инстинктпвна постала. Сви

курјацп, лиспце, шакалп н Феле мачијег рода, кад

се у пптомннн држе, хоће врло жудно да нападну

пплеж, овце п свпње; п та је тежња неизлечпма

внђена код паса, који су као штенад донесена из

Огњене Земље п Аустралпје, где дивљацп ту кућну

животпњу не држе. На обрат, како је ретко по-

требно наше цивплпзоване псе, па баш и кад су

млади одучавати, да не насрћу на жпвнну, овце

и свиње! Без сумње, и онп хоће по катшто да на-
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срну, ади, тада буду бнјенн; па ако то не по-

могне, онда пх убију ; тако, да је хабптус и у

некол.ико одбирање по свој придпци заједно деј-

ствовало, да пеима нашим наследну цпвилнзацију

да. С друге стране, младн су ппдпћи самом на-

виеом нзгубнлп страх од паса и мачака, који је

без сумње код н.пх изнајпре инстпнктивно морао

бптн; јер ја сам нуо од капетана Хутона (Hutton),

да су младп пплпћи од родитељског порекла Gal-

lus bankiva, кад пх баш п обична кокош у Ин-

дпји пзлеже, пзнајпре за чудо плагшвпвп. Тако је

псто и у Енглеској с младим Фазанпма, који би

се излеглп из јаја, на којима је обична кокош ле-

жала. Па ппак, пилићп ннсу сасвпм нзгубплн страх,

већ само од паса п мачака, јер чпм пм квочка

Евоцажем онасност објави, они од маха свн нспод

н>е пзлете, нарочпто ћурпћп, да се по трави п шу-

шњаку сакрпју, очевпдно у тој пнстпнктнвној на-

мери, да матер ослободе, како бп одлететп мо-

гла, као што то впдпмо еод неких дпвљпх земнпх

птпца. Међу тпм, тај пнстинкт задржан код нашпх

пплпћа, постао је у пптомпнп бескористан , јер

мајка квочка, неупотребом је готово са свпм пзгу-

бпла моћ летења.

Из тога дакле мп можемо закључптп, да су у

пптомпнп пвстпнктп задобпјенп, п прпродни ин-

стпнктп изгубљенп, од честп хабнтусом, од честп

човечјим одбпрањем п нагомплавањем за време

сукцеспвнпх генерацпја особенпх душевнпх скло-

ностп п акцпја, које нам пзнајпре, по незнаљу на-

шему, пзгледаху случајне. У некпм јеслучајима
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навпка на зор бпла довоЈна да такве наследне

душевне промене пропзведе; у другпм опет дога-

ђајнма навпком на зор нпшта нпје могло бптп, и

све је било резултат одблрања како утома тако и

методног: у већпнн пак случајева, хабптус п од-

бнрање, по свој прплпцп радплп су заједно.

Сиецијални ипститти.

Мп ћемо, може бптп, најбоље разуметп како се

пнстпнктп у прпродп модпФпкују одбпрањем, ако

посмотрпмо неколпко случајева. Ја ћу пзабратп

само трп на пме, пнстпнкт, којп наводп кука-

виду да јаја своја у гнезда другпх птпца меће ;

пнстпнкт, неких мрава да робље робе; п моћ пчеле

да водп саће. Ова два последња пнстпнкта узп-

мају јестаственпчарп у опште пс правом, као нај-

чудноватпје од свпју до сад познатпх пнстпнката.

llhctuhkt кукавние.

Некн су прпродњацп мпслилп, да је непосреднп

узрок пнстпнкта кукавпце, што она јаја своја не

леже свакп дан већ преко два трп дана; тако, да кад

бн градпла гнездо п кад бн лежала на јајпма својнм,

то плп на прво снесенпм јајпма не бп неко време ле,

жала, илп бп пјаја н кукавпчића разлпчне добп у

истом гнезду морало битп. Кад бп пак то тако бпло
t

онда бп свакојако процес лежања п пзвођења морао

не цели сходно дуг бптп, нарочпто , по чем се кука-

впца рано селп; и прво пзлеженп птпчићи по свој

прплпцп би бплп храњенп само од мужјака. Алп аме-
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рпканска је кукавпца у том положају, јер она градп

своје властпто гнездо, п пма у њему п јаја п ку-

кавпчпћа сукцеспвно пзвођенпх, све у пстп мах.

И доказивадо се п обарало се, да и американска

кукавица катшто хоће да подметне јаја своја у

туђа гнезда, али ја сам недавно чуо од др-а Ме-

рела (Merrell) пз Јова, да је он једвом у Илпноа

нашао једног младог кукавичића с једном младом

крејом у гнезду Garrulus cristatus-a; п, како оба

тпћа бејаху перјем одевена, то није могдо бити

нпкаке погрешке у одредбн љпховој. Тако псто,

ја бих могао много прпмера навести о разнпм пти-

цама, које по катшто јаја csoja подмећу у гнезда

другпх птица. Сад, замнслпмо, да је стари праро-

дптељ наше јевропске кукавпце пмао хабптус ку-

кавпце амерпканске, п да је случајпо једно јаје

метнуо у туђе гнездо. Ако садкукавпца пмакаку

корист од тог сдучајнога хабптуса, будућп тим

осдобођена да се ранпје седитн може, пди ма како

пначе; пди, ако сад мдадо птиче бпва крепчпје ко-

рпстећп се заблуднпм пнстпнктом другпх Феда,

него кад бп га пздегда мајка његова, која је то-

дпком брпгом претоварена брпнућп се п за јаја п

за ппдеж раздпчног доба у пстп мах; онда ће

пдп кукавпца, пдп туђом муком однегован п кука-

впчпћ бптп у добпту. И аналогпја наводп нас на

веровање, да ће млад тако поставша кадра бптп

насдеђем да сдедује сдучајном п застрањеном ха-

бптусу мајке своје, п да ће кадра бптп своја вла-

стпта јаја потуратп другпм птпцама, п тако бптп

успешнпја у пзвођењу порода свог. Ја држнм, да
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је чудан пестпнкт наше кукавпце постао проду-

женпи продесом ове прпроде. Такођер је недавно

довољнпм доказпма доказао Адолф Мпдер да ку-

кавпца хоће сдучајно да носп јаја на голој земљп, и

лежи на впма, пхранп птпчпће своје. Тај реткп до-

гађај јесте по свој веројетностп догађај устука к да-

вно пзгубљеноме псконом пнстпнкту нпдпФпкацпје.

Бпло је пребачено, да ја нпсам поменуо друге

сродне пнстпнкте н прплагођпвања структуре код

кукавпце, о којпма се са свпм заблудно говорпло,

као да стоје неопходно у координацпјп. Алп, у

свпм догађаЈнма спекулација о пвстпнкту, којп нам

је познат цпгло код једне Феле, јесте без пкаке

корпстп, по чем мп немамо нп једног Факта којп бп

нам као водац бпо. До скора само пнстинктп јевроп-

ске н непаразптне амерпкапске кукавпце бплп су

нам познатп, сад пак, благодарећи посматраапма

г. Рамзеја (Еашзау), мп смо сазналп понешто п о

трећој аустралијској Фелп, која потура јаја CBoja у

гнезда другпх птица. Има трп главне тачке, које

овде у преглед улазе; Прва је, да обпчна кукавпца

с малпм пзузећем носн једно јаје у једно гнездо

тако, да велпки и прождрљпвпкукавпчпћ задово-

љно хране пма. Друга је, да су јаја кукавпчја зна-

чајно малена, тако, да нп мало ннсу већа од јајцета

шеве, која је четпрп пута ситнпја птпца од ку-

кавнце. Даје малој велнчинп јајцета кукавпце ре-

алнп узрок прплагођпваве, можемо закључптп по

Факту, што непаразптнаамерпканска кукавпца носп

потпуно велика јаја. Трећаје, да млад кукавпчпћ

од маха пошто се пзлеже, пма пнстпнкт, снагу п
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згодно Формирани кљун, да своју браћу која га

отхрањују пз гнезда пзбадп, којп ће тад од зпме

п глади скаиатп. То је било дрско названо бла-

годапнм уређењем, у цељп, да млад кукавпчић.

може пматп довољно хране, и да његова браћа

која га храњаху пзгпну пре, него што веома осе-

ћала буду!

Обрнпмо се сад Фелама аустралијскпм: прем да

ове птиде обпчно носе само једно јаје у једно гнездо,

ппак, не ретко се находе и по два, па ћа нпо три

јајета у једном гнезду. Код бронзане кукавпде

(Bronze cuckoo) јаја варпрају у дужпну велпчпном

осам до десет линпја. Сад, кад бп за ту Фелу про-

битачно било да носп јаја још мања од онпх које

она сад носи, по чем ће јој на тај. начин лакше

бити да превари туђу мајку плп, што јејош веров-

није, да се така јаја брже легу, (јер је пронађено

да пзмеђу величине јајета и трајања пнкубацпје

постоји псвесан одношај), онда није тешко веро-

ватп, да ce’paca једна плп Фела једна може обра-

зоватп, која ће све мања и мања јаја носнтп; јер се

така јаја понајснгурнпје пзлегу и одгоје. Г. Рамзеј

прпмећује, да две аустралијске кукавпде, кад,легу

јаја њпхова у отворено гнездо, очевндно дају по-

знатп да оне претпостављају гнезда, у којпма су

јаја по бојп слпчна њпховпма. Јевропска Фела по

прпчпнп показује тежење неко к слпчном пнстпн-

кту, алн п не ретко одступп од њега, као што се

впдп кад она њено тамно и бледо бојено јаје снесе

у гнездо Accentor-a (Hedge-warbler) која пма јаја

сјајна, зеленкасто-плаветна. Кад бп наша кука-
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внда непроменпто показшада горе поменути пн-

стпнкт, то бп онда он спгурно морао к онпма при-

бројан бптп, којп су, као што се узетн мора, свп

на један пут моралп задобпјени бптн. Јаја аустрп-

дијске бронзане кукавпде, по г. Рамзеју, варпрају

необпчно јако што се боје тиче; тако, да је у том

погдеду, као п у погдеду на ведпчину, прпродно

одбпрање могдо оспгуратн п устанптп неке проби-

тачне варпјацпје.

Што се тпче јевропске кукавице, то пород

оне птпце чпје је гнездо, обпчпо бнва пз гнезда

пзбачен за трп дана пошто се кукавпчпћ нзлеже;

но, како је овај посдедњи у том добу у веома жа-

досноме стању, то је г. Гуд пређе скдон бпо да

верује, да акт пзбацивања вршп сама мајка родп-

тељка. Ади, он је сад добпо једно пуно веровања

оппспвање једнога мдадога кукавпчнћа, којп је још

не прогдедав п са таком снагом да је једва своју

вдаститу главу држатп могао, у стварп понзбацпвао

птпчпће. Посматрач је једно од пзбаченпх птпчпћа

у гнездо повратпо, п впдео је, да је п опет пзбачено

бпдо. Што се тиче начпна којпм је овај чуднп и га-

дни инстпнкт задобпјен, то, ако је бпло од ведпке

важностп за мдадог кукавичића, од маха после пс-

пплења, као што је по свој придпцн бпло, да добпје

хране кодико је могућно впше, ја не могу да впдпм

нпкаку специјадну тешкоћу, за што као не би мо-

гда поступно задобијена бити за време сукцесив-

них генерацпја сдепа тежња, снага н потребпа

структура за пзбацнвање, по чем онај мдадп ку-

кавпчић који те навпке п таку структуру најбоље
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развијену пмао буде, биће најбоље нахрањен п

најспгурннје очуван. Можда је првн корак за за-

добијање овога пнстинкта бпло само ненамерно вр-

пољење младог кукавпчпћа, кад је нешто старпји

и снажнпјп постао. Та навика је бида по том уса-

вршена, п на потомство, но у ранију доб, прене.-

сена. Ја у томе не видпм веће тешкоће него у ономе

што мдада ппдад другнх птида још у јајету имају

ннстннкт, да своје вдастите (јапње) љуске прокљу-

вају; пди у ономе, што код младпхзмија, каошто

је Оен прпметио, пма један прпвременп оштар зуб

углављен у горњу вплиду за пробпјање нврсте ја-
иње љуске. Јер, ако је.свака партија за инднви-

дуалне варпјадпје подобна у сваком добу, а ва-

рпјацпје теже опет да буду наслеђене у пстој плп

ранпјој добп што су поставке о којпма не може

бптп парбе, онда инстннкт п структура младета

може бпти лагано модпФнкована, онако нсто као

п одраслих; н оба случаја морају пристајатн пли по-

дударатп се с целом теорпјом прпродног одбпрања.

Неке врсте Molothrus-a, једаог са свпм разлпч-

ног рода американскпх птица, сроднеснашпмчвор-

ковпма, нмају паразптну навпку као кукавпца; п

Феле њпхове представљају пнтересну поступпцу у

усавршавању ппстпнкта њпховог. Самцп п самке

Molothrus badius-a, као што врсни посматрач

г. Худзон тврдп, жпвепо катшто са свим својевољно

измешани у јатпма, катшто пак паре се. Птпце ове

плп саме себп впју гнездо, плп заузму већ готово

гнездо друге птпце, избацујућп по каткад пз њега

туђе птпчпће којп се у њему затеку. Оне носе јаја
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своја у гнезда тако задобпјена, плп доста чудно

саме свију за се гнездо поврх тог гнезда. Оне

обпчно деже саме на јајнма својпм и пзводе пти-

чпће своје; адп г. Худзон каже, да је веројетно

е су оне по каткад паразитне, јер оп је видео

птпчпће ове Феде како за маторком са свим друге

Феде прпстају и за храну пијучу. Паразптне на-

впке код једне друге Феде молотруса, М. bona-

riensis, много су развпјенпје него код прве, адп

су још дадеко од савршенства. Та птида, у кодпко

је познато, непроменпто подмеће јаја своја у туђа

гнезда; адп је значајно, да каткад више њпх у

скупу започну да праве неправпдно, п времену

не сходно вдастнто гнездо на чудно незгодном ме-

сту, као на дпшћу једног ведпког чкаља. Међу

тим, као што је г. Худзон прпметио, оне никад

не доврше гнездо за себе. Оне снесу по толпко јаја

петнаест до двадесет у једно туђе гнзздо,

да се идп само некодпко од њих пздегу, идн нн

једно. Оспм тога, оне пмају необпчну навпку да

јаја прокљују, па бпда сад то јаја њпхне вдастите

Феде, бпда онпх птпда којпма своја подмећу, п

која нађу у гнезду заузетоме. Многа јаја спусте

оне на году земљу, која у сдед тога наравно про-

падпу. Трећа Феда, М. pecoris у Северној Амерпцн,

добида је потпуно пнстпнкт кукавпде, јер она не

снесе нпкад впше од једног јајета у туђе гнездо;

тако, да се то једно сигурно издеже. Г. Худзонје

строг неверник еводуције, адп пзгдеда да је то-

лпко пренеражен несавршенпм инстпнктом Molo-

thrus bonanensis-a, да он моје речп наводп п пита:
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„Не морамо ди сад те навпке сматратн, не као спе-

дпјадна уздарја ндн створене ннстпнкте, већ као

маде конзеквенце једног онштег закона, којп се

зове прелажеве?“

Разлпчне птпце, као што је већ речено бпдо,

по каткад носе јаја своја у гнезда других птпца.

Та навика нвје врло необнчна код Gallinace-a, п

баца нешто светлостн на особени инстинкт ноја.
У тој Фамплпјп удруже се впше н,пх самака u снесу

најпре мало јаја у једно гнездо, па за, тпм у друго;

и та јаја пзлегу самцп. Тај инстинкт може по своЈ

прилнци објашњен бпти Фактом, да сашке носе

много јаја, алп као п наша кукавпца кроз два три

дана. Додуше, пнстпнкт амерпканскога ноја као

п Molotlirus bonariensis-a jom нпје потпуно раз-

впјен; јер страшна множпна јаја лежи расејана по

равнпцама, тако, да сам ја у лову једнога дана

бпо у стању скупптн не шање него двадесет остав-

љенпх н поквареннх јаја.
Неке су пчеле паразптне, u редовно легу јаја

своја у гнезда друге врсте пчела. Случај је овај

још знаменнтпјп него пнстпнкт кукавпце; јер овде

су пчеле не само свој пнстннкт већ н своју струк-

туру модпфпковале према њпховој паразнтној на-

впцп ; по чем немају апарата за скупљање полена,

којп би пм бпо неопходан, кад бп морале скупљатп

храну за пород свој. И неке Феле Sphegidiae (wasp-

like insects) јесу по каткад паразнтне; пг. Фабп

је недавно пзнео јак разлог за веровање, да, прем

да Tachytes nigra обпчно своју властпту јаму гра-

дп п у њу још жпв плп узет (paralyšed) плен за
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храну ларвама својпм довлачп, ппак, кад нађе јаму

већ готову п храном напуњену каквога другог

Sphei-a, он се корпстп њом, заузмеје, п тако у тој

прпдпцп паразпт постане. У овом случају као п

код Molothrus-a или кукавпде, ја не могу да вп-

дпм нпкаку тешкоћу за прпродно одбпрање да од

елучајне навпке начпнп сталну, ако је то само

корпсно Фелп, п ако пнсект којега гнездо и го-

товпну хране разбојнпчкп отпмљу, не бпва тпм

пскорењен.

Инстинкт робљења.

Овај знаменити ннстпнкт бпо је најнре опажен

код Formica (Polyerges) rufescens
,

пто Ппјером

Хубером, којн је још бољп посматрач одславнога

оца његовог. Овај мрав апсолутно завпси од сво-

јих робова; без вихове помоћп Фела би за цело

нропала за годпну дана. Мужјацп п родилице

женке не раде нпшта; а радници u јалове женке,

окром тога што су врло енергнчне п храбре прп

заробљаваау робова, такође не раде нпшта. Оне

су немоћне да властпта своја гнезда начпне п ро-

;ђене ларве своје захране. Кад се нађе да јестарп

мравпвак незгодан, п да се треба селити, тада ро-

бовп одређују сеобу, п у ствари брпжљпво пре-

носе господаре своје у вплпцама својпм. Господари

су тако крајње беспомоћнп, да, кад nx је Хубер

око трндесетину затворпо без н једног роба, али

са множпном хране коју они најрадпје једу пс

њпховим рођеним ларвама и луткама, да бп пх
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на рад надражно, онп нпсу радпдп нпшта; самп

себе нпсу моглп нахранптп, н многн од њпх од

гдадп скапаше. Тада Хубер пустн цпгло једног роба

(F. fusca), и он од маха започе рад: нахранио Је
и спасао је оне, којп још у жпвоту беху; направпо Је
неколпко ћелпја п неговао је ларве, п довео све

у свој поредак. Шта може битп чуднпје од тог

спгурног Факта? Кад ништа не бнсмо знали о дру-

гим мравпма којн такође у робље одводе, узаман

бпсмо премишљадп како је тај чудеснп инстинкт

могао битн тако усавршен.

11. Хубер је такође првп пронашао п другу Феду

мрава, Formica sanguinea, која тако псто у робље

одводп. Та је Феда нађепа у јужнпм крајевпма Ен-

гдеске п хабптус њеп студовао је г. Ф. Смпс (Smitli) r

од брптанског музеума, коме сам ја веома захвадап

за многа пзвешћа како о овом тако п о другпм

предметпма. Прем да сам потпуно веровао тврђе-

впма г. Хубера п Смиса, ппак сам се прпбдижавао

тој стварп с неком сумњом, као гато сваки може

бпхп нзвпњен, ако посумња у експстенцпју тако

необпчногпнстннкта,као што је пнстннкт робљења.

С тога дакде, ја хоћу да наведем овде моја вла-

стпта сматрања, п то у некпм мадпм детаљима, Ја

сам разгурао четрнаест гнезда F. sauguinea, п у

у сваком нашао сам по мадо робова. Мужјаке п

пдодне женке робовске Феде (F- fusca) нашао сам

у њихнпм задругама, п нпкад их нисам впдео у

мравпњацпма F. sanguinea. Робовп су црнп п нпсу

већн од подовпне својпх црвенпх господара, тако,

да је npn појави њпховој раздпка велпкв. Кад се
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мравпљак мало покварп, робовп хоће по катшто

да пзиђу п као п господарп впховп јако се ужур-

бају да бране гнездо: кад се пак мравпљак веома

покварп, п .аарве п дутке на впдпк пзађу, тад ро-

бље жпво радп заједно с господарима да их на

сигурнпје место однесу п скдоне. Из тога дакле

јасно је, да се робље овде осећа као код своје

куће. За време од два меседа, јун п јудп а кроз-

трп годпне узастопде, ја сам по много сахата по-

сматрао впше мравпњака у Суреју п Спсексу, п

нпкад нпсам впдео да је један роб пзашао пз мра-

впњака пдп ушао у њ. Како је у тим месецпма

робова врло мадо на броју, то сам мпсдпо да бп

се онп пначе понашадп кад бп нх впше бпло ; ади,.

г. Смпс пзвестио ме је, да је он посматрао мра-

впњаке у разднчна времена у месецима мају, јуну

п августу и у Суреју u у Хамшпру, п прем да

робова у Августу врдо много пма, ппак он нпје

ннкад ввдео нп једнога да улазп плп да пздази

из мравнњака. Из тога дакле он сматра робове

строго као кућне робове. Међу тпм, господари се

једнако впде како вуку градпво за гнездо и храну-

од сваке руке. Ну, године 1860. напђем ја ујуду

месецу на једну општпну с необично много ро—-

бова, п ту сад впдим како некодпко робова по-

мешанп међу господарпма оставпше мравињак и

одоше с њпма нстпм путем до једнога бедо-бора,

којп бејаше двадесет п пет јарада удаљен, па се

ту свн скупа уза њ пузати почеше, по свој прп-

лицп у намерп да потраже дпсппх вашију пдп

црвапа (coccus). По Хуберу, којп је богату придику
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за посматрање нмао, робови у Швајцарској обнпно

раде с господаримасвојим градећи мравиљак; међу

тпм, они сами отварају и затварају каппје у зору

и пред мрак; и, као што Хубер изриком тврди,

љихова је гдавна дужност да истражују дисне ва-

шп. Ова раздпка у обичном хабитусу господара и

робова у два предела, по свој веројетности од тога

зависи, што у Швајцарској робље много впше робе

него у Енглеској.

Једног дана бпо сам срећан да сретнем сеобу

F. sanguinea из једног мравпњака у други; и до-

иста беше врло пнтересан призор впдетп како го-

сподари брижљпво у вплицама својим носе робове

своје, у место да њих робовп носе, као што је то

догађај код F. rufescens. Другог дана обратн на се

пажњу моју једно двае.ствну оннх мрава који

који преко пстога места пређоше, алн очевпдно

не да истражују храну. Онн се приблнжише, је-

дној незавпсној општпнн мрава-робова (F. fusca)

но бише јуначки одбнјенн; катшто н по трн мра-

ва-роба впшаху на ногама мрава који роби (F. san-

guinea). Овп пак немплосрдно убијаху своје мале

непрпјатеље и вуцијаху за храну мртвелешевењп-

хове у мравињак свој, којп је удаљен бпо двадесет

п девет јарада, алп не могоше докопатп ни једне

лутке, да'је као роба одгаје. Ја тад узмем пз је-

дпога другог мравпњака F. fusca неколнко лутака,

па их метием на једну ледпну блнзу бојнога поља.

Тпранп пх од маха жудно шчепаше п са собом

одвткоше, мпслећп зар, да су овп ппак победпоци

у последњој бптцп остали.

400ННОТПНКТ РОВЉЕЊАГл. VIII.



У псто време п на псто место метнем ја не-

колпко лутака једне друге Феле, F. fiava, с неко-

лико овпх малпх жутпх мрава којп још вншаху о

комађу мравпњака њпхова. И ту Фелу, прем да

ретко, хоће да у робље одведу, као што је r. Смпс

оппсао. И ако је та мравља ФеЛа тако мала, ппак

је веома храбра, тако ја сам пх сам гледао како-

страшно друге мраве нападаху. Једном нађем ја

на моје велпко чудо под једнпм каменом једну

незавпсну општпнуF. Аата, нокрај мравињака оннх

мрава којн робе, F. sanguinea; п по чем сам ја

случајно обагнезда покварио бпо, то малп мравп

спопадоше своје велпке суседе с чудном храброшћу..

Сад сам бпо рад да сазнам, да лп је F. sanguinea

у стању разлпковатп лутке од F. fusca, које она

обнчно за робове себп одгајује, од лутака мале

а горопадне F. fiava, које она ређе робп, п уве-

рнх се очевпдно да јесте; јер мн смо виделп да

она лакомо п нагло грабп лутке од F. fusca,

док се међу тпм веома уплашп кад напђе на лу-

тку плп ћа на земљу пз мравнњака F. flava п

брзо бежп даље од ње. Али, од прилпке на једно

четврт сахата, мало за тпм пошто су свп малп

жутн мравл одмплилп бплн, охрабрпше се овп те

лутке однесоше.

Једног вечера посетим ја другу једну општпну

F. sanguinea, п впдох како се неколпко тпх мрава

враћаше кућп, п улазаше у свој мравињак носећп

мртва тела F. fusca (што показпваше да то не беше

сеоба) п многобројне лутке. Ја сам пратно један дуг

ред од мрави који с пленом натоваренп пђаху, од
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прпдпке четрдесет јарада на траг, до једног густог

шушњака, оданле сам вндео да пзађе последња

пндивпдуа F. sanguinea носећп једпу лутку; алп

нпсам могао пронаћп у густом шушњаку опусто-

шени мравнњак, премда нпкако нпје могао одатде

далеко бптп, јер две илн трп пндивидуе F. fusca

трчаху тамо амо у највећем узбуђен.у а једна др-

жећи своју лутку у устима, стајаше неноминно на

врх једне гранчпде слика очајања над разва-

лпнама куће своје.

То су Факта којпма, до
?

душе, нпје нужна бпла

моја потврда, о чудесном инстпнкту робљења.

Најпре се види велика супротност ннстпнктпвних

навпка F. sanguinea према контпненталном F. ru-

Tescens. Овај последњп мрав не гради себп мра-

впњака, не одређује своју сеобу, не скупља храну

sa се нп за своју млад; шта внше, нпје кадар сам

ни да ј.еде: он апсолутно завпсн од својпх мно-

гобројнпх робова. Formica sanguinea, на протпв,

пма много мање робова, а за време првога дела

лета. веома мало: господарн одређују кад ће п

где ће нов мравпњак да се градп, п кад ће пре-

селење битп, господарп носе робове. И у Швај-

царској п у Енглеској робовп пзгледају као да пс-

кључну брпгу брпну о ларвама, п само господарп

пзлазе да робље робе. У Швајцарској робовп раде

заједно с господарпма да грађу прпвуку п мра-

впњак начпне; обоје, а поглавпто робовп, посећују

п музу, као што бп се рећп могло, њпхне лисне

вашп, ; п тако обоје скупљају храну за општину.

У Енглеској господарп обпчно пзлазе пз мравп-
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њака да грађу за грађење п храну за себе, своје

робове п дарве своје прпберу, тако, да у Енгдеској

господарп пмају много мање услуга од својпх ро-

бова, него лп господарн у Швајцарској.

Ја се не усуђујем казатп, на којп се начпн ин-

стпнкт F. sanguinea развпо. Алн како мравп, који

нпсу од онпх што робе, хоће по каткад, као што

сам ја впдео, брпжњпво да прпкупљају лутке дру-

гпх Феда, кад пх расејане близу свога мравпњака

нађу, то је могућно, да су се таке лутке које су

нсконо као храна у мравињак довупене, могле у

њему развптп; п сад, тп, на тај начпн п нехотпчно

одгајенп страндп, могу следоватп њпхном властп-

том пнстпнкту п оно радптп што могу. Ако се по

том прпсутнос њнхова покаже корпсна за Фелу

која пх је узела јер бн бпло пробптачппје за

Фелу да хвата раднике, него да пх отхрањује

онда ће навпка скупњања лутака, пзнајпре за

храну, моћи бптп прпроднпм одбнрањем ојачана

и устањена у са свнм другој цељи, да гајп ро-

бове. Кад пак пнстннкт једном постане, алп у још

много мањем ступњу него што је код нашег брп-

танског мрава, F. sanguinea, којега као што смо

впделп, много мање помажу робовп његовп него

псту Фелу у ШвајцарскоЈ, прпродно одбпрање може

увећатн п модиФпковатп пнстпнкт, свакп пут

наравно претпостављајућп да је свака модпфпка-

цпја блла Фелп на корпст док нпје постао један

мрав, којп толпко завпсп од својпх робова као

Formica rufescens.
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Инстинкт ичеле ио ком она cafie води.

Не ћу овде улазптп у поједине ситнице о овом

предмету, већ ћу само да пзложпм нацрт од закљу-

чака до којпх сам ја дошао. То бп морао бпти гдуп

човек,који бииспитујућиизврсну структуруједнога

саћа, тако дпвно прпдагођеног за његову сврху,.

остао без одушевљеног нуђења. Ми чујемо од ма-

тематичара, да супчеде практнчно разрешиде једну

тешку пробдему, правећп окда њпхова у оној Форми,-

у коју ће што је могућно највећа сума меда статп,.

а трошећп на то кодпко је само могућно мање

скуноценог воска, за конструкцију њихову. Бпдо

је прпмећено, да бп вештом раднпку с адатом п

мерндима, бпдо врдо тешко начинптн окца од воска

праве Форме, а рој пчеда у тамној кошницп градн

пх. Узмпте пнстппкт какав хоћете, па ће вам сва-

којако пзнајпре изгдедатп са свим непојамћо, како

ће пстп све нужне угдове и равнпне пзрачунатн
;

пдп ћа само пресудптн моћп, да дп су као што

треба начпњенп. Адп, тешкоћа ннје тако ведпка,.

као што се на први мах чпнп: јер, ја мпсдпм да

се може доказатп, да цедо то депо дедо потнче

пз некодпко врло простпх пнстпнката.

Да предмет овај пспптам управ ме је навео

г, Уатерхаус, којп је показао да обдик окца стојп

у бдпском одношају према окоднпм окцима; п,

сдедеће гдедпште зар може се сматратп као моди-

Фпкацпја његове теорпје. Погдедајмо ведпкп прпн-

цпп поступпце, е да дп нам Прпрода неће открптп

њену методу дедања. На једном крају кратке се-
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рпје ми пмамо бумбаре, којп употребљују своје

старе чауре (Cocons) да у њпх мед сместе, дода-

јућп пм по катшто кратке девчпце од воска, а

катшто опет градећп засебне п врдо неправпдно

заокругљене ћедпје од воска. На другом крају псте

серпје пмамо окда пчеле што мед справља, по-

ређаее у двојне катове: свако окде као што је

добро познато, јесте шестострана прпзма, п основне

нвпде њенпх жест страна тако су укошене, да се

са свпм подударају с тупом тространом ппрампдом,

која је од трп ромбпчне површпне начпњена. Овп

ромбп пмају пзвесне углове, п трп којп граде пп-

рампдалну основу једне просте ћелпје с једне

стране саћа улазе у композпдију основе трп облп-

жне ћелпје с оне друге стране. У серпјп пзмеђу

крајњег савршенства окаца у саћу пчеле, п крајње

простоте бумбара, мп пмамо ћелпје мекспканске

Melipona domestica
, које је брнжљнБо пспитао н

пзмалао Ппјер Хубер. Сама је мелппона по струк-

турп у средпнп пзмеђу пчеле п бумбара, прем да

нешто блпжа последњем; она градп скоро пра-

вилно од воска саће од цплпндрпчнпх ћелпја, у

којпма се млад гајп, и као придодатак неколнко

велпких ћелија од воска у које се смешта мед. Ове

су последње ћелпје готово округле п скоро једнаке

величпне, а нагомплане су у једну неправплнумасу.

Алп, важна тачка прп том, која заслужује да се

забележп јесте, што су те ћелпје свакп пут начп-

њене тако блпзу једна друге, да бп се морале пре-

сецатп пли једна у другу улазнтп да се само кугле
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доврше, алп до тог нпкад не долазп, јер пчеле

подпжу са свпм равну тпну од воска пзмеђу ку-

гала на онпм местпма где би се оне пресекле. С

тога дакле, свака се овака ћелија састоји пз јед-
ног спољнег СФерочаог дела, п пз две, трп, плп

још више равних површпна, према томе како ће-

лпју опкољавају две, трп, плп впше другнх ћелпја.
Ако једна ћелпја дође у додпр с трп друге ће-

лпје, што се неопходно врло често догађа, по чем

све ћелвје пмају скоро једну величнну то се оне

три равне површпне сједнне у пространу ппрамиду,

коју по речпма Хуберовпм треба сматратн као грубо

подражавањепространој пирампдалној основи пче-

лпног окца. Као код окаца пчеле тако н овде трп

равне површпне сваке ћелпје неопходно улазе у

конструкцпју три околне ћелпје. Очевпдно је да

мелппона тако радећп штедп восак п што је још

важнпје рад; јер равне тине међу облпжњим ће-

лпјама нпсу двојне, него су оне дебљпне као што

су дебелп спољни СФерпчнп деловн, па ппак свакп

равни део гради део од две ћелпје.

Промшпљајућп о тој стварп, дођем на мпсао,

да кад бп мелипона градила своје округле ћелпје

у неком пзвесном удалењу једну од друге; кад бп пх

даље градпла једнаке велпчпне, п кад бп пх уре-

дпла спметрпчео у два ката, то бп на тај начпн

начпњена структура бпла онако псто савршена,

као п саће пчеле. Услед тога, наппшем ја про-

Фесору Мплеру у Еембрпџ, п тај је геометра бпо
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добар прсглсдатп сдедеће по његовој наставп са-

стављено тврђење, рекав мн, да је са свимтапно :

КаД бп некп број међу собом једнакпх кугала

оппсалп, тако, да пм центрп њиховп параледно

дођу у две равнпне, п да је дентрум сваке кугле

за пречнпк У~2Г плн пречнпк >< 1. 41421 (пдп мање)

од средпштнпх тачака шест околнпх кугада, у

пстој равнпнп, а псто толнко п од центара окол-

нпх кугала у другој паралелној равнпнп удаљен,

л кад се по том пресечне равнпне међу разлпч-

нпм куглама обеју равннна'повуку; онда мора

пзаћп дуплп положај шестостранпх прпзама, које

Ке са пространом ппрампдалном основом, начп-

њенош од трп ромба. спојене бптп, п свп угловп

на овом ромбу, као н бочне стране шестостране

прпзме, бпће с онпма пндентпчне, које мп на во-

штанпм окцпма саћа пчелпног, после најмарљп-

впјег мерења налазпмо. Алп, ја чух од проФесора

Уајмена, да су многобројна брижљпва мерењапре-

дузета, пз којпх пзлазн, да је тачност радње пче-

лине бпла веома претерпвана; п то тако веома,

да што се тпче тппскога облпка окда, то он, ако

у опште бпва остварен, бпва веома.

Из тога можемо спгурно закључнти, да кад бп

моглп малчпце модпФпковатп пнстпнкт, који већ

пма мелппона, п код које нам он, нп мало не пз-

гледа чудесан, онда бп п ова пчела начпнпла

структуру тако чудно савршену, као што је саће

пчеле. Мп морамо узетн, да мелппона може да

гради ћелпје са свпм округде п једпаке велпчпне,
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d то није ни мало нудно, кад впдимо, како она

то донекле већ нпни, п кад зпамо, како са свим

дплппдричне канале толпки пнсекти буше у др-

вету, очевпдно окрећућп се око једне сталне тачке-

Мп морамо даље узетп, да мелппона ређа све

своје ћелије у равне површпне, као што она већ

то чпнп с њенпм цнлиндрпчним ћеллјама; даље г

морамо узетп, п то је управ највећа тешкоћа, да

она може тачпо да проценп у каком јој удаљењу

од својнх сураднпца ваља своје ћелпје основати
г

кад впше њпх заједно граде своје ћелпје; алн она

је већ толнко кадра о растојању мпслптп, да она

свакп пут оппсује њезпне кугле тако, да се оне

на извесеом удаљењу пресецају, но она уједпњава

пресечне тачке раввпм тпнама од воска. Таком мо-

дпФпкацпјом пнстпнкта, којп по себп нпје врло

чудноватан, једва нешто чуднпјп од онога којп

нагонн птпду да свпја себп гнездо ја држпм да

је пчела наша задобпла путем прпроднога одбп-

рања њезпну архитектурску моћ која је ван по-

дражавања.

Ну, теорпја се ова може и експерпментом по-

тврдптп. Следујућп прпмеру г. Тегетмајера (Teget-

теуег) ја сам раздвојпо два сата, п метнуо сам

међу њих један дуг, дебео и правоугли комад воскаг

пчеле одмах започеше бушптп у њему мале окру-

гле јампце, које гато дубље све шпре бпваху, док

се не претворнше најпосде 'у округле ублове, којн

на око са свпм пзгледају као део једне кугле пка-

јућп пречнпк једног окца. Пуно је забавно бпло
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лосматрати, кад је впше пчеда започело да дубе

-ове јамице једна крај друге; оне су започеде дедо

■своје на таком растојању једна од друге, да кад

оне јампце поменуту шпрпну добпше (то јеет од

прпдпке шпрпну једног обпчног окца) п кад у

дубљпну бише шестп део пречнпка кугде од које

•оне граде један део, онда се пвпце њпхове почеше

пресецатп пдп једна у другу удазитп. Чпм то бп,

-одмаха пчеде престаше с даљпм дубљењем, већ

почеше на пресечнпм лннпјама пзмеђу јампца по-

дизатп вертикадне, равне тпне од воска, тако, да

је свака шестострана прпзма бпда подпгнута на

неравпој нвицп гдатке јампце, у место на равнпм

пвпцама тростране ппрампде', као што је то до-

гађај код обпчнпх окаца.

За тим ја метнем у кошнпцу у место дебедог

правоугдог парчета воска једно парче танко, не-

равно п дебљине кодпк тедуће од ножа обојено

■кошенпдом. Пчеде од маха започеше на обе стране

да буше маде јампце једну блнзу друге онако псто

као и мадо час, алп парче воска бејаше тако танко,

да кад бн се она дубљпна као у нређашњем експе-

рименту дубпла с обадве стране, онда би се мо-

радо дно прокинутп, те бп се тако ћелија с једне

■ стране продомида у ћедпју с друге стране. Адп

пчеде не дадоше да до тог дође, већ за времена

престаше са дубљењем, тако, да јампце, чим нешто

мадо издубљене беху, добнјаху равна дна, п та

равна дна начињена од танких мадпх пдочпца

кошенпдом обојеног воска нису бида даље гдодана
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већ измедаху положепа у кодлко око може да

пресудп тачно дуж мисаоне пресечне равнпне пз-

међу јампда две протпв подожене стране парчета

воска. У некпм месгпма само мади дедовп. у

некпм пак п ведпкп од ромбпчнпх равнппа беху

тако остављенн пзмеђу супротнпх данаца, адп та

ствар бпла је у сдед непрпродног подожаја стварн

тако ружно пзрађена. Пчеде су мораде радптп у

скоро пстоме одношају грпцкајућп кругове п ду-

бећп дна с обе стране кошенпдом обојеног воска,.

у намерп да начпне равне довршпое у дну а у

равнпнп пресека, кад посао свој оставпде буду.

Кад узмемо у обзпр како је восак гибак, ја не

впдпм нпкаку тешкоћу за пчеде, кад оне с обадве

сгране радећи тодпко воска пздубе, да осете есе

већ тпнпда веома утањпда п по том да од рада

престану. Код обпчног саћа учпнпдо мн се да

пчеде не успевају свакп пут да с обе стране раде

тачно истпм кораком, јер ја сам впдео у поду свр-

шене ромбове на основп једне тек започетећедије,

којп беху мадо пздубљенп на једној странп, где-

је по мом мпшљеву пчеда нешто сувпше брзо у

напред отпшда бпда, а на другој странп нзгде-

даху опет пспупченп, где је она тромија прп раду

бида, У једном таком врдо значајном прпмеру, ја

п опет метнем саће у кошнпду, пустпх да пчеде

једно кратко вреше на њему пораде, па га онда

опет пзвадпх, п где, ромбпчна пдочпца бпда је

потпуно довршена п постада са свим равна апсо-

дутно нпје бпдо могућно због прекомерне тањине-
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маде пдочпце да су је оне могле исправитп даљим

глодањем, с пупчасте стране; п ја сумњам да су

пчеле у том случају стајале на супротној странп,

п прптпскале n пзвпјале гдпкп п топлп восак (што

је, лако учпнптп, као што сам се ја експериментом

уверио) докле га нпсу довеле у његову праву по-

средну равнину, п тако га уравнпле.

Из експерпмента с парчетом кошенплом обо-

јеног воска мп можемо впдетп, да пчеле кад пмају

да раде на танкој плочпцн воска ппак могу да

начпне окца њпхова правог облпка, ставшп на

одмерепа растојања једна од друге, дубећп једна-

ком брзпном п покушавајући да начпне једнаке

СФерпчне шупљпне, а пе дајућп међу тпм да се

тпне међу ћелпјама прокнну. Сад, као што се може

јасно впдетп псцптујућп пвпце једнога саћа које

постаје, дакле све веће бпва, пчеле начнне груб

дувар пли оквпр свуд у наоколо око саћа, па га

глоцкају са-супротне стране, свакп пут радећн

кружно прп дубљењу сваке ћелпје. Оне нпкад не

граде целу тространу ппрампдалну основу једног

окца у псти мах, већ само једну од трп ром-

бпчнпх плочпца, која стоји на крају од пвпце која

се развпја пли п по две плочице, како се кад деси,

п оне нпкад не довршују горње пвпце ромбичних

плочпца, догод шестостране дуваре не започву.

Нека од ових тврђења разликују се од оних с пра-

вом славног старпјег Хубера, али ја сам уверен у

тачност њпхову, п кад бп ми само простор дозво-
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љавао, ја бпх показао да се оеп с мојом теорпјом

подударају.

Хуберова тврдња да је од свпју прво окце пз-

дубљено пз једног малог паралелостраног во-

штаног дувара, нпје у колпко сам ја впдео са

свпм тачна; први је почетак свакп пут бпо мала

као капвда од воска, но ја не ћу овде ула-

зптп у поједпностн. Ми впдпмо како важну удогу

игра дубљење прп конструкдији окаца; адп, бпда

бп ведпка забдуда мпсдптп да пчеде не могу да

граде окда у грубоме дувару од воска у згодноме

подожају, то јест, дуж пресечне равнпне између

два гранпчећа круга. Ја пмам впше препарата којп

јасно доказују да оне то могу. Шта впше у грубој

воштаној пвпцп која свуд у наокодо пде, код саћа

којо напредује, по катшто се могу да впде крп-

вине, које по њпхчом положају одговарају равни-

нама ромбпчнпх базадннх пдочнца будућих окаца.

Међу тпм, грубп дувар од воска мора у сваком

сдучају већпм дедом нзрађен бптп, п то гдодањем

с обе стране. Начпн, како пчеде саће граде јесте

чудноват. Оне свакп пут начпне првп грубп дувар

десет до двадесет пута дебљп г'него што ће бптп

крајњп танкп дуварп од свршеног окца, које нај-

посде треба да остане. Мп ћемо боље разуметп

моћп како оне раде, ако зампсдпмо напмаре, да

најпре начине шпрок дувар од цемента, па онда

започну да га са основе његове а с обадве стране

обпјају, док у средпнп са свпм танка тина не оста-

не; наимарп прп том оно што су обидп п нов це-
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мент једнако гомплају и сносе на пвпде од бедема.

Тако мп пмамо танкп дувар којп пзједна у впснну

расте, адп којп је опетнепрестанонастрешен огром-

нпм бедемом. По чем сва окца, п она тек започета

п она довршена, на тај начнн сто јекао крунпсана

ведпком воштаном масом, то се могу пчеде на саћу

скупљатп п по њему тумаратн, а да нежне шесто-

отране дувареокаца не оштете. Тн дуварп, као што

је проФесор Мпдер био добар пзвестптп ме, варпрају

веома дебљпном; посде дванаест бдпзу пвпце саћа

предузетнх мерења, пздазп у средњу руку дебљпна

љпхова једнога падца; прн том су основне ром-

бпчне пдочпце дебље, скоро у сразмерп три према

два, имајућп средњу дебљину једнога падца,

носде двадесет и једног мерења. Тпм особенпм

начпном зпдања, саће пма непрестано потребну

јачину, а међу тпм воска је заштеђено кодпко се

само могдо заштеднтп.

С почетка још пзгдеда да увећава тешкоћу по-

јимања како су окца начпњена н то, што множпна

пчеда радн заједно; једна пчеда по што је кратко

време радпда на једном окцу, иде на друго, тако,

као што Хубер ведп око двадесетпну једпнака

учествује само прн почетку првога окца. Ја сам

бпо у стању практпчно да покажем тај Факт, по

чем сам превукао пвпце шестострана дувара једног

само окца пди крајње нвпце опкољавајућег бедема

код једног саћа које се развнја, са веома танкпм

слојем течног адаво обојеног воска; и непроменпто

сам нашао, да су боју пчеде дедиде на начпн нај-
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дел.икатнији тако нежно како нп један сликар

с четкицом његовом не бп могао по чем су оне

атоме бојеног воска с њпхног места узпмале па

нх постављале вг прерађпвале у растеће пвпце

окаца. Овај начпн зпдања изгледа мп као нека

врста равнотеже на које су пчеде нагнане: по чем

све пнстпнктпвно стоје на релативно једнаком уда-

љењу једна од друге, п све гледају око себе је-

днаке кругове да опншу, па онда нресечне равннне

пзмеђу кругова плн да подпжу пди да неоглодане

оставе. У стварп је врло чудновато впдетп, како

гдешто у тежпм случајевима, кад се на прпмер

два парчета саћа под ма какпм углом сучељаваху,

пчеле кваре ћелпје па пх на другп начин прегра-

ђују враћајућп се гдешто на облпк којп су једном

већ одбацпле биле.

Кад пчеле пмају места на ком могу стајатн у

згодпом положају за рад, на прнмер парченце

дрвета постављено управ пспод средине једног на

внше растућег саћа, тако да саће мора да буде

вођено преко једне стране дрвета, онда могу

пчеле поставптп основу за дувар једнога новог

хексагона, тако, да се управ на свом месту међу

другим готовпм окцпма помаља. Довољно је, да

су пчеле у стању да стоје у њпхннм правпн ре-

латпвнпм растојањпма једна од друге и од дува-

рова најзад свршенпх окаца, н тад по мерплу мп-

саонпх кругова могу подпћн дувар по средпнп пз-

међу два гранпчећа се окца; алп, у колпко сам

ја впдео, нпкад оне пре не пзрађују оштро углове
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једнога окда, догод велпкп део како овог тако п

обл.ижњег окца не буде готов. Та моћ пчеде да у

пзвеснпм уветима на одмереноме месту пзмеђу две

тек започете ћедпје груб дувар подпже, јесте ва-

жна, јер нам она тумачп један Факт којп с почетка

прећаше предпдућој теоријп да је са свпм сурва,

на пме, да окца на крајњој пвпцп саћа зоља, јесу

по катшто строго шестострана; алп ја немам овде

простора да улазпм у ову ствар. Нптп менп овде

пзгледа кака велпка тешкоћа што један прост пн-

сект (као што је догађај са краљпцом-зоља) градп

шестостране ћелпје радећп навзменце то на спољ-

ној то на унутрашљој странн две или трп ћелпје

започете у нсто време, свакп пут стојећп у одме-

реном релатпвном растојању од делова ћелпја ис-

том започетнх, опнсујућн кругове плп цплпндре,

и подпжућп препрате по средпнп.

Како прпродно одбправе радп само нагомп-

лавањем малпх модпФпкацпја структуре плп ин-

стпнкта, од којпх је свака корпсна пндпвпдуп у

њеннм. жпвотнпм уветпма, то се може с разлогом

запитатп каку је корнст могао пматп прародптељ

пчеле од дуге п поступне сукцесије модпФпкованог

архитектурног пнстпнкта од којпх је свакп ступањ

тежио к садашњем савршенству плана конструк-

цпје? Ја мислпм да одговор нпје тежак: окца онако

начињентз као што су окца у саћу пчеде плп зоље

добијају у јачпнн а заштеђују много п рада н

простора п матерпјала од ког су саграђена. Што

се тнче Формацвје воска, познато је да пчеле честп
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у велоку невољу долазе не могућп довољно не-

ктара да скупе, као што ме је г. Тегетмајер (Те-

getmeier) пзвестио да је експериментално доказано

е не мање него дванаест до петнаест Фуната су-

хога шећера ппеле потроше у кошницп за секре-

цпју цигло једне Фунте воска; тако, да пчеле у

кошнпцп једној морају огромну колпчпну течнога

нектара да скупе п потроше за секрецпју воска

којн је неопходан за саће њпхово. Оспм тога многе

нчеде за време процеса секрецпје по толпко дана

нпшта не раде. Много је меда неопходно да одржи

нелпки рој пчела преко зпме; и познато је да сп-

гурност роја поглавпто завпсн од велпког броја

пчела. С тога дакле уштеда воска, по чем је она

велпка уштеда меда и времена потрошенога у

скупљању меда, мора бптп важан елемент за успех

једне Фамилије пчела. Наравно, успех Феле може

завпсптп од броја њезпнпх непрнјатеља плн од

паразпта њезпнпх плн од са свпм дртгпх узрока

п тако бптп са свпм незавпсан од колпчпне меда

коју пчела може да скупп. Алп, зампслнмо да ова

последња прплпка одређује, као што је она по

-свој веројетностп одређивала, да лп ће пчела једна

нашим бумбарнма сродпа опстатп у пределу каком

многобројцо; п замнслпмо, даље, да општпна у

зпму улазп п захтева по томе готовпну меда: у

овом случају не може нпкаке сумње бнтп, да ће

-бптп пробптачно за нашег мпсаоног бумбара, ако

■га мала модпФпкација пнстпнкта његовог нагна да

звоје воштане ћелпје једну другој ближе прпмакне
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тако да се мадо пресецају; јер свака тпна у опште

између две ћедије које се дотнчу, заштедиће јој,

п посда и воска. С тога дакде, биће све пробитач-

нпје sa бумбаре, ако своје ћедпје правпдно ређадп

буду, све блнже једна другој п уређепе у једну

масу као ћедпје код медппоне; јер у том ће сду-

чају ведикп део гранпчеће површпне сваке ћедпје

сдужнти да окодне ћедпје огранпчп, п тако ће

много и воска н посда заштеђено бити. Тако

пз пстог ће узрока пробптачно бптп за медппону,

ако она све бдпже ћедпје градпда буде, п пра-

впдније на свакп начнн него сад; јер, као што

смо впдедп, кугдаста ће површпна са свпм пшчез-

нути, п бпће замењена равнпм површпнама; п ме-

днпона ће граднтп на тај начпн саће тако савр-

шено као п пчела. Ван тог ступња савршенства

архнтектурпог, прнродно одбпрање нпје могдо

даље; јер је саће пчеде, у кодпко смо мп кадрп

впдетп, апсодутно савршено што се тпче еконо—-

мпје воска п рада.

Тако се по момемпшљењу најчудеснпјп од свију

инстинкта, на пме пнстпнкт пчеде може објаснптп

позпати прпроднпм одбпрањем користећн се мно-

гпм сукцесивнпм, мадпм модпФИкацпјама простог

пнстпнкта; прпродно је одбпрање даганпм кора-

цпма све савршенпје водпдо пчеду, да оппшеједнаке

СФеропде на датом растојању једне од других а у

два ката, п да подпжу п пздубљују восак дуж рав-

нпне пресека; прем да' пчеде не знају да граде

њпхове- кугде на извеснпм растојањпма једне од
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других, као што не знају нп шта су разднчнп

угловп шестостране прпзме и ' основне ромбичне

равнпне. Крећућа снага процеса природног од-

бпрања бпла је конструкција ћелија довољно ја-

кнх, доста велпкпх п облика за ларве; то је пзвр-

шено с највећом економпјом воска п рада. Некн

пндпвндуалнп рој, којп с најмање рада градп

најбоља окца, п којп најмаље тада трошп у

секрецнју воска, цма најбоље пзгледе на опста-

нак, п да пренесе своје ново стечене економне

пнстппкте па доцнпје ројеве своје, којп ће опет са

своје стране највпше заирпличптн, да победе у

борбп за опстанак.

Прекори иротиву теорије ириродног одбирања у ири.чени

њеној на инстинкте. бесиолни (адурци) и

јалови инсекти.

Напред пзложеноме гледпшту о постанку пн-

стпнката бпло је пребачено: ,да варпјацпја струк-

туре п пнстпнкта морају бптн у пстп мах, п мора

у тачној везп стајатп једна према другој, јер мо-

дпФпкацпја једнога без непосредне, одговарајуће

промене другога, мора бптп штетна
6

. Сва моћ

овога прекора лежп потпуно у томе, што се узима,

да су промене пнстпнкта п структуре нагле. Да

узмемо као плустрацпју догађај са сенпцом (Parus

major), о коме смо мало у једној главп напред

говорплп. Птпца ова често пута впђена је како

седећп на гранп п међ својпм прстпма држећп се-

менке од тпсовпне лупа пх кљуном својпм све дотле,
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догод до мезгре не дође. Сад, каква бп специјадна

тешкоћа бпда запрнродно одбирање. да очува све

маде индпвпдуадне варпјацпје у оормп кљуна,

којп бп све прплагођенпјп бпвао да крца орашпце

док се не бп кљуи начпнио, који је тако лепо за

ту цељ конструлсан, као што је кљун пузавца; а

међу тпм, у пстп мах, наследна навпка плп оску-

дпца друге хране, плп случа|на промена укуса

пз ове птпце све впше п више градп птпцу, која

се пскључно семењем хранпР У овом случају за-

мпшљамо да је се кљун лагано модпФпковао прп-

роднпм одбправем, дакле, у сугласпју с лаганом

променом хабптуса плп укуса; алп нек се још п

ноге сенпчпне промену п нек се у корелацпјп с

кљуном, плп пз ма каког другог н.епознагог узрока

увећају, јелп и тада још врло неверојетно, да ће

те увећане ноге наводптп птпцу да се све впше

пуже, док не добпје знаменптп инстпнкт пузава

и моћ пузавца? у овоме бп случају поступна про-

мена структуре пзвела на промењен пнстпнкт п

хабптус. Да узмемо још један догађај: мало је

пнстпнката чудноватпјп од онога којп нагонп ла-

сте источно-пндпјскпх острва, да гњезда своја са

свпм пз сгуснуте пљувачке праве. Неке птпце граде

своја гњезда од муља, пљувачком оквашеног п једна

врста ласте у Северној Амерпцп градп своје гњездо

(као што сам ја впдео) пз прутића које с пљувачком

улепп п које ћа са закрпамаод пљувачке пскрпи. Па

сад зар је то тако неверојетно да је прпродноодбп-

рање пндпвпдуалнпх ласта које су лучпле све впше
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п внше пљувачке, могло вајпосле пропзвестп једну

Фелу, коју је внстннкт навео да пренебрегне сав

остали материјал п дагњездо своје лепп пзкључно-

од згуснуте пљувачке? Тако је н у другим дога-

ђајпма. До душе мора се прпзнатп да у много

прнмера мп неможемо да одредпмо, да лп је прво-

варпрао пнстпнкт плп структура.

Без сумње sraor'n пнстинктп врло тешкпзату-

мачеве, моглп бп се ставпти на супрот теорпјп

прпродног одбпрања. Догађајп у којпма ми не

можемо да впдпмо како је пнстпнкт један могао

постатп; догађаји, у којпх нпкаква посредна по~

ступпда нпје позната да постојп, догађајп пн-

стпнкта од такве познате важностп да је мо-

гло прпродно одбпрање на њпх дедатп; догађајп

пнстпнкта готово пстоветнп код жпвотпња тако

удаљенпх на скалп прпроде, дасенпкако неможе

мислптп е је слпчност внхова задобијена насле-

ђем од једног општег прародптења. П данас мо-

рамо вероватп да су самостално задобпјени нрп-

роднпм одбпрањем. Ја не ћу овде улазптп у ове

разлпчне догађаје већ ту само да се огранн-

чпм на једву спецпјалну тешкођу, која мп је спо-

четка пзгледала несавладљпва н у стварп убп-

ствена за целу теорпју. Ја ћу да говорпм о без-

плоднпм плп неплоднпм женкама у ошптпнама

пнсеката, јер овп адумцп често се веома разлнкују

п ннстпнктом п структуром п мужјака п плоднпх

женака па ппак будућп не плоднп онп немогу

да настављају своју врсту.
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Овај бп предмет заслужпо, да буде претрешен

у много већој оншпрностд, адп ја ћу овде узетп

само један прост догађај т. ј. огранпчп ћу се на

раднпке пдп јадове мраве, како су раднпцп по-

стадп јадови тешко је опредедптп адп та те-

шкоћа нпје мпого већа негодп код другпх знат-

нпјпх модпФИкадуја структуре; —по чем се може

доказатп да некп пнсектп п другп згдавкарп у

прпродп по кад што сдучајно јадовп постају; а

ако се тај пнстпнкт десп код жпвотпње која у дру-

штву жпвп п ако је друштву корпснпја да се сваке

годппе рађа известан број пндпвидуа које су за

рад способнпје, а за пдођење неспособнпје, то ја

немогуда впдпм нпкакву спецпјадну тешкоћу за

што као прпродно одбпрање пебп могдо то про-

пзвестп. Адп ја морам прећп преко овепредходне

тешкоће. Раздпка тешкоће дежп у томе, што се

овп мравп раднпди веома раздпкују од мужјака п

пдоднпх женака како структуром тако и Формом

грудп њиховпх п немајем крпда, па кад што п

очпју, на посдетку п сампм пнстпнктом. Што се

самога ппстинкта тиче, то се чудна раздпка, која

у овом погдеду пзмеђу раднпка п родпднца женака

постојп, много боље код пчеда објаснпти да. Кад бп

један радппк мрав пдн другн какав адумац пнсект

бпо обпчпа жпвотиња, ја се нп мадо не бп усте-

зао да узмем, да су свн њпховп карактери бпдп

дагано задобпјенп прпроднпм одбправем; па нме

ппдпвпдуе ређајућп се на мадпм пробптачнпм мо-

дпФпкадпјама преноспде су насдедству те модп-
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Фпкацпје на потомстно а ово је опет варпрадо

па је п опет бпло изабрано пт. д. Алп код рад-

нпка мрава мп пмамо пнсект један. којн се веома

разлпкује од својпх родптеља, јер је апсолутно

јалов: тако да он нпкада не може пренетп сук-

цеснвно задобпјене модпФпкацпје структуре плп

ппстпвкта на свој пород. Допста се овде може за-

пптатп како се догађај овај слаже за теорпјом прп-

роднога одбпрања.

Прво, треба се опоменути да мп нмамо без-

бројнп прпмера како у пптомпнп, код нашпх до-

маћих продуката, тако н код онпх у днвљпнп, да

све врсте разлпке наследне структуре стоје у ко-

релацпјп са пзвеснпм.годпнама п нзвесним полом.

Мп пмамо разлпке које у такој корелацпјп стоје

не само с једним полом него п спзвеснпм крат-

кпм перподом, кад је репродуктпвна спстема рад-

љпва као што је сватовска одећа код многпх птпца.

п кукаста долва вплица код мужјака Salmo. Мп

пмамо такође мале разлпке у роговпма разлпчних

врста говеда, које стоје у одношају према вештач-

ком несавршеноме стању мушкога пола; јер во-

ловп пзвесне врсте пмају дуже рогове, него воловп

другпх врста према дужпнп рогова бпкова н крава

тпх пстпх врста. С тога дакле, ја не могуда вп-

дпм велпку тешкоћу у томе, ако какав карактер

ступп у корелацпју са јаловпм уветпма пзвеснпх

општпна пнсеката; сва тешкоћа лежп у томе, како

да се појмп да је таква корелатпвна модпфпка-
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дпја структуре могда бптп нагомпдана дагано пу-

тем природнога одбпрања.

Ова тешкоћа па п ако пзгдеда несавладљива,

смањује се, пдп као што ја мпслим сасвим пзпе-

зава кад се сетпмо, да се одбнрање тако псто п

код Фампдпја као год п код пндпвпдуа прпменитп

може п да може довестп жељееој дељп. Онп којп

гаје говеда жеде да садо кроз месо прорасте; једна

тако карактерпстпчна жпвотпња је убпјена, алп

-се одбирач с поверењем и успехом обраћа опет к

пстој Фампдпјн. Така се вера може покдонптп сназп

одбпрања да једна говеђа врста која увек дајево-

дове с пзванредно дугпм роговпма, може по свој

прпдпцп постатп брпжљпвим гајењем индивпдуад-

нпх бпкова и крава, који кад се cnape, дају во-

дове с дугнм роговима, а овамо нпкад нп један во

сам по себп ту особпну на потомство не бп бпо у

-стању пренетп. Адп ево још једна боља п реадаија

пдустрацпја: погосподннуВердот-у (Werlot) пропз-

воде некп варпјететп једног одогдупдогзпмњег ше-

боја усдед дуго продуженогабрпжљпвога одбпрања

у згодном правцу увек пз семена сразмерно врдо

многе дупде п са свнм непдодне цветове, адп онп на

пстп начпн увек справе п некодпко простпх п пдод-

них цветајућпх бпљака. Ове посдедње којпма се

само варпјетет одржатп може, могу се сравнптп

•са пдоднпм мужјацпма п женкама мрава, а дупде

п непдодне биљке с адумцпма псте општпне. Као

што је код варнјетета шебоја тако је исто п код

соцпјалног пнстпнкта одбпрања иа Фампдпје било
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прпмењено, а не на пндпвпдуе, за достпгпуће једне

корпстне сврхе. Из тога дакде можемо закључптд

да су мале модпФПкацпје структуре плп пнстппкта

у корелацпјп са јаловпм уветпма пзвесппх чланова

општпне,бпле пробптачне; дакле плоднп мужјацп

п женке напредовалн су п пренелп су на њпхово

плодно потомство тежњу да пропзводе јалове чла-

нове са пстом модпфпкацпјом. Овај се процес мо-

рао повтораватп миого времена, докле огррмна

сума разлпке пзмеђу плоднпх п јаловпх жепака

псте врсте нпје постала, коју ми вндпмо код мно-

гпх у друштву жпвећпх нпсеката.

Алп мп -до сада још нпсмо додпрнулп самп

врх тешкоће; на пме Факт да се адумцп разлпч-

нпх мрава разлпкују не само од плоднпх женака

п мужјака већ п пзмеђ себе, кадшто неверојетном

разлнком, п према том су подељенп у две плп трп

касте. Шта впше, те касте у опште не прелазе

једна у другу него су савршено добро одређене,

будућп тако разлпчне једна од друге, као што су

пначе две Феле једнога рода разлпчне, нлп шта

впше, као што су два рода једне Фамплпје раз-

лпчпа. Тако код Eciton-a пмају раднпцп п пмају

војнпци адумцп, с вплпцама п пнстпнктпма не

обпчпо разлпчнпм: код Cryptocerus-a, носе рад-

ппцп једне касте, самп чудпу врсту штпта на гла-

вама њпховим, а употреба тога сасвпм је непозната:

код мекспкапскога Myrmecocystus-a раднпцп једне

касте нпкада не остављају гпезда. Њпх храше рад-

ппцп једпе друге касте; онп пмају прегрдан аб-
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дошен, који лучп неку врсту меда као накпаду

за онај, којп дуче дисне вашп пди као што бн пх

на зватп могли, кућне краве, које наши европскп

шравп надгдедају н затварају.

Допста у стварп ће се помпсдитп да ја ишам

прекомерно поверење у прпнцпп прпроднога од-

бпрања, кад нећу да дозводпш да тако чудесно

п тако темељпто основапа Факта од један пут не

унпштавају теорпју. У најпростнјеш сдучајугдесу

адумци мравп свп из једне касте, која је као што

ја мпслнм постала разлпчна од ллоднпх мужјака

п женака, а кроз прпродно одбпрање мп мо-

жемо закључитн по аналогпји обпчнпх варпјацпја,

да сукцеспвне мале корпсне модпФпкацпје не по-

стају код свију адумаца једнога гнезда већ само

код неколико њпх, п да тек у след наджпвљаваља

■општпне са женкама које пропзводе већпном тако

корпсно модпФпкованпх адумаца, најзад свп адумци

бпвају тако карактерисанп. По овоме гледпшту шн

можемо наћи у истрме гнезду адумце пнсекте, којп

престављају поступицу структуре; н то мп допста

налазпшо п то не ретко кад се сетпмо како је

мало адумаца пнсеката ван Европе бпло брпжљпво

пспптано. Г. Ф. Смпс ноказао је, да се адумцп раз-

лпчвих брпганскпх мравп разлпкују чудно једап од

другога велпчпном, а кад што п бојом ; п да крајњп

облпцп могубптп свезанп пндпвпдуама узетнма пз

пстога гнезда: јасам сам поредпо савршену посту-

ппцу ове врсте. По катшто се догађа, да су већп плп

мањи раднпцп мпогобројнијп; пли дасуобојпве-
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л.акБ п малв подједнаки бројно, са једном средњом

мање многобројном посредњом Формом. Formica

flaya, пма веће и мање раднпке, с нешто мало њпх

одпосредне ведпчнне; п код те Феде као што је г.

Ф. Смнс посматрао, већп раднпдн пмају просте

бчн (Ocelli) које п ако маде ппак се могу јасно

раздиковатп, док мањп раднидн имајуњпхова Ocelli

рунднментарна. Пошто сам. брпжљпво секцпрао

раздпчне пндпвпдуе овнх радеика, ја могу тврдптп,

да су очп много рудпментарнпје код мадпх рад-

нпка него дп што бп се то могдо објаснптп само

њнховом сразмерно мањом величпном; а ја пот-

пуно верујем, прем да несмем тако позптпвно твр-

дпти, да раднпцп посредне велпчпне имају њпхове

Ocelli у сасвпм посредном стаљу. Дакде, овде се

находе, две групе јадовпх раднпка у истом гне-

зду, којп се раздпкују не само ведпчпном него п

њпховпм органпма за вођење, а прп томе којп су

повезанп с некодпкнм члановпма, којн су у ло-

средном стању. Ја бп могао, данас још пћп и рећп.

да, када бп мањп раднпцп бпдп корпснпјп оп-

штпнп, п у сдед тога кад бп увек онп мужјацп

п женке непрестапо одбпране бнле које пропзводе

све впше п впше мањпх раднпка, док свп раднпцп

ову особпну пе задобпју. Мп бп тад морадп пматп

једну Фелу мравп код које бп адумцп у скоро пстом

стању бпдп, као што су они код Myrmica. Јер,

раднпцп Myrmice немају ћа ни рудпмената од.

Ocelli, прем да мужјацп п женке мравп те врсте

пмају добро развпјене Ocelli.
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Могу навести још један други догађај, ја сам

тако поуздано пзчекпвао, да нађем поступпду у

важппјпм деловпма структуре, међу разлпчнпм ка-

стама адумаца једне псте з>еле, тако да сам радо

употребпо од г. Смпса понуђене мп многобројне

егземпларе из пстога гнезда мравн, којп се зову

auomma п којп су мравп западне АФрпк|р Чштаоду

ће може бптп велпчпна разлнке пзмеђу овпх рад-

нпка најбоље појамна бпти, ако му некажем праве

мере, већ ако наведем једну потпуно одговарајућу

илустрацнју. Разлика је бпла нсто толпко велп-

ка, као кад гледамо ред раднпка којп једну кућу

зидају од које су многп зпдовп само пет стопа п

четпри палца впсоки, а mhoi% другп п до шесна-

Јест стопа к томе као прпдодатак морамо за-

мпслнтп, да велпкп раднпцп нмају главу четпри,

у место три пут тако велпку као малп, u вплпце

готово пет пута толпко велнке. Оспм тога вплпце

тих раднпка разлпчпте велпчпне чудновато се ме-

вају Формом, велпчнном п бројем зуба, међу тпм

за нас је најважнијп Факт, да н ако се овп рад-

нпцп у касте разлпчне велпчине оделпти могу,

ппак онп непрпметпо прелазе једнп у друге

као п веома разлпчпте структуре њпховпх вплица.

Ја говорпм поуздано о овој последњој тачцп, по-

чем мп је сер Џон Лобок снпмио нацрте тпх вп-

лпца са Camera lucida које сам ја откпнуо рад-

цпма различпте велпчиие. Т. Bates, опнсао је неке

аналоге случајно у његовом врло пнтересантном

делу; „Naturalist on the Amazons“.
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Имајућп та Факта преда мном, ја верујем, да

прнродно одбпрање делујућп на родне мраве плп

родптеље може напппптп једну Фелу, која ће ре-

довпо пропзводптп адумде свевелпчпном велпке

п са једнпм облпком вплпца, плн све велнчлном

мале, са веома разлпчнпм вилпцама; плп најпосле

п то је вршак тешкоће, једне раднпке једне велп-

чпне п структуре; п у пстп мах друге раднпке

друге велпчпне п структуре; поступна серпја

бпла је најпре као код anomma п крајњн облпцп

бплп су пропзвођенп у све већем п већем броју

наджпвљавањем родптеља, којп су пх пропзврлп,

док најносле нп једна од посредппх структура нпје
бпла пронзвођена.

Слпчно тумачење пзнео је пг. Уалес о подједнако

комплпкованоме догађају код пзвеснпх малајскпх

лептирова, којп се редовно јављају у два плп три

жепска облпка, п Фрпц Мплер код пзвеснпх амерп-

канскпх, бразплпјанскпх љускара, којп се по катшто

јављају у два сасвпм разлпчне мушка облпка. Алп

нпје нужде, о томе предмету а на овом месту го-

БОрПТП-

Ја сам сада пзнео како се по моме мшплењу

протумачптп да, чудеснп Факт, да две разлпчне.

строго огранпченекасте, јаловпх раднпка бораве у

пстоме гнезду, веома разлпчне како једна од друге,

тако п од њпхвпх родптеља. Мп можемо впдетп

како је корпсна њпхова прпсутност за соцпјалну

општпну мравп по ономе пстоме прпнцппу као год

што је подела посла корисна цнвплизованоме чо-
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веку. Мравк до душе раде с наслеђеним ннстппк-

тнма пс наслеђенпм органнма нлп алатнма, док

човек радп прндобпјенпм знањем п Фабрпчкп на-

чпњенпм пнструментпма. Али ја морам псповедптп,

да прп свем моме поверењу у прпродно одбпрање,

нпкада не бп се надао да ће се принцпп овај по-

казатн тако делателан у тако велпком ступњу

_да ме нпје случај овпх адумаца инсеката навео

на то закључење. Ја самстога предмет овај не-

што опшпрнпје но п опет далено не довољно оп-

шнрно претресао у намерн, да на њему покажем

моћ прпроднога одбирања, по чем он у стварп

преставља најозбпљннју спецпјалну тешкоћу за моју

теорнју. Такође је догађај овај п зато врло од нн-

тереса јер нам показује, да како код жпвотпња,

тако п код бпља свака велпчпна модпФнкацпје

структуре може постатп нагомплавањем многоброј-

них малпх спонтаних варпјација, које су у неку

руку корпсне, без да је упражњавање плп хабп-

тус нмало при'томе каку улогу. Јер особенп ха-

бптус ограничен нарадннке плп јалове женке, не

може аФпцпратп, па ма колико да одавно постоји,

мужјаке п радплпце женке које саме потомство

пропзводе. Ја се дпвим, да још нико нпје на су-

прот ставпо овај пун науке случај о адумцпма пн-

сектпма, добро познатој доктрпнп наслеђенпх на-

впка,- као што ју је основао Ламарк.
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Сумарни иреглед.

Ја сам у овој главп покушао, да у кратко по-

кажем како душевне особпне наше домаће жпво-

тиве варпрају н како су те варијацпје наследне.

Јоште млого краће ја сам покушао да покажем

како пнстинкт лагано варпра у дивљпнн. Без парбе,
инстпнкти су од веома велпке важности за сваку

жпвотпву. С тога нема реалне тешкоће да у про-

мењеним уветима жпвота,природноодбирање може

нагомплавањем малпх модпФпкацпја ннстинката,

којп су на свакп начин кориснн до сваке велп-

чине доћп. У многнм догађајпма ie хабптус нли

употреба н не уиотреба, по свој пршшцп пмала.

свој део. Ја не тврдпм, да а>акта поменута у овој

главп веома оснажују ноју теорпју; алп по моме

најбољем суђењу нп једнна та тешкоћа нпје ка-

дра, унпштити моју теорпју. С друге стране, Факт

да пнстинктп нпсу свакп пут апсолутно савршенп

и да су подобнп да греше: да? нн један пн-

стпнкт не може бнтн само за добро друге жпво-

тпње, премда се животпње корпсте пнстпнктпма

другпх; да се канон прпродне нсторпје „Natura

non facit saltum“, даје прпменитп на инстпнкте

онако псто, као п на телесне структуре, и да се

потпуно са предидућега гледпшта протумачптп

да, док је нначе не објашњено, све то скупа.

тежи да утврде теорпју прпродног одбпрања.

Ова је теорнја такође ојачана некпм другим

Фактпма, што се тпче пнстпнката тако да је-
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обпчаи догађај да врло сродне a.in различите Феле

кад жпве на различнпм деловнма света н у заатно

раздичнпм ашвотшш уветпма ппак често задржа-

вају скоро пстн пнстннкт. На прпмер мп можемо

разуметп по прпшџшу наслеђа за што тропскп

дрозд Јужне Амерпке поставља своје гнездо му-

љем на псти особенп начпн као што то чннп наш

Брптанскп дрозд. Зашто птпца носорог у Афрпди

п у Инднјп пма псти необпчнп пнстпикт, да у ду-

пље дрвета затвара п зазпђује женке своје, које

ва јајпма легу, остављајућп само још један маленп

прозор, кроз којн ће доцније протурати храну њој

п породу, зашто мужјацп Frpglodites у Северној

Амсрпцп зпдају особено гнездо ,cock — nest,“ за

легало као п мужјацп нашега kitty wrens, (Mihvus

ictinus), што je навпка коју впше пп код једне

птпце не видпмо. На послетку не може бнтплогпчна

дедукцпја алп моје уображење далеко впше за-

довољава, кад гледам на ннстпнкт младога кука-

впчпћа, којн пз гнезда пзбацује браћу своју која

га хране, мраве којп робе, ларве п хисмо-

нпде која полаже јаја своја у тела жпвпх гусе-

нпца, не као на спецнјално дате плп створене

пнстппкте, већ као на мале конзеквенце једнога

општег закона, којп води к напредку свију ор-

ганскпх створења, на пме умложавању, варп-

рању жпвоту јачих п смрти слабпјпх.
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(VSH/lAH М. РАДОВАНОВИЋ
ПОРУЧПК ОАНИТЕТСКИ

РОЂЕН

17. Октобра 1849. године у Ењажевцу

УМРО

21. IVlaja 1878. године у Београду.

Сам је Мплан водпо коректуру до 28,табака, којн је

у првој коректурп впдпо и рекао је, да се одштазша н по-

веже оно што је он нрегледао п поднпсао да се штамна,

а осталп превод његов да се на пме његово нештампа без

његове коректуре. Но зш смо на одговорност своју узели

коректуру до свршетка ове главе, на што нас је осмелило

поуздање, да i>e читаоцп књпге ове којпх се наука тпче.

самп псправптп штампарске погрешке, које су п од ду-

боког погледа Мплановог могле подкрастп се.

Нејака наука српска, изгуби још једног свог даровп-

тог u ва.ваног оданог јој раднпка Мплана, кога судбпна

равна беше судбпнп браће љегове, Михапла п Алексе.

којп у 2 3-oj годпнп својој умреше а не дочекаше главна

дела своја да пзађу из штампе, првп превод с Францу-

ског „Оспови Каснптелног Права“. а другп превод с не-

мачког „Природна Исторпја Поста®а“.

УДВЕЉЕНИ ОТАД

Марннко Радовапрвић,



САДРЖАЈ

Псторпјскп нацрт I—XX

Приступ XXI—XXVIII

ГЛАВА I.

Промене т пптомпвп.

Узроцп мењава. ЕФекги навике и употребе или неу-

потребе органа. Корелатпвна варијацпја. Наслеђе.

Особпна домаћих варпјетета. Тешко Је разлпковатп ®еле

од варпјетета. Јесу лп п варпјетети порекло од једне

илп од внше #ела? Пптомп голубп, њихове разлпке п

постанак њпхов. Прпнцппи одбпрања, како се по впма

пре радило и шта је бпло, Одбирање по методп и од-

бпрање утома. Незнано порекло домаћих раса. Прп-

лпке повољне човековој сназп одбпрања 1—5 2

ГЛАВА 11.

Промене у дпвљпнп.

Променљпвост. Индпвидуалне разлпке. Сумњиве

Феле. Далеко и јако распрострте Феле варпрају највећма.

Феле већих родова у сваком пределу варпрају чешће,

него Феле мањих родова, Многе Феле велпкпх родова
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тпм еа варпјетете лпче, што су врло близко алп нејед-

нако сродне, п што пм је околиш њиховог распростпрања

ограничен 5 3—B 0

ГЛАВА 111.

Ворба за опстанак.

Њен одношај према прпродноме одбирању. Термпн

употребљен у широкоме значењу. Геометрпјска сразмера

намноасавања. Врзо намножавање подивљаае жпвотпње

п бпљака, Сметње намножавању. Општа утакмпца.

Ефектп клпме. Врој пндпвпдуа помаже. Заплетени

одношаји свега бпља п све жпвотиње у прпродп, Борба

за жнвот најжешћа је међу пндпвпдуама п варпјететпма

псте Феле. Често је такође жестока п међу Фелама пстога

рода. Одногаај организма према органпвму најважнпји

је од свију одношаја 81—107

ГЛАВА IV.

Прпродно одбпрање; плп згоднпје

наджпвљује.

[Јрпродно одбпрање. Његово делање споређено с од-

бпрањем човечијпм. Његово делање на карактере мање

важностп. Његово делање на сваку доб п на оба пола.

Полно одбпрање, 0 онштем укрштању међу ипдпвидуама

псте Фе.ге. Прилнке повољне п прплпке неповољне за

резултате нрпродног одбпрања, на пме ; укрштање. осам-

љеност, број ппдпвпдуа. Рад пстпја. Прпродно од-

бпрање узрокује пропаст, Раступање карактера, према

разлпдп жпте.ва какве мале областп п према подпвљавању.

Делање прпродног одбпрања, кроз раступање карактера

(дпвергенцпја) п кроз пзумпрање, на потомство општег ро-

дитеља. Тумачење груповања свнју органскпх створења.

Напредак органпзацпје. Нпжп облици остају.



435

Конвергенција карактера. Неодређено умножавање Фела.

Сумарнп преглед 108—189

ГЛАВА Y.

'Законп варијацпје.

Еоект нромењених увета. Употреба п неупотреба

комбпнована с прпроднпм одбпрањем. Органи sa летење и

органп за впђење Аклпматпсање. Корелатпвне варп-

јацпје. Компензацпја п економпја растења. Лажна

кореладпја. Мултппле, рудпментн п структуре ннже ор-

ганпзације варпрају. DapjTnje на необпчан начпн pas-

вијене, варпрају веома: спецпфпчнп су карактери цромен-

.впвпјн од карактера рода: секундарнп полнп карактери

варпрајт. Феле једног рода варирају на слпчан начин.

Повратак давно пзгуб.венпм карактерпма. Сумарни

преглед ; 190—240

ГЛАВА YI.

ТешкоКе теорпје

Тешкоће десцендентне теорпје с модпФпкацпјом. -- Upe-

лазнпх варпјетета илп нпкако нема пли су реткп. Пре-

лазп у хабптусу жпвота. Разлпчан хабптус код псте Феле.

Феле с хабитусом веома разлпчнпм од хабитуса њихне

својте. Најсавршенпји органп. Начпни прелажења.

Тешкп Nalura поп facit saltum. Органп

од мање важностп. Органп нпсу у свпм догађајима ап-

солутно савршени. Закон једднства типа п увета оп-

станка. у опсегу теорије прпроднога одбирања. . 242 307

ГЛАВА VII.

Разлпчнп ирекори протлвт теорпје природног

одбпран.а.

Дуговечност. МодпФикацпје нпсу неопходно симул-

тане. МодиФпкације по прпчпнп 6es непосредне корп-
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стп. Прогреспвно развпће, Карактерп мање функцио-

налне вредностп јесу најствлнпјп. Тобошња немоћ прп-

роднога одбирања, да објасни понетне ступњеве корпснпх

структура. Узроцп. којп спречавају да се задобнју ко-

рпсне структуре прпроднпм одбпрањем.Поступида струк-

туре прп промењенпмФункдпјама. Веома различнп органп

једне класе развпјају се пз је гног пстога врела. Разлозп

за неверовање. у велпке п мале модпфнкадпје. . . 308 375

ГЛАВА VIII.

II нс тп н кт.

Инстпнктп се могу поредптп са хабптуспма, алп су

различнп по постанку њпховом. Поступпда пнстпнката.

Лпсне вашп п мравп. Пнстпнктп су промен.вивп.

Домаћп снстпнктп, њпхов постанак, Прпроднп пн-

стппкти кукавпце, молотруса, ноја п паразптнпх пчела.

Мравп, који робе. Пчеле, које мед справ.вају, њпхов

пнстпнкт да воде сахаће. Промене пнстпнкта п струк-

туре нпсу неопходно спмултане. Тешкоће теорпје прп-

родног одбпрања ипстннката. Адумцп плп јалови пн-

сектп. Сумарнп преглед 376—431
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