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LA PRAHISTORIO

EN LA LITERATURO
DE SCIENCFIKCIO

de Christian Grenier

Ni provu respondi al tri demandoj  :

1/ Kial la SF integris la temon de la Prahistorio ?

2/ Kiel la SF-literaturo uzis tiun temon ?

3/ Kiuj celoj, kiuj metaforoj sin kaŝas en tiu ĝenro 
de rakontoj  ?



  

1/ Kial la SF integris la temon de la Prahistorio ?

2/ Kiel la SF-literaturo uzis tiun temon ?

3/ Kiuj celoj, kiuj metaforoj sin kaŝas en tiu ĝenro 
de rakontoj  ?

Oni scias tion : ekde sia komenco, la prahistoria rakonto estis 
spontane digestita de la konjekta literaturo. Pro kiuj kialoj  ?
La demando meritas pripenson.

La respondo plej ordinara estas tiu, en kiu oni konsistas, ke la 
unuaj aŭtoroj ektraktintaj la prahistorian temon (Jack London, 
Rosny Aîné, H.G. Wells, ktp.) estis ligitaj de proksime aŭ de 
malproksime al la SF literaturo. Jen iu preteksto, kiu ŝajnas al 
mi malmulte kontentiga.

Pli aŭdace, oni povas pensi, ke ĉar la SF rakontoj ofte 
okazigas estonte, estas neniu kialo por ke ili ne esploru la 
pasintecon. Krom ke necesus tiam vicigi la prahistoriajn 
rakontojn inter…la historiaj rakontoj. Tiaj ili ne estas.



  

La oficialaj difinoj (pseŭdo-
sciencaj rakontoj enscenigantaj 
superheroojn, romanoj elvokantaj 
la esploradon de la spaco kaj la 
tempo – inkludite mian propran 
difinon de la ĝenro, en mia eseo 
La science-fiction, lectures 
d’avenir), ne sukcesas enirigi, 
ekzemple, La guerre du feu en la 
kategorion SF.

La kialoj ŝajnas al mi pli profundaj kaj pli bone pravigeblaj, 
kiam oni ekzamenas la difinojn de la SF, aŭ pli ĝuste la 
alproksimiĝon, kiun oni povas havi pri ili.



  



  

Male, iu el miaj unuaj difinoj, en mia unua eseo Jeunesse et 
science-fiction : « la esplorado de la plej proksima nekonataĵo » 
ŝajnas taŭgi.

Miaopinie, la literaturo de SF uzas la liberspacon neprenitan de la 
lastaj malkovroj (aŭ esploroj) en la kampoj de ĉiuj sciencoj, 
ekzaktaj aŭ humanaj.



  

Fakte, sendube estas la 
malkovro de teroj kaj novaj 
civilizacioj, kiu sugestos al 
Thomas More lian Utopia 
(1516), verkon en kiu li 
imagas (mallongdire) iun 
« komunistan idealan 
socion »; li tiel inaŭguras la 
filozofian rakonton, kiu povas 
esti rigardata kiel inter la 
praaĵoj de la SF kun, dise, 
Micromégas de Voltaire, 



  Les voyages de Gulliver de Swift kaj la Voyage en Icarie de Cabet.



  

En la 19a jarcento, kun la galopa industriiĝo, la malkovroj 
multiĝas, sugestante al iuj verkistoj novajn eblajn esplorkampojn, 
de la medicino (Frankestein ou le Prométhée moderne, 1818) 
ĝis la psikatrio (L’étrange cas du Dr Jekyll, 1886) 



  

inkludante la malkovrojn de novaj teroj: ĉefe Afriko kun She, de 
Ridder Haggard (1886) aŭ Un capitaine de 15 ans de Jules 
Verne (1878). Sen paroli, kompreneble, pri la astronomio kiu, 
kun la malkovroj de Camille Flammarion kaj de Schiapparelli, tuj 
sugestos al la estontaj aŭtoroj de SF, ke aliaj planedoj povas esti 
loĝataj aŭ/kaj esplorataj. En tiu kampo, la listo estus longa!



  

Fakte, kiel mi asertas tion en la 
antaŭparolo de La guerre des 
mondes (1899 – vidi ĝiajn 
reeldonojn ĉe Gallimard), 
H.G.Wells neniam estus povinta 
skribi sian romanon sen la supoza 
malkovro de kanaloj sur Marso kaj 
la apero de De l’origine des 
espèces de Darwin en 1859. 



  

De l’origine des espèces de 
Darwin en 1859. En la 20a 
jarcento, la SF (kaj pli precize la 
verkoj de « hard » scienco) 
disvolviĝos kun la malkovro de 
la ĝenerala relativeco fare de 
Albert Einstein en 1916 kaj tiu 
de la ekzisto de la galaksioj fare 
de Hubble en 1924.



  

la malkovro de la ĝenerala relativeco fare de Albert Einstein en 
1916 kaj tiu de la ekzisto de la galaksioj fare de Hubble en 1924.



  

Sugestita ekde 1905 de la 
biologisto William Bateson, la 
genetiko estos en la kerno de la 
romano Brave new world (Le 
meilleur des mondes) de Huxley, 
publikigita en 1932, antaŭ la 
malkovro de la DNA, en 1953, de 
James Watson kaj Francis Crick.



  

Oni vidas, kion mi celas: la naskiĝon de la prahistorio – aŭ 
ekzakte la ekkonscion:

   - ke la historio de la Homo estas pli antikva ol tia, kian asertas 
la religiaj tekstoj;

    - ke sendube ekzistas iu « evoluo de la specioj ».

Oni scias la rolon, en la historio de tiu fako, de Elie de 
Beaumont, de Lamark, sed ĉefe de Boucher de Perthes kaj de 
Darwin.

Ravitaj de tiu surpriza fortuno, la aŭtoroj (aparte tiuj de la tiel 
nomata konjunktura literaturo) rapidegos en tiun novan 
« nekonatan spacon » neesperitan.



  

En pli ĵusa eseo, La science-
fiction à l’usage de ceux qui 
ne l’aiment pas, mi 
rememorigas mian krutan 
klasifikadon de la kvar 
esplorkampoj de la SF: la…

* aliaj lokoj (la marfundo, la 
terkerno, la kosmo, mikrokosmoj 
kaj makrokosmoj, paralelaj 
mondoj, ktp.)

* aliaj tempoj (la estonteco, la 
estinteco, la ukronioj, la tempaj 
vojaĝoj kaj paradoksoj, ktp.)

* aliaj estaĵoj (monstroj, 
mutaciuloj, kibernetikaj estaĵoj, 
robotoj, E.T., ktp.)

* aliaj socioj (utopioj, distopioj, 
socioj kun malsamaj leĝoj, ktp.)



  

Kadre de la « aliaj tempoj », la malkovro, en la 19a jarcento, 
de la ekzisto de praaj tempoj, do la Prahistorio, proponos al la 
aŭtoroj neesperitan esplorkampon. Kun libereco kiu, oni 
komprenos tion, iom post iom malvastiĝos dum la sinksevo de 
la novaj malkovroj en tiu kampo.
Tamen, la prahistorio estas 
sugestita de iuj aŭtoroj ekde la 
komenco de tiu scienco: en lia 
Voyage au centre de la Terre 
(1864) Jules Verne elvokas 
prahistorian mondon. Pli bone: en 
la (longa) unua parto de tiu 
romano, la profesoro Lidenbrock, la 
onklo de la rakontanto, estas 
geologo kaj naturalisto. La sobiro 
en la kratero de la estingiĝinta 
vulkano Sneffels estas belega 
leciono pri mineralogio; kaj oni 
scias tion, kion ŝuldas la prahistorio 
al la geologio!



  

Kaj ĉar temas pri Jules Verne, mi 
uzas la okazon por aserti, ke se li 
estas agnoskita kiel unu el la 
patroj de la SF, li reale verkis 
malmulte da verkoj strikte 
apartenantaj al tiu literatura ĝenro. 
Kvankam Jules Verne estas la 
privilegia esploristo de tiuj famaj 
« pli proksimaj nekonataĵoj », li 
ofte uzis la sciencajn (kaj 
geografiajn) malkovrojn plej ĵusajn 
por situi tien la agon de siaj 
romanoj.



  

Nenio konjekta troviĝas en Cinq semaines en ballon (1863, 
cetere subtitolita Vojaĝo de malkovroj en Afriko fare de tri Angloj) 
nek en Le tour du monde en 80 jours (1872) en kiu ĉiuj 
transportorimedoj uzataj de la herooj ekzistis en tiu epoko.



  

La aŭtoro de la verko Voyages 
extraordinaires ĉiam revis pri ideala 
socio konsistanta el civitanoj 
respondecaj kaj saĝaj kaj homaro pli 
klera kaj pli justa, decidante mem sian 
estontecon, sen turni sin al iu dio aŭ 
providenca homo. Tiu homaro, por vivi 
kiel eble plej harmonie, devus akiri ilon 
por universa komunikado, komunan 
lingvon. Kaj oni scias, ke Jules Verne 
estis pasia pri la Internacia Lingvo.

Lia nevino, Sinjorino Allotte de la Füye, 
atestas pri tio en sia korespondado: 
« Jules Verne estas partizano de 
Esperanto. Li intencas verki volumon pri 
tiu temo, kaj opinias, ke la ŝlosilo de la 
humana vortigado, perdita en la 
Babelturo, devus esti artefarite forĝita. »

Kiel ne elvoki ĉi tie la ligilojn inter Jules Verne kaj Esperanto?



  

Komence de 1903, esperantista grupo estis kreita en Amiens, 
kie Jules Verne loĝis. Li entuziasme akceptis la honoran 
prezidantecon de tiu nova grupo kaj promesis al siaj amikoj 
verki romanon, en kiu li priskribus la meritojn de Esperanto. 
La verkisto eklaboris sed lia morto, la 24an de Marto 1905 
(kvin monatojn antaŭ la unua Universala Kongreso en 
Bulonjo-ĉe-Maro, en Aŭgusto1905), interrompis lian verkon 
kaj nur kvar ĉapitroj kaj la komenco de la kvina estis 
redaktitaj, sub la titolo « Voyage d’étude ». 
La rakonto temis pri la aventuroj de kolonia misio en Afriko kaj 
unu el la temoj de tiu romano devus esti Esperanto.
Estas interese noti kelkajn parolojn, kiujn la aŭtoro dirigas al 
unu el la personoj de la rakonto: 
"Estas rimarkinde, unue, ke Esperanto estas simpla, 
fleksebla, belsona lingvo, kiu taŭgas same por eleganta prozo 
kiel por harmoniaj versoj. Ĝi kapablas esprimi ĉiujn pensojn 
kaj eĉ la plej fajnajn sentojn de la animo. Krome, pro siaj 
elementoj, ĝi estas la ideala internacia lingvo. La precipa ideo 
kiu gvidis ĝian kreadon estas la elekto de  radikoj proporcie al 
ilia internacieco, kvazaŭ per universala voĉdonado".



  

Lia filo, Michel Verne, finis kaj publikigis tiun romanon en 1914 
sub la titolo « L’étonnante aventure de la mission Barsac » 
sed bedaŭrinde nuligante ĉian rilaton al Esperanto!
Ni revenu al la prahistoria rakonto kaj al ĝiaj antaŭuloj: komence 
de la 20a jarcento, la usonano Jack London eldonas Avant 
Adam (1907) iom antaŭ la eldono de la prahistoriaj romanoj de 
Rosny Aîné La guerre du feu (1909) kaj ĝia daŭrigo Le félin 
géant (1916).



  

Eyrimah, subtitolita « laga romano » kaj 
eldonita de la fratoj Rosny en 1893, nur 
proksimiĝas al la prahistorio ĉar la ago 
situas (en Svisio) 6000 jaroj antaŭ J.K.

En la kolekto de Jack London Les 
temps maudits, la novelo La force 
des forts elvokas prahistorian 
memoron.



  

Pri la novelo La peste écarlate (1912-1924 en Francio), ĝi estas 
unu el la unuaj post-apokalipsaj rakontoj: tiu malsano (la ago de 
la rakonto disvolviĝas en…2013!) okazigis la preskaŭ malaperon 
de la homa specio; kaj la pluvivintoj devas postvivi kiel prahomoj.



  

Oni vidas tion: ekde la komenco de la « prahistoria scienco », la 
konjektaj rakontoj sin nutras per la ĵusaj malkovroj kaj integras 
ilin al siaj aventuraj rakontoj. Verkoj ankoraŭ malfacile klaseblaj, 
kiel cetere estas la plejparto de la rakontoj aperintaj en «  la 
ĵurnalo de la vojaĝoj », en kiu estis foje malfacile dispartigi tion, 
kio temas pri la novkreemo aŭ pri la scienca fantazio. La aŭtoroj 
ĝoje miksas la informadon kaj la fikcion en multaj kampoj: 
astronomio, medicino, etnografio, geografio, ktp.

Komence de la 20a jarcento, se la aŭtoroj ne ĉiam sin turnas al 
vera « prahistoria rakonto », ili elvokas pli kaj pli volonte tiun 
universon: sekve de kataklismo aŭ de la malkovro de iu 
« prahistoria mondo » mirakle konservita.



  

Tion faros, kiel ni vidos pli poste, la Angloj 
Edgar Rice Burroughs, Arthur Conan Doyle, la 
rusaj aŭtoroj Vladimir Obroutĉev, Ivan Efremov 
kaj kompreneble la Franco Francis Carsac.



  

Ĉiuj tiuj verkistoj cetere pli-malpli tuŝis la universon de la 
sciencfikcio. Kial?

Ĉar ili prave konsideras la prahistorion, kiel novan sciencon, 
kies esploradokampo estas des pli malferma… ke ĝi estas 
kvazaŭ virga!

Alidirite, la kategorio « aliaj tempoj » de la SF venas, ekde la 
mezo de la 19a jarcento, oferti al la verkistoj kampon preskaŭ 
tiom vastan, kiom tiun de la estontecoj la plej foraj.

La estontecojn neniu povas esplori;  bonŝance! Sed la 
pasinteco subite riveliĝas preskaŭ tiom riĉa: kiu kontrolos tion, 
kio estis la Homo antaŭ 40 000 aŭ 400 000 jaroj? Kiuj?

La aŭtoroj de SF kaj… la paleontologoj!



  

Fakte: same kiel la nuno rekaptas la estontecojn imagitajn de 
la verkistoj, la sinsekvaj malkovroj de la homara pasinteco (tiu 
de la geologiaj eraoj, de la apero de la vivo, ktp.) unu post la 
alia tuj nutros (aŭ kontraŭdiros!) la deliraĵojn de la verkistoj de 
la SF, kiuj penetras en tiun kampon de esploro. La aŭtoroj de 
prahistoriaj rakontoj devos do informiĝi pri la novaj malkovroj 
en la kampo de la paleontologio por redakti fikciojn, certe, sed 
ili estos petitaj proksime sekvi la sciencan verŝajnecon.

Ekde unu jarcento kaj duono, la Prahistorio do ofertas 
neesploritan spacon, ankoraŭ neklaran, taŭgan por imagi 
ĉiujn aventurojn kaj… hipotezojn.

Tio sendube pravigas ĝian lokon en la kampo de la SF.



  

1/ Kial la SF integris la temon de la Prahistorio ?

2/ Kiel la SF-literaturo uzis tiun temon ?

3/ Kiuj celoj, kiuj metaforoj sin kaŝas en tiu ĝenro 
de rakontoj  ?

Se necesus fari klasadon, oni povus distingi du uzadajn 
manierojn: pedagogian kaj ludan – kun, memkompreneble, 
granda nombro da akordoj kaj variantoj.

La pedagogia maniero, kiel eble plej fidela al la realeco, foje 
uzas iujn strategiojn por integri la prahistorion al la rakonto.

La luda maniero, ĝi, malproksimiĝas de la verŝajneco kaj foje 
integras la temon de la tempa paradokso.



  

La pedagogia maniero

Ene troviĝos :

A/ La « prahistoria rakonto » ĝuste nomita.

B/ Prahistoriaj rakontoj en kiuj nuntempaj herooj retroiras 
milojn da jaroj malantaŭen, la plej ofte pere de iu maŝino 
por esplori la tempon.

Ĝia klasado en la literaturo de SF estas… dubinda.

La fondinta rakonto, La guerre du feu, kontentiĝas esti 
« fikcio en la prahistoriaj tempoj », funde kun la sama 
maniero kiel historia romano. Kun grava diferenco; en la 
historia romano, la aŭtoro modifu nenion, kion la historiistoj 
scias pri nia pasinteco (eĉ se Alexandre Dumas asertis, ke 
oni foje povis « perforti la Historion kondiĉe, ke oni faru al ĝi 
belajn infanojn ». Sed historia romano inda je tiu nomo ne 
permesos al si mortigi Luizon la 14an en alia jaro ol 1715. Eĉ 
la nuntempa aŭtoro (kaj egiptologo) Christian Jacq uzas la 
historiajn donitaĵojn.



  

Pri la prahistorio, la plej grandaj liberoj estas permesitaj: la 
datadoj mem estas tre proksimumaj. Antaŭ la skribo, oni 
povas nur konjekti (ekde ostoj, fosiliaj restaĵoj, fajraj spuroj, 
tomboj, ktp. – kaj surrokaj desegnaĵoj evidente) la 
vivmanieron de niaj longtempaj praŭloj.

En la simpla « prahistoria romano » neniu maŝino, neniu 
artifiko estas tie uzata por pravigi agadon tuj situinta en la 
fora pasinteco: kiel sugestas Rosny Aîné, antaŭ eble centmil 
jaroj: « La Oulhamr fuĝis en la terura nokto (…) La fajro 
mortis ».

Estas la kazo de multaj romanoj jam cititaj: La guerre du feu 
(vidi supre komenton), Le félin géant, Eyrimah, Avant 
Adam.



  

Iuj romanoj pli nuntempaj uzas la 
saman procedon: en La vallée 
des mammouths (1970) Michel 
Peyramaure enprofundigas nin en 
prahistorian aventuron situantan 
en la valo de Rouffignac, en 
Dordogne, kun « tribo de la 
Grandaj klifoj » proksima de la 
herooj de La guerre du feu.

La aŭtoro (unu el la estontaj 
fondintoj de « la skolo de Brive ») 
alparolas tie la junajn adoltojn, 
sekvante de tre proksime la ĵusajn 
malkovrojn en la prahistoria 
kampo. 



  

En 2004, Michel Peyramaure publikigas Les grandes Falaises, 
eldonon por plenkreskuloj de rakonto, kiu situas en la sama loko, 
antaŭ 10 aŭ 12 000 jaroj.

Lia alia prahistoria romano, La caverne magique
(subtitolita Le roman de Lascaux) kondukas nin ne fore de tie, 
en la valo de la Vézère (la « rivero Nigra ») kaj la valo de la 
Beune.



  

Ĉu eble la aŭtoro volis « surfi » 
sur la monda sukceso de la 
granda sagao de Jean Auel, Les 
enfants de la Terre, inaŭgurita 
ekde 1980 kun Le clan de 
l’ours des Cavernes, kies 
heroino, Ayla, estis promesita al 
iu brila estonteco.

Jean Auel, amatora amerika 
paleontologino, rapide agnoskita 
de la profesiuloj, sinsekve 
publikigos : 



  

La vallée des chevaux (1982),

Les chasseurs de mammouths (1985),

Le grand voyage (1990), 



  

Les refuges de pierre (2002) et Le Pays des grottes 
sacrées (2011). La ago de tiuj rakontoj disvolviĝas ĉirkaŭ 30 
000 jaroj antaŭ nia erao, epoko dum kiu oni povas ankoraŭ 
renkonti la lastajn Neandertalulojn.



  

Kun la scienca subteno de Yves 
Coppens, Pierre Pelot mem 
kondukas nin en Afrikon 1,7 
milionojn da jaroj antaŭ nia erao, 
kun la unua volumo Qui regarde 
la montagne au loin, de sia 
sagao Sous le vent du monde, 
kies kvin titoloj estos publikigitaj 
inter 1997 kaj 2001 kaj pritraktos 
plurajn periodojn de la historio de 
la Homo: 



  

Le nom perdu du soleil (1998 – 1 miliono da jaroj)

Debout dans le ventre blanc du silence (1999 – 380 000 jaroj)

Avant la fin du ciel (2 000 – 65 000 jaroj)

Ceux qui parlent au bord de la pierre (2 001 – 32 000 jaroj)



  

Pierre Pelot kondukas nin de Kaŭkazo ĝis la bordo de 
Mediteraneo, en diferencaj epokoj, en serio da homaj aventuroj 
firme apogitaj – kaj iel “pedagogiaj”, eĉ se lia intenco, same kiel tiu 
de Jean Auel, celas adoltan publikon.

Ĉar la juneca kampo rivelos sin ankoraŭ pli riĉa!

Sen pretendi la kompletecon, oni povas citi la prahistoriajn 
romanojn de Claude Cénac: Les cavernes de la rivière rouge 
(1967), Les sorciers de la rivière rouge kaj Souviens-toi de la 
rivière rouge (1995, en kiu temas pri la Homo de Cro-Magnon).



  

Oni ankoraŭ povas elvoki, en la malordo:

Attaques à Lascaux (2008) de Philippe Barbeau.

La caverne de l’ours sacré (1998) de Anne-Marie Desplat-
Duc.

Frères des chevaux (2012) de Michel Piquemal.

La grotte des animaux qui dansent (2016) de Cécile Alix.



  

Igor et Souky et les ombres de la caverne (2016) de Sigrid 
Baffert.

Les visiteurs de Lascaux (2007) de Chantal Tanet.

Le clan de la grotte au temps de l’Homme de Tautavel 
(2014) de Olivier Melano.



  

Chaân (2003) de Christine Ferret-Fleury.

Mémoire de pierre (2011) de Alain Orthlieb.

Goumbi, un enfant au temps de la pierre polie (2000) de 
Severine Machu.

L’écho des cavernes aŭ Kiel la homo de Cro-Magnon 
inventis la gramatikon, de Pierre Davy.



  

Sendube oni povas kontesti min: sed al kio la SF rilatas ĉi-
ene? Neindaĵo, fakte, eĉ se multaj aŭtoroj cititaj en tiu 
kategorio ofte verkis en la kampo de la SF, de Claude Cénac 
kaj Philippe Barbeau (por la junularo) ĝis Pierre Pelot – kiu 
publikigis la SF tiom por la adolta, kiom la juna legantaro.

La limo foje estas svaga, kiel oni vidos tion poste. Ĉar…

La pedagogia maniero

A/ La « prahistoria rakonto » ĝuste nomita.

B/ Prahistoriaj rakontoj en kiuj nuntempaj herooj 
retroiras milojn da jaroj malantaŭen, la plej ofte pere de 
iu maŝino por esplori la tempon.



  

B/ Prahistoriaj rakontoj en kiuj nuntempaj herooj retroiras 
milojn da jaroj malantaŭen, la plej ofte pere de iu maŝino 
por esplori la tempon.

Estos ilia nura diferenco kun la antaŭaj rakontoj… eĉ se foje, la 
kunvivo de nuntempaj herooj kun iliaj praŭloj povas meti problemon.

Neniam, en tiuj rakontoj, la agado de la personoj okazigos tempan 
paradokson. Tiel, ke la uzo de tiu pseŭdoscienca (eĉ magia) procedo 
estos nur preteksto.

Estas la kazo, ekzemple, de la rakontoj de Jean-
Claude Froelich kiel Voyage au pays de la pierre 
ancienne (1962): danke al la tempa maŝino de la 
profesoro Liévin, tri junuloj partoprenos dum 
pluraj tagoj en la vivo de la homoj de la 
Magdalenio (11 500 jaroj antaŭ nia erao). Por 
integriĝi al la kruda vivo de siaj praŭloj, ili faras 
unuan esploran vojaĝon kaj, reveninte en la 20a 
jarcento, spertas intensan trejnadon. Akceptitaj 
poste en la tribuo de Nann, ili ĉasos boacojn, 
mamutojn, kavernajn leonojn kaj akiros milon da 
etnaj kaj artaj informoj.



  

La sekvanta volumo, Naufrage dans le 
temps (1965) kondukas niajn heroojn 800 
000 jarojn antaŭ nia erao al la serĉado de la 
« unuaj homoj ». La juna Jean-Claude estas 
kaptita de la aŭstralopitekoj… 

En La Horde de Gor (1967), la personoj 
renkontos la homon de Neandertalo, 55 000 
jarojn antaŭ nia erao. Ili savas unu el ili (Gor) de 
la dronado, kaj tiu ĉi kondukas ilin al siaj fratoj 
la Harms, sur la Sejnaj bordoj. Neniam la 
aŭtoro demandas sin pri ilia enmiksiĝo en la 
pasintecon, kaj la savado de tiu prahistoria viro, 
kiu normale estus mortinta. Logike, revenante 
en la nuntempon, la homaro devus kalkuli pri la 
ĉeesto de grava nombro da liaj posteŭloj – sed 
tio ne estis la intenco de la aŭtoro.



  

En La voûte invisible de Phillipe 
Ebly, estas iu  « tempa glitilo », kiu 
ebligas al la tri herooj Serge, Xolotl 
kaj Thibault, la « konkerintoj de la 
neeblo », reveni 5 000 jarojn 
malantaŭen. Ili troviĝas en la 
kerno de arbaro loĝata de lupoj kaj 
homoj duone sovaĝaj, « meze de 
gigantaj arboj, kiujn la suno 
neniam lumigas ».

En tiuj rakontoj, la maŝino por 
malantaŭenigi la tempon fariĝas 
necesa.



  

En aliaj, la scienca procedo estas malsama: la novelo L’ombre 
du passé (1954) de Yvan Efremov (sovieta verkisto de la 
socialista space opera La nébuleuse d’Andromède (1953), 
enscenigas novaperintan teknologion, kiu ebligas reaperigi, 
kolorajn kaj reliefajn, prahistoriajn scenojn mirakle fiksitaj de la 
naturo sur rezinaj rokoj enhavantaj la samajn kvalitojn kiel 
fotofilmo! Ankaŭ tie, nenia homa interveno ebligas ŝanĝi la 
pasintecon.



  

Kun Souvenir lointain (1957) de Poul Anderson, novelo 
tradukita el la amerika lingvo de Francis Carsac, alia teknologio 
ebligas transporti sian uzanton… en la haŭton de unu el liaj 
praŭloj.

Aliaj aŭtoroj preferas procedon, kiu rekte dependas de la 
fantasto, ĉar neniu scienca pravigo venas klarigi, ke la heroo 
retroviĝas subite rekondukita milojn da jaroj malantaŭen.



  

Estas la okazo de Une fenêtre sur le passé (1961), de Francis 
Carsac. La rakontanto, Arnaud Lapeyre, geologo kaj antropologo, 
raportas al siaj amikoj konsternan sperton: en Dordonjo, al Pech de la 
kabrô aŭ cabra (la monteto de la kaprino), li estis konfrontita al iu 
tribuo de Neandertaluloj… sekve de fulmotondro. Ĉu halucino? Ne, 
ĉar denove en la nuntempo, li havos la pruvon (la stanado de kruĉo), 
ke li ne revis!
Ni notu, ke tiuj du procedoj, tre 
malsamaj (meti sin en la haŭton de 
sia praŭlo kaj esti forpelita 
malantaŭen pere de fulmo) estis aŭ 
estos uzataj de multnombraj aliaj 
aŭtoroj. La unua ja povus esti 
Sprague de Camp, en sia romano 
De peur que les ténèbres (1939), 
en kiu la heroo, pere de fulmo, estos 
forpelita ne en la Prahistorion sed ĉe 
la Ostrogotojn, en 535 p.K.



  

La aŭtoro por junuloj jam citita, Philippe 
Ebly uzis la saman procedon por situigi 
siajn konkerintojn de la neebleco dum la 
romiana epoko en la tria epizodo de sia 
serio: L’éclair qui effaçait tout.

En sia novelo Le brouillard du 26 octobre 
(1913), Maurice Renard, kiu tiel bone 
sukcesis en la fantasto (Les mains d’Orlac, 
1920), kiel en la SF (Le docteur Lerne, 
Subdio, 1908) kondukas du sciencistojn en 
plenan terciaran eraon, en la periodon de la 
mioceno.



  

la fantasto (Les mains d’Orlac, 1920), 

la SF (Le docteur Lerne, Subdio, 1908)



  

Kiel ? Tute simple trairinte 
misteran nebulon! Ni notu ke tiu 
neklarigebla kaj tute oportuna 
nebulo (procedo, kiu dependas pli 
de la fantasto ol de la SF!) estas 
ankaŭ tiu, kiu ebligas al iu viro 
ŝrumpi, en la eponima romano 
(L’homme qui rétrécit, 1956) de 
la usonano Richard Matheson, 
kiel en la filmo (1957), kiun li mem 
eltiris el sia rakonto.



  

Jen parentezo: oni trovos, sub la titolo 
Le brouillard du 26 octobre et 
autres récits sur la préhistoire 
(Folio-junior SF N°172, 1981, 
Gallimard) kvar novelojn (Une fenêtre 
sur le passé, Souvenir lointain, 
L’ombre du passé et Le 
brouillard…) pri kiuj temis  pli supre. 
Origine, neniu el ili celis la junularon. 
Enlistigante ilin, mi juĝis, ke ilia 
enhavo kaj ilia tono povis tuŝi 
kolegianojn. Fakte, oni konstatos la 
gravan lokon de la juna publiko inter la 
legantoj de tiu ĝenro de verkoj. 



  

Origine, La guerre du feu ne estis 
precize destinita al la junuloj. La 
teksto unuafoje aperis en 1909 en 
la revuo Je sais tout, «  monda 
ilustrita enciklopedio », kiu celis 
publikon…familian.

Komence de « la publika lernejo 
laika, senpaga kaj deviga » tiu 
publikaĵo devis atingi tiom la 
junulojn, kiom la plenkreskulojn kaj 
aperigi kaj dokumentojn kaj fikciojn. 
Sed jen: la prahistorio rapidege 
fascinis la infanojn, kaj ankoraŭ 
nun, en literaturo, kiel en kinarto.



  

1/ Kial la SF integris la temon de la 
Prahistorio ?

2/ Kiel la SF-literaturo uzis tiun temon ?

3/ Kiuj celoj, kiuj metaforoj sin kaŝas en tiu 
ĝenro de rakontoj  ?

La pedagogia maniero, kiel eble plej fidela al la realeco, 
foje uzas iujn strategiojn por integri la prahistorion al la 
rakonto.

La luda maniero, ĝi, malproksimiĝas de la verŝajneco kaj 
foje integras la temon de la tempa paradokso.



  

La luda maniero
Ĝi ebligas pli grandajn liberojn.

Oni trovas tie rakontojn pri aventuroj aŭ esplorado, en kiuj oni 
malkovras « fosiliajn ĉirkaŭojn » animalajn aŭ/kaj homajn kaj 
la uzon (kelkfoje senkiala) de iu maŝino por esplori la tempon. 
Ĉu luda, tiu maniero?

Jes, ĉar male al la « pedagogia maniero », tiuj neeblaj lokoj 
estas imagaj aŭ neekzistantaj!

* Plej ofte, temas pri la malkovro, en la nuntempa epoko, de 
iu nedifektita prahistoria mondo.

Komence de la 20a jarcento, multaj aŭtoroj uzis reaperantan 
artifikon: anstataŭ imagi rakonton en la tempoj de la 
prahistorio, la herooj malkovras, sur nia Tero, ankoraŭ 
nekonatan lokon, protektata de tuta civilizacio, en kiu vivas 
(aŭ postvivas) « vivantaj fosilioj » : prahistoriaj animaloj aŭ 
homoj de la kavernoj.



  

Tion faris Arthur Conan Doyle 
en la unua aventuro de la 
profesoro Challenger: Le 
monde perdu (1912), en kiu 
la herooj, alvenintaj en 
Amazonio, estas konfrontataj 
sur altebenaĵo al neatendita 
prahistoria ĉirkaŭo. 



  

Ni notu ke Michael Crichton publikigis 
samtitolan romanon, variaĵon de la unua 
rakonto (Jurassic Park) kiu okazigis la 
filmojn Jurassic Park (1993) kaj… Le 
monde perdu (1997).



  

Male, du antaŭaj filmoj, sammotive, restis 
perfekte fidelaj al la romano de Arthur Conan 
Doyle: tiu de Harry O. Hoyt, en 1925 kaj tiu de 
Irvin Allen en 1960.

Oni scias kiel, en la romanoj de Michael 
Crichton kaj la filmoj de Steven Spielberg, 
prahistoriaj animaloj estas (por simpligi!) 
restarigitaj el la DNA de iu tiranosaŭro 
retrovita en la sango de kulo konservita en 
sukceno!

* Eĉ se la ĉirkaŭao de la persono de Tarzan 
ne estas prahistoria, la diro de Edgar Rice 
Burroughs (en Tarzan of the Apes, 1912 – 
ofte tradukita al Tarzan l’homme singe aŭ 
Tarzan, seigneur de la jungle) sugestas al la 
leganto pensi pri la primitivaj kondutoj en la 
epoko, kiam oni ankoraŭ malkovras regionojn 
(kaj tribuojn) en la mezo de Afriko. Estas 
cetere mirinde konstati ke Arthur Conan Doyle 
kaj Edgar Rice Burroughs publikigas siajn du 
verkojn en la sama jaro: 1912.



  

Male, en sia ciklo Pellucidar : Retour à l’âge de pierre kaj 
Terre d’épouvante (1914), la aŭtoro de Tarzan imagas kavan 
teron kaj la ekziston de primitiva mondo (be… kun gigantaj 
kondoroj, homoj-bizonoj kaj homoj-mamutoj!) interne de nia 
globo. Tie, la imago senbridiĝas, la rilato al la SF fariĝas evidenta 
kaj la « pedagogia maniero » cedas la lokon  al la « luda 
maniero » !



  

Ni notu ankoraŭ, ke kvankam tiuj 
verkoj ne estas, origine, destinitaj 
al la junularo, tiu lasta legantaro 
ekhavos rapide la personojn kaj 
ilian primitivan ĉirkaŭon. Ni 
menciu ĉi tie la personon Rahan, 
fils des âges farouches (kreita 
en 1969 de la scenaristo Roger 
Lecureux kaj la desegnisto André 
Chéret, en Pif Gadget). 



  

Heroo kiu (male al Tarzan) vivas en la 
prahistoriaj tempoj kaj de kiu la subtitolo 
«sovaĝaj aĝoj », eksplicite referenciĝas 
al la romano La guerre du feu, kiun 
Rosny Aîné subtitolis: romano de la 
sovaĝaj aĝoj.



  

Ni elvoku rusan romanon por la junularo malpli konatan: La terre de 
Sannikov, de Vladimir Obroutchev (1863 - 1956), verko publikigita en 
Sovetio en 1926, kaj en Francio en 1957 en la kolekto Prélude en La 
Farandole.

Tiu « tero de Sannikov » estus – en la realeco 
– insulo malkovrita en Siberio komence de la 
19a jarcento. La verkisto Vladimir Obroutchev 
revivigas tiun fakton, verŝajne legendan, 
imagante komence de la 20a jarcento 
ekspedicion, kiu alvenas, en Siberio, en valo, 
kie regas prahistoria ĉirkaŭo: Neandertaluloj, 
mamutoj, ktp.

Tiu « prahistoria fosilia valo » aperas kiel kratero de vulkano ĵus 
estingiĝinta, kun prezervita klimato, escepte milda. Kiel en multaj verkoj, 
tiu romano estas la preteksto al la preciza priskribo de prahistoria 
mondo konforma al la scioj de tiu epoko. Antaŭ ol esti verkisto, Vladimir 
Obroutchev estis geologo, geografo… kaj « heroo de Sovetio ». Li tiam 
estis rigardata, kiel sovetia Elisée Reclus.



  

En Cordillère interdite (1970) de Michel Peyramaure (aŭtoro jam 
citita), Chico, juna malriĉa indiano de suda Ameriko, retrovas la 
posteulojn de raso de gigantoj, kiuj vivas sur neatingebla altebenaĵo de 
Andoj. La respondeculo de la sama kolekto (Plein vent, destinita al la 
junaj adoltoj), André Massepain, publikigis en 1975 romanon, kiu estas 
la sekvaĵo de la aventuroj de Gilles kaj Jérôme: L’île au fossiles 
vivants. Sekve de aviadila akcidento, el kiu ili estas solaj postvivantoj, 
tiuj junuloj malkovras en plena Pacifiko insulon, kie postvivas, inter 
aliaj, prahistoriaj animaloj, kiujn oni kredis malaperintaj.

* Alia verko de la kolekto, Jeunesse-Poche Anticipation publikigis en 
1973 romanon de Pierre Pelot, L’île au enragés, kies loĝantoj revenis 
al la ŝtona aĝo…



  

Oni vidas tion: tiuj « prezervitaj prahistoriaj ĉirkaŭoj » situas 
en lokoj ankoraŭ neesploritaj; temas pri la geografia parto de 
mia klasado Le plus proche inconnu: la kerno de la Tero, de 
la altebenaĵoj de Amazonio, de la valoj de Siberio, iu insulo… 
En la 21a jarcento, tiu tipo de verko fariĝas malofte, kaj 
evidentas la kialo!

Sed… kial ne prahistoria mondo sur alia planedo?

Tion imagis Pierre Devaux (1897/1969).

Tiu sciencisto, aŭtoro de vulgarigitaj verkoj kaj romanoj por la 
junularo same estis la kreinto kaj la direktoro de la kolekto 
Sciences et aventures, ĉe Magnard, en… 1945. Jen 
antaŭulo! Ĉar tiu kolekto (dekduo da romanoj publikigitaj inter 
1945 kaj 1965) proponis nur romanojn de la SF. 



  

La unua inter ili, XP 15 en feu de l’espace (1945) estis vera eta 
furorlibro, kiun Magnard ofte reeldonis. Ĝi havis daŭrigon: L’exilé 
de l’espace (1947) en kiu la heroo « surteriĝis »… sur Venuso – 
oni tuj ektraktos la temon.



  

En 1971, okaze de la lanĉado de la 
unua junulara poŝkolekto, Jeunesse 
Poche Anticipation, la Eldonoj 
Rageot aĉetis la rajtojn de tiu longa 
sinsekvo por publikigi parton de ĝi 
sub la tute nova kaj alloga titolo: 
Cosmonautes contre diplodocus 
(1971). Ene temas pri planedo 
(Venuso), kie regas klimato de la 
sekundara erao. Oni trovas tie…
diplodokojn – sed ankaŭ 
tiranosaŭrojn kaj… « homojn-
krokodilojn » ! Du rivalaj ekspedicioj 
(unu amerika kaj unu franca) 
disputas pri la kaptado de tiuj 
animaloj por konduki ilin sur Teron.



  

Laŭtempe, kaj ĉar la neesploritaj 
teritorioj de nia planedo fariĝas 
neekzistantaj, la aŭtoroj rivalas pri 
fantazio kaj imago por proponi 
prahistoriajn aventurojn al siaj 
legantoj; kaj la uzo de maŝino por 
esplori la tempon riveliĝas ideala 
por sugesti, ke enmiksiĝo en la fora 
pasinteco riskas modifi la 
nuntempon. Mi verŝajne ne estos 
la sola homo kiu elvokas Les 
déportés du cambrien (Premio 
Hugo 1968), de Robert Silverberg, 
kies agado situas en… 1984.



  

En tiu « estonta » epoko (he jes, 
kvankam Philip K. Dick publikigis sian 
novelon Do Androids Dream of Electric 
Sheep ? En 1966… la agado de Blade 
Runner situas en… 2019!), Usono falis 
sub la reĝimo de la diktaturo, kiu estas 
« tute samtempe kapitalisma, centraliza 
kaj izolisma – eĉ ksenofoba » (jen, 
Donald Trump ne estas tiom fore!). 
Danke al diabla invento de fizikisto 
Hawksbill, « la martelo », oni 
enkarcerigas do la ribelemajn al la 
reĝimo kaj aliajn opoziciulojn en tempa 
prizono: la tre fora estinteco, la 
antaŭkambrio – « unu miliardo da jaroj 
antaŭ nia erao ». Primitiva mondo sen 
animaloj kaj eĉ sen plantoj. Malfacile, en 
tiu kazo, imagi ke la malliberuloj, en tiu 
estinteco eksteraĝa, povus havi la plej 
etan influon pri la estonta evoluo de la 
specioj (tamen…).



  



  

Reale, en tiu luda maniero, kie la 
tempa paradokso foje mirinde 
sukcesas, la modelo de la « prahistoria 
ĝenro » verŝajne estas la novelo de 
Ray Bradbury Un coup de tonnerre 
(en Les pommes d’or du soleil, 
kolekto de noveloj aperinta en 1953).

Tradukita kaj publikigita en la kolekto 
Présence du futur ekde 1956, ĝin 
reeldonis multfoje Denoël kaj 
Gallimard, en la kolektoj 1000 soleils 
kaj Folio-Junior, aparte en la serio 
Folio-Junior SF, kiun mi kreis kaj 
direktis ekde 1981.



  

Ĉu necesas rememorigi la temon ?

La agado situas en la estonteco, la morgaŭon de balotoj, en kiuj 
Keith vinkis la danĝeran kandidaton Deutcher (kies nomo 
evidente elvokas Hitler!). Dum tiu epoko estis inventita maŝinon 
por esplori la tempon, kiun privata societo uzas por proponi 
« ĉasadojn en la pasinteco ».

Kontraŭ dekmil dolaroj, la kandidato Eckels, akompanata de sia 
gvidanto Travis, povos mortigi tiranosaŭron 60 milionojn da jaroj 
antaŭ nia erao – animalo kiu, la societo kontrolis tion, ĉiukaze 
estus mortinta kelkajn sekundojn pli poste, dispremita de arbo. 
He jes: ne eblas modifi kion ajn en la pasinteco! Tial Eckels, 
alveninte surloke, estas invitata marŝi sur ponteto, kiun li nenial 
rajtas forlasi.

Ve, vidante la monstron alvenantan, Eckels panikiĝas… kaj 
forfuĝas, metante la piedon surteren. Travis, tre ĉagrenita, 
mortigas la tiranosaŭron kaj iras rekuperi la kuglojn en la 
kadavro… oni komprenas kial!



  

Ĉe la reveno, kiam la tempaj vojaĝantoj reaperas en la 
nuntempo, ili konstatas, ke sia ĉirkaŭo estas iom malsama. 
La ortografio de la aviztabulo proponanta vojaĝojn en la 
estinteco estas modifiita; la balotoj ja okazis la antaŭtagon… 
sed estas Deutcher, kiu estis elektita!

Frenezigita, Eckels ekzamenas la koton, kiu makulas liajn 
ŝuojn. Li trovas tie dispremitan papilion. Papilio, kiu ne povis 
esti manĝita de birdo, kiu mortis, ktp. Tiu simpla papilio 
antaŭtempe malaperinta estis la kialo, dum 60 milionoj da 
jaroj, de tute nova sinsekvo de faktoj. Kaj ĝi okazigis 
nuntempon iom malsaman ol tiu, kiun la vojaĝantoj forlasis.

Iamaniere, per tiu dudekpaĝa malgranda rakonto, Bradbury 
malfermas (post aliaj!) unu el la multnombraj pordoj de la 
tempaj paradoksoj… kaj de ukronio.

Sed tio estas alia rakonto.



  

1/ Kial la SF integris la temon de la 
Prahistorio ?

2/ Kiel la SF-literaturo uzis tiun temon ?

3/ Kiuj celoj, kiuj metaforoj sin kaŝas en tiu 
ĝenro de rakontoj  ?

La ludoj ebligitaj pere de la hipotezoj de la rakontoj de SF ne estas 
senkialaj. Ili ofte proponas pripenson pri preciza temo:

- la politiko kaj la sociaj problemoj kun la distopioj;

- niaj rilatoj kun la sciencoj, la teknologioj kaj ilia malbona (aŭ ilia 
bona) uzado, kiam temas pri robotoj aŭ informadiko;

- oni scias, ke la eksterterulo estas metaforo de la fremdulo (kia 
estas nia konduto vid-al-vide de la « alia » ?)

Ofte, la sciencfikcio lokas sian agadon en fora estonteco.

Elektante la prahistorion kiel temon, ĝi efektivigas returniĝon, 
okazigante pripenson pri niaj originoj – kaj trans la prahistorio 
mem, pri la estinteco de nia planedo.



  

La ĉirkaŭaĵo de tiuj rakontoj estas samtempe reala kaj imaga, 
ĉar pseŭdoscienca. Mi kutimas aserti, ke la scienco estas 
« provizora skafaldo por klarigi la mondon ». Ĉu la sciencistoj 
singarde ne uzas la formulon: « en la nuna stato de niaj 
sciadoj »?

Tamen, en la kampo de la prahistorio, kiel en tiu de la fiziko, 
tiuj scioj ne ĉesas modifiĝi. Ekde nelonge, ekzemple, oni 
opinias, ke la plejparto de la dinosaŭroj… verŝajne havis 
plumojn, kio povas igi ekstertempaj la bestojn de Jurassic 
Park !

La prahistoriaj rakontoj do invitas implice la leganton demandi 
sin pri la origino de la homaro, pri ĝia fora estinteco (kaj, per 
spegula efiko, pri ĝia estonteco).



  

He jes: demandante sin pri niaj originoj (eĉ ludante kun) la 
aŭtoro invitas sian leganton imagi, kia povus esti nia sorto.

Ni scias, aŭ kredas scii, ke nia universo aĝas pli ol 13 miliardojn 
da jaroj kaj, ke nia Tero naskiĝis antaŭ 4 miliardoj kaj duono da 
jaroj. La unuaj unuĉelaj organismoj estus aperintaj unu 
miliardon da jaroj poste. La vermoj kaj meduzoj antaŭ 700 
milionoj da jaroj… kaj la unuaj fiŝoj antaŭ 450 milionoj da jaroj.

La Homo do estas tre juna. Deveninta el la unuaj lemuroj, nur 
necesis al li kelkaj milionoj da jaroj por fariĝi la homo sapiens 
(300 000 jarojn aĝa?), kiuj ni estas.

Hodiaŭ, oni scias kiom kompleksaj estas la disbranĉiĝoj de la 
antaŭhomoj: cetere ne plu estas antaŭvidite ekserĉi eventualan 
« mankantan ĉeneron ».



  

Tiu mallonga rememorigo jam ebligas, en la prahistoriaj 
rakontoj, igi la leganton ekkonscii, ke la Homo estas miriga kaj 
belega produkto de la evoluado.

Belega? Jes: kiom da planedoj, en la universo, vidis (aŭ vidos) 
la aperon de la vivo… kaj de animalo dotita de la kapablecoj, 
kiujn ni akiris ? Sendube tre malmulte, spite al (la rakontoj de) 
miaj kamaradoj-aŭtoroj de SF (kiuj, mi scias tion, ne estas 
dupaj). Ĉu vi scias la « paradokson de Fermi » ?

En ĉi tiu komenco de la 21a jarcento, ni reale estas unu 
sekundo, unu fajrero de inteligenteco en spaciala kaj tempa 
vastego.



  

Tial, la stranga edziĝo de la prahistorio kun la sciencfikcio 
havas plurajn kvalitojn:

- La unua, pedagogia (spite al la religiaj fundamentistoj de 
ĉiuj flankoj), celas pruvi al ni, ke la universo ne estas 6 000 
aŭ 7 000 jarojn aĝa.

- La dua, pli filozofia, ebligas pli bone lokalizi la Homon en 
la tempo, ankaŭ en la « prahistorio », tio estas en tiu 
periodo, kiu komenciĝas kun la unuaj antaŭhomoj ĝis la 
uzo de la skribo: kelkaj milionoj da jaroj, guto da akvo 
skale de la 13,7 miliardoj da jaroj de la universo.

Se la prahistoria rakonto, kun ĉiuj siaj variantoj, allogas 
prioritate la junan publikon, sendube estas ĉar ĝi tuŝas la 
fundamentajn demandojn de la infaneco. Demandojn ŝajne 
trosimpligajn sed reale fundamentajn, kiujn oni trovas ankaŭ 
en la poemo de Peter Handke, ĉefa temo de la filmo Der 
himmelüber Berlin (Les ailes du désir, 1987) de Wim 
Wenders :



  

Als das Kind Kind war,
War es die Zeit der folgenden Fragen:
Warum bin ich ich und warum nicht du?
Warum bin ich hier und warum nicht dort?
Wann began die Zeit und wo endet der Raum?
Ist das Leben unter der Sonne nicht bloss
ein Traum?
Ist was ich sehe und höre und rieche
Nicht bloss der Schein einer Welt vor der Welt?
Tio, kio povus esti, libere tradukita:
Kiam la infano estis infano
Estis la tempo, kiam li metis al si sekvantajn
demandojn:
Kial mi estas mi – kaj kial ne vi?
Kial mi estas tie – kaj kial ne aliloke?
Kiam la Tempo komenciĝis? Kaj kie finiĝas la spaco?
Se la vivo, sub la suno, estus nur sonĝo?
Kaj se ĉio, kion mi vidas, ĉio, kion mi sentas, kion mi spiras
Estus nur iluzio, kiu kaŝas al mi la realan mondon?



  

Demandoj al kiuj provas respondi multe da romanoj de SF, 
kun tiu ĉiama demando pri la percepto de la realeco, 
inaŭgurita de Platono per la mito de la kaverno.

Kvankam li estas plurajn dekmilojn da jaroj aĝa, homo 
sapiens estas tre ĵusa kaj lia estonteco riskas esti ankoraŭ pli 
mallonga. Por parodii Yves Paccalet, la homaro malaperos 
multe pli frue ol, kion oni kredas. Kun la klimata revarmiĝo, 
kiu konfirmiĝas kaj kontraŭ kio neniu serioza mezuro estas 
aranĝita, la estontecoj proponitaj de la aŭtoroj de SF riskas 
esti samtempe pli baldaŭaj kaj pli katastrofaj, kiujn ili aŭdacis 
imagi. Iuj verkistoj de SF kutimas uzi la donitaĵojn de la 
nuntempo por antaŭvidi la longatempajn konsekvencojn, 
male al la politikistoj, kutime zorgoplenaj pri siaj reelektoj post 
kvar aŭ kvin jaroj.

La « Antropoceno » (la Aĝo de la Homo) profiliĝas, kaj kun ĝi, 
ne plu temas pri milionoj nek pri miloj da jaroj – sed pri kelkaj 
jarcentoj antaŭ ol nia terglobo fariĝos varmegejo.



  

Ĉu katastrofa vizio aŭgurita de la kolapsologoj?

Ne, se oni kredas la alvokon de la 15 000: alarma krio de 15 
364 sciencistoj el 184 landoj, eligita la 13an de Novembro 2017 
en la revuo BioScience. Tiu alvoko asertas, ke la homaro estas 
en grava danĝero. Sed frunte al sia memprogramita estingado, 
la homo preferas havi miopan vidon kaj prioritate cedi al la 
imperativoj de la primerkata ekonomio: produkti kaj konsumi, 
jen la du plej gravaj ordonoj de la dio Kreskado.

La 27an de Junio 2018, por konkludi mian diron, mi proponis la 
jenan formulon  pesimisman (aŭ realisman?) kaj provokan: 
Koncerne la plejparton de la 7,58 miliardoj da homoj, pri la 
estonteco de sia propra specio… ili fajfas.

Ilia prioritato, estas la piedpilka monda pokalo.

Fakte: la 15an de Julio 2018, ili estis 500 000 sur la Elizeaj 
Kampoj por krii: ni gajnis.

En 2050, 9 miliardoj kaj duono ja komprenos, ke la homaro 
verŝajne perdis.



  

Por kompleti mian diron, vidu sur la Retejo:

- Rilate al la prahistoriaj fikcioj:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fictionpr%C3%A9historique

- Rilate al la klimata ŝanĝiĝo :
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-
quinze-mille-
scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete 5214185 3244.html

https://usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-
apocalypses-a-venir

1-La science-fiction, lectures d’avenir ? Préface de Ray Bradbury 
Presses Universitaires de Nancy, 1994

2-Jeunesse et science-fiction Magnard, Collection Lecture en 
liberté, 1972

3-La science-fiction à l’usage de ceux qui ne l’aiment pas

De La Martinière, Collection La Littérature jeunesse, pour qui ? pour 
quoi ? 2003

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fictionpr%C3%A9historique
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete%205214185%203244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete%205214185%203244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete%205214185%203244.html
https://usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-apocalypses-a-venir
https://usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-apocalypses-a-venir
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