
Hermann Germ

knjiga, ki je pretresla svet
Ves svet se letos spo

minja enega največjih naravo

slovcev vseh časov. To je gotovo bil Charles 

Darwin, ki se je rodil l. 1809 – torej pred dve sto leti – v 

Angliji. On je napisal knjigo z naslovom »O izvoru vrst«, ki je 

izšla tudi prav letos pred 150 leti.  ◉  Kaj je bilo tako nezaslišanega 

v tej knjigi, da je tedaj res pretresla svet? Darwin je trdil in dokazoval, da 

se je ves živi svet polagoma razvil in je danes seveda čisto drugačen, kot je 

bil v sivi davnini. Ta Darwinov nauk o razvoju življenja imenujemo evolucija. To 

pomeni, da npr. nista dve živali ali rastlini čisto enaki. Gotove lastnosti pomagajo 

bitjem, da preživijo. Nič koliko vrst na svetu pa je že izumrlo. V najdenih okameninah 

in drugih najdbah so ohranjeni ostanki in dokazi nekdanjega življenja.  ◉  Kar pet let 

je mladi naravoslovec Darwin z drugimi raziskovalci potoval na ladji z imenom Beagle 

po morju. Posebno na otočju Galapagos v Tihem oceanu je našel pravo zakladnico nena

vadnega živalskega sveta. Že na ladji in potem doma je raziskoval najdbe različnih krajev. 

Dopisoval si je o tem tudi z drugimi znanstveniki.  ◉  Tako je prišel do spoznanja, kako se živi 

svet spreminja. Razvoj od prvih preprostih začetkov do razvitih bitij je bil dolg. Pokazalo se je, 

da so najbolj uspešni organizmi, ki se najbolje prilagodijo okolju, kjer živijo. Šele dvajset let po 

potovanju je izšla ta slavna knjiga, ki je povzročila pravo senzacijo. Sledile pa so tudi še druge 

Darwinove knjige.  ◉  Pa še to: Tudi človek naj bi se bil le počasi razvil in ima sorodnike celo 

med opicami. To marsikomu seveda ni bilo všeč. Nasprotniki so Darwinov nauk strogo za

vračali. V karikaturah so ga nekateri smešili in ga kazali kot opico. Danes je nauk o evoluciji 

splošno priznan, saj to dokazujejo tudi genetski načrti. Vendar nekateri vsega tega kljub 

temu še danes ne morejo prav verjeti. Leta 1882 je slavni, svetovno znani Charles 

Darwin umrl.  ◉  Pa poglejmo še, kaj nam je posebno znano o življenju v pradav

nini! Saj vsi npr. poznamo dinozavre! Takrat ko so živeli, še dolgo, dolgo ni bilo 

nobenih sledov kakega človeka! Dini so pred 65 milijoni let izginili, verje

tno jih je pobrala velika katastrofa . Pred približno petimi milijoni let 

pa se je v Afriki prvič prikazal človeku podoben sesalec. Iz tega 

človečnjaka se je polagoma izoblikoval človek, ki hodi 

pokonci. S svojimi razvitimi možgani danes vla

da svetu, čeprav ne vedno kakor kro

na vseh živih bitij.
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