
2021/3

Sarežģīto ceļu no Homo erectus un viņa pēctečiem līdz šo-
dienas modernajam cilvēkam atsedz arheoloģija: skeleta kauli, 
instrumenti (ķīlis, naži u. c.), vēlākos periodos skulptūras, eļļas 
lampas, alu glezniecība. Tomēr galveno informāciju par Homo 
evolūciju dod arheoģenētika, kas pēc seno cilvēku genoma no-
vērtē populācijas lielumu, valodu (valodas gēns), ciltskoku un 
gēnu plūsmu starp dažādām Homo grupām. Gēnu izmaiņas 
pierāda, ka visu kontinentu iedzīvotājiem ir kopīgs sencis, kas 
pirms miljoniem gadu dzīvoja Āfrikā un evolūcijas procesā 
radīja mūsu tiešo ģenētisko senci Homo sapiens, kurš, atstājot 
Āfriku, apguva visus kontinentus. Cilvēka genoms atsedz arī 

mūsdienu cilvēku ģenētisko kopību: katrs no mums nes sevī 
Homo sapiens sarežģīto vēsturi.

Viss sākas Āfrikā 

Cilvēka izcelšanās un ar pērtiķiem kopīgais sencis bija 
Čārlza Darvina (Charles Darwin, 1809–1882) evolūcijas 
teorijas secinājums, ko 19. gadsimtā pret baznīcas kritiku 
aktīvi aizstāvēja ievērojamais angļu biologs profesors To-
mass Hakslijs (Thomas Henry Huxley, 1825–1895), kuram 
Anglijas prese deva iesauku “Darvina buldogs”. T. Hakslijs 

zinātne

Kurts Švarcs 

Andromedas miglājs, ko vizuāli kā izplūdušu gaismas plankumu var novērot nakts debesīs, ir vistālākais objekts 
Visumā, kuru var saskatīt ar neapbruņotu aci. Gaisma, kuru uztveram šodien, ir izstarota pirms divarpus miljoniem 
gadu, kad uz Zemes savas gaitas vadīja mūsu tālais priekštecis Homo erectus, ar kuru sākās cilvēces vēsture. 

Skolas mācību grāmatās vēsturi ievada Senās Ēģiptes apraksts, kura dibināta pirms pieciem tūkstošiem gadu. 
Šis vēstures laika posms aptver tikai divas tūkstošdaļas no Homo erectus eksistences laika! Cilvēces vēstures ceļš 
līdz mūsu dienām ir divarpus miljonu gadu! Pirms simt tūkstošiem gadu mūsu ģenētiskais sencis Homo sapiens 
atstāja Āfriku un sāka apgūt visus kontinentus no Austrālijas, Āzijas un Eiropas līdz pat Amerikai. Pirms divpadsmit 
tūkstošiem gadu Homo sapiens dažādos kontinentos no mednieka un augu vācēja klejotāja gaitām pārgāja uz 
pastāvīgām apmetnēm ar graudkopību un lopkopību. Šī lauksaimniecības revolūcija pārveidoja Homo sapiens 
sabiedrību visos kontinentos, pavēra ceļu senajām Ķīnas, Ēģiptes, maiju un citām kultūrām un noveda mūs līdz 
šodienas mākslīgā intelekta un kosmiskajai sabiedrībai.

Cilvēka genoms 
atklāj Homo sapiens evolūciju
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1869.  gadā dibināja žurnālu Nature, kas līdz šodienai ir 
vadošais pasaules žurnāls dabaszinātnēs.

19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē zinātnē val-
dīja uzskats, ka senie cilvēki varēja rasties dažādos zemes-
lodes apgabalos, kur klimatiskie apstākļi tam bija labvēlīgi, 
un turpmākā evolūcijas procesā attīstīties līdz moderna-
jam cilvēkam. Č. Darvina laikā vēl nebija objektīvu datu 
par cilvēka evolūcijas laika skalu, kuras sākumi meklējami 
pirms miljoniem gadu. Tomēr biologiem jau toreiz bija 
skaidrs, ka jāmeklē trūkstošās saites (arheoloģiskie ske-
leti) starp pērtiķiem un moderno cilvēku, kuru Upsalas 
Universitātes profesors Kārlis Linnejs (Carl von Linné, 
1707–1778) jau 18. gadsimtā klasificēja kā Homo sapiens 
(no latīņu valodas – “saprātīgais cilvēks”). Šos meklēju-
mus sāka Nīderlandes ārsts Eižens Dibuā (Eugène Dubois, 
1858–1940) toreizējā Nīderlandes kolonijā Javas salā ar 
lielu tehnisku valdības atbalstu. Pēc gariem meklējumiem 
E. Dibuā 1891. gadā atklāja lielu zobu, galvaskausa atliekas 
un augšstilba kaulu, kurus pēc ilgākām diskusijām pierak-
stīja Homo sapiens priekštecim.

E. Dibuā nebija iespējas noteikt izrakumu vecumu, tas tika 
izdarīts daudz vēlāk. Šodien uzskata, ka Javā atklātās fosilijas 
nāk no diviem laika posmiem pirms 1,66 un 0,9 miljoniem 
gadu, turklāt 2020. gadā veiktajā precīzajā datēšanā augšējā ro-
beža novērtēta ar 1,3 miljoniem gadu. Šie pētījumi arī parādīja 
atraduma piederību Homo erectus, kas jau agri atstājis Āfriku 
un devies tālos ceļojumos.

Zinātniski pamatota Homo sapiens evolūcijas rekonstrukci-
ja bija iespējama tikai 20. gadsimta otrajā pusē un 21. gadsim-
tā, balstoties uz molekulārās bioloģijas un ģenētikas sasnie-
gumiem. Turklāt svarīgu lomu spēlēja tā sauktais ģenētiskais 
pulkstenis, kas meklējams indivīda genomā – DNS molekulu 

pārmaiņās. Salīdzinot dažāda vecuma un apgabalu arheoloģis-
ko atradumu genomus savā starpā un ar mūsdienu cilvēkiem, 
var rekonstruēt evolūcijas laiku, noteikt radniecību ar moder-
no cilvēku, kā arī novērtēt gēnu plūsmu starp dažādām cilvēku 
grupām evolūcijas procesā (1., 2. un 3. attēls).

Šos ģenētiskos pētījumus pastiprina 
arī modernās radioaktīvās datēšanas me-
todes, kas dod precīzu atradumu vecuma 
vērtējumu. Homo evolūcijas laika skala, 
pamatojoties uz molekulāro bioloģiju 
un ģenētiku, pirmo reizi tika publicē-
ta 1967. gadā un kopš tā laika ik gadus 
tiek papildināta, izmantojot jaunus ar-
heoģenētikas un arheoloģijas atklāju-
mus. Būtisku lēcienu cilvēka evolūcijas 
pētījumos izraisīja Maksa Planka Evolu-
cionārās antropoloģijas institūta profe-
sors Svante Peebo (Svante Pääbo, 1955), 
kas 2010. gadā atšifrēja neandertāliešu 
genomu un nedaudz vēlāk arī Deņiso-
va cilvēku genomu [1]. Šos ilggadējos 
arheoģenētiskos pētījumus viņa vadībā 
veica starptautiska zinātnieku grupa. 
Arhaisko cilvēku genoma atšifrēšana bija 
daudz sarežģītāka par modernā cilvēka 
genomu (Enerģija & Pasaule Nr. 125, 
2020, 65.–69. lpp.).

Pēc indivīda nāves gēni un DNS ir 
pakļauti apkārtējās vides un klimata 
ietekmei, ķīmiski pārveidojas un tiek 
sagrauti no dažādām baktērijām. Labāk 
arhaiskie gēni saglabājas vēsā klimatā 
un bez ūdens ietekmes (akmens alās). 

Cilvēces vēstures posmi līdz “kognitīvai revolūcijai” (1. attēls)

Homo erectus vīrieša galvas rekonstrukcija pēc 1969. gadā 
Javas salā Indonēzijā atrasta galvaskausa 
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Lielākajā daļā fosilo kaulu konstatējami tikai daži procenti vai 
pat procenta daļas no sākotnējā genoma. Profesors S. Peebo un 
viņa līdzstrādnieki izstrādāja speciālas metodes genoma DNS 
pastiprināšanai un datora programmas gēnu analīzei un salīdzi-
nāšanai ar modernā cilvēka genomu. Turklāt visos eksperimen-
tos arhaiskos gēnus vajadzēja izolēt no mūsu pašu gēniem: pat 
rokas pirkstu pieskāriens fosilajam kaulam (ar mūsu gēniem!) 
nomāc vājo seno cilvēku DNS analīzi.

Genomu atšifrēšana izraisīja zinātnisku revolūciju cilvēka 
evolūcijas pētījumos, paverot iespēju ar “ģenētisko pulksteni” 
noteikt arheoloģisko atradumu vecumu, kā arī gēnu plūsmu 
starp dažādiem seno cilvēku grupējumiem un ar moderno 
cilvēku Homo sapiens. Šādu analīzi 
beidzamajā gadu desmitā veikušas 
vadošās arheoģenētiskās grupas visā 
pasaulē, mainot un koriģējot sarežģī-
to Homo sapiens evolūcijas vēsturi ([1] 
un citas literatūras norādes).

Aptuveni pirms pieciem miljoniem 
gadu no cilvēkveidīgo pērtiķu evolūci-
jas zara atdalījās atsevišķs Homo zars, 
no kura līdz mūsu dienām nonācis 
tikai viens pārstāvis – Homo sapiens, 
pie kura pieder visi uz mūsu planētas 
dzīvojošie cilvēki (3. att.). 

Homo atstāj Āfriku un 
iekaro pasauli

Šodien ir drošas arheoloģiskās at-
radnes, kas pierāda, ka Homo erectus 
jau agri pameta Āfriku un izplatījās 
Eiropā un Āzijā. Emigrācija sākās 
ļoti tālu pagātnē: Kaukāza atradumi 
(netālu no Tbilisi) liecina par 1,75 

miljonu gadu senatni. Pekinas cilvēka vecums Ķīnā datēts ar 
780 tūkstošiem gadu. Eiropā vecākās atradnes ir Heidelbergas 
cilvēka (uziets 1907. gadā netālu no Heidelbergas (Vācija)), kura 
vecums pēc radioaktīvās datēšanas ir 609 000 ± 40 000 gadi. 
Šo arhaisko cilvēku rīcībā bija tikai primitīvais akmens ķīlis un 
šķēps. Ugunskura atradnes ir datētas ar vēlāku laiku – 790 tūk-
stošiem gadu.

No Āfrikas līdz Javas salai ceļš ilga daudzus tūkstošus gadu. 
Lai izdzīvotu, nepieciešams minimāls migrējošās grupas lie-
lums. Noteikt šo pirms miljoniem gadu dzīvojušo arhaisko cil-
vēku populācijas lielumu pēc genoma nav iespējams, jo DNS 
molekulas laika gaitā, vairāk nekā pēc simtiem tūkstošiem gadu, 

Homo sapiens atstāja Āfriku 
vairākos viļņos un dzīvoja 
līdzās neandertāliešiem 
un Deņisova cilvēkiem. 
Gēnu plūsma no 
neandertāliešiem dominēja 
Eiropā un Eirāzijā (sarkanais 
aplis) un no Deņisova 
cilvēkiem Āzijā un 
Okeānijā (sarkanais 
trīsstūris). 
(2. attēls)

Attēlā redzami migrācijas periodi “ka” vienībās (1ka  – 1000 gadi)
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pilnīgi sabrūk [1]. Homo erectus popu-
lācijas lielums Āfrikā pirms miljona 
gadu tiek vērtēts ar dažiem desmitiem 
tūkstošu. Savukārt Homo sapiens popu-
lācijas lielums pasaulē lauksaimniecības 
revolūcijas laikā (pirms 12 līdz 10 tūk-
stošiem gadu), pēc genomu datiem, tiek 
vērtēts no 5 līdz 10 miljoniem. 

Paleontologi uzskata, ka pirmās 
Homo erectus grupas, kas atstāja Āfri-
ku, bija nelielas, un migrācijas ātrums, 
pēc paleontologu vērtējuma, bija daži 
desmiti kilometru vienas paaudzes 
(ap 20–25 gadiem) laikā. Lai sasnieg-
tu Javas salu, senajiem cilvēkiem bija 
nepieciešami desmitiem tūkstoši gadu – 
Homo erectus atstāja Āfriku daudz ag-
rāk par arheoloģisko atradumu novēr-
tēto vecumu. Attiecībā uz iemesliem, 
kāpēc senie cilvēki atstāja Āfriku, ir tikai minējumi: klimata 
pārmaiņas, konkurence ar citām grupām, arī vēlme apskatīt 
kaut ko jaunu. Pirmās migrantu grupas, kā jau minēts, bija 
nelielas. Masveida migrācija sākās daudz vēlāk – aptuveni 
pirms 70 tūkstošiem gadu –, un to galvenokārt veica Homo 
sapiens.

Vairāk nekā pirms simt tūkstošiem gadu neandertālieši 
galvenokārt dzīvoja Tuvajos Austrumos un Eiropas dienvi-
dos, bet denisovieši – Eirāzijā un Āzijā. Pazīstamais arheologs 
un paleontologs profesors Anatolijs Derevjanko (Анатолий 
Пантелеевич Деревянко, 1943) 2008. gadā Deņisova alā (Al-
taja kalnājā 220 km no Barnaulas) atklāja pirmās seno cilvēku 
kaulu atliekas. Šo atradumu ģenētiskā analīze sadarbībā ar pro-
fesoru Svanti Peebo pavēra jaunu lappusi seno cilvēku vēsturē, 
it īpaši par seno cilvēku izplatību Āzijā un Okeānijā, kā arī gēnu 
plūsmu starp atsevišķām grupām. Jau pirmo atradumu analīze 
parādīja denisoviešu genoma atšķirības no neandertāliešu un 
modernā cilvēka genoma.

Nedaudz vēlāk S. Peebo ar līdzstrādniekiem atšifrēja arī de-
nisoviešu genomu, kas arheoģenētikā pazīstams kā Homo deni-
sovensis [1]. Beidzamos desmit gados Deņisova alas atradumos 
bez denisoviešu gēniem uzieti gan neandertāliešu gēni, gan arī 
maisījums, kas parāda seno cilvēku savstarpējos krustojumus. 

Pirmās Homo sapiens migrācijas no Āfrikas sākās pirms 
120 tūkstošiem gadu, turklāt īpaši aktīva migrācija notika 
pirms 70 tūkstošiem gadu, kad Homo sapiens ceļš gar Arābu 
jūras un Indijas okeāna krastiem veda līdz Jaungvinejai un 
Austrālijai. Šodien neviens nevar pateikt, kāpēc tālā Austrālija 
bija pirmais apdzīvotais kontinents, kuru pirms 60 līdz 50 tūk-
stošiem gadu (pēc atradumu datēšanas) apguva Homo sapiens. 
Ceļā līdz Jaungvinejai un Austrālijai senajiem cilvēkiem va-
jadzēja dažus desmitus tūkstošus gadu. Daudzajos ceļojumos 
Homo sapiens sastapa arī vecākās neandertāliešu un Deņiso-
va cilvēku grupas, un mijiedarbībā ar šīm grupām notika arī 
gēnu plūsma, turklāt Eiropā vairāk ar neandertāliešiem, bet 
Āzijā un Okeānijā  – ar denisoviešiem.

Seno cilvēku migrāciju ierobežoja beidzamais ledus laik-
mets, kas sākās apmēram pirms 120 tūkstošiem gadu un ilga 
aptuveni līdz 15 tūkstošiem gadu, pārklājot ar ledājiem Eiropas, 
Āzijas un Amerikas ziemeļu apgabalus. Tikai pēc ledus laikmeta 
uz Ameriku no Sibīrijas ziemeļiem devās Homo sapiens grupas 

pāri sauszemes tiltam (šodienas Beringa jūras šaurums). Ģenē-
tiskie dati ļauj novērtēt arī sākotnējo grupu populācijas lielumu: 
tie varēja būt daži simti indivīdu. Dažos tūkstošos gadu Sibīri-
jas Homo sapiens iekaroja visu Ameriku un nonāca Patagonijā 
Dienvidamerikas dienvidos, pārvarot desmitiem tūkstošiem 
kilometru garo ceļu gar Klusā okeāna krastiem (kontinenta 
iekšējos apgabalus apdzīvoja vēlāk).

Kāpēc Homo sapiens   
izdzīvoja līdz šodienai

Tūkstošiem gadu Homo sapiens Tuvajos Austrumos, Ei-
ropā un Āzijā dzīvoja saskarē ar neandertāliešiem un deni-
soviešiem, par ko liecina šodienas cilvēku genomi. Aptuveni 
pirms 70 tūkstošiem gadu lielākas Homo sapiens grupas at-
stāja Āfriku un dažos desmitos tūkstošos gadu iekaroja vi-
sus kontinentus no Austrālijas līdz Amerikai. Šajā pasaules 
apgūšanas procesā aptuveni pirms 30 tūkstošiem gadu arī 
izzuda visas pārējās Homo grupas – līdz šodienai izdzīvojuši 
tikai Homo sapiens. Uz jautājumu, kāpēc, paleontologi un 
arheoģenētiķi meklē atbildi, analizējot arheoloģiskos atra-
dumus un cilvēku genomus.

Modernā cilvēka ciltskoks no Homo erectus, neandertāliešiem
un Deņisova cilvēkiem līdz šodienai. (3. attēls)

Attēlā dota atsevišķo 
grupu izplatība pa 

kontinentiem [1] 

Pekinas cilvēks (Homo erectus paveids), kura vecums datēts ar 
780 tūkstošiem gadu. Elizabetes Dajanē (Elisabeth Daynès) rekonstrukcija 
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Britu arheologs Kolins Renfrū (Colin Renfrew, 1937) pagāju-
šā gadsimta astoņdesmitajos gados ieviesa jēdzienu “kognitīvā 
arheoloģija”. Kognitīvā arheoloģija cenšas izdarīt secinājumus 
par seno cilvēku domāšanu un izziņas spējām no agrīno cilvē-
ku arheoloģiskajiem atradumiem. Saistībā ar akmens laikmeta 
cilvēkiem tas attiecas uz darbarīkiem (ķīlis, akmens naži, šķēps 
un citi), apģērbu, primitīvajām apmetnēm, kā arī pirmajiem 
mākslas darbiem (skulptūras un alu glezniecība) [2].

Profesors Robins Danbars (Robin Dunbar, 1947), Oksfor-
das Universitātes Sociālo un evolūcijas neirozinātņu pētījumu 
centra vadītājs, pagājušā gadsimta beigās pētīja cilvēku va-
lodas izcelsmi kā komunikatīvu “tērzēšanu” lielākās sociāla-

jās grupās. Pēc R. Danbara uzskatiem, tikai valodas attīstība 
nodrošināja sociālo sadarbību lielākās grupās. Turpmākie 
R. Danbara pētījumi analizēja sakarību starp zīdītāju sma-
dzeņu struktūru un grupas lielumu, kurā šie zīdītāji dzīvo. 
Pēc cilvēku smadzeņu struktūras tas atbilstu primāro grupu 
maksimālajam lielumam – 150 cilvēku. Zinātnē šis apgalvo-
jums iegājis kā “Danbara skaitlis” (angliski Dunbar’s number) 
[3]. Pēc R. Danbara domām, šis skaitlis atbilst Homo sapiens 
grupējumiem, kas atstāja Āfriku un iekaroja visus kontinen-
tus. Sociologi uzskata, ka “Danbara skaitlis” attiecas arī uz 
šodienas sabiedrību [4].

Balstoties uz šiem un pēdējo gadu desmitu arheoģenētikas 
rezultātiem, Jeruzalemes Universitātes vēsturnieks profesors 
Juvāls Harari (Yuval Harari, 1976) Homo sapiens vēsturē ie-
viesa jēdzienu “kognitīvā revolūcija”. Kognitīvā revolūcija bija 
periods, kurā mūsu senči attīstīja trīs jaunas spējas: 1) aktīvu 
valodu, 2) domu un informācijas apmaiņu un 3) kolektīvus iz-
domājumus (sadzīves normas, mīti, reliģija). J. Harari uzskata, 
ka tikai kognitīvā revolūcija devusi iespēju Homo sapiens kon-
kurencē ar pārējām Homo grupām izdzīvot līdz mūsu dienām. 
Ne visas Homo sapiens īpašības bija pārākas, piemēram, mazāks 
muskuļu spēks nekā neandertāliešiem vai denisoviešiem, taču 
tie izmira. Par kognitīvās revolūcijas sākumu uzskata Homo sa-
piens migrāciju pirms 70 tūkstošiem gadu [4].

Paleontologi uzsver, ka svarīga loma Homo sapiens evo-
lūcijā bija spēja dzīvot organizēti lielākās grupās, ko arī pie-
rāda Sungiras apmetņu arheoloģiskie atradumi Vladimiras 
pilsētas nomalē Kļazmas upes krastā. Šos atradumus kopš 
1955.  gada pētīja pazīstamais krievu paleontologs profe-

Deņisova ala Altaja kalnājā, ap 220 km no Barnaulas, kur 2008. gadā tika atklātas seno cilvēku kaulu atliekas

Deņisova cilvēka sejas atainojums 
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sors Oto Bāders (Отто Николаевич 
Бадер, 1903–1977). Atradumos ietilpst 
instrumenti, ieroči, rotaslietas, apģērbi 
un citi priekšmeti, kuru vecums datēts 
ar 34 tūkstošiem gadu. Sungiras atra-
dumos iekļaujas arī kapenes ar bagā-
tīgām rotaslietām no mamuta ilkņiem 
un šķēpi no mamuta kaula.

Seno cilvēku apģērbs bija līdzīgs 
šodienas eskimosu apģērbam. Intere-
santi ir urbumi akmens priekšmetos 
un mamuta ilkņu pērlēs, kā arī saga-
taves ar urbšanas sākuma pēdām. Sun-
giras cilvēki bija mums līdzīgi, par ko 
liecina Mihaila Gerasimova (Михаил 
Михайлович Герасимов, 1907–1970) 
apbedīta jaunieša skulpturālā rekon- 
strukcija (4. att.). Profesors Juvāls Ha-
rari par Sungiras atradumiem raksta: 
“Šīs Sungiras atradnes ir viens no vis-
labāk izpētītajiem pierādījumiem par 
to, kā Homo sapiens dzīvoja pirms 34 
tūkstošiem gadu. Viņi jau bija izvei-
dojuši lielākas kopienas, un viņiem 
bija sabiedriskās rīcības un sadzīves 
normas.” [5]

Neandertāliešu izmiršanu profesors 
Svante Peebo detalizēti analizē savā 
monogrāfijā: „Viņš ir mūsu tuvākais 
radinieks. Ja mēs vēlamies saprast to, 
kas mūs atšķir kā cilvēkus, mēs va-
ram sevi salīdzināt tikai ar viņu.” [1] 
Un turpinājumā: „Starp viņu un mūsu 
vēsturi pastāv būtiska atšķirība: kad 
neandertālieši gandrīz pēc 400 tūk-
stošu gadu pastāvēšanas izmira, viņu 
akmens darbarīki joprojām izskatījās 
līdzīgi tiem, kādi bija viņu attīstības 
sākumā. Turpretī Homo sapiens teh-
noloģija un kultūra burtiski eksplodē-
jusi beidzamo 100 tūkstošu gadu laikā.” 
S. Peebo, salīdzinot neandertāliešu ge-
nomu ar moderno cilvēku, konstatēja, ka neandertāliešu 
genomā nav FOXP2 gēna, kas ir saistīts ar runu un valodu. 
No tā var secināt, ka neandertāliešiem bija mazāk attīstīta 
valoda nekā Homo sapiens.

Šīs atšķirības arī noteica neandertāliešu likteni, un viņu 
ģenētiskās pēdas atrodamas tikai mūsdienu cilvēku genomā. 
Mūsdienu cilvēku genomā – no eiropiešiem līdz amerikāņu 
indiāņiem – ir 2–4% neandertāliešu gēnu. Šodienas Āzijas ie-
dzīvotāju genomā ir 1–3% Deņisova cilvēku gēnu, turklāt dažos 
apgabalos, piemēram, Jaungvinejas salas iedzīvotājiem, līdz 5% 
[1]. Beidzamo gadu gēnu analīzē konstatēta arī neliela neander-
tāliešu gēnu klātbūtne afrikāņos, kas liecina par Homo sapiens 
migrāciju abos virzienos – no Āfrikas un atpakaļ [1].

Profesors Juvāls Harari līdzās Homo sapiens evolūcijai ap-
lūko arī modernā cilvēka šodienas problēmas [6]. 21. gadsim-
tā, neraugoties uz zinātnes sasniegumiem, cilvēce saskaras ar 
trim globālām problēmām: 1) kodolkara briesmām, 2) klimata 
pārmaiņām un 3) mākslīgā intelekta negatīvajām sekām. Katra 

no šīm problēmām var novest pie cilvēces bojāejas. J. Harari 
neprognozē cilvēces nākotni, bet brīdina: „Lai novērstu bojā-
eju, mums ir nepieciešama globāla sadarbība. Nevienu no šīm 
problēmām nevar atrisināt atsevišķa nācija.” [6] E&P
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a – ziloņkaula skulptūra “Lauvas cilvēks”,                     b – apbedīta jaunieša skulpturālā rekonstrukcija
kuras vecums ir 32 000 gadi                                              (autors: M. Gerasimovs)  [1]  

Neandertāliešu grupas mājoklī (alā), rekonstrukcija 
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