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En jaro 1936 la aŭtoroj komencis verki tiun ĉi
popular-sciencan-romanon pri tio kiel homo aperis, kiel
li lernis labori kaj pensi, kiel li ekposedis fajron kaj
feron, kiel li batalis por akiri potencon super naturo,
kiel li konatiĝadis kun la mondo kaj ŝanĝadis ĝin.
La unua parto parolas pri prahomo, kaj pri praa
komunuma reĝimo.
La dua kaj la tria partoj rakontas pri historio de
homo dum sklava kaj feŭda reĝimoj.

Homo – giganto
Estas sur Tero giganto.
Li havas tiajn manojn, ke li senprobleme levas
fervojan lokomotivon.
Li havas tiajn gambojn, ke dum unu tago li
kapablas trakuri kelkmiloj da kilometroj.
Li havas tiajn flugilojn, ke scipovas flugi super
nuboj, pli alte ol iu ajn birdo.
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Li havas tiajn naĝilojn, ke li povas naĝi sub akvo pli
bone ol iu ajn fiŝo.
Li havas okulojn, kiuj vidas nevideblaĵojn, kaj
orelojn, kiuj aŭdas kion oni diras en alia kontinento.
Li estas tiom forta, ke trabatas montojn kaj haltigas
impetajn akvofalojn.
Li, laŭdezire, rekonstruas Teron, plantas arbarojn,
kunigas marojn, irigacias dezertojn.
Kiu ja estas tiu giganto?
Tiu giganto estas homo.
Tamen kiel okazis ke homo ekestis giganto, ke li
ekestis mastro de Tero?
Ĝuste pri tio ni volas rakonti en tiu ĉi nia libro.

!

Parto 1
Ĉapitro 1

1. 1. 1.
En nevidebla kaĝo
Iam homo estis ne giganto sed nano, ne mastro de
naturo, sed ĝia obeema sklavo.
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Li havis same malmulte da potenco super la naturo,
same malmulte da libero, kiel iu ajn besto en arbaro,
kiel iu ajn birdo en aero.
Ekzistas esprimo: libera kiel birdo.
Tamen ĉu oni povas nomi birdon libera?
Jes, ĝi havas flugilojn. Kaj per flugiloj oni povas
flugi ien ajn – trans arbarojn, trans marojn, trans
montojn. Kiu el ni ne enviis gruojn 1, flugantajn aŭtune
en varmajn landojn? Alte en klara ĉielo balanciĝas
gruaro, kvazaŭ viva desegno. Kaj homoj staras sube,
retroklinante la kapojn, kaj pensas: «Jen birdoj, ili
flugas kien ili volas!».
Ta m e n ĉ u v e r e e s t a s t i e l ? Ĉ u v e r e b i r d o j
entreprenas malproksimajn migradojn pro ŝato vojaĝi?
Ne, ili flugas ne pro kaprico, sed pro bezono. Birdajn
migradojn kreis viv-batalo de sennombraj birdaj
generacioj dum miloj da jaroj.
Al birdo estas tiom facile flugi de loko al loko ke,
ŝajne, ĉiu el birdospecoj devis jam delonge loĝigi tutan
nian planedon.
Tamen se estus tiel, ni renkontus en niaj pinaj 2 kaj
betulaj 3 arbaroj papagojn 4, vestitajn en verdajn kaj
ruĝajn plumojn. Trairnte arbaron ni aŭdus super la
kapoj konatan kantadon de stepa alaŭdo 5. Tamen tio ne
1

gruo (Angle: crane; Ruse: журавль). Vortareton vidu fine de tiu
ĉi unua parto de la libro.
2

pino (pine; сосна)

3

betulo (birch; берёза)

4

papago (parrot; попугай)

5 alaŭdo

(lark; жаворонок)
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okazas, kaj ne povas okazi, ĉar birdoj tute ne estas tiel
liberaj kiel ŝajnas. Ĉiu birdo havas sian lokon en
mondo. Unu loĝas en tajgo 6, alia – en stepo 7, tria – sur
mara bordo.
Ĝis kiom fortajn flugilojn havas aglo8 , tamen ankaŭ
ĝi, elektante por si loĝlokon, ne transflugas iujn limojn,
kiujn oni povas desegni sur mapo. Ora aglo 9 ne
konstruos sian grandegan neston en ebena senarba
stepo. Kaj stepa aglo ne ekloĝos meze de arbaro.
Arbaro estas kvazaŭ dividata de stepo per iu nevidebla
muro, superi kiun scipovas ne ĉiu besto kaj ne ĉiu
birdo.
Vi ne renkontos en stepo indiĝenajn loĝantojn de
arbaro – tetraon 10, regolon11 , sciuron 12. Kaj en arbaro
vi ne trovos loĝantojn de stepo – otidon 13, tetrakon 14,
ĝerboson 15.
Ĉiu arbaro kaj ĉiu stepo ankaŭ interne estas
dividataj, per nevideblaj muroj, je multaj apartaj
6

tajgo (taiga; тайга)

7

stepo (steppe; степь)

8

aglo (eagle; орёл)

9

aglo ora (golden eagle; беркут)

10

tetrao (hazel hen; рябчик)

11

regolo (goldcrest; королёк)

12

sciuro (sĉuirrel; белка)

13

otido (bustard; дрофа)

14

tetrako (little bustard, стрепет)

15

ĝerboso (jerboa; тушканчик)
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mondetoj.

1. 1. 2.
Promeno en arbaro
Kiam vi vagas en arbaro, vi ofte trairas nevideblajn
murojn. Kaj kiam vi grimpas sur arbojn, vi trabatas per
la kapo nevideblajn plafonojn. Tuta arbaro, kiel giganta
domo, estas dividata je etaĝoj kaj apartamentoj,
kvankm vi eĉ ne vidas ilin.
Promenante en arbaro vi, fakte, rimarkas ke ĝi
ŝanĝiĝas. Post picea 16 arbaro iras arbaro pina. La pinoj
iĝas jen pli jen malpli altaj. En unu loko sub la piedoj
susuras verda musko 17 en la alia – kreskas alta herbo,
kaj en la tria – blanka likeno 18.
Por feriulo ĉio tio estas arbaro. Tamen demandu vi
arbariston, kaj li diros al vi ke ĉi tie estas ne unu, sed
eĉ kvar arbaroj. En humidaj malaltaĵoj kreskas picearo
long-muska, kun dika muska sternaĵo, kiu similas
molan kusenegon. Poste, sur sabla deklivo, – vi vidas
pinaron verd-muskan, en kiu estas multe da mirtelo 19
kaj da vakcinio 20. Pli poste, sur sablaj holmoj, – staras
pinaro blank-muska. Kaj kie denove estas pli humide, vi
trovas pinaron herban.
Nerimarke por vi vi trairis tri murojn, kiuj dividas
16

piceo (angle: fir; ruse: ель)

17

musko (mosses; мох)

18

likeno (lichen; лишайник)

19

mirtelo (blueberry; черника)

20

vakcinio (cowberry; брусника)
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kvar arbarajn mondetojn.
Se en arbaro, kiel en domo, pendus listoj kun
nomoj de la loĝantoj, tiam sur rando de picea arbaro vi
vidus, sur la arboj, liston kun tiuj, ekzemple, nomoj –
«krucbekulo 21 picea» «fringelo 22», «pego 23 trifingra»...
En rando de folia arbaro vi, preskaŭ ĉiam, legus aliajn
«familinomojn». Vi trovus tie verdan pegon, kardelon 24 ,
paruon-bluan 25, silvion 26 nigrokapan, nigran turdon, 27
kaj multajn aliajn.
Ĉiu arbaro estas dividata je etaĝoj.
En pina arbaro estas du, kaj iam tri etaĝoj. Soba
etaĝo – musko aŭ herbo. Meza etaĝo – arbustaro.
Supra etaĝo – pino.
En kverka28 arbaro estas eĉ sep etaĝoj. La supra
eniras ĉielon per pintoj de kverkoj, fraksenoj 29, tilioj 30
kaj aceroj 31. Iliaj krispaj kronoj estigas tegmenton
21

krucbekulo (crossbill; клёст)

22

fringelo (siskin; чиж)

23

pego (woodpecker; дятел)

24

kardelo (goldfinĉ; щегол)

25

paruo blua (titmouse; синица лазаревка)

26

silvio (warbler; славка)

27

turdo (thrush; дрозд)

28

kverko (oak; дуб)

29

frakseno (ash tree; ясень)

30

tilio (linden; липа)

31

acero (maple; клён)
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super la arbaro: somere verdan, aŭtune buntan,
diverskoloran. Malpli alte, ĝis mezo de kverkoj, altiĝas
suproj de sorp-arboj 32, de sovaĝaj pom- 33 kaj pirarboj 34.
Pli malalte interplektiĝas per siaj branĉoj kaj folioj
arbustoj – avelujo 35, kratago 36 evonimo 37.
Sub arbustoj kreskas herboj kaj floroj. Tamen
ankaŭ ili estigas kelkajn etaĝojn. La plej alten leviĝas
kampanuloj 38. Sub ili, inter filikoj 39, floras konvalo 40 kaj
melampiro 41. Malpli alte loĝas violoj 42 kaj fragetoj 43 .
Sur la tero mem sterniĝas foliaj muskoj.
Kaj subtere troviĝas kelo, kien eniras radikoj de
arboj kaj de arbaraj herboj.
En ĉiu arbara etaĝo – ĉu folia ĉu konifera – estas
siaj loĝantoj. Alte sur arbo loĝas en sia nesto
32

sorparbo (service tree; рябина)

33

pomarbo (apple tree; яблоня)

34

piro (pear; груша)

35

avelujo (hazelnut; орешник)

36

kratago (hawthorn; боярышник)

37

evonimo (euonymus; бересклет)

38

kampanulo (bellflower; колокольчик)

39

filiko (fern; папоротник)

40

konvalo (lily of the valley; ландыш)

41

melampiro (cow wheat; иван-да-марья)

42

violo (violet; фиалка)

43

frageto (strawberries; землаяника)
!8

akcipitro 44. Malpli alte, en arbokavo, eksetlis pego. En
arbustaro eknestis silvio. Sur tero vagadas loĝanto de
la malsupra etaĝo – skolopo 45. Sub tero, en kelo, fosas
siajn koridorojn kaj provizejojn arbaraj musoj 46.
Apartamentoj en tiu ĉi grandega domo estas plej
diversaj. En supraj etaĝoj ili estas lumaj kaj sekaj. En
la subaj – mallumaj kaj humidaj. En la domo estas
malvarmaj apartamentoj, en kiuj oni povas loĝi nur
somere. Estas ankaŭ varmaj apartamentoj, en kiuj oni
povas loĝi tutan jaron.
Kavo, fosita en tero, – tio estas varma loĝejo. Oni
provis mezuri vintre temperaturon en tera kavo,
profunda je metro kaj duono. Evidentiĝis ke ĉe frosto je
dek ok gradoj temperaturo (celsia) en la kavo estis plus
ok gradoj.
En arbokavo estas multe pli malvarme. Vintre oni
povas frostiĝi tie. Tamen somere tio estas plezurejo,
precipe por strigoj 47 kaj vespertoj 48, kiuj elflugas el la
hejmo por «nokta skipo», sed tage preferas dormeti ie
en malluma anguleto, malproksima de suno.
Homoj sufiĉe ofte interŝanĝas loĝejojn, transiĝas el
domo en domon, de etaĝo en etaĝon. Tamen al arbara
loĝanto ne estas simple interŝanĝi loĝejojn kun loĝanto
de alia etaĝo.
Skolopo ne interŝanĝos sian humidan kaj malluman
44

akcipitro (hawk; ястреб)

45

skolopo (woodcock; вальдшнеп)

46

muso (mouse; мышь)

47

strigo (owl; сова)

48

vesperto (bats; летучая мышь)
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loĝejon je seka kaj suna subtegmentejo. Kaj loĝanto de
subtegmentejo – akcipitro – ne ordigos sian neston sur
tero, ĉe bazo de arboj.

1. 1. 3.
Arbaraj kaptitoj

!

!

sciuro
ĝerboso
Imagu ni ke sciuro volus interŝanĝi la loĝejon kun
ĝerboso. Sciuro loĝas en arbaro, ĝerboso – en stepo aŭ
en dezerto.
Loĝejo de sciuro troviĝas alte sur arbo, en arbokavo
aŭ inter la branĉoj. Tamen ĝerboso loĝas en subtera
kavo.
Por veni en la novan loĝejon ĝerboso devus
surgrimpi la arbon. Tamen ĝi ne scipovus fari tion, ĉar
ĝiaj piedoj tute ne taŭgas por grimpadi sur arboj.
Kaj sciuro ne povus loĝi sub tero. Ĉiuj ĝiaj kutimoj
kaj vivmaniero ligas ĝin al vivo sur arbo.
Sufiĉas alrigardi ĝian voston kaj la piedojn, por diri
kie ĝi loĝas.
Piedoj de sciuro estas oportunaj por kaptiĝi je
branĉoj, por deŝiri nuksojn kaj strobilojn. Kaj ĝia vosto
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– tio estas vera paraŝuto. Ĝi subtenas sciuron en aero,
kiam ĝi transiĝas de branĉo sur branĉon. La vosto savas
ĝin, kiam ĝi faras akrobatajn saltojn, saviĝante de
persekutanta ĝin marteso 49.
Tute aliajn vostojn kaj piedojn havas stepa loĝanto
– ĝerboso. En stepo, malferma por rigardoj, estas nek
arbusto, sub kiu oni povus kaŝiĝi, nek arbeto, kiun oni
povus surgrimpi.
Por saviĝi ĉi tie de malamiko oni devas forkuri,
malaperi, trafali la teron. Ĝuste tiel agas ĝerboso.
Rimarkinte strigon aŭ gufon 50 ĝi impetas de ili per
saltoj, kaj malaperas en la subtera kavo.
Tion ebligas ĝiaj piedoj. Per siaj longaj malantaŭaj
piedoj ĝi forpuŝiĝas de tero, kiam ĝi saltas, kaj per la
etaj antaŭaj ĝi fosas teron.
En subtera kavo ĝi kaŝiĝas de la malamikoj.
En la kavo ĝi saviĝas ankaŭ de varmego somere,
kaj de frosto – vintre.
Kaj kio pri la vosto? Vosto ĉe ĝerboso estas fidinda
helpanto al la piedoj. Kiam ĝerboso ĉirkaŭrigardas,
sidante sur la malantaŭaj piedoj, la vosto servas al ĝi
kvazaŭ tria piedo. Kaj kiam ĝi saltas, la vosto direktas
la salton kvazaŭ stirilo. Se forestus la vosto, ĝerboso
falaĉus sur la teron, turniĝinte en aero.
Por interŝanĝi la domojn, ŝanĝi arbaron je stepo,
kaj enarban kavon je la entera, sciuro kaj ĝerboso
devus samtempe interŝanĝi la vostojn kaj la piedojn.
Se ni konatiĝus ankaŭ kun aliaj loĝantoj de arbaroj
kaj stepoj, ni vidus ke ĉiu el ili estas ligita al sia loko en
49

marteso (marten; куница)

50

gufo (eagle owl; филин)
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la mondo per nevidebla ĉeno, disŝiri kiun tute ne estas
simple.
Skolopo, ekzemple, tial loĝas en malsupra etaĝo de
arbaro, ke ĝia ŝatata manĝaĵo troviĝas en kelo. Ĝia
longa beko estas adaptita por akiri el sub tero
lumbrikojn 51. Ĝi havas tute neniun okupon sur arbo.
Ĝuste tial vi ne vidos skolopon sur pinto de arbo.
Tamen trifingran aŭ grandan buntan pegon oni
malofte vidas sur tero. Tutajn tagojn turniĝas pego
ĉirkaŭ trunko de iu piceo aŭ betulo.
Kion ĝi elfrapas tie, kion ĝi serĉas sur aŭ sub la
arba ŝelo?
Se ni deŝiros de piceo la ŝelon, ni vidos sinuajn
koridorojn. Tiujn koridorojn tramordis konstanta
loĝanto kaj malutilulo de piceoj – picea ŝelinsekto 52 .
Ĉiu el la koridoroj finiĝas per bebujo, kaj larvo53 de
ŝelinsekto, en tiu bebujo, transformiĝas je krizalido 54 ,
kaj poste je insekton. La insekteto adaptiĝis al piceo.
Kaj pego adaptiĝis al la insekteto. Pego havas
fortan bekon, per kiu ne estas problemo traĉizi la ŝelon.
Kaj ĝia lango estas tiom longa kaj fleksebla, ke ĝi
atingas, elkaptas larvojn el ties koridoretoj.
Rezultiĝas do ĉeno: piceo – picea ŝelinsekto – pego.
Tio estas nur unu el ĉenoj, kiuj ligas pegon al arbo,
al arbaro.
Sur arbo pego trovas kaj manĝas ne nur
51

lumbriko (earthworm; дождевой червь)

52

ŝelinsekto (scolytus; короед)

53

larvo (larva; личинка)

54

krizalido (pupa; куколка)
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ŝelinsektojn, sed ankaŭ aliajn insektojn kaj iliajn
larvojn. Vintre ĝi lerte elprenas semojn el pinaj
s t r o b i l o j 55 , e n i g а n t e s t r o b i l o n e n s p a c o n i n t e r
arbotrunko kaj branĉo. En arba trunko ĝi elĉizas al si
kavon por la nesto. Ĝia elasta vosto kaj la kroĉaj ungaj
fingroj estas adaptitaj al grimpado sur arbotrunko. Do
ĉu povas pego separiĝi de arbo?
Okazas do ke pego kaj sciuro estas ne loĝantoj, sed
kaptitoj de arbaro.

1. 1. 4.
Kiel fiŝo eliris sur bordon
Arbara mondeto – tio estas unu el multaj mondetoj
kiuj konsistigas la mondon.
Sur Terglobo estas ne nur arbaroj kaj stepoj, sed
ankaŭ montoj kaj tundroj, maroj kaj lagoj.
Sur ĉiu monto staras nevideblaj muroj, kiuj dividas
unu montan mondeton de la alia.
Ĉiu maro estas dividata, per nevideblaj plafonoj, je
subakvaj etaĝoj.
Ĉe bordo mem, en strio de surfo, ŝtonoj estas
semitaj per sennombraj moluskoj 56, kiuj tiel firme sidas
sur siaj lokoj, ke ilin povas forlavi eĉ ne tempesto.
Pli profunde, en akvo lumigita per suno, inter
brunaj kaj verdaj algoj 57 hastas buntaj fiŝoj, balanciĝas
travideblaj meduzoj 58, malrapide rampas sur la fundo
55

strobilo (cone; шишка)

56

molusko (mollusk; ракушка, моллюск)

57

algo (algae; водоросль)

58

meduzo (jellyfish; медуза)
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asterioj 59 .
Sur rokoj vivas bizaraj bestoj, senmovaj kiel
plantoj. Ili ne bezonas serĉi al si nutraĵon. Ĝi mem iras
en iliajn buŝojn.
Ruĝaj ascidioj60 , iom similaj al dugorĝaj vazoj,
ensuĉas sian nutraĵon kune kun akvo.
Helaj aktinioj 61 kaptas preternaĝantajn fiŝetojn per
la tentakloj, similaj al petaloj.
Tute alia mondo estas plej suba, malluma etaĝo de
maro, kie nokton neniam anstataŭigas tago, kie regas
ĉiama obskuro. En profundoj de oceano forestas lumo,
forestas do ankaŭ algoj, kiuj bezonas lumon.
Oceana fundo – tio estas malluma tombejo, kien
falas de supre restaĵoj de bestoj kaj plantoj.
Sur likva ŝlimo vagadas dekpiedaj omaroj 62 kun
longaj tentakloj. En la mallumo preternaĝas fiŝoj kun
larĝaj buŝoj. Ĉe unu tute forestas okuloj. Ĉe alia okuloj
elstaras kiel du teleskopoj.
Jen preterfulmetis fiŝo kun flamaj punktoj laŭ la
korpo, kvazaŭ preteriris eta vaporŝipo kun hele
lumigitaj fenestroj. Kaj jen alia fiŝo ĉe kiu, super la
kapo, lumas lumturo – lanterneto sur alta tigo.
Kiom tiu stranga mondo malsimilas la tiun en kiu
loĝas ni!
Ankaŭ ĉeborda malprofunda mara strio tute ne
similas firman teron, kvankam ilin dividas nur unu linio
59

asterio (starfish; морскaя звезда)

60

ascidio (ascidian; асцидия)

61 aktinio
62

(actinia; актиния)

omaro (lobster; омар)
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– linio de bordo.
Ĉu povas loĝanto de unu mondo eksetli en mondo
alia?
Ĉu povas fiŝo eliri el maro kaj ekesti loĝanto de
firma tero?
Tio ŝajnas neebla. Ja fiŝo estas adaptita al vivo en
akvo. Por ke ĝi povu eksetli sur firma tero ĝi bezonus
ne brankojn 63 sed pulmojn 64 , ne naĝilojn sed piedojn.
Por ŝanĝi maron je firma tero fiŝo devus ĉesi esti fiŝo.
Tamen ĉu povas fiŝo ĉesi esti fiŝo?
Se vi demandos pri tio sciencistojn, ili diros al vi,
ke en tre malproksima tempo kelkaj specoj de fiŝoj vere
surgrimpis bordon, kaj ĉesis esti fiŝoj. Tiu elirado el
akvo sur teron daŭriĝis ne jaro, kaj ne du jaroj, sed
milionoj da jaroj.
En periode sekiĝantaj riveroj de Aŭstralio ankaŭ
nun loĝas pulmfiŝo 65 , ĉe kiu naĝveziko 66 tre similas
pulmon. Kiam dum seka periodo la rivero
malprofundiĝas, kaj transformiĝas en ĉeneton da
malpuraj flakoj, ĉiuj aliaj fiŝoj pereas, venenante la
akvon per siaj putrantaj korpoj.
Ka j n u r a l l a p u l m o f i ŝ o l a s e ke c o n e e s t a s
problemo.
Ja ĉe ĝi, krom brankoj, estas ankaŭ pulmoj. Por
spireti freŝan aeron la pulmofiŝo devas nur elŝovi la
kapon el la akvo.
63

brankoj (gill; жабры)

64

pulmo (lung; лёгкие)

65

pulmfiŝo (neoceratodus forsteri; рыба рогозуб)

66

naĝveziko (swim bladder; плав. пузырь)
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En Afriko kaj en Suda Ameriko estas ankaŭ tiaj fiŝoj
kiuj scipovas vivi tute sen akvo. Dum seka periodo ili
enfosiĝas en ŝlimon, kaj kuŝas tie, spirante per la
pulmoj, ĝis venos pluvoj.
Do ĉe fiŝoj povis disvolviĝi pulmoj.
Kaj kio pri la piedoj? Ankaŭ ĉi tie estas viva
ekzemplo. En tropikaj landoj ekzistas fiŝo ŝlimsaltulo 67 ,
kiu ne nur saltas sur bordo, sed ankaŭ grimpas sur
arbojn. Paro da naĝiloj servas al ĝi kiel piedoj.
Ĉiuj tiuj strangaj estaĵoj estas vivaj pruvoj pri tio
ke fiŝoj scipovis elgrimpi sur maran bordon. Tamen de
kie ni scias ke ili vere elgrimpis?
Pri tio parolas ostoj de fosiliaj bestoj. En profundoj
de antikvaj sedimentoj oni trovis ostojn de besto, kiu
per multaj trajtoj similis ankoraŭ fiŝon, tamen estis jam
ne fiŝo sed amfibio, simile al rano 68 aŭ salamandro 69.
Ĉe tiu besto – stegocefalo70 – estis ne naĝiloj, sed
veraj kvinfingraj piedoj. Per tiuj piedoj stegocefalo
kapablis, kvankam malrapide, moviĝi sur tero, kiam ĝi
eliradis el akvo.
Kaj nia ordinara rano? En frua infaneco, en aĝo de
ranido, ĝi ankaŭ nun malmulte diferencas de fiŝo.
Ĉio tio venigas nin al unu konkludo: kelkaj specoj
de fiŝoj, en ege antikva tempo, transiris limon
dividantan maron de firma tero. Tamen dum tio ili
aliiĝis. De fiŝoj originis amfibioj. De amfibioj originis
67

ŝlimsaltulo (mudskipper; илистый прыгун)

68

rano (frog; лягушка)

69

salamandro (newt; тритон)

70

stegocefalo (stegocephalia; стегоцефал)
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saŭroj. Kaj de saŭroj devenis bestoj kaj birdoj, inter ili
ankaŭ tiuj kiuj forgesis vojon al maro.

1. 1. 5.
Mutaj atestantoj
Mutaj atestantoj – ostoj de antikvaj bestoj – diras
al ni ke vivaj estaĵoj ne restis senŝanĝaj dum milionoj
da jaroj.
Tamen kio ŝanĝis ilin?
Tio estis enigmo, ĝis kiam Ĉarlz Darvin71 kreis sian
doktrinon pri origino de specoj.
Kaj nun al ni ne estas jam malfacile kompreni tion,
al kio niaj praavoj ne sukcesis trovi respondon.
Ĉiu viva estaĵo estas adaptita al sia medio – al
medio ene de kiu ĝi vivas.
Tamen ĉio sur la tero ŝanĝiĝas: varmega klimato
iĝas malvarma, montoj aperas kie estis ebenaĵoj, maroj
cedas sian lokon al firma tero, koniferajn arbarojn
anstataŭigas arbaroj foliaraj.
Sed kio okazas pri vivaj estaĵoj, kiam ĉio ĉirkaŭe
ŝanĝiĝas?
Ankaŭ ili ŝanĝiĝas.
Tamen ne de ili dependas direkto de la ŝanĝiĝo.
Elefanto72 ne povas rezigni de la vegetaĵa nutrado,
kaj ekesti viandmanĝulo. Urso 73 ne povas diri: «Estas
varmege», kaj demeti sian peltaĵon.
Vivaj estaĵoj ŝanĝiĝas ne laŭ sia volo. Ili ŝanĝiĝas
71

Darvin, Ĉarlz. (Darwin,Charles; Дарвин, Чарлз) 1809-1882

72

elefanto (elephant; слон)

73

urso (bear; медведь)
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ĉar ili estas devigataj manĝi alie, vivi alie. Kaj la ŝanĝoj
ne ĉiam estas utilaj, profitaj por ili.
Sufiĉe ofte okazas ke en novaj nekutimaj kondiĉoj
bestoj aŭ vegetaĵoj komencas elĉerpiĝi, senfortiĝi, ĉar
ili ĉesis ricevi kion ili bezonas, kion ricevadis ĉiuj iliaj
prauloj. Ili komencas malsati kaj malvarmi aŭ, inverse,
suferi pro nekutima varmego, pro troa sekeco. Do ili
facile iĝas kaptaĵo por siaj malamikoj. Iliaj idoj
naskiĝas kaj kreskas estante eĉ pli malsukcesaj,
neadaptitaj al vivo. Kaj la afero finiĝas per tio ke tiuj
bestoj aŭ vegetaĵoj pereas, ne eltenante la ŝanĝojn.
Tamen okazadas ankaŭ ke viva estaĵo ŝanĝiĝas tiel,
ke tio okazas utila por ĝi. Tiuj utilaj ŝanĝoj, ĉe
oportunaj kondiĉoj, estas transdonataj al la idaro, ili
akumuliĝas, plifortiĝas, fiksiĝas.
Kaj jen, rigardu, la posteuloj jam ne similas la
antaŭulojn. Ilia naturo ekestis alia, al ili jam taŭgas tio
kio ne taŭgis al iliaj prauloj. Ili adaptiĝis al novaj
kondiĉoj de la vivo. Okazis kvazaŭ selekto: la neadaptitaj pereis, la adaptiĝintoj restis vivaj.
En historio de Tero oni povas trovi multajn
ekzemplojn de tio kiel ŝanĝo de vivkondiĉoj ŝanĝis
naturon de vivaj estaĵoj.
Jen, ekzemple, transformiĝo de fiŝoj en amfibiojn.
Tio okazis en malprofundaj, sekiĝantaj maroj kaj
lagoj. Fiŝoj, kiuj ne sukcesis adaptiĝi al vivo en
sekiĝintaj akvejoj, pereis, restis malpli kaj malpli da ili.
Postvivis nur tiuj kiuj jam scipovis longtempe malbezoni
akvon. Dum sekeco ili enŝlimiĝis, aŭ ĝisrampis plej
proksiman flaketon, uzante la naĝilojn kiel piedojn.
Vivo selektis ĉiun etan ŝanĝon de la korpo, kiu
povis esti utila por vivo sur firma tero. La naĝveziko
!18

poiome transformiĝis je pulmoj. La naĝiloj transformiĝis
je piedoj.
Tiel ŝanĝeco, selektado kaj heredeco adaptigis
loĝantojn de akvo al vivo sur firma tero.
Novaj kondiĉoj, dank al ŝanĝeco, aliigis naĝilojn,
naĝvezikon, tutan korpon de fiŝo.
Selektado konservadis nur utilajn ŝanĝojn, kaj la
malutilajn forkribris.
Heredeco transdonis tiujn utilajn ŝanĝojn pluen –
al la idaro, kolektis kaj fiksadis ilin.
Eĉ pli instrua estas historio de ĉevalo.
Nun malfacilas eĉ kredi ke ĉevalo devenas de eta
besteto kiu vagadis iam en arbara densejo, lerte
transgrimpante falintajn arbotrunkojn. Tiu ĉi besteto
havis ne hufojn, kiel ĉevalo, sed ungojn sur kvinfingraj
piedoj.
Per tiuj ungoj estis oportune kroĉiĝi je ĉiuj
malebenaĵoj de arbara grundo.
Tamen la arbaroj maldensiĝis, cedante lokon al
stepoj. Arbaraj antaŭuloj de ĉevalo devis pli kaj pli ofte
eliri sur apertajn maldensejojn. Tie ne eblis kaŝiĝi dum
danĝero. Tie ili devis saviĝi per forkuro.
Do kaŝludon anstataŭigis tuŝludo. Tiu ĉi ludo finiĝis
malbone por multaj el arbaraj bestetoj. Nur plej
rapidkuraj kaj longpiedaj sukcesis postvivi, forkuri de
rabobestoj.
Ankaŭ ĉi tie vivo selektadis: ĝi elserĉis kaj lasadis
ĉion kio povis esti utila por rapida kuro, kaj deĵetis ĉion
kio ne taŭgis.
Dum tiu kontrolo, al kiu vivo subigis praulojn de
ĉevalo, okazis ke por rapida kuro ili ne bezonas multajn
fingrojn sur piedo: sufiĉis unu fingro, tamen fortika,
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firma. Kaj jen aperas komence trifingraj, kaj poste
unufingraj ĉevaloj.
Nuna ĉevalo havas nur unu fingron sur la piedo,
kun malmola hufo.
E n s t e p o ŝ a n ĝ i ĝ i s n e n u r p i e d o j d e ĉ e va l o,
ŝanĝiĝadis tuta ĝia aspekto. Prenu ni, ekzemple, kolon.
Se la piedoj plilongiĝus, sed la kolo restus mallonga, la
afero finiĝus per tio ke ĉevalo ne sukcesus atingi
herbon sub siaj piedoj. Tamen tio ne okazis, ĉar vivo
eliminis mallong-kol-ulojn, same kiel mallongpiedulojn.
Kaj kio pri la dentoj? Ankaŭ ili ŝanĝiĝadis. En stepo
ĉevaloj devis transiri al nutraĵo kruda, malmola, kiun
oni devis mueli per la dentoj. Okazis do, ke ankaŭ la
dentoj ŝanĝiĝis. Nunaj ĉevaloj havas dentojn –
muelŝtonojn, dentojn – raspilojn, kiuj bone raspas ne
nur malmolan herbon, sed ankaŭ pajlon.
Tuta tiu ĉi grandega laboro pri selekto kaj ŝanĝo de
la piedoj, koloj, dentoj, prenis multe da tempo –
kvindek milionoj da jaroj. Kaj kiom da viva materialo
estis konsumita dum tio!
Tio signifas ke muroj, dividantaj maron de firma
tero, arbaron de stepo, – tio ne estas ĉiamaj muroj.
Maroj sekiĝas aŭ superverŝas firman teron. Stepoj
transformiĝas je dezertoj. Loĝantoj de maro elgrimpas
sur bordon. Loĝantoj de arbaroj transformiĝas je
loĝantoj de stepoj.
Tamen kiom malfacilas al besto eliri el sia mondeto,
disŝiri ĉenojn, per kiuj ĝi estas ligita al ĉirkaŭanta ĝin
naturo!
Kaj eĉ disŝirinte la ĉenojn la besto ne iĝas libera.
El unu nevidebla kaĝo ĝi trafas en la alian.
Jes, elirinte el arbaro en stepon, ĉevalo ĉesis esti
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arbara besto, tamen ĝi transformiĝis je besto stepa.
Fiŝoj, surgrimpinte firman teron, fortranĉis al si rean
enmaran vojon. Por reveni en maron ili devus denove
ŝanĝiĝi.
Ĝuste tio okazis pri tiuj terloĝantoj, kiuj revenis en
maron. Iliaj piedoj transformiĝis je naĝiloj. Baleno 74 ,
ekzemple, devis ĝis tiom «fiŝiĝi», ke nekleraj homoj
nomas ĝin «balen-fiŝo», kvankam ĝi similas je fiŝo nur
per eksteraĵo kaj vivmaniero.

1. 1. 6
Homo iras al libero
Sur Tero estas ĉirkaŭ miliono da diversaj bestspecoj. Kaj ĉiu el ili vivas en sia mondeto, al kiu ĝi
adaptiĝis.
Kie al iuj estas skribite «Eniro malpermesatas!»,
por aliaj estas skribite «Bonvenon!».
P r ov u t ra n s l o ĝ i g i b l a n k a n u r s o n e n t r o p i k a n
arbaron. Ĝi sufokiĝos tie kiel en banejo: ja ĝi ne
kapablas demeti sian peltaĵon. Kaj loĝanto de tropikoj –
elefanto – frostiĝos en neĝoj de Arktiko: ja ĝi, kiel
decas en banejo, promenadas nuda.
Estas nur unu loko sur Tero kie blanka urso
renkontiĝas kun elefanto, kie oni povas ekvidi bestojn
de ĉiuj latitudoj, kie je du paŝoj de bestoj arbaraj loĝas
bestoj stepaj, kaj apud la stepaj – loĝantoj de
montaroj.
Tiu loko nomiĝas zoologia ĝardeno.
Suda Afriko, en zoologia ĝardeno, troviĝas apud
Aŭstralio, Aŭstralio najbaras Nordan Amerikon. En
74

baleno (whale; кит)
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zoologia ĝardeno kolektiĝis bestoj de tuta mondo.
Tamen ili ne mem kolektiĝis tie. Ilin kolektis homo.
Sed kiom da klopodoj havas homo pri tiu ĉi viva
kolekto! Ja ĉiu besto kutimiĝis vivi en sia aparta
mondeto! Oni devas krei por ĝi ĉirkaŭaĵon similan al tiu
ĉi ĝia mondeto.
Por unu oni devas krei oceanon en baseno, por alia
– sablan dezerton sur tereno je dudeko da kvadrataj
metroj.
Oni devas zorgi pri tio ke la bestoj estu sataj,
tamen ne manĝu unu alian; pri tio ke ĉe blanka urso
estu malvarma akvo por banado; por ke al simioj estu
varme; por ke leono ĝustatempe ricevadu porcion da
kruda viando; por ke al aglo estu kie etendi la flugilojn.
Do homo, kuniginte stepajn, arbarajn, montajn,
ebenaĵajn, kaj ĉiujn aliajn bestojn devis, por ke ili ne
pereu, ĉirkaŭigi ilin per speciala, artefarita naturo.
Tamen homo mem, kia besto li estas: ĉu stepa, ĉu
arbara, ĉu monta?
Ĉu oni povas homon, kiu loĝas en arbaro, nomi
«arbara homo», kaj tiun kiu loĝas en marĉo – la
«marĉa»?
Certe ne.
Ĉar homo loĝanta en arbaro kapablas loĝi ankaŭ en
stepo. kaj homo loĝanta en marĉo estos eĉ ĝoja
transloĝiĝi en sekan loketon.
Homo loĝas ĉie. Sur Tero preskaŭ ne restis lokoj
kiujn li ne povus penetri, kie estus skribite: «Eniro al
homoj malpermesatas». Grupo da heroaj arktikesploristoj dum naŭ monatoj loĝis sur flosanta glacio.
Tamen se ilia tasko estus entrepreni vojaĝon en plej
varmegan el dezertoj, ili farus tion kun ne malpli
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granda sukceso.
Por transloĝiĝi el stepo en arbaron, aŭ el arbaro en
stepon, homo ne devas aliigi siajn piedojn, manojn,
dentojn. Veninte de sudo norden li ne pereas pro tio ke
lia korpo ne estas kovrita per lano.
Peltaĵo, ĉapo, kaj feltaj botoj savas lin de frosto ne
malpli bone ol bestojn – ilia felo.
Homo lernis hasti sur tero pli rapide ol ĉevalo. Kaj
por tio li devis oferi eĉ ne unu fingron.
Homo lernis naĝi sub akvo pli rapide ol fiŝo. Kaj por
tio li ne devis anstataŭigi siajn manojn kaj piedojn per
naĝiloj.
Saŭroj bezonis multajn milionojn da jaroj por iĝi
birdoj. Ili pagis por tio altan prezon: ili restis sen
antaŭaj piedoj, kiuj transformiĝis je flugiloj. Tamen
homo konkeris aeron dum kelkaj centjaroj, kaj por tio li
ne devis ekesti senmana.
Homo, restante tia kia li estas, trovis rimedon trairi
nevideblajn murojn, kiuj malliberigas bestojn.
Li leviĝas en tiun altecon kie ne sufiĉas aero por
spiri, kaj revenas de tie viva kaj sana.
Bestoj kaj birdoj pri ĉio dependas de naturo. Kiam
vi solvas problemon, respondon vi ricevas depende de
la donitaĵoj. Same okazas ĉi tie. Ĉiu besto – tio estas
problemo, solvita per vivo. Donitaĵoj – tio estas
kondiĉoj por ekzisto de besto, kaj solvo de la problemo
– tio estas plej diversaj piedoj, flugiloj, naĝiloj, bekoj,
ungoj, moroj, kutimoj... La solvo dependas de tio kie la
besto devas vivi: en akvo aŭ sur firma tero, en sala
akvo aŭ en la dolĉa, ĉe bordo aŭ en vasta maro, en
profundo aŭ surface, norde aŭ sude, en montoj aŭ sur
ebenaĵoj, sur tero aŭ sub tero, en stepo aŭ en arbaro,
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apud tiuj aŭ aliaj najbaroj.
Besto dependas de kondiĉoj de sia ekzisto.
Tamen homo, kontraste, mem kreas por si tiujn ĉi
kondiĉojn. Ni, homoj, pli kaj pli ofte elŝiras el manoj de
naturo ĝian problemaron, kaj forstrekas kondiĉojn kiuj
ne taŭgas al ni.
En problemaro de naturo estas dirite: «En dezerto
estas malmulte da akvo». Ni forstrekas tiun kondiĉon,
tirante tra dezerto klarajn liniojn da kanaloj.
En la problemaro estas dirite: «Norda grundo ne
estas fekunda». Ni korektas tiun kondiĉon, aplikante
sterkojn.
Problemaro de naturo diras: «Vintre estas
malvarme, nokte – mallume».
Ne konsiderante tion ni aliigas, en niaj loĝejoj,
vintron je somero, kaj nokton je tago.
Ni pli kaj pli ŝanĝas naturon ĉirkaŭ ni.
Arbaroj, kiuj ĉirkaŭas nin, jam delonge estas
ŝanĝitaj per plantado kaj segado.
Niaj stepoj – tio jam ne estas iamaj stepoj. Ili estas
plugitaj kaj semitaj per homo.
Niaj vegetaĵoj – sekalo75 , tritiko76 , pomaj kaj piraj
arboj, ili jam tute ne estas tiuj sovaĝaj grenherboj kaj
arboj, kiuj kreskis sur grundo ne tuŝita per homo.
Sciencistoj kapablas jam regi ŝanĝecon, heredecon
kaj selektadon tiel, kiel tion bezonas homo.
Hejmaj bestoj – ĉevaloj, bovoj, ŝafoj – tio estas
bestoj kiuj forestas en sovaĝa naturo. Ili estas breditaj,
kreskitaj per homo.
75

sekalo (rye; рожь)

76

tritiko (wheat; пшеница)
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Eĉ sovaĝaj bestoj, ankaŭ ili ŝanĝis sian konduton
pro homo. Iuj el ili tenas sin tre proksime al homa
loĝejo, al semitaj kampoj, penante akiri ion. Aliaj,
inverse, kaŝante sin de homo, foriris en tiujn lokojn, kie
ili forestis antaŭe.
Venos tempo kiam sovaĝa naturo, ne ŝanĝita per
homo, restos nur en rezervejoj.
Metante limojn de rezervejoj ni kvazaŭ diras al
naturo: «Jes, ĉi tie ni permesas al vi regi, sed ekster la
limoj – tio estas nia mastrumejo».
Homo havas pli kaj pli da potenco super naturo.
Tamen tiel estis ne ĉiam.
Niaj malproksimaj prauloj estis samaj sklavoj de
naturo kiel ĉiuj aliaj bestoj, iliaj parencoj.

1. 1. 7
Renkonto kun niaj prauloj
Antaŭ milionoj da jaroj sur loko de niaj nunaj
arbaroj estis tute aliaj arbaroj – ali-arbaj, ali-bestaj,
ali-herbaj.
Betuloj, tilioj, kaj aceroj kreskis apud mirtoj77 ,
laŭroj 78, kaj magnolioj 79. Najbare al avelujo kreskis
vinberarboj 80; proksime al modesta saliko 81 floris

77

mirto (myrtle; мирт)

78

laŭro (laurel; лавр)

79

magnolio (magnolia; магнолия)

80

vinberarbo (grapevine; виноградное дерево)

81

saliko (willow tree; ива)
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kamforarboj 82, kaj arbo dolĉguma 83.
Grandegaj kverkoj ŝajnis nanoj apud gigantaj
sekvojoj 84.
Se ni komparu nunan arbaron kun domo, do tiu
praa arbaro estis ne simple domo sed vera nubskrapulo.
Lume kaj brue estis en supraj etaĝoj de tiu
«nubskrapulo». Inter grandegaj helaj floroj svarmis,
kriante, buntaj birdoj. Sur la branĉoj balanciĝis simioj;
ili salte transiĝis de arbo sur arbon.
Jen unu simia grego kuras sur branĉoj kiel sur
ponto. Patrinoj, alpreminte al la brusto siajn idojn,
enŝovas en iliajn buŝojn maĉitajn fruktojn kaj nuksojn.
Idaro pli aĝa kaptas la patrinojn je la gamboj. Maljuna
vila gregestro lerte suprenkuras arbotrunkon, kaj la
tuta grego ĵetiĝas post ĝi.
Kiu speco da simioj estas tio? Tiujn simiojn oni
vidas nun en neniu zoologia ĝardeno.
Tio estas tiuj simioj, de kiuj devenis komunaj
antaŭuloj de homo, de ĉimpanzo, kaj de gorilo. Ni
renkontiĝis do kun niaj arbaraj praavoj.
Nia praavo estis loĝanto de supra etaĝo. Kvazaŭ sur
pontoj, galerioj kaj balkonoj vagadis la estontaj homoj
en la arbaro, je alteco de kelkdeko da metroj.
Arbaro estis ilia domo. Antaŭ nokto ili, en
disbranĉiĝoj de trunkoj, konstruis al si nestojn.
Arbaro estis ilia fortreso. En ĝiaj supraj etaĝoj ili
kaŝiĝis de longaj kiel ponardo dentegoj de sia plej

82

kamforarbo (kamfortree;камфорное дерево)

83 dolĉguma
84

arbo (sweetgum tree; kamfornoe дерево)

sekvojo (seĉuoia; секвойя)
!26

danĝera malamiko – tigro sabrodenta 85
Arbaro estis ilia provizejo. Tie, supre, inter branĉoj,
estis iliaj manĝrezervoj – fruktoj kaj nuksoj.
Tamen por loĝi sub tegmento mem de arbaro estis
bezonata scipovo kroĉiĝi je branĉoj, kuradi sur trunkoj,
salti de arbo sur arbon, kapti kaj deŝiri fruktojn, ronĝi
nuksojn. Estis bezonataj kroĉaj fingroj, bona
vidkapablo, kaj fortikaj dentoj.
Ne per unu, sed per multaj ĉenoj estis alforĝita nia
antaŭulo al arbaro, kaj ne simple al arbaro, sed al ĝia
supra etaĝo. Kiel do okazis ke homo rompis tiujn
ĉenojn? Kiel la arbara besto trovis kuraĝon elgrimpi el
sia kaĝo – transiri limojn de arbaro?

!

85

tigro sabrodenta (machairodus; махайрод)
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Parto 1
Ĉapitro 2

1. 2. 1.
Pri avino kaj pri kuzoj de nia heroo
Kiam pasint-tempa verkisto komencis, senhaste,
rakonti pri vivo kaj aventuroj de homo li, kutime, en
unuaj jam ĉapitroj detale informis la leganton pri ĉiuj
parencoj de la protagonisto.
Jam post kelkaj paĝoj la leganto sciiĝis en kiuj
vestoj pavis avino de la heroo, kiam ŝi ankoraŭ estis
juna, kaj kiun sonĝon spektis lia panjo en nokton antaŭ
la edziĝfesto. Poste sekvis detala rakonto pri unuaj
dentoj de la heroo, pri unuaj vortoj, kiujn li diris, pri
liaj unuaj paŝoj, kaj la unuaj petolaĵoj. Post dek
ĉapitroj, proksimume, la heroo ekestis lernejano, al fino
de la dua volumo li enamiĝis, en la tria volumo li,
superinte ĉiujn obstaklojn, edziĝis, kaj la romano finiĝis
per epilogo, en kiu la heroo kaj ties edzino, jam
griziĝintaj, admiras unuajn necertajn paŝojn de sia
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ruĝvanga nepo.
Ankaŭ ni, en tiu ĉi nia libro, volas rakonti pri vivo
kaj aventuroj de homo. Sekvante ekzemplon de
estimataj romanistoj de antaŭa tempo ni volas rakonti
pri malproksimaj antaŭuloj de nia heroo, pri ties plej
proksimaj parencoj, pri tio kie li naskiĝis, kiel li lernis
iri, paroli, pensi, pri lia vivbatalo, pri liaj ĝojoj kaj
ĉagrenoj, pri liaj venkoj kaj malvenkoj. Tamen ni devas
konfesi ke ĉe la komenco mem ni stumblas je grandaj
problemoj.
Kiel priskribi «avinon» de la heroo, ĝuste tiun
avinon-simiinon, de kiu ni tiras nian parencecon, se ŝi
jam delonge forestas en la mondo? Ŝia portreto ne
konserviĝis, ĉar simioj, kiel estas sciate, ne scipovas
desegni. Tiu renkonto kun la antaŭuloj, pri kiu rakontas
la antaŭa ĉapitro, povus okazi nur en muzeo. Tamen eĉ
en muzeo estus malfacile vidi nian avinon tutan, ĉar de
ŝi restis nur kelkaj ostetoj, kaj du manplenoj da dentoj,
trovitaj en diversaj lokoj de Afriko, Azio kaj Eŭropo.
Pli bone statas pri aliaj parencoj de nia heroo – pri
ties «kuzoj» kaj «kuzinoj».
Kiam homo delonge jam eliris el tropikaj arbaroj,
kaj ekstaris sur siaj piedoj, en ĉiuj sencoj de tiu ĉi
vorto, liaj plej proksimaj parencoj – goriloj, ĉimpanzoj,
gibonoj kaj orangutangoj – restis same sovaĝaj
loĝantoj de arbaroj. Homo ne ĉiam ŝatas memori siajn
malriĉajn parencojn. Iam li penas eĉ rezigni sian
parencecon kun ili. Estas homoj kiuj opinias ke ĉiu
aludo pri avino, komuna al homo kaj ĉimpanzo, estas
nura kalumnio.
En Usono, antaŭ ne tre longe, la afero venis eĉ ĝis
tribunalo. Oni juĝis lernejan instruiston pro tio ke li
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kuraĝis informi infanojn pri parenceco de homo kaj
simio.
En la juĝeja halo kolektiĝis multaj homoj. Kelkaj
estimataj civitanoj venis kun surmanika vindaĵo. Sur ĝi
estis skribite:
«Ni ne estas simioj, kaj ni ne permesos transformi
nin je simioj!»
La bedaŭrinda lerneja instruisto, kiu tute ne
intencis transformi tiujn azenojn je simioj, estis
perpleksita per hajlo da akuzoj, surŝutintaj lin.
Respondante al severaj demandoj de la juĝisto li
verŝajne pensis: «Ĉu ne freneziĝis la juĝisto? Ja tiel oni
povas juĝi ankaŭ pro multiplika tabelo!»
La juĝesploron oni procedis konforme al ĉiuj
reguloj. Post pridemando de atestantoj, al la juĝato
estis donita lasta vorto. Kaj, fine, la juĝisto deklaris la
verdikton:
«1. Homo kaj simio ne estas parencoj.
2. Puno al la instruisto estas cent dolaroj».
Tiel usona juĝisto abolis tutan sciencon pri origino
de homo, kreitan per Darvin, kaj per aliaj pensuloj kaj
esploristoj.
Tamen veraĵo estas obstina afero, oni ne povas
aboli ĝin per tribunala verdikto.
Se al kunsido de la tribunalo estus invitataj
sciencistoj, ili per centoj da faktoj pruvus ke la lerneja
instruisto estas prava, kaj ke ne ĉiu juĝisto povas juĝi,
kiam temas pri scienco. Ni povus tutan nian libron
plenigi per pruvoj pri hom-simia parenceco. Tamen, eĉ
sen longaj sciencaj rezonoj, familia simileco inter homo
kaj simio estas videbla al ĉiu kiu pasigis eĉ horon en
komunumo de ĉimpanzoj kaj orangutangoj.
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1. 2. 2
Niaj parencoj Roza kaj Rafael
Antaŭ kelkdeko da jaroj en vilaĝon Koltuŝi (nun
Pavlovo), en labon de fama sciencisto Ivan Pavlov, oni
venigis paron da ĉimpanzoj. Iliaj nomoj estis Rafael kaj
Roza.
Kutime homoj ne tro gasteme akceptas siajn
postrestintajn arbarajn parencojn: oni tuj enigas ilin
post kradon. Tamen ĉi-foje la gastojn el Afrikaj arbaroj
atendis plej bonkora akcepto. Al ilia dispono oni
prezentis tutan loĝejon: dormejon, manĝejon,
banĉambron, ĉambron por ludoj kaj okupoj. La
dormoĉambron oni mebligis per oportunaj litoj, kaj
apud la litoj oni metis noktajn tabletojn. En la
manĝoĉambro oni sternis la tablon per blanka
tablotuko, kaj la bufedon oni provizis per provianto.
Nenio en tiu ĉi komforta loĝejo memorigis pri tio ke
ĝiaj loĝantoj estas ne homoj sed simioj. Sur la tablon,
dum tagmanĝo, oni metis telerojn kaj kulerojn. Antaŭ
nokto oni sternis, en la dormoĉambro, litaĵojn, kaj
zorge pufigis la kusenojn. Iam, verdire, okazis ke la
gastoj komencis konduti sin tute ne kiel decas: ĉe la
tablo ili, demetinte flanken la kulerojn, komencis simple
suĉi kompoton el la telero, kaj antaŭ la dormo ili metis
ne kapon sur la kusenon sed kusenon sur la kapon.
Tamen se Roza kaj Rafael kondutis sin ne kiel
homoj, do ili kondutis sin preskaŭ kiel homoj.
Roza, ekzemple, uzis faskon da bufedaj ŝlosiloj ne
malpli bone ol iu ajn mastrino. Tiuj ŝlosiloj troviĝis
kutime en poŝo de la gardisto. Ŝteliĝinte al la gardisto
de malantaŭe, Roza nerimarkite enŝovis sian manon en
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lian poŝon. Unu momento – kaj ŝi jam troviĝas en la
manĝoĉambro, ĉe la bufedo. Surgrimpinte la seĝon, ŝi
singarde enŝovas la ŝlosilon en la ŝlosil-aperturon. En
vazo, post la vitraj pordetoj de la ŝranko, alloge
flaviĝas abrikotoj, kovritaj per grapoloj da vinberoj.
Turno de la ŝlosilo, kaj vinbera grapolo troviĝas jam en
manoj de Rozo.
Kaj Rafael! Valorus rigardi lin dum ties okupoj! Liaj
lernaj helpiloj estis siteleto da abrikotoj, kaj
diversgrandaj kuboj. La kuboj estis multe pli grandaj ol
tiuj per kiuj ludas infanoj. Plej granda el ili estis alta
kiel tabureto, kaj plej malgranda – kiel benketo por
piedoj. La siteleto kun abrikotoj estis pendata alte
super la planko, kaj la tasko estis atingi la abrikotojn,
kaj formanĝi ilin.
Komence Rafael neniel sukcesis solvi tiun malfacilan
taskon.
En sia hejmo, en arbaro, al li ofte okazis grimpi sur
arbojn por deŝiri fruktojn. Tamen ĉi tie fruktoj pendis
ne sur branĉo, sed en aero. Kaj, krom la kuboj, ĉi tie
estis nenio kion oni povus surgrimpi. Ja eĉ plej granda
el la kuboj ne sufiĉis por atingi la abrikotojn.
Provante la kubojn tiel kaj aliel, Rafael hazarde
malkovris: se meti kubon sur alian kubon, la abrikotoj
estos jam ne tiom malproksimaj. Poiome Rafael venis
ĝis piramido el tri, el kvar, el kvin kuboj. Tio estis por li
ne simpla afero. Ja la kubojn oni devis meti ne iel ajn,
sed en specifa ordo: komence la grandajn, poste malpli
grandajn, poste plej malgrandajn.
Multfoje okazis ke Rafael penis meti grandajn
kubojn sur la malgrandajn. Tiam la tuta konstruaĵo
komencis minace balanciĝi.
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Ŝajnis ke ankoraŭ unu momento, kaj la piramido
falos kune kun Rafael. Tamen tio ne okazis: ja Rafael
estis lerta estiel ĉiu simio.
Kaj jen, finfine, la tasko estis solvita. Rafael metis
ĉiujn sep kubojn en ordo de ties grandeco, kvazaŭ li
legis nombrojn skribitajn sur ili.
Atinginte la siteleton li samloke, sur supro de la
balanciĝanta piramido, komencis plezure manĝi la
honeste prilaboritajn abrikotojn.
Kiu alia besto povus konduti sin tiom home? Ĉu oni
povas imagi hundon, konstruantan piramidon el kuboj?
Tamen hundo estas ja komprenema besto.
Tiujn kiuj observis laboron de Rafael simple trafis
tiu ĉi lia simileco kun homo. Jen li prenas kubon, metas
ĝin sur la ŝultron kaj, subtenante ĝin per la mano,
alportas al la piramido. Tamen la kubo ne taŭgas.
Metinte ĝin sur la plankon, Rafael eksidas ĝin, kvazaŭ
pensante. Ripozinte li denove komencas labori –
korektas la eraron.

1. 2. 3
Ĉu eblas transformi ĉimpanzon je homo?
Tamen, se estas tiel, ĉu eblas instrui ĉimpanzon iri
home, paroli, pensi, labori?
Pri tio revis iam fama dresisto V.Durov. Li multe
laboris, edukante sian ŝataton Mimus. Okazis ke Mimus
estas komprenema lernanto: li pe-lernis 86 uzi kuleron,
alligi al la kolo tuketon, sidi sur seĝo, manĝi supon, ne

86
!
Pe: prefikso pe utilas por indiki kompletan plenumon de la
ago: konstruis – pe-konstruis; kuracis – pe-kuracis; kuiris – pekuiris; lernis – pe-lernis… (Propono).
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malpurigante la tablotukon, kaj eĉ plezuriĝi, deglitante
per sledo neĝan dunon.
Tamen li ne sukcesis ekesti homo.
Ja tio kompreneblas. Vojoj de homo kaj ĉimpanzo
disiris tre tre delonge. Prapatroj de homo malleviĝis de
arboj sur teron, komencis iri sur du piedoj, kaj labori
per la manoj. Tamen prapatroj de ĉimpanzo restis vivi
sur arboj, kaj eĉ pli adaptiĝis al tiu vivo.
Ĝuste tial ĉimpanzo estas aranĝita tute alie ol
homo. Malsamas la manoj kaj la piedoj, la cerbo kaj la
lango.
Pririgardu vi manon de ĉimpanzo. Ĝia mano estas
aranĝita tute alie ol la homa. Dika fingro (polekso) ĉe
ĉimpanzo estas malpli granda ol ties eta fingro, kaj ĝi
ne estas metita flanken, kiel ĉe ni. Tamen polekso – tio
estas ja plej bezonata el fingroj, plej ĉefa el tiu brigado
da kvin laboristoj kiu nomiĝas mano. Nia polekso povas
labori pare kun ĉiu el aliaj kvar fingroj, kaj kun ĉiuj
samtempe. Ĝuste tial nia mano tiel lerte uzas plej
diversajn ilojn.
Kiam ĉimpanzo volas deŝiri de branĉo frukton, ĝi
ofte tenas sin je branĉo per la manoj, kaj la frukton
kaptas per la piedo. Kiam ĝi iras sur tero, ĝi apogas sin
je fleksitajn fingrojn de la manoj. Do ĝi tre ofte uzas la
piedojn kiel manojn, kaj la manojn kiel piedojn.
Tamen, krom aranĝo de piedoj kaj manoj, estas
ankoraŭ unu tre grava afero pri kiu forgesas dresistoj,
penantaj transformi ĉimpanzon je homo. Ili forgesas ke
c e r b o d e ĉ i m p a n z o e s t a s s i g n i f e m a l p l i g ra n d a
volumene ol tiu de homo, kaj ne estas tiom komplika.
Ivan Pavlov, kiu multajn jarojn esploris laboron de
homa cerbo, kun granda intereso observis konduton de
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Roza kaj Rafael. Oni rakontis al ni ke iam li (Pavlov)
longan tempon restis en la simiejo, esplorante ilian
konduton. Tamen konduto ilia estis plej sensenca,
senorda. Apenaŭ komencinte iun aferon ili tuj ekis
okupiĝi pri io alia.
Jen Rafael kun serioza aspekto konstruas sian
piramidon. Tamen, rimarkinte pilkon, li lasas la kubojn,
kaj komencas frapi la pilkon per sia longa haroza mano.
Post momento ankaŭ la pilko estas forgesita: atenton
de Rafael estas jam kaptita per muŝo, rampanta sur la
planko.
Foje, observante senordan vantadon de la
ĉimpanzo, Ivan Pavlov diris, verŝajne pensante voĉe:
— Ĥaoso, ĥaoso!
Ĥaosaj movoj de la simioj klare respegulis ĥaosan
laboron de iliaj cerboj, kiu tute ne similas ordigitan,
koncentritan laboron de cerboj homaj. Tamen simio
estas sufiĉe komprenema, kaj sufiĉe bone adaptita al
vivo en arbaro, en tiu mondeto, kun kiu ĝi estas ligita
per multego da nevideblaj ĉenoj.
Foje en apartamenton de Roza kaj Rafael venis
kinoreĝisoro, por filmi ilin. Laŭ scenaro, kiun li verkis,
oni devis por nelonge liberigi la simiojn. Kaj jen, kiam
la simioj okazis liberaj, ili tuj, senprokraste surgrimpis
plej proksiman arbon, kaj komencis rave balanciĝi,
kaptinte branĉon per siaj manoj. Sur arbo ili eksentis
sin pli hejme, ol en sia komforta loĝejo.
Ĉe si, en Afriko, ĉimpanzo loĝas en supra etaĝo de
arbaro. Sur branĉoj de arbo ĝi ordigas por si neston.
Sur arbon ĝi grimpas por saviĝi de malamiko. Sur arbo
ĝi trovas al si nutraĵon – fruktojn kaj nuksojn.
Ĝi tiel adaptiĝis al arbo, ke vojaĝas sur vertikala
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arba trunko multe pli bone ol sur ebena tero. Vi ne
trovos ĉimpanzon kie forestas arbaro.
Foje unu sciencisto venis en Afrikon, en
Kamerunion, por observi kiel ĉimpanzo vivas en sia
naskiĝloko.
Kaptinte pli-malpli dekon da ĉimpanzoj la sciencisto
setlis ilin apud sia arbara farmo, por ke ili sentu sin
hejme. Kaj por ke ili ne forkuru, li aranĝis por ili
nevideblan kaĝon. Tiun kaĝon oni kreis nur per du
instrumentoj: per hakilo kaj segilo.
Laŭ ordono de la sciencisto oni forhakis ĉiujn arbojn
ĉirkaŭ negranda arbara tereno tiel, ke ĝi ekestis
insuleto ene de aperta kampo. Kaj ĝuste en tiun
insuleton la sciencisto setlis siajn simiojn.
Decido de la sciencisto estis trafa: simio estas
arbara besto. Tio signifas ke libervole ĝi ne eliros el sia
arbaro. Simio ne povas setli en senarba loko same al
blanka urso, kiu ne povas loĝi en dezerto.
Tamen se ĉimpanzo ne scipovas eliri el arbaro, do
kiel sukcesis eliri el ĝi ĝia parenco – homo?

1. 2. 4.
Nia heroo lernas iri
Nia arbara praulo elgrimpadis el sia kaĝo ne dum
unu tago, kaj ne dum unu jaro. Centoj da miljaroj pasis
antaŭ ol li ekestis ĝis tiom libera, ke ekpovis eliri el
arbaroj en stepojn, en senarbajn ebenaĵojn.
Por ke arba besto povu disŝiri ĉenon, kiu alforĝis
ĝin al la arbaro, ĝi devis antaŭ ĉio malleviĝi de arbo,
kaj lerni iri sur tero.
Ankaŭ en nia tempo al homo ne estas simple lerni
iradon. Kiu vizitis vartejojn scias ke tie estas specifa
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grupo da beboj: rampuloj. Rampuloj estas beboj kiuj
jam ne volas resti sur loko, tamen ankoraŭ ne scipovas
iri. Pasas ne unu monato ĝis rampulo transformiĝas
finfine je iranto. Ja tute ne estas simple iri sur tero, ne
apogante ĝin per la manoj, kaj ne tenante sin je
ĉirkaŭantaj aĵoj! Tio estas ja pli malfacile ol lerni
surbiciklan veturadon.
Tamen se bebo bezonas monatojn por lerni iri, nia
praulo bezonis por tio ne monatojn, sed miljarojn.
Fakte al nia praulo okazis malleviĝi por nelonge sur
teron, kiam li loĝis sur arboj. Eblas ke ĉe tio li ne ĉiam
apogis la manojn je la teron, sed trakuris du-tri paŝoj
sur malantaŭaj piedoj, kion iam faras ĉimpanzoj.
Tamen unu afero estas fari du-tri paŝoj, kaj alia
afero – kvindekon aŭ centon da ili.

1. 2. 5.
Kiel piedoj liberigis manojn por laboro
Kiam nia arbara praulo loĝis sur arboj, ankoraŭ
tiam li lernis uzi manojn alie ol piedojn. Per manoj li
deŝiris fruktojn kaj nuksojn, per manoj li konstruis
nestojn en disbranĉiĝoj de trunkoj.
Tamen mano, kiu scipovis kapti nukson, povis
ankaŭ kapti ŝtonon aŭ bastonon. Mano kiu tenas ŝtonon
aŭ bastonon – tio estas sama mano, tamen tio estas
mano kiu iĝis pli longa kaj pli forta.
Per ŝtono eblis rompi nukson kun tiom malmola
ŝelo, ke dentoj ne kapablis dismordi ĝin. Per bastono
eblis elfosi el tero manĝeblan radikon.
Kaj jen homo pli kaj pli ofte komencis akiri
nutraĵojn novrimede. Fosante teron per la bastono li
elfosis tuberojn kaj radikojn. Ĉizante kaj pecigante per
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ŝtono malnovajn arbostumpojn li akiris larvojn de
insektoj. Tamen por eklabori per manoj estis bezonate
liberigi ilin de alia okupo – de irado. Ju pli okupataj
estis manoj, des pli ofte piedoj devis memstare okupiĝi
pri irado.Tiel mano igis piedojn iri, kaj piedoj liberigis
manojn por laboro.
Sur Tero aperis nova, ne vidata antaŭe estaĵo, kiu
moviĝis sur malantaŭaj piedoj, kaj laboris per la
antaŭaj.
Ekstere tiu ĉi estaĵo estis ankoraŭ tre simila al
besto. Tamen se vi povus rigardi kiel ĝi uzas bastonon
aŭ ŝtonon, vi tuj dirus: tio estas besto kiun, verŝajne,
oni povas jam nomi plej antikva homo. Ja nur homo
povas uzi ilojn. Bestoj ne havas ilojn.
Kiam ĝerboso aŭ talpo87 fosas teron, ili faras tion
ne per fosiloj, sed per propraj piedoj. Kiam muso
tranĉas kaj ronĝas lignon, ĝi tranĉas ĝin ne per tranĉilo,
sed per la dentoj. Kaj pego, kiam ĝi ĉizas arboŝelon, ĝi
ĉizas ĝin ne per ĉizilo, sed per la beko.
Nia praulo havis nek bekon-ĉizilon, nek piedonfosilon, nek dentojn, akrajn kiel tranĉilo.
Tamen li havis tion, kio estas pli bona ol iu ajn
dento. Li havis manon, kaj per mano oni povis preni de
sur tero kaj ŝtonajn dentegojn, kaj lignajn ungojn.

1. 2. 6
Nia heroo malleviĝas sur teron
Dum ĉio tio okazadis, klimato sur nia planedo
poiome ŝanĝiĝis. En lokoj, kie loĝis nia arbara praulo,
noktoj poiome iĝis malpli kaj malpli varmaj, vintroj iĝis
87

talpo (mole; крот)
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pli kaj pli malvarmaj. Klimato estis ankoraŭ varma,
tamen ĝi ne estis jam varmega.
Sur nordaj deklivoj de holmoj ĉiamverdaj palmoj,
magnolioj, laŭroj, cedis la lokon al kverkoj kaj tilioj.
Ĝis nun, en ĉebordaj sedimentoj, oni trovas
premsignojn de antikvaj folioj, kverkaj kaj tiliaj, kiujn
pluvaj torentoj venigis iam en riverojn.
Figarboj 88 kaj vitoj foriris en valojn, kaj en sudajn
deklivojn, kaŝante sin de malvarma vento. Pli kaj pli
suden retiriĝis limo de tropikaj arbaroj. Kaj kune kun
tiuj arbaroj retiriĝis al sudo ankaŭ ĝiaj loĝantoj: foriris
antikva elefanto, malpli kaj malpli ofte renkontiĝis
sabrodenta tigro-maĥajrod.
Kie antaŭe staris netraireblaj kreskaĵejoj, la arboj
disiĝis, lasante lumajn maldensejojn, sur kiuj paŝtis sin
gigantaj cervoj kaj rinoceroj. El simioj iuj foriris, aliaj
formortis.
En arbaro restis malpli kaj malpli da vinberoj,
ekestis malfacile trovi figarbon. Vagadi en arbaro ankaŭ
ekestis malfacile. Arbaro maldensiĝis; de unu grupo da
arboj ĝis la alia oni devis kuri sur tero. Tamen al arba
loĝanto ne estas tiom simple moviĝi sur tero. Ekestis pli
da ŝancoj trafi en dentojn de iu pli lerta rabobesto.
Tamen oni devis malleviĝi. Malsato forpeladis nian
praulon de arbo.
Pli kaj pli ofte devis li malleviĝi sur teron, kaj vagi
serĉante nutraĵon.
Tamen kion, por viva estaĵo, signifas eliro el kutima
al ĝi kaĝo, el arbara mondo al kiu ĝi adaptiĝis?
Tio signifas rompi arbarajn regulojn, disŝiri ĉenojn,
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figarbo (fig tree; сикимора)
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kiuj alforĝas la beston al ĝia loko en naturo.
Certe bestoj kaj birdoj ŝanĝiĝas. Nenio en la mondo
restas senŝanĝa. Tamen tute ne simpla estas al ili tiu ĉi
ŝanĝiĝo. Pasis milionoj da jaroj antaŭ ol arbara besteto
kun ungaj piedoj transformiĝis je ĉevalon. Ĉiu ido tre
malmulte diferencas de la gepatroj. Estas necesaj miloj
da generacioj por ke kreiĝu nova speco, ne simila al la
antaŭa.
Kaj kio pri nia praulo?
Se nia praulo ne sukcesus ĝustatempe ŝanĝi ĉiujn
siajn rutinojn kaj kutimojn, li estus devigata foriri
suden kune kun simioj. Tamen tiutempe li jam
diferencis de simioj per tio ke li scipovis akiri nutraĵojn
helpe de kojnodentoj kaj ungoj, faritaj el ŝtono kaj
ligno.
Se estis bezonate, li povis jam malbezoni
sukplenajn sudajn fruktojn, kiuj pli kaj pli mankis en la
arbaroj. Lin jam ne timigis tio ke arbaroj maldensiĝis.
Ja li lernis jam iri sur tero, kaj ne timis senarbajn
areojn. Kaj se renkontiĝis malamiko, tiam tuta grego da
praaj homoj komencis defendi sin per ŝtonoj kaj
bastonoj.
Veno de la severa periodo ne pereigis nian praulon,
similan al simio, ne igis lin foriri kune kun retiriĝantaj
sudaj arbaroj, sed nur plirapidigis lian transformiĝon je
homo.
Kaj kio okazis pri niaj parencoj – simioj?
Fortiriĝinte kune kun sudaj arbaroj ili restis arbarloĝantoj. Ili ja devis foriri. Laŭ sia disvolviĝo ili
postrestis niajn praulojn, ili ne scipovis uzi iloj. Plej
lertaj el ili, daŭrigante vivon sur supra etaĝo de arbaro,
lernis eĉ pli bone grimpi sur arboj, kroĉiĝante je
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branĉoj.
Alia sorto trafis simiojn kiuj estis malpli lertaj, kaj
ne scipovis tiel bone adaptiĝi al vivo sur arbo. Postvivis
nur plej grandaj, plej fortaj el ili. Tamen ju pli peza kaj
granda estis besto, des pli malfacile estis al ĝi vivi sur
arbo. Do al tiuj grandegaj simioj restis nenio alia ol
malleviĝi de arbo sur teron. Goriloj, ekzemple, ankaŭ
nun loĝas en unua etaĝo de arbaro. Kaj defendas ili sin,
sur la tero, ne per ŝtonoj kaj bastonoj, sed per
grandegaj kojnodentoj, per kiuj estas armitaj iliaj
potencaj makzeloj. Tiel disiris vojoj de homo kaj de ties
parencoj.

1. 2. 7
Perdiĝinta ĉenero
Homo ne tuj pe-lernis iri sur du piedoj. Komence lia
irmaniero estis, verŝajne, malgracia, nestabila.
Kiel aspektis tiam homo, aŭ pli ĝuste simio-homo?
Vivaj simio-homoj konserviĝis nenie. Tamen ĉu
konserviĝis ie en tero ties ostoj?
Trovi tiujn ostojn – tio signifus definitive pruvi ke
homo devenas de simio. Ja simio-homo estas plej
antikva homo, tio estas ĉenero el ĉeno, kiu tiriĝas de
simio al nuntempa homo. Tamen tiu ĉenero perdiĝis. Ĝi
senspure perdiĝis en tavoloj de argilo kaj sablo, en
tavoloj de riveraj sedimentoj.
Arkeologoj scipovas prifosi teron. Tamen antaŭ ol
komenci la fosadon, oni devas decidi kie fosi, kie serĉi
tiun perdiĝintan ĉeneron. Ne estas simple priserĉi
Terglobon. Tamen trovi en tero ostojn de praa homo
estas, ŝajne, pli malfacile ol trovi en sablo perdiĝintan
kudrilon.
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Fine de dek-naŭa jarcento sciencisto Hekel 89
prezentis supozon: ĉu ne eblas trovi ostojn de simiohomo aŭ, scienc-lingve, de pitekantropo, en Suda Azio?
Kaj li eĉ montris precize, sur mapo, lokon kie povis
konserviĝi ostoj de pitekantropo: Sundaj insuloj.
Al multaj homoj ideo de Hekel ŝajnis ne tro bazita.
Tamen ĝi ne perdiĝis: troviĝis homo kiu tiel ekkredis
ĝin, ke decidis lasi siajn aferojn, kaj ekveturi en
Sundajn insulojn por serĉi supozitajn ostojn de supozita
pitekantropo.
Tio estis doktoro Djubua90 , kiu instruis anatomion
en universitato de Amsterdamo.
Multaj liaj kolegoj, profesoroj de la universitato,
balancante la kapojn decidis ke homo kun normalaj
mensaj kapabloj neniam farus tion. Ja ili estis homoj
raciaj, kaj sola vojaĝo, kiun ili kutimis entrepreni, estis
ĉiutaga promeno kun ombrelo en la manoj sur
trankvilaj stratoj de Amsterdamo – el la domo en la
universitaton, kaj reen.
Por efektivigi sian kuraĝan entreprenon Djubua
lasis la universitaton, militistiĝis kaj, estiel militista
kuracisto, ekveturis el Amsterdamo malproksimen – sur
insulon Sumatro.
Veninte Sumatron, Djubua tuj entreprenis fervorajn
serĉadojn. Laŭ liaj instrukcioj fosistoj ĉirkaŭ-fosadis
montojn da tero. Pasis monato, la dua, la tria, sed ostoj
de pitekantropo ne troviĝis.
Kiam homo serĉas tion kion li perdis, li scias,
minimume, ke la perdaĵo ekzistas, ke post diligentaj
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serĉoj ĝi devas esti trovita. Stato de Djubua estis
malpli bona: ja li nur supozis, sed ne povis pruvi ke
ostoj de pitekantropo ekzistas. Tamen li daŭrigis siajn
serĉojn kun senhezita persisto. Pasis jaro, pasis du, tri
jaroj, sed la «perdiĝinta ĉenero» ne troviĝis.
Iu alia, sur loko de Djubua, jam delonge rezignus
de la senfruktaj serĉoj. Verŝajne ankaŭ lin atakis iufoje
duboj. Tamen li estis ne tia homo kiu rezignas de
planita entrepreno.
Ne trovinte pitekantropon en Sumatro, li decidis
provi la feliĉon en alia insulo de Sunda insularo – en
Javo.
Kaj tie li finfine prosperis.
Proksime al vilaĝo Trinil li trovis verton de kranio,
pecon de suba makzelo, kelkajn dentojn, kaj koksan
oston de pitekantropo.
Poste estis trovitaj ankoraŭ kelkaj rompaĵoj de
koksaj ostoj.
Enrigardante vizaĝon de sia praulo, kaj penante
aldesegni en la imago mankantajn trajtojn, Djubua
ekvidis antaŭ si malaltan frunton, kaj dikajn
superbrovaĵojn, sub kiuj kaŝiĝis okuloj. Tiu vizaĝo pli
similis simian muzelon ol vizaĝon de homo.
Ta m e n , e s p l o r i n t e k r a n i a n s u p r o n , D j u b u a
konvinkiĝis ke pitekantropo estis pli saĝa ol simio: lia
cerb-volumeno estis multe pli granda ol cerbo de simioj
plej proksimaj al homo.
Verto de kranio, dentoj, kaj kelkaj ostopecoj – tio
estas tre malmulte. Tamen, esplorante ilin, Djubua
sukcesis restaŭri multon. Pririgardante la koksan oston,
kaj malfacile rimarkeblajn lokojn kie fiksiĝis muskolaj
tendenoj, Djubua venis al konkludo ke la pitekantropo
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scipovis jam, pli-malpli bone, iradi sur du piedoj.
Kaj Djubua facile imagis al si sian praulon. Jen
vagas li sur arbara maldensejo, ĝibiĝinte, fleksinte la
genuojn, kaj mallevinte la longajn manojn. Liaj okuloj,
sub brovoj pendantaj super ili, rigardas soben: ĉu
troviĝos io manĝebla.
Tio jam ne estas simio, tamen tio ne estas vera
homo. Djubua decidis nomi sian trovitulon, kaj nomis
lin «Pitekantropo rekte-iranta». Ja, kompare kun simio,
li certe iradis pli rekte.
La celo ŝajne, estas atingita: pitekantropo troviĝis.
Tamen tiam por Djubua komenciĝis plej malfacilaj tagoj
kaj jaroj. Estis pli simple fosi tavolojn da tero, ol trabati
tavolon da homaj antaŭjuĝoj.
Malkovro de Djubua estis renkontita per hajlo da
kontraŭdiroj flanke de tiuj kiuj obstine ne volis rekoni
devenon de homo de simio. Arkeologoj en sutanoj kaj
arkeologoj en surtutoj komencis pruvi ke kranio, trovita
far Djubua, apartenas al simio gibono, kaj la kokso – al
nuntempa homo. Transforminte, ĉi-maniere, simiohomon en aritmetikan sumon de simio kaj homo,
kontraŭuloj de Djubua ne trankviliĝis je tio. Ili dubis
antikvecon mem de la trovaĵo, kaj komencis pruvi ke
ostoj, trovitaj far Djubua, kuŝis en tero ne dum
centmiloj da jaroj, sed dum kelkaj jaroj. Unuvorte estis
farita ĉio por denove enterigi la pitekantropon, kaj
plene forgesi lin.
Djubua kuraĝe defendis sin. Lin subtenis ĉiuj kiuj
komprenis ĝis kiom gravas por scienco ties malkovro.
Respondante al la oponantoj Djubua deklaris, ke
kranio de pitekantropo ne povis aparteni al gibono: ĉe
gibono forestas fruntaj volumenoj, sed ĉe la
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pitekantropo ili estas.
Pasis jaroj, tamen pitekantropo daŭre restis
dubinda.
Tamen subite sciencistoj sukcesis trovi novan simiohomon, tre similan al pitekantropo.
Komence de dudeka jarcento unu sciencisto,
vagante sur stratoj de Bejpin (poste: Pekino), eniris
apotekon, por spekti ĉinajn kuracilojn.
Tie, sur la vendotablo, estis dismetitaj plej strangaj
aĵoj: saniga radiko de ginsengo, simila al homa korpo,
ostoj kaj dentoj de bestoj, plej diversaj amuletoj.
Inter la ostoj la sciencisto trovis denton, kiun oni
ne povis nomi besta, sed kiu samtempe signife
diferencis de dentoj de nuna homo.
La sciencisto aĉetis tiun denton, kaj sendis ĝin en
unun el eŭropaj muzeoj. Tie oni enkatalogis la trovaĵon
sub singarda nomo «Ĉina dento».
Pasis pli ol dudeko da jaroj, kaj tute neatendite,
proksime al Bejpin, en kaverno Ĉĵou-Kou-Tjan oni
sukcesis trovi ankoraŭ du tiajn dentojn, kaj poste
ankaŭ ilian posedanton, kiun sciencistoj nomis
sinantropo.
Oni trovis lin ne plenan, sed estiel kolekton da plej
diversaj ostoj. Ĉi tie estis kvindeko da dentoj, tri
kranioj, dekunu makzeloj, peco de femuro, vertebro,
klaviklo, artiko, peco de piedo.
Certe tio ne signifas ke ĉe loĝanto de la kaverno
estis tri kapoj kaj unu gambo.
La afero klariĝas pli simple. En la kaverno loĝis ne
unu sinantropo, sed grego da ili. Dum centmiloj da jaroj
multaj ostoj perdiĝis, eblas ke ilin diskaptis sovaĝaj
bestoj. Tamen ankaŭ restintaj ostoj sufiĉis por imagi
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kiel aspektis loĝantoj de la kaverno: donu al sciencisto
nur fingron, kaj li eltiros tutan homon.
Kiel aspektis ja nia heroo en tiu malproksima
periodo de sia vivo?
Estas necese diri ke tiam li tute ne estis belulo.
Renkontiĝinte lin vi, verŝajne, retroirus terurigita –
ĝis tiom tiu homo kun elstaranta vizaĝo, kaj longaj vilaj
manoj, estis ankoraŭ simila al simio. Tamen supozinte
je momento ke tio estas simio, vi tuj rifuzus de la
supozo.
Ĉu simioj posedas tiun rektan homan irmanieron,
ĉu simia muzelo povas ĝis tiom simili homan vizaĝon?
Kaj viaj duboj tute dispeliĝus, se vi provus
nerimarke postiri la sinantropon ĝis ties kaverno mem.
J e n t r e n i ĝ a s l i l a ŭ l a r i v e r b o r d o, m a l g ra c i e
anaspaŝante sur siaj kurbaj gamboj. Subite li eksidas
sur la sablon. Lian atenton altiris iu granda ŝtono. Li
prenas la ŝtonon, pririgardas ĝin, batas per ĝi alian
ŝtonon. Poste, leviĝinte, li iras pluen, forportante sian
trovaĵon.
Sekvante lin vi surgrimpas la altan riverbordon. Tie,
ĉe eniro en la kavernon, kolektiĝis ĉiuj ĝiaj loĝantoj. Ili
kunpremiĝis. Barba vila maljunulo malfermas per ŝtona
ilo korpon de antilopo. Inoj, apud li, ŝiras la viandon
per la manoj. Infanoj elpetas al si la pecojn. Kaj tutan
tiun ĉi scenon lumigas lignofajro, kiu brulas en
profundo de la kaverno.
Ĉi tie ĉiuj viaj duboj malaperas: ĉu simio povus
bruligi fajron kaj fari ŝtonan ilon?
Tamen la leganto rajtas demandi: kiel oni eksciis ke
sinantropo scipovis produkti ilojn kaj uzi fajron?
Al tiu demando respondas al ni kaverno Ĉĵou-Kou!46

Tjan mem. Dum la elfosado oni trovis en ĝi ne nur
ostojn, sed ankaŭ multon da aliaj aĵoj: dikan tavolon da
cindro, miksita kun tero, kaj amason da krudaj ŝtonaj
iloj.
Estis trovitaj pli ol du mil iloj, kaj sep-metra tavolo
da cindro. Ŝajnas do ke sinantropoj loĝis en la kaverno
tre longe, kaj dum multaj jaroj subtenis la fajron. Plej
verŝajne ili ankoraŭ ne bruligis fajron, sed kolektis ĝin,
same kiel ili kolektis radikojn por manĝi, kaj ŝtonojn
por fari ilojn. Fajron oni povis trovi sur loko de
antaŭnelonga arbar-brulego. Prenante bruletantan
lignaĵon sinantropo singarde portis ĝin en sian hejmon.
Kaj tie, en kaverno, gardata de pluvo kaj vento, li
gardis la fajron estiel plej gravan valoraĵon.

!
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Parto 1
Ĉapitro 3

1. 3. 1.
Homo rompas regulojn
Nia heroo prenis en la manon ŝtonon aŭ bastonon.
Kaj tio tuj faris lin pli forta kaj pli libera. De nun al li
estis jam ne tiom grave ĉu estas proksime taŭga frukta
a ŭ n u k s a a r b o . S e r ĉ a n t e n u t ra ĵ o j n l i p o v i s p l i
malproksimen deiri siajn intimajn lokoj, transirante el
unu arbara mondeto en alian, longe restante dum tio
sur apertaj lokoj. Rompante ĉiujn regulojn li ekpovis
akiri tiujn manĝaĵojn kiujn li, fakte, ne rajtis eĉ
gustumi. Tiel, je komenco mem de sia vivo, plena per
aventuroj, homo iĝas rompanto de reguloj, ekzistantaj
en naturo. Ja vere, arba loĝanto malleviĝas de arbo,
kaj komencas vagadi sur tero. Li leviĝas eĉ sur
malantaŭajn piedojn, kaj ekiradas ne tiel kiel estas
preskribite al li. Krom tio li manĝas ne tion kion li devas
manĝi, kaj manĝaĵojn li akiras ne tiel kiel kutimas.
Ĉ i u j b e s t o j k a j v e g e t a ĵ o j , e n n a t u r o, e s t a s
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kunligitaj per «ĉenoj de nutrado». Ie en arbaro sciuroj
manĝas abiajn semojn, kaj sciurojn manĝas marteso.
Estiĝas do ĉeno: abiaj semoj – sciuro – marteso. Tamen
sciuroj manĝas ne nur abiajn semojn, sed ankaŭ multon
da aliaj aĵojn, ekzemple fungojn kaj nuksojn. Kaj
sciurojn manĝas ne nur martesoj, sed ankaŭ aliaj
r a b o b e s t o j , e k z e m p l e a k c i p i t r o - t e t r о m a n ĝ u l o 91 .
(tetro 92) Estiĝas do dua ĉeno: fungoj kaj nuksoj –
sciuro – tetromanĝulo. Per tiuj ĉenoj estas ligitaj ĉiuj
loĝantoj de arbaro.
Ankaŭ nia heroo estis ligita per ĉenoj de nutrado
kun tuta mondo, kiu ĉirkaŭis lin. Li, ekzemple, manĝis
fruktojn, kaj lin mem manĝis sabrodenta tigro. Kaj
subite nia heroo komencas disŝiri tiujn ĉenojn. Li
komencas manĝi tion kion li antaŭe ne manĝis. Li
rifuzas esti nutraĵo por iuj ajn sabrodentaj tigroj, kiuj
manĝis homajn praulojn dum centmiloj da jaroj.
Kial li ĝis tiom kuraĝiĝis? Kial li riskis malleviĝi de
arbo sur teron, kie lin atendis akraj dentoj de
rabobestoj? Ja tio similas katon, kiu malleviĝas de arbo
kiam sobe atendas kolera hundo.
Tiun kuraĝon donis al homo lia propra mano. Ŝtono,
tenata en la mano, kaj la bastono, taŭga por akiri
nutraĵojn, taŭgis ankaŭ por memdefendo. Unua ja
laborilo de homo ekestis ankaŭ lia armilo.
Krom tio homo neniam vagadis en arbaroj sola.
Kontraŭatakon al rabobesto okazigis tuta grego, kiu
ne estis jam senarmila.
Kaj, krom tio, ni ne forgesu pri fajro. Helpe de fajro
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homo povis fortimigi kaj forpeli eĉ plej teruran beston.

1. 3. 2.
Laŭ spuroj de manoj
De arbo sur teron, el arbaro en riverajn valojn – jen
kien direktiĝis homo, kiam li sukcesis disŝiri ĉenon, kiu
antaŭe ĉenigis lin al arbo.
Tamen kiel ni scias ke homo direktiĝis en riverajn
valojn?
Tien gvidas spuroj.
Sed kiel povis konserviĝi spuroj de praa homo?
Temas ja ne pri ordinaraj spuroj, ne pri spuroj kiujn
lasis piedoj, sed pri spuroj kiujn lasis manoj.
Antaŭ cent jaroj, proksimume, en Francio, en valo
de rivero Sommo, laboris fosistoj. El antikvaj riveraj
aluvioj (alportaĵoj de rivero) ili akiris sablon, gruzon,
pavimŝtonojn.
Tre-tre delonge, kiam Somma estis ankoraŭ juna,
kiam ĝi nur trabatadis al si vojon en tero, ĝi estis tiom
rapida kaj forta, ke portis kun si grandajn ŝtonojn. Dum
la vojo rivero batis ŝtonon je ŝtono, forigis ĉiujn
malglataĵojn, poluradis rompaĵojn de rokoj, transformis
ilin je rulŝtonojn kaj rulŝtonetojn. Poste, kiam la rivero
trankviliĝis, ĝi kovris rulŝtonojn kaj rulŝtonetojn per
sablo kaj argilo.
Ĝuste el sub tiuj argilo kaj sablo pioĉoj de la
fosistoj minis rulŝtonetojn.
Tamen stranga afero: kelkaj ŝtonetoj estis tute ne
glataj sed, inverse, neregulaj, kvazaŭ bat-tajlitaj de du
flankoj. Kiu povis doni al ili tiun formon? Ja ne rivero,
kiu poluras ŝtonojn.
La strangajn ŝtonoj rimarkis lokulo Buŝe de
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Pert 93.Li estis sciencisto. En lia hejmo troviĝis riĉa
kolekto da diversaj trovaĵoj el ĉeborda tero de Sommo.
Ĉi tie estis kaj dentegoj de mamutoj, kaj kornoj de
rinoceroj, kaj kranioj de kavernaj ursoj. Ĉiuj tiuj
timiguloj same ofte malleviĝis iam al rivero Sommo, por
trinki, kiel nunaj ĉevaloj kaj ŝafoj.
Tamen kie estas praa homo mem? Liajn ostojn Buŝe
de Pert neniel sukcesis trovi.
Kaj subite li ekvidis strangajn ŝtonojn, trovitajn en
sablo. Kiu povis tiel akrigi ilin de du flankoj? Buŝe de
Pert decidis: tion povis fari nur homo.
G ra n d - e k s c i t i ĝ e p r i r i g a r d i s l a s c i e n c i s t o s i a n
trovaĵon. Vere, tio ne estis restaĵoj de antikva homo.
Tamen tio estis ties spuroj – spuroj de ties laboro. Estis
klare ke ĉi tie laboris ne rivero sed mano.
Pri sia malkovro Bushe de Pert verkis libron, kiun li
kuraĝe nomis: «Pri kreado – verko pri deveno kaj
disvolviĝo de vivaj estaĵoj».
Kaj tiam komenciĝis lukto. Buŝe de Pert, same kiel
poste Djubua, estis atakita de ĉiuj flankoj.
Plej eminentaj arkeologoj komencis pruvi ke tiu ĉi
provinca ŝatanto de antikvaĵoj nenion komprenas en
scienco, ke liaj ŝtonaj «hakiloj» estas falsaĵo, kaj ke lia
libro devas esti kondamnita, ĉar li atencas instruon de
eklezio pri kreo de homo.
Dum dekkvino da jaroj daŭriĝis lukto inter Buŝe de
Pert kaj ties oponantoj.
Buŝe de Pert griziĝis kaj maljuniĝis, tamen persiste
daŭrigis la lukton, pruvante profundan antikvecon de
homa gento. Post la unua libro li verkis la duan, la
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trian.
La fortoj ne estis egalaj, tamen Buŝe de Pert
venkis. Al li helpis geologoj Lajel 94 kaj Prestviĉ 95. Ili
vizitis valon de Sommo, esploris kaj la minejon, kaj
aĵojn kiujn kolektis de Pert, kaj post plej skrupula
kontrolo ili deklaris, ke la iloj estas veraj iloj de antikva
homo, kiu loĝis en Francio eĉ tiam, kiam tie vagadis
elefantoj kaj rinoceroj.
Libro de Lajel «Geologiaj pruvoj de homa
antikveco» silentigis kontraŭulojn de de Pert. Kaj oni
tuj komencis diri ke de Pert, fakte, malkovris nenion
novan, ke ilojn de praa homo oni jam trovadis antaŭe.
Al tio Lajel sufiĉe sprite respondis «Ĉiufoje, kiam
scienco malkovras ion gravan, oni diras, komence, ke
tio kontraŭas religion, kaj poste deklaras ke tio jam
delonge estas sciata».
Nun estas trovitaj multe da tiuj ŝtonaj iloj, kiujn
trovis de Pert. Plej ofte oni malkovras ilin en riverbordaj
minejoj, kie oni minas gruzon kaj sablon.
Tiel pioĉo de nuna laboristo renkontiĝadas en tero
kun iloj el tiu tempo kiam homoj nur komencis labori.
Plej antikvaj ŝtonaj iloj estas ŝtonoj duflanke
tajlitaj per batoj de alia ŝtono. Tamen kune kun ili oni
trovas ankaŭ splitaĵojn, kiuj rezultiĝis dum dispecigo de
ŝtonoj.
Ĝuste tiuj ŝtonaj iloj estas spuroj de manoj, kiuj
gvidas al riveraj valoj kaj malprofundaĵoj. Tie, en
riveraj sedimentoj kaj malprofundaĵoj, homo serĉis
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taŭgan materialon por siaj artefaritaj ungoj kaj
dentegoj.
Kaj tio estis jam vera homa okupo. Besto povas
serĉadi nutraĵon aŭ konstru-materialon por sia nesto.
Tamen ĝi neniam okupiĝos pri serĉo de materialo por
produkti proprajn ungojn aŭ dentojn.

1. 3. 3.
Viva fosilo kaj viva barelo
Al ĉiu el ni okazis legi kaj aŭdi pri tekniko ĉe
bestoj, pri bestoj-konstruantoj, masonistoj,
ĉarpentistoj, teksistoj, kaj eĉ tajloroj. Ni scias,
ekzemple, ke kastoroj 96 faligas arbojn per siaj akraj kaj
fortikaj dentoj ne malpli bone ol hakistoj, kaj ke ili
konstruas el la arbotrunkoj kaj branĉoj verajn digojn
por la rivero disfluu, kaj estigu baraĵ-lagon.
Kaj plej ordinaraj flavruĝaj arbaraj formikoj!
Sufiĉas foseti formikejon per bastono, por ekvidi kiom
malsimpla multetaĝa konstruaĵo estas tio – vera
nubskrapulo el koniferaj pingloj.
Aperas do demando: ĉu povos formikoj aŭ kastoroj
atingi iam nivelon de homo, kondiĉe ke homo ne
ruinigos iliajn konstruaĵojn? Kaj: ĉu povas okazi ke
formikoj, post miliono da jaroj, legos siajn formikajn
revuojn, laboros en formikaj uzinoj, flugos en formikaj
aviadiloj, kaj aŭskultos per radioriceviloj formikajn
elsendojn?
Certe tio okazos neniam. Ja inter homo kaj formiko
estas unu grava diferenco.
Kio estas tiu diferenco?
96
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Ĉu tio ke homo estas pli granda ol formiko?
Ne.
Ĉu tio ke formiko havas ses gambojn, sed homo nur
paron da ili?
Ne, ni parolas pri tute alia diferenco.
Kiel laboras homo? Li laboras ne per dentoj, kaj ne
per nudaj manoj, sed per hakilo, fosilo, martelo. Tamen
en formikejo kiom ajn oni serĉu, oni torvos nek hakilon,
nek fosilon.
Kiam formiko devas distranĉi ion, ĝi funkciigas
vivan tondilon, per kiu estas provizata ĝia kapo. Kiam
ĝi devas elfosi kanaleton, ĝi uzadas kvaron da vivaj
fosiloj, kiuj ĉiam troviĝas ĉe ĝi – la kvaron da piedoj.
Per la du antaŭaj ĝi fosas teron, per la du malantaŭaj –
forĵetas ĝin, kaj la du mezaj servas al ĝi estiel apogiloj.
Eĉ manĝujo, ankaŭ ĝi, ĉe formiko, estas viva.
Ekzistas speco de formikoj, en formikejo de kiuj oni
povas trovi kelojn, plenajn per vivaj bareloj.
En malluma kaj malalta subterejo premiĝe pendas
sub la plafono tute samaj bareloj. Ili estas senmovaj.
Tamen jen en la kelon engrimpas formiko. Kelkaj batoj
je barelon per la antenoj, – kaj subite la barelo viviĝas,
komencas moviĝi.
Evidentiĝas ke ĝi havas kaj kapon, kaj bruston, kaj
piedojn, kaj ke barelo mem, kiu pendas, sub la plafono,
kaptiĝinte sin je plafona trabo, estas giganta disblovita
ventreto de formiko. Malfermiĝas la makzeloj, kaj el la
buŝo eliĝas guteto da mielo. Formiko-laboristo, kiu
venis plifortiĝi, forlekas la guteton, kaj denove
direktiĝas al la laboro. Kaj formiko–barelo denove
endormiĝas inter aliaj samaj bareloj.
Jen kiun «vivan» teknikon havas formiko – iloj kaj
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aĵoj ĉe ĝi estas ne artefaritaj, kiel ĉe homo, sed
naturaj, de kiuj ĝi neniam povas separiĝi.
Iloj de kastoro ankaŭ estas vivaj. Ĝi faligas arbojn
ne per hakilo, sed per la dentoj. Tio signifas ke formikoj
kaj kastoroj ne faras siajn ilojn sed naskiĝas kun ili.
Aŭ pririgardu ni birdon kiu nomiĝas krucbekulo.
Krucbekulo, dum la tagmanĝo, uzas nek tranĉilon,
nek forkon. Tuta ĝia manĝilaro konsistas el tenajlo, per
kiu ĝi tre lerte malfermas abiajn strobilojn, elprenante
semojn el ili. Krucbekulo neniam, (eĉ kiam ĝi dormas),
separiĝas de sia manĝilaro. Simple ĉar tio estas ĝia
propra beko.
Tiu beko estas same adaptita al picea strobilo kiel
nuksrompilo al nukso, aŭ kiel korktirilo al korko.
Diferencas nur tio ke homo adaptis nuksrompilon al
nukso, sed krucbekulo mem adaptiĝis, dum miljaroj, al
picea arbaro, al akiro de piceaj semoj. Unuarigarde tio,
certe, oportunas: viva ilo perdiĝas neniam. Tamen se
pripensi, tiam al ĉiu estos klare ke tiu ĉi ilo estas ne
tiom bona: oni ne povas ripari aŭ aliigi ĝin.
Kastoro ne povas alporti siajn tranĉdentojn en
riparejon kiam ili, pro maljuniĝo, iĝas malakraj. Kaj
formiko ne povas mendi al si novan, perfektigitan
piedon, por ke estu pli oportune kaj rapide fosi teron.

1. 3. 4.
Homo kun fosilo anstataŭ mano
Supozu ni ke homo, same al aliaj bestoj, havas nur
vivajn ilojn, kaj malhavas ilojn el ligno, fero, ŝtalo.
Li povus nek inventi novan ilon, nek plibonigi la
malnovan. Por ke li ekhavu fosilon estus bezonate ke li
naskiĝu kun mano en formo de fosilo. Certe tiu ĉi
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supozaĵo estas tute malverŝajna. Tamen, ankoraŭfoje,
supozu ni ke tiu kriplulo vere naskiĝis. Li, eble, estus
perfekta fosisto. Tamen li ne kapablus transdoni sian
lertecon al iu alia, same kiel homo kun bona vidkapablo
ne povas pruntedoni siajn okulojn al alia homo.
Tiu homo devus ĉiam porti kun si sian manon–
fosilon, kaj certe ĝi ne taŭgus por iu alia laboro. Kaj
kiam la homo ĉesus sian vivon, ĉesus ĝin ankaŭ la
fosilo. Oni devus enterigi ĝin kune kun la homo. Tiu
denaska fosisto povus transdoni sian fosilon nur se iu el
liaj nepoj aŭ pranepoj heredus ĝin.
Tamen ankaŭ tio ne sufiĉas. Ja viva ilo povas nur
tiam konserviĝi kaj enradikiĝi en la parencaro, se ĝi
estas utila al la besto, sed ne malutila. Se homoj, same
al talpoj, vivus en tero, ili certe bezonus piedojn–
fosilojn.
Tamen por estaĵo loĝanta sur tera surfaco tiu piedo
estus superflua luksaĵo.
Jen kiom da kondiĉoj estas bezonataj por ke kreiĝu
nova ilo – viva, natura, ne artefarita. Tamen homo,
feliĉe por ni, ekiris alian vojon. Li ne atendis kiam ĉe li
disvolviĝos fosilo anstataŭ mano. Homo mem faris
fosilon por si, kaj ne nur ĝin, sed ankaŭ tranĉilon,
hakilon, kaj multajn aliajn ilojn. Al dudeko da fingroj
kaj al tridek du dentoj, kiujn homo ricevis de siaj
antaŭuloj, li aldonas milojn da plej diversaj iloj –
longajn kaj mallongajn, dikajn kaj maldikajn, akrajn kaj
malakrajn, pikantajn, tranĉantajn, batantajn.
Kaj tio donis al li tiun avantaĝon en konkuro
kontraŭ aliaj estaĵoj, ke superi lin ekestis tute ne eble.

1. 3. 5.
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Majstro–homo kaj majstro–rivero
Kiam homo nur komencadis esti homo, li ne faris,
ne produktis, sed kolektis siajn ŝtonajn ungojn kaj
dentojn, same kiel ni kolektas fungojn aŭ berojn.
Vagante en riveraj malprofundejoj li longe serĉadis
akrajn ŝtonojn, ĉirkaŭĉizitajn kaj akrigitajn per naturo
mem.
Tiajn pretajn, «memestiĝintajn» pintajn ŝtonojn oni
povis, fojfoje, trovi tie kie antaŭe laboris iu intensega
rivera akvokirlo, kiu batis kaj tajlis ŝtonojn, tondrante
per amaso da ili, kiel per grandega beba bruigilo. Certe
majstro-akvokirlo ne tro zorgis pri rezultoj de sia
«laboro». Tial inter centoj da ŝtonoj, prilaboritaj per
naturo, estis tre malmulte da tiuj kiuj povus esti utilaj
al homo. Kaj jen homo komencas mem fari el ŝtono tion
kion li bezonas, – komencas fari ilojn.
Okazis tio, kio poste ne unufoje ripetiĝis en historio
de homaro: aĵojn naturajn, memestiĝintajn, homo
anstataŭigis per la artefaritaj. En unu el anguloj de
majesta produktejo de naturo homo ordigis sian
propran produktejon por krei novajn aĵojn, kiuj forestas
en naturo.
Tio okazis pri ŝtonaj iloj, tio okazis poste – post
miloj da jaroj – ankaŭ pri metalo: anstataŭ uzi bulojn
da memestiĝinta metalo, kiuj estas ne tro simple
troveblaj, homo komencis elfandi metalojn el ercoj. Kaj
ĉiufoje kiam homo transiris de trovitaĵo al kreitaĵo, li
faris novan paŝon al libero, al sendependeco de severa
potenco de naturo.
Komence homo ankoraŭ ne scipovis mem krei
materialon por siaj iloj. Li komencis de tio ke lernis
aldoni novan formon al tiu preta materialo, kiun li trovis
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en naturo.
Preninte ŝtonon, li tajlis ĝin per batoj de alia ŝtono.
Rezultiĝis masiva ilo kun akra pinto, kiun
arkeologoj nomas «batilo» aŭ «hakilo». Ankaŭ splitoj
estis uzeblaj: per ili oni tranĉis, skrapis, pikis.
Plej antikvaj iloj, kiujn oni trovas profunde en tero,
estis ankoraŭ ĝis tiom similaj al ŝtonoj prilaboritaj per
naturo, ke ofte estas malfacile diri kiu majstro
produktis ilin: ĉu homo, ĉu rivero, aŭ ĉu simple
varmego kaj frosto, kiuj kun helpo de akvo ankaŭ
pecigas kaj splitas ŝtonojn.
Tamen estas trovitaj ankaŭ aliaj iloj, pri kiuj povas
esti jam neniu dubo. Sur antikvaj riveraj
malprofundejoj kaj ĉebordejoj, kiuj nun estas kovritaj
per dikaj tavoloj de argilo kaj sablo, oni dum elfosadoj,
sukcesis trovi tutajn produktejojn de praa homo: ĉi tie
estas pretaj hakiloj, kaj ankaŭ splitoj, kiuj servis estiel
krudmaterialo.
Se preni duonpretan silikan hakilon kaj pririgardi
ĝin, oni povas klare vidi kiun lokon homo batis, por
derompi splitaĵon, kaj kiel li korektetis ĝin.
Tiajn duonpretajn hakilojn naturo ne kapablas
produkti. Ilin povis produkti nur homo.
Tio ja kompreneblas: ĉion kion faras naturo ĝi faras
senintence, senpripense. Rivera akvokirlo batas ŝtonojn
iel ajn. Homo faras samon, sed li faras tion konscie,
intence. Tiel en mondo unue aperis konkreta celo,
intenco. Homo komencas poiome korekti, aliigi naturon,
korektante ŝtonon, kreitaĵon naturan.
Kaj tio levis homon je ankoraŭ unu ŝtupo super
aliaj bestoj, donis al li pli da libero: ja nun li jam ne
dependis de taŭga ŝtono, preparita al li per naturo.
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Nun li povis mem fari por si ilon.

1. 3. 6.
Komenco de la biografio
Kutime oni komencas biografion de homo menciante
naskiĝjaron, lokon kie li naskiĝis. Ekzemple:
«Ivan Ivanoviĉ Ivanov97 naskiĝis en urbo Tambov la
dudek trian de novembro, 1897».
Iam oni esprimas tion per pli alta stilo:
«Estis pluva novembro de jaro 1897, kiam en eta
domo en limkvartalo de Tambov naskiĝis Ivan Ivanoviĉ
Ivanov, sorto de kiu estis famiĝi, kaj famigi nomon de
sia intima urbo».
Ni, en nia romano, venis jam ĝis tria ĉapitro, tamen
ĝis nun ni ne diris kie kaj kiam naskiĝis nia heroo.
Necesas konfesi ke ni, fakte, ne prezentis eĉ ties
nomon. En unu loko ni nomas lin «simio-homo», en alia
– «antikva homo», en tria eĉ pli malprecize – «nia
arbara antaŭulo».
Provu ni diri kelkajn vortojn por pravigi nin.
Komencu ni de nomo de la heroo.
Malgraŭ tuta nia deziro ni ne povis prezenti nomon
de la heroo, ĉar li havas tre multe da ili.
Foliumu vi iun ajn biografian romanon. Vi vidos tie
ke la heroo, de unua paĝo ĝis la lasta, havas saman
nomon. La heroo kreskas, iĝas adolta, ĉe li aperas
lipharoj kaj barbo, tamen lia nomo kutime ne ŝanĝiĝas.
Se tuj post la naskiĝo oni nomis lin Ivan, do li restos
Ivan ĝis fino de siaj tagoj.
97

Ivan: ofte uzata rusa propra nomo. Ivanoviĉ: filo de Ivan.
Ivanov: ofta rusa familnomo.
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Tamen nomo de nia heroo estas afero pli komplika.
Li tiel ŝanĝiĝas de ĉapitro al ĉapitro, ke ni nevole
devas ŝanĝi ankaŭ lian nomon. Se temas pri plej
antikva homo, kiu ankoraŭ tre similas simion, do oni
nomas lin kaj «pitekantropo», kaj «sinantropo» kaj
«hejdelberga homo».
De hejdelberga homo restis nur makzelo, kiun oni
trovis en Germanio, apud urbo Hejdelberg.
Se juĝi laŭ la makzelo, oni povas diri ke ties
havanto havas plenan rajton nomiĝi homo, ĉar ties
dentoj estas ne bestaj sed homaj, kaj kojnodentoj ne
elstaras super aliaj dentoj, kiel ĉe simio.
Tamen hejdelberga homo ne estas ankoraŭ vera
homo. Tion oni klare vidas laŭ ties simia mentono,
forkuranta malantaŭen.
Pitekantropo, sinantropo, hejdelberga homo!
Jes, tiuj tri nomoj indikas saman aĝon de nia heroo,
saman ŝtupon de ties disvolviĝo.
Tamen nia heroo ne restis senŝanĝa. Li iĝis pli kaj
pli simila al nuna homo. Same al infano, kiu
transformiĝas je adoleskulo, kaj adoleskulo – je junulo,
tiel post plej antikva homo iras homo neandertala, kaj
poste – la kromanjona.
Kiom da nomoj havas la sama heroo!
Tamen ni ne forkuru antaŭen. En tiu ĉi ĉapitro nia
heroo nomiĝas «pitekantropo – sinantropo –
heidelberga homo».
Tio estas li kiu vagante sur bordo de rivero serĉas
materialon por fari ilojn. Tio estas li kiu tajlas ŝtonon
per ŝtono, produktante malgraciajn krudajn hakilojn,
kiujn oni trovas nun en antikvaj riveraj sedimentoj.
Kiel vi vidas, leganto, ne estis al ni simple nomi la
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heroon.
Eĉ pli malfacile estas indiki lian naskiĝjaron.
Ni ne povas nomi naskiĝjaron de nia heroo. Ja
homo ekestis homo ne dum unu jaro. Centmiloj da jaroj
estis bezonataj por ke homo lernu iri, lernu produkti
ilojn. Oni povas nur tre proksimume respondi al
demando kiom aĝa estas homo: ĉirkaŭ miliono da jaroj.
Tamen plej malfacile estas indiki naskiĝlokon de nia
heroo.
Por fari tion ni provis informiĝi kie loĝis avino de la
heroo, tiu elfosita avino-simiino, de kiu devenas kaj
homo, kaj ĉimpanzo, kaj gorilo. Tiun simion sciencistoj
nomas driopiteko. Kiam ni komencis serĉi adreson de
driopiteko, okazis ke driopitekoj estis multaj. Iuj spuroj
venigis nin en Mezan Europon, aliaj – en Orientan
Afrikon, la triaj – en Sudan Azion.
Konsultiĝis ni ĉe sciantaj homoj, kaj ili diris al ni ke
dum lastaj jaroj multe da interesaj trovaĵoj estas faritaj
en suda Afriko. Tie oni trovis ostojn de simioj, kiuj
scipovis jam iri sur la malantaŭaj piedoj, kaj loĝis ne en
arbaro, sed en aperta loko.
Aldone al tio ni elmemoris ke ostoj de pitekantropo
kaj sinantropo estis trovitaj en Azio, kaj hejdelberga
makzelo – en Eŭropo. Jen provu post tio diri kie estas
naskiĝloko de homo! Ja pri tio ne nur landon, sed eĉ
kontinenton estas malfacile indiki.
Do komencis ni mediti: kio se ni rigardu kie estas
trovitaj plej antikvaj iloj de homo? Ja homo nur tiam
ekestis homo, kiam li komencis produkti ilojn. Eble
ĝuste iloj helpos al ni decidi kie unue aperis homo.
Prenis ni mond-mapon, kaj signis sur ĝi ĉiujn lokojn
kie estis trovitaj plej antikvaj iloj – hakiloj. Rezulte sur
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la mapo aperis multaj punktoj. Plej multaj el ili estis en
Eŭropo, tamen iam ili troviĝis en Afriko kaj en Azio.
El tio eblis fari nur tiun konkludon: homo aperis en
Malnova Mondo kaj, krom tio, ne en unu, sed en
diversaj lokoj.
Verŝajnas do ke estis ĝuste tiel. Ja ne eblas supozi
ke homo devenas nur de unu paro da simioj – de
«simio Adamo» kaj «simiino Eva». Transformiĝo de
simio je homo okazadis ne en unu grego, ne en unu
loko, sed en multaj lokoj – ĉie kie loĝis simioj kiuj
adaptiĝis iri sur du piedoj, kaj labori per la manoj. Kaj
tuj kiam ili komencis labori, komencis agi nova ŝanĝiga
forto, kiu transformis ilin je homoj, – forto de laboro.

1. 3. 7.
Homo akiradas tempon
Ĉiuj scias kiel oni akiras feron, kiel oni akiras
karbon, kiel oni akiras fajron. Tamen kiel oni akiras
tempon?
Estas malmultaj kiuj scias tion.
Tamen homo jam tre delonge lernis akiri tempon.
Kiam homo komencis fari ilojn, en lia vivo aperis
nova okupo, vere homa okupo – laboro. Tamen laboro
postulas tempon. Por produkti ŝtonan ilon oni devis
antaŭe trovi taŭgan ŝtonon. Ja ne ĉiu ŝtono povis esti
utila.
Plej taŭga materialo, por produkti ilojn, estis
malmola densa siliko. Tamen tiu siliko ne kuŝis ie ajn
sub la piedoj, oni devis trovadi ĝin. Multe da horoj
prenis la serĉado, kaj okazadis ja ke tiuj serĉadoj
rezultis nenion. Do homo devis preni por la laboro
malpli densan silikon, aŭ eĉ kontentiĝi per mola
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materialo estiel sabla kaj kalka ŝtono.
Tamen jen taŭga ŝtono estas trovita. Por doni al ĝi
necesan formon oni devis iom egaligi ĝin kaj tajli per
alia ŝtono – tajlilo. Kaj tio denove postulis tempon.
Fingroj de homoj estis ankoraŭ ne tiom lertaj kaj
moveblaj kiel nun, – ja ili nur lernis labori. Do,
verŝajne, produktado de kruda ŝtona tranĉilo prenis
multe da tempo.
Tamen de kie oni prenu tempon?
Ĉe praa homo estis tre malmulte da libera tempo, –
verŝajne malpli ol ĉe plej agema nuntempa homo. De
mateno ĝis vespero vagadis li en arbaroj kaj
arbarmaldensejoj, kolektante ĉion manĝeblan,
enbuŝante ĝin al si kaj al siaj idoj. Kolektado de
nutraĵoj, kaj manĝado mem – jen kio prenis tutan
tempon, liberan de dormo. Krom tio tiamaj nutraĵoj
estis tiaj, ke oni bezonis tre multe da ili.
Kiom oni devis formanĝi, se la tagmanĝo konsistis
el beroj, nuksoj, helikoj, musoj, arbaj ŝosoj, manĝeblaj
radikoj, larvoj, kaj ceteraj bagatelaĵoj!
Homaj gregoj paŝtis sin en arbaroj same al nunaj
gregoj da boacoj 98, kiuj okupiĝas nur pri tio ke elpinĉas
kaj maĉas likenojn. Tamen se oni tutan tagon serĉas
manĝaĵojn, kaj maĉas ilin, kiam do oni laboru?
Tamen tiam okazis ke laboro havas mirindan econ:
ĝi ne nur forprenas tempon, ĝi ankaŭ donas ĝin.
Vere, se vi sukcesis dum kvar horoj fari tion, por
kio iu alia bezonas la ok, vi akiris do kvar horoj da
tempo. Se vi elpensis ilon, kiu duobligas
laborrapidecon, do vi sukcesis akiri, liberigi, duonon da

98

boaco (reindeer; северный олень)
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tempo, kiu estis uzata por tiu laboro antaŭe.
Tiun metodon akiri tempon malkovris ankoraŭ
antikva homo.
Por pe-tajli ŝtonon oni devis konsumi multajn
laborhorojn. Tamen, poste, per tiu ĉi akra ŝtono estis
pli simple elgrati larvon el sub arba ŝelo.
Por akrigi per ŝtono bastonon oni ankaŭ devis labori
ne malmulte; tamen, poste, per tiu ĉi bastono estis pli
facile elfosi el tero manĝeblan radikon, aŭ mortigi
besteton, preterfulmintan en herbaro.
Tial kolektado de nutraĵoj ekestis pli rapida, do ĉe
homo restis pli da tempo por laboro. En horoj, liberaj
de manĝoserĉo, homo produktis siajn ilojn, farante ilin
pli bonaj kaj pli akraj. Tamen ĉiu nova ilo denove donis
pli da manĝo, do pli da tempo.
Precipe mute da tempo povus doni al homo ĉasado.
Ja per viando eblas dum duonhoro satiĝi por tuta tago.
Tamen, komence, homoj malofte sukcesis manĝi
viandon. Per bastono aŭ per ŝtono estis malfacile
mortigi grandan beston, tamen de iu arbara muso oni
ricevis malmulte da profito.
Homo ankoraŭ ne estis vera ĉasisto.

1. 3. 8.
Homo-kolektanto
Facilas esti kolektanto en nia tempo. Al ĉiu el ni
okazis tutajn tagojn pasigi en arbaro, kolektante
fungojn kaj berojn. Tio estas vera plezuro – trovi en
musko ĉapeleton de boleto bruna, aŭ subite rimarki en
herboj veluran, ruĝan kiel aŭroro, ĉapeleton de boleto
helruĝa! Kiel agrablas enigi en moskon aŭ en herbon la
tutajn kvin fingrojn, kaj singarde liberigi fortikan dikan
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piedeton de fungo kun subĉapeleta franĝo!
Tamen imagu vi ke kolektado de fungoj aŭ beroj
estas via ĉefa okupo. Ĉu vi ĉiam estus sata? Kiam oni
kolektas fungojn, okazas ke oni alportas hejmen plenan
korbeton da ili kaj, krome, sian ĉapon, plenan ĝis la
rando. Tamen okazas ankaŭ ke post tuta tago da
enarbara vagado oni revenas kun ununura rusulo sur
fundo de la korbeto.
Unu nia dekjara konatino ĉiam fanfaronis,
direktante en arbaron:
– Ekiros, kaj centon da boletoj mi trovos!
Tamen preskaŭ ĉiam ŝi revenis hejmen kun nenio.
Se ŝi ne havus hejme alian nutraĵon, restus al ŝi nur
perei pro malsato.
Homo-kolektanto de antaŭa tempo vivis
malprospere. Kaj se li ne mortis pro malsato, do nur tial
ke li ignoris nenion manĝeblan, kaj okupiĝis pri tio
tutajn tagojn. Kvankam li ekestis pli forta kaj pli libera
ol liaj antaŭuloj, loĝantaj sur arboj, li estis tamen
sufiĉe bedaŭrinda duonsata estaĵo.
Kaj, aldone al tio, al Tero proksimiĝis terura plago.

!
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Parto 1
Ĉapitro 4

1. 4. 1.
Proksimiĝas plago
Pro iuj kaŭzoj, kiuj ĝis nun restis ne detale sciataj,
nordaj glacioj ekmoviĝis, kaj ekrampis suden. Potencaj
glaciaj kampoj ekfluis sur holmoj kaj ebenaĵoj, sulkante
kaj gratante deklivojn, glatigante suprojn de holmoj,
rompante rokojn, forportante kun si, kiel kaptaĵon,
amason da rompaĵoj. Kaj, antaŭe, tiuj degelantaj
glaciaj kampoj donis komencon jam ne al glaciaj sed al
akvaj riveroj, kiuj torentis antaŭen, elfosante por si
fluejojn.
Tiuj glacioj moviĝis de nordo kiel atakantaj kolonoj
da konkerantoj. Kaj, renkonten al ili, de montaj valoj
kaj intermontaĵoj, ekrampis iliaj aliancanoj – montaraj
glaciriveroj.
Vojon de la glaciaj fluoj ankaŭ nun oni povas
observi per ŝtonegoj, kiuj estas dissemitaj en ebenaĵoj
de pli-malpli nordaj landoj. Tie, en pinarba maldensejo,
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oni vidas subite grandegan, kovritan per musko ŝtonon.
Kiel ĝi trafis ĉi tien? Ĝin alportis glacioj.
Ankaŭ antaŭe, kaj ne unufoje, okazadis ke nordaj
glaciejoj ekmoviĝadis de sia loko, kaj ekrampis suden.
Tamen al ili neniam okazis veni tiel malproksimen. En
Rusio la glaciriveroj atingis lokon kie staras nun urboj
Volgograd kaj Dnepropetrovsk. En okcidenta Eŭropo ili
venis ĝis Mezgermanaj montoj, kaj kovris Britajn
insulojn preskaŭ plene. En Usono ili malleviĝis ĝis loko
pli suda ol Majestaj lagoj.
Glaciriveroj moviĝis ne rapidpaŝe, kaj ne tuj oni
komencis senti ilian spiron en lokoj kie loĝis homo.
Unuaj kiuj eksentis tiun spiron estis ne surteraj sed
maraj bestoj.
Sur marbordoj estis ankoraŭ varme kiel antaŭe. En
la arbaroj oni povis renkonti kaj laŭrojn kaj magnoliojn.
Sur ebenaĵoj, tretante altajn herbojn, vagadis
grandegaj sudaj elefantoj kaj rinoceroj. Tamen en maro
iĝis pli kaj pli malvarme. Maraj fluoj, kio estas riveroj,
fluantaj ene de maro, portis kun si, de nordo,
malvarmon de glaciriveroj, kaj iam ankaŭ deŝirĝintajn
glacierojn.
Ĉemaraj sedimentoj ankaŭ nun pitoreske rakontas
al ni pri tiu transformo de varmaj maroj je la
malvarmaj.
En tempo kiam sur firma tero vivis ankoraŭ varmŝatantaj bestoj kaj kreskaĵoj, mara loĝantaro komencis
jam ŝanĝiĝi. Esplorante sedimentojn, kreitajn tiam, ni
trovas en ili multegajn konkojn de moluskoj, kiuj povas
vivi nur en malvarma akvo.

1. 4. 2.
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Batalo de arbaroj
Kaj jen ankaŭ firma tero eksentis proksimiĝon de la
glacioj.
Ja tio Arktiko mem ekmoviĝis, kaj malrapide
ekrampis suden! Kaj tial ekmoviĝs kaj ekrampis suden
tundroj kaj nordaj pinglaj arbaroj.
Tundro ekmilitis tajgon; tajgo, retiriĝante, komencis
forpuŝi foliajn arbarojn.
Komenciĝis majesta milito de arbaroj.
Arbaroj militas ankaŭ en nia tempo. Piceo kaj
tremolo 99 , ekzemple, ĉiam malamikas. Tremolo timas
ombron, sed ne piceo.
En picea arbaro tremolo kaŝiĝas ternivele, en formo
de etetaj ŝosoj: ombriga piceo ne ebligas al ĝi
disvolviĝi. Tamen kiam homo elhakas piceojn, tremolo
tuj elviviĝas sub brila lumo, kaj tuj komencas kreski.
Ĉio ĉirkaŭe rapide ŝanĝiĝas. Pereas ombroŝatanta
musko, kiu kreskis ĉe bazo de piceoj. Dum matenaj
frostoj velkas piceetoj, elvivintaj la elhakadon, ĉar ili
estis ankoraŭ tro etaj. Kiam estis vivaj iliaj patrinoj –
grandaj piceoj, al piceetoj estis komforte en ombro de
iliaj vastaj verdaj jupoj. Restinte sen malvarm-defendo,
la piceetoj velkas, ĉesas kreski.
Tiam tremolo festas venkon. Antaŭe ĝi kaptis nur
tiujn lumerojn, kiujn hazarde tralasis sur la teron ĝia
rivalo – piceo. Tamen oni forhakis la piceojn, kaj
tremolo ekestis mastro.
Kaj jen sur loko de malluma picea arbaro aperas
travidebla kaj luma arbaro tremola.
Tamen tempo pasas. Tempo estas majesta laborulo.
99

tremolo (aspen; осина)
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Poiome ĝi rekonstruas la arbaran domon. Pli alte
leviĝadas tremoloj, pli kaj pli interproksimiĝas iliaj
suproj. Ombro ĉe iliaj piedoj, kiu komence estis trua
kaj maldensa, iĝas pli kaj pli densa. Tremolo venkis,
sed en ĝia venko kaŝiĝas ĝia pereo.
Neniam okazis ke homon pereigus lia propra ombro.
Tamen en vivo de arboj tio okazas. Sub ombro de
tremolo ekviviĝas ĝia malamiko – piceo. Varma
litkovrilo de falinta foliaro ne donas al la tero
malvarmiĝi tro forte. Tial la tero kovriĝas per verda
broso da etaj piceoj. Ankoraŭ kelkaj jardekoj, kaj la
piceaj suproj atingas suprojn de tremoloj. La arbaro
iĝas miksita, bunta. Helan verdaĵon de tremoloj
trarompas pikaj suproj de piceoj. Piceoj leviĝadas alten,
kaj jen ilia densa pinglaro jam ŝirmas de suno foliaron
de tremolo.
Tiam venas fino al tremolo. En ombro de piceo
tremolo komencas formorti, sekiĝi. Picearo denove
venkas. Picea arbaro okupas sian antaŭan lokon.
Tiel militas arbaroj, kiam homa hakilo enmiksiĝas
ilian vivon.
Tamen eĉ pli severa estis milito de arbaroj kiam en
ilian vivon enmiksiĝis malvarmo de glacia epoko.
La malvarmo pereigis varmŝatantajn arbojn, kaj
malfermis vojon al nordaj arbaroj. Pino, piceo kaj
betulo ekmilitis kverkon kaj tilion; kverko kaj tilio,
retiriĝante, elpremis el arbaroj restaĵojn de ĉiam verdaj
laŭroj, magnolioj, figarboj.
Al arboj dorlotitaj, ŝatantaj varmon, estis malfacile
resti vivaj sur lokoj, malfermaj al ventoj kaj malvarmo.
Do ili pereis, lasante lokon al konkerantoj. Pli facile, al
ili, estis saviĝi en lokoj montaj.
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En ĉiu kaldrono, gardata de ventoj, varmŝatantaj
arboj tenis sin kiel en sieĝita fortreso. Tamen de supre,
de montoj, rampis jam aliaj glacioj, kaj antaŭ ili,
avangarde, iris montaj tundroj, montaj piceoj kaj
betuloj.
Multaj miljaroj daŭriĝis tiu ĉi milito de arbaroj. Pli
kaj pli suden retiriĝis varmŝatantaj arboj – restaĵoj de
frakasita armeo.
Tamen kio okazis pri besta loĝantaro de arbaroj,
kiuj pereis en batalo kontraŭ konkerantoj?
Kiam, en nia tempo, arbaro pereas pro segado aŭ
pro fajro, iuj el ĝiaj loĝantoj pereas kune kun ĝi, aliaj
sukcesas foriri. Kune kun elhakita picea arbaro
malaperas ankaŭ ĝiaj praloĝantoj: kaj krucbekulo, kaj
regolo, kaj ĉiuj aliaj.
Kie antaŭe staris ilia ombra picea domo, elkreskas
nova arbara domo – la tremola. Novenloĝiĝon, en tiu
nova domo, festenas jam aliaj birdoj, aliaj bestoj.
Kaj kiam, post multaj jaroj, piceo venkas tremolon,
picea arbaro, kiu elkreskis sur loko de la tremola,
denove ne restas malplena: ĝin denove loĝigas kaj
regolo, kaj krucbekulo, kaj iliaj kamaradoj.
Arbaro pereas kaj renaskiĝas ne kiel hazarda
kuniĝo de kreskaĵoj kaj bestoj, sed estiel kompleta,
nedividebla mondo.
Tio okazis ankaŭ en glacia periodo. Loĝantoj de
varmŝatantaj arbaroj malaperis kune kun la arbaroj
mem. Malaperis giganta praelefanto, foriris suden
rinoceroj kaj hipopotamoj, pereis malnova malamiko de
homo – sabrodenta tigro.
Kaj kune kun tiuj gigantoj pereis aŭ fuĝis suden
sennombra kvanto da bestoj kaj birdoj.
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Ja ne povis esti alie. Ĉiu besto estas ligita al sia
mondo, al sia arbaro. Kaj kiam tiu ĉi mondo komencas
ruiniĝi ĝi, pereante, venigis pereon ankaŭ al multaj siaj
loĝantoj.
Kiam pereadis arboj, arbustoj kaj herboj, sen
manĝo restis bestoj, kiujn la kreskaĵoj nutris kaj kaŝis
sub sia tegmento. Ilia pereo venigis, siavice, malsatpereon al rabobestoj. Ĉar kiam ekestis malpli da
herbmanĝuloj, komencis formorti, pro malsato, ankaŭ
rabobestoj, ĉasintaj la herbmanĝulojn.
Bestoj kaj kreskaĵoj, interforĝitaj per «ĉenoj de
nutrado» pereadis kune kun sia arbaro. Tiel
punlaboruloj – remistoj sur antikvaj galeroj, – dronis
kune kun la galero, al kiu ili estis alforĝitaj per ĉenoj.
Por iumaniere elviviĝi besto devis rompi la ĉenon:
komenci manĝi alian nutraĵon, transformi siajn ungojn
kaj dentojn, kreskigi sur si longan hararon, por saviĝi
de malvarmo. Unuvorte besto devis ŝanĝiĝi.
Tamen ni scias kiom malfcila estas al besto tiu ĉi
ŝanĝiĝo. Elmemoru historion de ĉevalo: milionoj da
jaroj pasis antaŭ ol ĉe ĉevalo restis nur po unu fingro
sur piedo.
Al suda besto estis malfacile resti viva en norda
arbaro. Aldone al tio, de nordo, kune kun la arbaro,
venis ĝiaj vilaj mastroj: harkovrita rinocero, mamuto,
kaverna leono, kaverna urso. Ja tiuj bestoj sentis sin
hejme en norda arbaro.
Ĝis kiom avantaĝa estis, ekzemple, ilia hararo:
varmiga, vila! Lankovritaj mamuto kaj rinocero,
kontraste al nuda suda elefanto, rinocero kaj
hipopotamo, ne timis malvarmon.
Kelkej el nordaj bestoj scipovis gardi sin de
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malvarmo ankaŭ alimaniere: kaŝante sin en kavernoj.
Ankaŭ nutraĵon ili, nordaj bestoj, trovis en arbaro
senprobleme, ĉar tio estis ilia arbaro, ilia mondo.
Kaj jen loĝantoj de pereintaj arbaroj devis elteni
lukton kontraŭ tiuj ĉi novaj mastroj.
Ĉu mirindas ke nur malmultaj el ili sukcesis
postvivi!
Kaj homo? Kio okazis pri homo?
Certe homo postvivis, ĉar se li ne postvivus, vi ne
legus tiun ĉi libron.
Al homoj, kiuj loĝis en varmaj landoj, ne estis
problemo resti vivaj, kvankam ankaŭ tie klimato ekestis
pli malvarmeta.
Pli malbona stato trafis loĝantojn de tiuj lokoj, kiuj
spertis tutan teruron de la glacia invado.
Tremante kaj klakante per la dentoj, kunpremiĝante
por varmiĝi kaj varmigi la idojn, renkontis ili ĉiujare
teruran por ili vintron.
Malsato, severaj malvarmoj kaj sovaĝaj bestoj
minacis al homoj per pereo.
Se homoj povus konscii tion kio okazas ĉirkaŭe, al
ili ŝajnus, verŝajne, ke proksimiĝas fino de mondo.

1. 4. 3.
Fino de la mondo
Oni jam ne unufoje profetis finon de la mondo.
Dum mezepoko, kiam super tero aperadis vosta
kometo, homoj, krucsignante sin, diris:
– Proksimiĝas mondfino.
Kiam epidemio de pesto – «nigra morto» –
malplenigis setlejojn, kaj plenigis tombejojn, homoj
diris:
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– Proksimiĝas mondfino.
Dum maltrankvila tempo de malsato kaj milito,
superstiĉaj homoj time flustris:
– Proksimiĝas mondfino...
Tamen mondfino ne venis.
Nun ni scias ke kometo aperas tute ne por profeti al
homoj ties estonton. Kometo, ĉirkaŭirante Sunon, iras
sian vojon, kaj al ĝi ne tre gravas kion povas pensi pri
ĝi superstiĉaj loĝantoj de Tero.
Ni scias ankaŭ ke malsato, epidemio kaj eĉ milito –
tio ne estas fino de la mondo. Gravas koni kaŭzon de la
plago. Kaj se oni konas la kaŭzon, estas pli simple
kontraŭstari ĝin.
Tamen mondfinon profetas ne nur malkleraj homoj.
Estas ankaŭ sciencistoj kiuj profetas finon kaj al la
mondo, kaj al homaro. Kelkaj el ili asertas, ekzemple,
ke homaro pereos pro manko de brulaĵoj. Kaj ili pruvas
tion per nombroj.
Malpliiĝas rezervoj da karbo sur nia planedo, pli kaj
pli maldensiĝas arbaroj, kaj nafto sufiĉos apenaŭ nur
por kelkaj centjaroj. Kiam sur Tero finiĝos brulaĵo,
haltos maŝinoj de uzinoj, ĉesos funkcii trajnoj,
mallumiĝos hejmoj kaj stratoj. Plimulto da homoj
pereos pro malvarmo kaj malsato, kaj la restintoj
revenos en staton de primitivaj sovaĝuloj.
Jes, kion diri, terura bildo!
Tamen ĉu estas ĝi ĝusta?
Rezervoj da brulaĵo en sino de tero estas enormaj,
kaj ĝis nun ne tre bone konataj.
Geologoj malkovras novajn kaj novajn rezervojn da
karbo kaj nafto. Arbarojn oni ne nur elhakas, sed ankaŭ
plantas.
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Tamen eĉ se vere venos iam fino al rezervoj de
brulaĵoj, ĉu estos tio mondfino?
Ne, ne estos.
Ja brulaĵo ne estas sola fonto de varmo kaj energio
sur Tero. Plej ĉefa fonto de energio estas Suno. Kaj oni
povas ne dubi ke al tempo kiam elĉerpiĝos rezervoj da
brulaĵo, homoj sukcesos devigi Sunon, por ke ĝi pelu
t ra j n o j n , l u m i g u d o m o j n k a j s t ra t o j n , f u n k c i i g u
maŝinojn, kaj eĉ kuiru tagmanĝojn. Ja ankaŭ nun
ekzistas unuaj eksperimentaj sunaj elektrostacioj kaj
unuaj sunaj kuirejoj.
– Tamen permesu, – diras homoj kiuj rapidas
entombigi la mondon, – ja ankaŭ Suno iam
malvarmiĝos. Jam nun ĝi estas ne tiom varmega kaj
brila kompare al kelkaj junetaj steloj. Pasos miliardoj
da jaroj, temperaturo de Suno malleviĝos, kaj tiam
ankaŭ sur Tero estos pli malvarme.
P o t e n c a j g l a c i a j t o r e n t o j f o r v i ŝ o s d e Te r o
malfortikajn konstruaĵojn de homo. Blankaj ursoj
vagados kie nun kreskas palmoj. Kaj tiun plagon homoj
ne eltenos.
Certe estus tre malbone se sur Teron revenus glacia
epoko. Tamen prahomoj sukcesis ja resti vivaj inter
glacikampoj! Do ĉu vere ene de la glacio pereos homoj
de estonto, armitaj per scienco kiu estos senkompare
pli fortika ol la nuna?
Eblas eĉ nun diri kion ili faros por venki malvarmon.
Helpe al sunaj radioj ili alvokos atoman energion, kiu
troviĝas en sino de materio.
Atoma energio finiĝos neniam, oni devas nur trovi
rimedon liberigi ĝin.
Tamen venis jam tempo reveni el tiu ĉi tre
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malproksima estonto en estinton, al praa homo.

1. 4. 4.
Komenco de la mondo
Se homo ne rompus ĉenojn, kiuj alforĝis ĝin al la
intima arbaro, pereo de arbara mondo estus ankaŭ lia
pereo.
Tamen mondo ne finiĝadis, mondo nur ŝanĝiĝadis.
Finiĝadis malnova mondo, komenciĝis la nova.
Por resti viva en tiu ĉi nova, ŝanĝita mondo, ankaŭ
homo devis ŝanĝiĝi. Antaŭa nutraĵo malaperis, oni devis
trovi manieron akiri la novan. Malmolaj piceaj kaj pinaj
strobiloj ne taŭgis al homaj dentoj, kaj ne povis
anstataŭigi sukajn fruktojn de sudaj arbaroj.
Anstataŭ varma periodo venis la malvarma. Suno
kvazaŭ perfidis Teron, oni devis trovi rimedon vivi sen
ĝia varmiga lumo.
Aliiĝi, dum plej mallonga tempo aliiĝi!
El ĉiuj vivaj estaĵoj tion kapablis nur homo.
Ja homo, ĝis tiu tempo, lernis jam tiel ŝanĝi sin,
kiel neniu besto.
Rivalo de homo – sabrodenta tigro – ne sukcesis
kreskigi sur si vilan hararon, sed homo sukcesis: por tio
li devis nur mortigi urson, kaj depreni ĝian felon.
Sabrodenta tigro ne scipovis bruligi fajron, sed
homo scipovis: ja li konis jam uzi ĝin.
Homo elkreskis tiel, ke li scipovis jam ŝanĝiĝi, kaj
ŝanĝi la naturon.
Kaj kvankam de tiam pasis jam multaj miljaroj, oni
ankaŭ nun povas vidi kion ĝuste ŝanĝis tiama homo en
la naturo, kaj kiel li, homo, ŝanĝiĝis mem.
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1. 4. 5.
Libro kun ŝtonaj paĝoj
Tero kuŝas sub niaj piedoj kiel granda libro.
Ĉiu tavolo de tera krusto, ĉiu tavolo de diluvioj – tio
estas paĝoj de la libro.
Ni loĝas sur plej supra kaj plej lasta el la paĝoj.
Unuaj paĝoj de la libro, kiuj troviĝas ie tre profunde,
sternas fundon de oceanoj, kaj bazojn de kontintoj.
Ni ankoraŭ ne atingis tiujn unuajn paĝojn, tiujn
unuajn ĉapitrojn de la tera libro. Dume ni povas nur
konjekti kio estas skribita tie.
Tamen ju pli proksimaj, pli atingeblaj estas al ni
paĝoj de tiu libro, des pli facile estas al ni legi ilin.
Iuj el la paĝoj, bruldifektitaj kaj malebenitaj per
varmega lafo, rakontas al ni kiel super tero elkreskis
montaj ĉenoj. Aliaj paĝoj diras al ni kiel leviĝante kaj
malleviĝante, terkrusto igis marojn disflui, kaj denove
kuntiriĝi.
Post tiuj paĝoj, post tavoloj blankaj kiel maraj
konkoj, el kiuj ili konsistas, iras paĝoj nigraj kiel karbo.
Tamen tio vere estas karbo. En ĝia nigra dikeco oni
povas legi historion de tiuj potencaj arbaroj kiuj iam
kreskis sur Tero.
En kelkaj lokoj, kvazaŭ ilustraĵoj, renkontiĝas
spuroj de arbaj folioj, aŭ ostoj de bestoj, kiuj loĝis en
kreskaĵejoj, transformiĝintaj poste je karbo.
Tiel, legante paĝon post paĝo, ni povas pe-legi
tutan historion de Tero. Kaj nur sur plej lastaj, plej
supraj paĝoj aperas finfine nova heroo – homo.
Komence oni povas opinii ke ne li estas ĉefa heroo de la
majesta libro. Li ŝajnas esti duagrada rolulo kompare
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kun tiuj grandeguloj estiel antikva giganta elefanto aŭ
rinocero. Tamen ju pli poste, des pli kuraĝe la nova
heroo eliras sur la unuan lokon.
Kaj jen venas tempo kiam homo iĝas ne nur heroo
de la majesta libro, sed ankaŭ unu el ĝiaj aŭtoroj.
Jen en tranĉaĵo de rivera teraso, inter sedimentoj
de glacia periodo, klare videblas nigra strio.
Tiu nigra strio en la majesta libro estas desegnita
per ligna karbo. Kiel, subite, aperis tavolo da ligna
karbo inter sablo kaj argilo? Ĉu tio estas restaĵoj de
arbara incendio?
Tamen restaĵoj de arbara incendio kovras grandan
spacon, sed tiu ĉi karba linio estas tre mallonga. Tiun
etan tavolon da karbo povis lasi nur lignofajro.
Kaj lignofajron povis bruligi nur homo.
Krom tio ĉi tie, apud la lignofajro, oni trovas ankaŭ
aliajn spurojn de homaj manoj: ŝtonajn ilojn kaj
splititajn ostojn de bestoj, mortigitaj dum ĉasado.
Lignofajro kaj ĉasado – jen kio savis homon dum
ofensivo de glacioj.

1. 4. 6.
Homo eliras el arbaroj
En severaj nordaj arbaroj homo preskaŭ ne havis
kion kolekti. Kaj jen li komencas vagadi en arbaroj kaj
serĉi tiun predon kiu ne kuŝas surloke, ne atendas kiam
oni deprenu ĝin, sed forkuras, kaŝiĝas kaj
kontraŭstaras.
Eĉ en varmaj landoj – ankaŭ tie homo pli kaj pli
ofte aldonas viandon al sia nutrado.
Viando estis pli satiga, viando donis pli da forto, kaj
pli da tempo por laboro. Ankaŭ grandiĝanta cerbo de
!77

homo postulis nutran viandan manĝaĵon.
Tial ju pli bonaj iĝis iloj de homo, des pli da loko
prenis ĉasado en lia vivo.
Norde estis neeble ekzisti sen ĉasado.
Homo ne povis plu kontentiĝi per eta bestaro, li
bezonis grandan predon. Al ĉasado en nordaj arbaroj
malhelpis kaj frostoj, kaj neĝo, kaj neĝblovegoj. Do oni
devis krei longtempajn rezervojn da viando.
Kiun beston komencis do homo ĉasi?
En arbaroj loĝis ne malmultaj grandaj bestoj. En
arbaraj maldensejoj vagis cervoj, pinĉante muskojn.
Fosis arbaran grundon aproj. Tamen pli multe da
grandaj bestoj estis ne en arbaroj sed en stepoj. Tie,
sur senfinaj vastaĵoj, paŝtis sin gregoj da sovaĝaj vilaj
ĉevaloj. Gregoj da ĝibaj bovoj – bizonoj, preterkuregis
kiel tempesto, tremigante teron. Malrapide paŝante,
kiel vivaj montoj, preteriris vilaj bestoj-grandeguloj –
mamutoj.
Por praa homo tio estis movanta foriranta viando –
logaĵo kiu vokis post si.
Kaj jen, persekutante predon, homo eliras el
arbaroj, en kiuj li naskiĝis kaj adoltiĝis. Pli kaj pli
malproksimen enloĝigas homo stepojn. Spurojn de
homaj lignofajroj, de homaj ĉasaj restadejoj, ni trovas
malproksime de arbaroj, en lokoj kie ne loĝis kaj ne
povis loĝi homo–kolektanto.

1. 4. 7.
Vorto, kiun oni scipovu legi
En ĉasistaj restadejoj de praa homo ĝis nun
konserviĝis ostoj de bestoj, mortigitaj dum la ĉasadoj.
Ĉi tie estas kaj flaviĝintaj ĉevalaj ripoj, kaj kornaj
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kranioj de bovoj, kaj kurbaj kojnodentoj de aproj. Tiuj
ostoj konsistigas iam grandegajn amasojn. Verŝajne
homo longe restis sur sama loko.
Plej interesa estas tio ke inter ostoj de ĉevaloj,
aproj kaj bizonoj, troviĝas, en ĉasaj restadejoj, ankaŭ
gigantaj ostoj de mamutoj: iliaj grandegaj kranioj, iliaj
longaj arkaj ebur-dentegoj, iliaj dentoj, similaj al
raspiloj, iliaj gigantaj piedoj, apartigitaj de la korpo.
Kiom da kuraĝo kaj forto estis bezonataj por
mortigi grandegulon estiel mamuto! Tamen eĉ pli da
forto estis necesa por dispartigi ĝin, kaj poste
transporti al la restadejo. Ja ĉiu piedo pezis preskaŭ
tunon, kaj la kranio estis tia, ke en ĝi povus lokiĝi
homo.
Eĉ al nuntempaj ĉasistoj, armitaj per specifaj
elefant-fusiloj, estus malfacile venki mamuton. Tamen
ĉe praa homo forestis fusilo. Tuta lia armilo konsistis el
ŝtona tranĉilo aŭ silikpinta lanco.
Verdire, post multaj miljaroj, ŝtona armilo ŝanĝiĝis,
ekestis pli akra kaj pli efika. Antaŭ ol fari ŝtonan
tranĉilon, aŭ pikan finaĵon, homo forbatas de ŝtono la
supran krusteton, poste li forigas la malebenaĵojn,
splitas la ŝtonon je lamenoj, kaj el tiuj lamenoj faras,
fine, tian klingon kiun li bezonas.
Por fari tranĉilon el tia ne tre taŭga, necedema
materialo estiel siliko, estas necesa enorma scipovo.
Tial, farinte ŝtonan ilon, homo ne forĵetas ĝin post
laboro, sed atente gardas kaj korektas, akrigas ĝin,
kiam ĝi malakriĝas. Homo aprezas ilon, ĉar li aprezas
sian laboron, sian tempon.
Tamen kiom ajn oni penu, ŝtono restas ŝtono. Praa
lanco – ligna stango kun silika pinto, – estis malbona
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ilo kiam oni devis okupiĝi pri besto estiel mamuto. Ja
mamuto estis vestanta dikan haŭton, same al kirasŝipo,
kiu vestas ŝtalon.
Tamen homo ĉasis mamutojn. Pri tio atestas ties
kranioj kaj ebur-dentegoj, trovitaj en restadejoj.
Tamen kiel praa ĉasisto venkis mamuton? Tion
povas kompreni nur tiu kiu scipovas legi vorton
«homo», kiu prononcas «homo», sed pensas «homoj».
Ne homo sed homa komunumo pe-lernis, per
komunaj penoj, fari ilojn, ĉasadi, akiri fajron, konstrui
domojn, prilabori teron. Ne homo, sed homa
komunumo, per milionpersona laboro, kreis kulturon
kaj sciencon.
Homo-solulo restus nura besto.
Komunuma laboro transformis beston je homo.
Estas libroj en kiuj praa ĉasisto estas prezentata
estiel iu Robinsono, kiu, per sia persista laboro atingis
ĉion.
Tamen se homo vere estus tia Robinsono-solulo, se
homoj vivus estiel apartaj familioj, sed ne komunume,
ili neniam iĝus homoj kaj kreus kulturon.
Ja vera Robinsono vivis tute ne kiel rakontas Defo
(Defoe). Estiel bazon por sia verko Defo prenis
historion de unu matroso, kiu vere ekzistis iam. Tiu
matroso estis inicianto de surŝipa ribelo. Oni elŝipigis la
ribelulon sur etan neloĝatan insulon meze de oceano.
Kiam, post multaj jaroj, la insulon vizitis vojaĝantoj, ili
trovis tiun solan loĝanton de la insulo tute sovaĝintan.
La maljuniĝinta matroso preskaŭ perdis parolkapablon,
kaj pli similis beston ol homon.
Eĉ al nuna homo-solulo ne estas simple resti homo.
Des pli tio koncernas praajn homojn!
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Ilin homigis nur tio ke ili loĝis kune, ĉasadis kune,
kune produktis ilojn.
Per tuta hordo persekutis homoj mamuton. Ne unu
siliklanco, sed dekoj da ili enpikiĝis la vilajn flankojn.
Homa grego persekutis la mamuton kiel multpieda kaj
multmana estaĵo. Ĉi tie laboris ne nur dekoj da manoj,
sed ankaŭ dekoj da kapoj.
Mamuto estis multfoje pli granda kaj pli forta ol
homo, sed homoj estis pli ruzaj.
Mamuto estis tiom peza, ke ĝi senprobleme scipovis
piedpremi homon. Tamen homoj ekuzis ĝuste tiun
pezon por venki la grandegulon, kiun malfacile eltenis
tero.
Ĉirkaŭiginte mamuton, homoj bruligis stepon.
Freneziĝinta pro brilo de la flamo, kun felo, difektita kaj
fumanta, kuris mamuto kien pelis ĝin fajro. Tamen la
fajro pelis ĝin – laŭ malica intenco de homo – rekte en
marĉon. Trafinte molan grundon mamuto enŝlimiĝis kiel
ŝtona domo, konstruita sur marĉo. Tremegante aeron
per la tondra muĝo mamuto penis eltiri el la ŝlimejo jen
tiun, jen alan piedon. Tamen tio venigis nur al tio ke ĝi
eĉ pli enprofundiĝis.
Tiam al homoj restis nur finmortigi ĝin.
Enpeli kaj mortigi mamuton ne estis facile. Tamen
eĉ pli malfacile estis transporti ĝin en la restadejon.
Restadejo troviĝis kutime sur alta, neinundata bordo de
rivero. Rivero trinkigis homojn, ĝiaj malprofundejoj kaj
bordoj provizis ilin per ŝtono – materialo por laboro.
Do oni devis tiri la mamuton supren, el la plej
malalta marĉa loko.
Tiam denove eklaboris ne duopo da manoj, sed
dekoj da ili. Per ŝtonaj akrapintaj iloj homoj tolereme
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hakis, tranĉis, segis la dikan haŭton, firmajn tendenojn,
potencajn muskolojn de mamuto. Spertaj homoj –
maljunuloj – montris kie oni devas tranĉi por pli rapide
apartigi la kranion kaj piedojn disde la korpo. Kaj, fine,
dividinte la korpon je pecoj, homoj komencis transporti
ilin supren, al la restadejo.
Helpante al si per krioj, por ke la laboro estu pli
orda, dekoj da homoj trenis grandegan vilan piedon aŭ
kapon kun longa rostro, kiu tiriĝis sur tero.
Ŝvitaj, senfortaj, atingis ili sian restadejon. Tamen
kiu jubilo komenciĝis tie poste! Homoj sciis ke mamuto
– tio estas granda festeno, kiun ili atendis jam delonge.
Ili sciis ke mamuto – tio estas rezervoj da manĝaĵo por
multaj multaj tagoj.

1. 4. 8.
Fino de la konkuro
Konkuro de homo kontraŭ aliaj bestoj finiĝis: homo
venis al finiwo estiel venkinto, superinte plej grandan el
ili.
Kvanto da homoj sur tero ekis grandiĝi pli kaj pli
rapide. Post ĉiu centjaro, post ĉiu miljaro homoj estis
pli kaj pli multnombraj. Tiel, finfine, ili loĝigis tutan
Teron.
Okazis kio povis okazi pri neniu alia besto.
Ĉu kapablas leporoj, ekzemple, multiĝu same
senhalte kiel homoj?
Certe ne. Ja tuj kiam leporoj plimultiĝus,
komenciĝus plimultiĝo de lupoj. Kaj lupoj jam mem
zorgus pri denova malplimultiĝo de leporoj.
Kvanto da sovaĝaj bestoj ne povas do pligrandiĝi
senfine. Estas iu limo, transiri kiun estas malfacile al ili.
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Homo jam delonge disŝiris multajn ĉenojn, per kiuj
estis ligitaj tiuj bestoj kiel li. Lerninte fari ilojn li
komencis manĝi tiujn manĝaĵojn, kiujn li ne manĝis
antaŭe, kaj igis naturon esti pli bonvola al si. Kie
antaŭe povis nutriĝi unu homa grego, nun povis
kunekzisti kaj du kaj tri da ili.
Kaj poste, kiam homo komencis ĉasi grandajn
bestojn, li eĉ pli disvastigis sian lokon en naturo.
Nun homo ne devis paŝti sin, kolektante kreskaĵan
nutraĵon. Anstataŭ li paŝtiĝis bizonoj, ĉevaloj kaj
mamutoj. Iliaj gregoj vagadis sur stepoj, manĝante
montojn da kreskaĵoj. Tago post tago, jaro post jaro
peziĝis ili, tranformante tonojn da herboj en
kilogramojn da viando. Do kiam homo mortigis bizonon
aŭ mamuton, li tuj akiris rezervojn da materio kaj
energio, kiuj kreiĝis dum multaj jaroj.
Kaj rezervoj estis tre bezonataj. Dum ŝtormoj,
neĝventegoj kaj frostoj ne eblis serĉi nutraĵon. Ja pasis
jam beata tempo kiam estis varme kaj vintre, kaj
somere.
Tamen unu ŝanĝo posttiris la alian.
Post kiam homo komencis fari rezervojn, li devis iĝi
malpli vagema. Ja oni ne povis tiru post si korpon de
mamuto.
Ankaŭ pro aliaj kaŭzoj venis jam tempo ĉesi
senhejman vagadon. Antaŭe ĉiu arbo povis esti al homo
rifuĝejo por unu nokto, gardejo kontraŭ rabobestoj.
Nun homo malpli timis rabobestojn. Tamen ĉe li aperis
alia malamiko – malvarmo.
Por gardi sin de malvarmo, de neĝblovego, homo
bezonis fidindan rifuĝejon.
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1. 4. 9.
Homo konstruas duan naturon
Kaj jen, finfine, venis tempo kiam homo, en
grandega malvarma mondo, komencis konstrui por si
propran mondon, etan kaj varman. Ie ĉe eniro en
kavernon, aŭ sub alero de iu roko, li konstruas por si
ĉielon el feloj kaj branĉoj, sub kiu forestas pluvo, neĝo
kaj vento. Meze de sia eta mondo li bruligas sunon, kiu
lumas nokte kaj varmigas vintre.
Sur loko de antikvaj ĉasistaj restadejoj ĝis nun
konserviĝis kelkloke kavoj, en kiujn estis enfositaj
fostoj, subtenantaj tegmenton de lia budo. Kaj meze,
inter la fostoj, ĝis nun konserviĝis nigriĝintaj ŝtonoj,
kiuj ĉirkaŭigis fajrujon – artefaritan sunon.
La muroj jam delonge falis, disŝutiĝis, forputris.
Tamen, malgraŭ ilia foresto, eblas senhezite montri kie
ili staris. Tuta tero ene de la eta mondo parolas pri
homo – ĝia kreanto.
Ŝtonaj tranĉiloj, rompaĵoj kaj splitaĵoj de siliko,
splititaj bestaj ostoj, karbo kaj fulgo de fajrujo – ĉio tio
estas miksita kun sablo kaj argilo en tiun miksaĵon, kiu
forestas, kaj ne povas ekzisti en naturo ne tuŝita per
homo.
Tamen sufiĉas fari nur kelkajn paŝojn, eliri el la
delonge malaperinta loĝejo trans ĝiajn nevideblajn
murojn, kaj tuj malaperas ĉio kio memorigas laboron de
homo. Forestas jam iloj en tero, forestas karbo kaj
fulgo de fajrujoj, forestas ostoj.
Tiel dua naturo, kreita per homo, ĝis nun estas
apartigita, per nevidebla linio, de ĉio kio ĉirkaŭas ĝin.
Prifosante tiun teron, gardantan spurojn de homaj
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manoj, pririgardante ŝtonajn tranĉilojn kaj skrapilojn,
tuŝante delonge estingiĝintajn karbojn de fajrujo ni
klare vidas ke fino de la antaŭa mondo ne rezultis finon
por homo, ĉar homo sukcesis krei por si sian apartan
etan mondeton.

!

!
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Parto 1
Ĉapitro 5

1. 5. 1.
Unua vojaĝo en estinton
Inter iloj, trovitaj sur restadejoj de ĉasistoj, kiuj
ĉasis bizonojn kaj mamutojn, plej ofte troviĝas du
ŝtonaj iloj: unu – tio estas triangulaĵo, akrigita de du
flankoj, alia – duonronda plataĵo kun akrigita rando.
Estas klare ke ĉiu el tiuj iloj havis sian taskon, alie
ili ne estus tiel diferencaj.
Tamen kiel ekscii kiu tasko estis tio?
Ion oni povas diri pririgardinte la ilojn.
Tamen multe pli bone estus transportiĝi en ŝtonan
epokon, kaj pririgardi kiel homoj uzis siajn ŝtonajn
ilojn.
En romanoj oni ofte skribas: «Transiru ni je dek
jaroj malantaŭen». Bone estas al romanistoj – ili povas
laŭdezie transportiĝi kien ajn. Ankaŭ pri siaj herooj ili
povas skribi ĉion kion ili deziras.
Tamen kion faru ni, en nia vereca historio? Ja ni ne
havas rajton elpensi ion ajn. Krom tio ni devus
transportiĝi malantaŭen ne je iuj dek jaroj, sed je dekoj
da miljaroj.
Tamen oni povas penetri ŝtonan epokon.
Se vi volas fari tion, do, antaŭ ĉio, vi devas akiri
aĵojn necesajn por malproksima vojaĝo. Unue vi akiru
vojaĝan tendon, kiu tuta lokiĝas en negranda sako kune
kun sia tola planko, bambuaj munteblaj stangoj,
kojnetoj por ŝnuroj, kaj kun marteleto por enbati la
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kojnojn. Krom tendo vi bezonos ankoraŭ multon da aliaj
aĵoj: korkan kaskon por gardi la kapon de suno,
hakilon, poteton, primuson, kruĉon, kompason, mapon.
Enmetinte ĉion tion en valizon, kaj preninte kun si
fusilon (en ŝtona epoko ne eblas resti viva sen ĉasado),
direktiĝu vi en plej proksiman havenon, kaj prenu
bileton por ŝipvojaĝo.
Tamen ne diru al la kasisto ke vi veturas en ŝtonan
epokon. Se vi malkovros al li siajn intencojn, eblas ke
vi trafos ne sur ŝipon sed en frenezulejon.
Sur la bileto ne estos skribite «En ŝtonan epokon
kaj reen». Teksto estos aia, pli kutima: «Bileto ĝis
Melburno».
Ku n t i u b i l e t o p r e n u l o ko n e n o c e a n a ŝ i p o,
direktiĝanta Aŭstralion.
Post kelkaj semajnoj la vaporŝipo venigos vin al
celo de via vojaĝo.
Ja temas pri tio ke ankaŭ nun ekzistas lokoj kie
homoj laboras per ŝtonaj iloj – ekzemple en sama
Aŭstralio. Do vojaĝon en tempo eblas anstataŭigi per
vojaĝo en spaco. Ĝuste tion faras sciencistoj kiam ili
volas scii kiel vivis iamaj homoj.
Jes, en Aŭstralio ankaŭ nun estas homoj ĉe kiuj
konserviĝis ŝtonaj iloj. Do ni direktiĝu al ili, por ekscii
kiel ili laboras.
Sur sekaj kaj dezertaj stepoj, kreskitaj ie-tie per
pikaj arbustoj, ni penetru lokojn kie troviĝas restadejoj
de aŭstralianoj-ĉasistoj. Sub arboj, ĉe rivero, ni ekvidos
iliajn budojn, faritajn el arboŝeloj kaj branĉoj.
Ĉe la budoj ludas infanoj; laboras, sidante sur tero,
viroj kaj inoj. Jen maljunulo, kun granda barbo, kaj kun
vila ĉapo da haroj, demetas felon de kanguruo,
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mortigita dum ĉasado. La maljunulo laboras per
triangula ŝtona tranĉilo. Tamen tio estas ja tiu ŝtona ilo
kiu igis nin entrepreni tiun ĉi malproksiman vojaĝon.
Certe nuntempaj aŭstralianoj ne estas praaj homoj.
De praaj homoj ilin dividas miloj da generacioj. Ŝtonaj
iloj ĉe ili – tio estas konserviĝintaj restaĵoj de
pasinteco. Tamen tiuj restaĵoj de pasinteco povas
multon klarigi al ni.
Observante laboron de aŭstraliaj indiĝenoj ni vidas,
ekzemple, ke ŝtona triangulo – tio estas ilo de viro,
ĉasisto. Per tia triangulo oni finmortigas beston, dum
ĉasado, sentripigas la korpon, demetas la felon.
Po r s p e k t i u z a d o n d e a l i a a n t i k va i l o – d e
duonronda tranĉilo, estis necese veturi eĉ pli
m a l p r o k s i m e n – s u r i n s u l o n Ta s m a n i o, s u d e d e
Aŭstralio. Per tiuj tranĉiloj, tute antaŭnelonge, tiamaj
inoj tajlis vestojn, tranĉis rimenojn, skrapis felojn.
Divido de taskoj inter iloj parolas pri divido de
laboro inter homoj, kiu komenciĝis ankoraŭ dum tempo
de praaj homoj-ĉasistoj.
Laboro iĝis pli kaj pli komplika. Por sukcesi fari ĉion
oni bezonis dividi laboron. Dum viroj gvatis kaj
persekutis beston, inoj ne sidis senokupaj: ili konstruis
budojn, tajlis vestojn, kolektis radikojn, ordigis
rezervojn.
Tamen estis ankaŭ alia divido de taskoj: inter
maljunuloj kaj junuloj.

1. 5. 2.
Mezlernejo miljara
Por ĉiu laboro estas bezonata scipovo. Tamen
scipovo ne falas de ĉielo, oni devas ricevi ĝin de iu.
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Se ĉiu ĉarpentisto devus mem inventi hakilon,
segilon, rabotilon kaj, krom tio, kompreni kiel labori per
ĉiuj tiuj iloj, en mondo troviĝus eĉ ne unu ĉarpentisto.
Se por pe-lerni geografion ĉiu el ni devus
ĉirkaŭveturi tutan terglobon, denove trovi Amerikon,
esplori Afrikon, surgrimpi Evereston, prikalkuli ĉiujn
kabojn kaj terkolojn… Tamen por tio ne sufiĉus homa
vivo, eĉ se ĝi estus milfoje pli longa.
Homoj devas lerni pli kaj pli multe. Ĉiu nova
generacio ricevas de la antaŭaj pligrandiĝantan stokon
da scioj, informoj, malkovroj.
Antaŭ ducent, proksimume, jaroj okazadis ke homoj
iĝis profesoroj en aĝo de dekses jaroj. Tamen provu
oni nun ekesti profesoro en tiu aĝo!
Tu t a j n d e k j a r o j n p r e n a s d e n i l e r n a d o e n
mezlernejo. Tamen estonte homoj lernos eĉ pli longe.
Ja ĉiu jaro alportas novajn malkovrojn en ĉiu scienco.
Kaj ankaŭ nombro da sciencoj konstante kreskas. Iam
estis nur fiziko, sed nun estas kaj geofiziko, kaj
astrofiziko. Estis nur kemio, sed nun estas kaj
geokimio, kaj biokemio kaj agrokemio.
S u b p r e m o d e n ova j s c i o j s c i e n c o j k r e s k a s ,
dividiĝas kaj multiĝas, kvazaŭ vivaj ĉeloj.
En ŝtona epoko ekzistis, certe, neniu scienco.
Tiama homaro nur komencis akumuli sperton. Laboro
de homoj ne estis tiom komplika kiel nun. Tial lernado
postulis de homoj ne multe da tempo. Tamen ankaŭ
tiam oni devis lerni.
Por pe-gvati beston, por demeti la felon, por
konstrui budon, por fari ŝtonan tranĉilon – por ĉio tio
estis bezonata scipovo, majstreco.
Tamen de kie venas scipovo?
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Homo ne naskiĝas majstro, li lernas majstrecon.
Kaj ĝuste ĉi tie videblas kiel malproksimen foriris
homo de besto.
Ĉiujn siajn vivajn ilojn, kaj scipovon uzi ilin, besto
ricevas herede de siaj gepatroj, same al koloro de la
felo aŭ formon de la korpo. Porko ne devas lerni
fosadon, ĉar ĝi naskiĝas kune kun la fos-muzelo. Al
ronĝulo ne estas malfacile lerni ronĝadon kaj tranĉadon
de ligno – ja tranĉaj dentoj memstare kreskas en ĝia
buŝo. Tial ĉe bestoj forestas ne nur metiejoj, sed ankaŭ
lernejoj.
Iu ajn anasido, elirinte el la ovo, tuj komencas
kapti muŝojn kaj etajn kankrojn, kvankam neniu
instruis ĝin fari tion. Kukolidoj kreskas en malpropra
nesto sen gepatroj. Tamen kiam venas aŭtuno, ili
perfekte trovas vojon en Afrikon, kvankam neniu adolto
montris ĝin al ili.
Certe ankaŭ bestoj adoptas iujn rutinojn de la
gepatroj. Tamen tion, certe, oni ne povas nomi lernejo.
Alie statas pri homo.
Li mem faras siajn ilojn. Li ne naskiĝas kun ili. Do
scipovon uzi ilojn li ricevas ne herede de la gepatroj,
sed de instruistoj, kaj de pli spertaj pri la laboro.
Eblas ke ĉiuj maldiligentuloj estus tre kontentaj se
homoj naskiĝus kun kono de gramatikaj reguloj, kaj
kun scipovo solvi aritmetikajn taskojn. Ja tiam homoj
ne bezonus lernejojn. Tamen tio tute ne estus profite al
ili. Sen lernejoj homoj scipovus ekscii nenion novan.
Homaj scioj kaj rutinoj frostiĝus sur certa nivelo, same
al scipovoj kaj rutinoj de iu sciuro.
Feliĉe por homaro homoj ne naskiĝas kun pretaj
rutinoj. Ili instruas kaj lernas, kaj ĉiu generacio aldonas
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ion sian en komunan stokon de homa sperteco. La
sperteco konstante kreskas. Homaro daŭre forŝovas
limojn de sia nescio.
Nunaj infanoj lernas. Kaj ankaŭ homaro, tuta
homaro trapasas lernejojn, eksciante pli kaj pli da
novo.
Miljara lernejo – lernejo de produktiva laboro –
faris el homo tion kio li estas nun, donis al li kaj
sciencon, kaj teknikon, kaj arton: civilizis lin.
Lerni en la miljara lernejo homo komencis ankoraŭ
en ŝtona epoko. Maljunaj spertaj ĉasistoj instruis
junulojn al malsimpla arto de ĉasado, instruis ilin
kompreni spurojn, kiujn besto lasas sur tero, montris
kiel oni proksimiĝu al besto, por ne fortimigi ĝin.
Ankaŭ en nia tempo ĉasado postulas scipovon.
Tamen nun estas pli facile ekesti ĉasisto, inter alie ĉar
ĉasisto ne devas nun produkti sian armilon. Tamen en
ŝtona epoko ĉasistoj mem faris la klabojn, tranĉilojn,
silikpintajn lancojn. Do maljuna majstro povis multon
transdoni al junulo.
Ankaŭ ina laboro postulis lernadon. Ja ino devis esti
samtempe kaj mastrino, kaj arkitekto, kaj arbohakisto,
kaj tajloro.
En ĉiu homa hordo estis maljunaj sciantaj viroj kaj
inoj, kiuj transdonadis al junuloj sperton de sia
multjara labora vivo.
Tamen kiel oni transdonu sian sperton, sian
scipovon al aliulo?
Oni montru kaj rakontu.
Tamen por tio oni bezonas lingvon.
Bestoj ne devas klarigi al siaj idoj kiel oni uzu la
vivajn ilojn – piedojn kaj dentojn. Tial bestoj ne
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bezonas scipovon paroli.
Tamen homo bezonis paroli.
Lingvo estis bezonata kaj por komuna laboro, kaj
por transdonadi laborsperton de pli al malpli aĝaj.
Kiel parolis homo de ŝtona epoko?

1. 5. 3.
Dua vojaĝo en pasintecon
Entreprenu ni novan vojaĝon en pasintecon, sed
ĉifoje ni penu fari tion per malpli komplika maniero.
Ja vojaĝi oni povas ne nur per ŝipo, sed ankaŭ ene
de sia hejmo, restante surloke.
Kiam ni turnas regulilon de sonricevilo ni, ne
elirante el la ĉambro, momente transiĝas en diversajn
urbojn kaj landojn. Kaj, se en nia dispono troviĝas
vidricevilo, ni povas ne nur aŭdi, sed ankaŭ vidi
homojn, troviĝantajn je multaj kilometroj de ni.
Sonricevilo kaj vidrecivilo helpas al ni venki spacon.
Tamen kiel oni aŭdu kaj vidu homojn de kiuj nin
dividas ne kilometroj, sed jaroj, jaroj kaj jaroj?
Ĉu ekzistas aparato, per kiu ni povus vojaĝi en
tempo same kiel ni vojaĝas en radioondoj?
Tiu aparato ekzistas: sona kinoaparato.
Sur tolo de ekrano ni povas spekti tutan mondon –
ne nur tiun kiu ekzistas nun, sed ankaŭ tiun kiu estis
antaŭnelonge.
Jen, en Moskva placo, moviĝas kaj bruas enorma
homamaso, renkontante heroojn de Arktiko. Jen, kiel
nova satelito de Tero, pendolas en alteco blanka globo
– nacelo (hermetika kajuto) de stratostato.
Tamen kinoaparato – tio estas ŝipo kiu forportos nin
en pasintecon nur ĝis tiu jaro kiam ĝi mem estis kreita.
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Tamen kreita ĝi estis tute antaŭnelonge.
Unuaj sonaj filmoj aperis en jaro 1927.
Poste, en nia «tempa vojaĝo», ni devos ŝanĝi
ŝipojn, kaj la ŝipoj estos malpli kaj malpli bonaj: de
vaporŝipo ni transiru sur velŝipon, de velŝipo – sur
simplan boaton.
Jen ekrano de muta kino. Ni vidas sur ĝi
pasintecon, sed ni ne aŭdas ĝin.
Jen fonografo. Ni aŭdas voĉon kun ĉiuj ĝiaj vivaj
trajtoj, sed ni ne vidas la parolanton.
Kaj denove tiuj ŝipoj venigos nin nur ĝis tiuj bordoj,
de kiuj ili mem debordiĝis.
Kino ne povas montri al ni tion kio okazis ĝis jaro
1895.
Kaj fonografo veturigos nin nur ĝis jaro 1877, kiam
ĝi estis kreita.
Voĉoj mutiĝas, konserviĝante nur en literoj, en
literlinioj de libroj.
Sur fotografaĵoj, sur antikvaj dagerotipoj frostiĝas
smajloj kaj rigardoj.
Enrigardu ni malnovan familian albumon. Sub verda
velura kovrilo, kun bronzaj bukoj, ni vidos vivon de
kelkaj generacioj.
Jen, sur kartona paĝo, velkiĝinta fotaĵo de knabino,
vestita kiel oni vestigis infanojn en sepdekaj jaroj de
19-a jarcento. La knabino apogas sin sur pitoreskan
ĝardenan barilon, kiuj ekzistis nur sur subtegmentejoj
de fotistoj.
Apude, sur sama paĝo, – fianĉino en la vualo, kaj
kalva dika fianĉo en frako, metinta la manon kun ringoj
sur akurate dehakitan duonon da marmora kolono. La
fianĉo estas ne malpli ol je trideko da jaroj pli aĝa ol la
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fianĉino. Ĉe ŝi estas samaj naivaj timigitaj okuloj kiel
ĉe knabino sur najbara fotografaĵo.
Kaj jen ni vidas ŝin post kvardek aŭ kvindek jaroj.
Oni malfacile rekonas ŝin. Sub nigra punta kaptuko –
frunto, kovrita per faltoj, okuloj, rigardantaj humile kaj
lace, eniĝinta buŝo. Sur la reverso estas bildeto de
anĝeleto kun fotilo en la manoj. Transverse de la
anĝeleto estas surskribo, farita per tremanta
maljunulina mano: «Al mia kara nepino de amanta ŝin
avino».
Sur unu paĝo de la albumo prezentiĝas tuta homa
vivo. Ju pli malproksime de ni, des malpli bone
transdonas fotaĵo esprimon de la vizaĝo, turnon de la
kapo, movon de la mano.
Nuntempe ni facile kaptas per fotilo galopantan
rajdanton; naĝanton, ensaltantan basenon. Tamen
pasintece, por foti homon, oni devis sidigi lin en
specialan brakseĝon kun premiloj, kiuj fiksis lian kapon
kaj la ŝultron tiel, ke li ne povu eĉ moviĝeti. Ne mirinde
ke homoj pli similis manekenojn, ol homojn.
Jaro 1838. Post tiu limo forestas jam ankaŭ fotilo.
En posta nia vojaĝo ni devos konfidi aliajn atestantojn
de pasinteco, ne tiel senpartiajn kaj precizajn kiel
fotilo.
Po r r e k o n s t r u i p a s i n t e c o n n i d e v o s k o m p a r i
atestojn, konserviĝintajn por ni en art-galerioj, arkivoj
kaj bibliotekoj.
Tiel centoj da jaroj kaj centoj da datoj flugos preter
ni kiel nombroj sur vojfostoj.
Kaj jen denova transportil-ŝanĝo en nia vojaĝo.
Jaro 1440. Transirinte tiun limon, ni ne trovas plu
presitajn librojn. Klaran tipografian tiparon
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anstataŭigas bizara manskribo de skribisto.
Malrapide rampas sur pergameno ansera plumo de
reskribisto, kaj ni paŝaĉas kune kun ĝi en pasintecon,
paŝo post paŝo, litero post litero.
De pergameno kaj papiruso nia vojo preteriras
surskribojn sur muroj de temploj, gvidante nin en
malproksiman pasintecon.
Pli kaj pli nekomprenaj kaj enigmaj iĝas tekstoj,
lasitaj al ni per antikvuloj.
Kaj jen skriboj malaperas, voĉoj de pasinteco tute
silentiĝas.
Kio estas post tio?
Ni serĉas spurojn de homo en tero, prifosas
forgesitajn tombojn, pririgardas antikvajn ilojn, ŝtonojn
de delonge ruinigitaj loĝejoj, karbon de delonge
estingiĝintaj fajrujoj.
Tiuj restaĵoj de pasinteco rakontas al ni kiel homo
vivis, kiel li laboris.
Tamen ĉu povas ili diri al ni kiel homo parolis kaj
kiel li pensis?

1. 5. 4.
Lingvo senlanga
En profundo de kavernoj, sur ĉasistaj restadejoj de
praaj homoj oni nemalofte trovas ankaŭ ilin mem, aŭ,
pli ĝuste, tion kio restis de ili.
En Krimeo, en jaro 1924, arkeologoj trovis en
kaverno Kiik-Koba ostojn de praa homo. Li estis
enterigita en ortangulan kavon meze de la kaverno.
Apude, sub alero de rokoj, oni trovis ostojn de cervo,
kaj ŝtonajn ilojn.
Saman restadejon de homoj, loĝintaj komence de
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ŝtona epoko, oni trovis ankaŭ en Uzbekio, en kaverno
Teŝik-Taŝ.
Praaj ĉasistoj dispoziciiĝis ĉi tie sur deklivo de
montfendo. Ili estis, verŝajne, lertaj homoj. Ilia ĉefa
predo estis monta kapro, atingi kiun estas ne tro
simple.
En la kaverno, krom ŝtonaj iloj kaj ostoj de bestoj,
oni trovis kranion kaj ostojn de okjara, proksimume,
infano.
Restaĵojn de homoj, loĝintaj komence de ŝtona
epoko, oni trovas en ĉiuj partoj de mondo, krom
Ameriko.
Laŭ nomo de valo Neander, kie okazis unu el unuaj
tiaj trovaĵoj, sciencistoj nomas homojn de tiu tempo
«neandertaloj».
Ankaŭ ni nomu nian heroon «neandertala homo».
Estas ja necese doni al li novan nomon, ĉar li signife
aliiĝis dum tiuj centmiloj da jaroj, kiuj dividas lin de
pitekantropo.
Lia dorso rektiĝis, la manoj ekestis pli moveblaj, la
vizaĝo ekestis pli simila al la homa.
Kutime romanistoj detale, ne ŝparante kolorojn,
p r i s k r i b a s e k s t e ra j n t ra j t o j n d e s i a h e r o o : t i e s
«brilantajn» okulojn, ties «fieran aglan nazon», ties
harojn, «nigrajn kiel flugilo de korvo». Tamen ili neniam
parolas pri volumeno de ties kranio.
Ni troviĝas en alia stato. Krania volumeno de la
heroo havas por ni unuagradan signifon, kaj interesas
nin multe pli ol esprimo de ties okuloj, kaj brilo de ties
haroj.
Detale mezurinte kranion de neantertala homo ni
povas plezure konstati ke kvanto da ties cerbo estas pli
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granda ol tiu de pitekantropo.
Ŝajnas ke multaj miljaroj da laboro ne perdiĝis
vane. Ili ŝanĝis tutan homon, kaj pli ol ion alian – liajn
manojn kaj kapon. Ĉar la manoj devis labori, kaj la
kapo – komandi.
Okupiĝante pri iu ajn ŝtona hakilo, aldonante al
ŝtono novan formon, homo nerimarke por si mem
ŝanĝis kaj aliigis proprajn fingrojn, farante ilin pli kaj
pli lertaj kaj moveblaj, kaj sian cerbon, kiu iĝis pli kaj
pli komplika.
Rigardante neandertalan homon vi jam ne opinios
ke tio estas simio.
Tamen ĝis kiom li ankoraŭ similas simion!
Malalta frunto pendas kiel viziero super la okuloj.
Oblikve metitaj dentoj elstaras antaŭen.
Frunto kaj mentono – jen kio diferencas
neandertalon de ni. Lia frunto forkuras malantaŭen, kaj
la mentono apenaŭ rimarkeblas.
En tiu kranio, preskaŭ senfrunta, mankas iuj partoj
de cerbo, kiujn havas nuna homo. Kaj suba makzelo,
kun oblikve detranĉita mentono, ankoraŭ ne estas
adaptitaj por homa parolo.
Homo kun tia frunto kaj tia makzelo ne povis pensi
kaj paroli same al ni.
Tamen li devis paroli. Tion postulis komuna laboro.
Kiam homoj laboras kune, ili devas interkonsenti pri la
laboro. Homo ne povis atendi kiam ĉe li disvolviĝos
mentono, kaj disvastiĝos makzelo. Ja atendi tion oni
devus milojn da jaroj.
Kiel do tiu homo esprimis sin?
Li esprimis sin kiel povis, – per tuta sia korpo. Ĉe li
forestis ankoraŭ specifa parolorgano, tial li parolis tuta:
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parolis ĉiuj muskoloj de lia vizaĝo, parolis ŝultroj,
parolis piedoj, tamen plej multe parolis manoj.
Ĉu okazis al vi konversacii kun hundo? Kiam hundo
penas klarigi ion al sia mastro, ĝi enrigardas ties
okulojn, ĝi puŝas lin per sia nazo, ĝi metas sian piedon
sur ties genuon, ĝi svingas la voston, ĝi tiriĝas kaj
oscedas pro la senpacienco. Ĝi ne povas paroli per
vortoj, tial ĝi devas paroli tutkorpe – de pinto de la
nazo ĝis finaĵo de la vosto.
Praa homo ankaŭ ne scipovis paroli per vortoj.
Tamen li havis manojn, kiuj helpis al ll kompreniĝi kun
aliaj homoj. Ja per manoj li laboris, kaj lingvo estis
bezonata ĝuste por laboro.
Anstataŭ diri «haku», homo svingis la manon;
anstataŭ diri «donu» – li etendis la manplaton;
anstataŭ diri «iru ĉi tien» – li allogis al si. Kaj dum tio li
eĉ helpis al siaj manoj per la voĉo: muĝis, bovblekis,
kriis, por allogi atenton de la kunkonversacianto, por igi
lin spekti la gestojn.
Tamen de kie ni scias tion?
Ĉiu rompaĵo de ŝtona ilo, trovita en tero, estas
rompaĵo el pasinteco. Tamen kie oni trovu rompaĵojn de
gestoj? Kiel rekonstrui movojn de delonge malaperintaj
manoj?
Tio estus neebla, se praaj homoj ne estus niaj
praavoj, kaj ne lasus al ni, nuntempaj homoj, iun ajn
heredaĵon.

1. 5. 5.
Gestoj-bildoj
Antaŭ nelonge Moskvon vizitis indiano. Tiu indiano,
el tribo nemepu, kio signifas «trapikitaj nazoj», tute ne
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memorigis per sia aspekto indianojn de Fenimor Kuper
( J a m e s Fe n i m o r e C o o p e r ) , a r m i t a j n p e r b a t a l a j
hakiletoj.
La gasto el Ameriko ne plibeligis sian kapon per
plumoj. Li estis vestita same kiel ni ĉiuj, kaj
konversaciis same libere kaj angle, kaj per lingvo de sia
tribo.
Tamen, krom tiuj du lingvoj, li konis ankoraŭ la
trian, kiu konserviĝis ĉe indianoj de tre antikva tempo.
Tio estas lingvo plej simpla en mondo. Se vi volus
pe-lerni ĝin, vi ne bezonus okupiĝi pri deklinacio kaj
konjugacio. En ĝi tute forestas gramatikaĵoj estiel
participoj, delonge pasintaj tempoj, kaj gerundioj, kiujn
estas tiom malfacile alproprigi al kelkaj el ni. Pe-lerni
prononcadon ankaŭ ne estus problemo, ĉar vi bezonus
prononci nenion.
Lingvo kiun scipovis la alveturinta indiano estis
lingvo ne sona sed gesta.
Se vi provus kompili vortaron de tiu lingvo, la
rezulto estus proksimume tia:

1. 5. 6.
Paĝeto el vortaro de gestoj
Pafarko. – Unu mano tenas nevideblan pafarkon, la
alia streĉas la nevideblan kordon.
Vigvamo. – du-dekliva tegmento, montrata per
krucigitaj fingroj.
Blanka homo. – Movo de manplato transverse al la
frunto, kio devas indiki randaĵon de ĉapelo.
Lupo. – Mano kun du fingroj etenditaj antaŭen kiel
du oreloj.
Leporo. – Sama mano kun du etenditaj fingroj kun
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aldona gesto desegnanta arkon. Tio estas du longaj
oreloj kaj ronda lepora dorso.
Fiŝo. – Manplato turnita randen, kaj movata en aero
zigzage. Tio devas prezenti fiŝon kiu naĝas, batante la
voston jen dekstren, jen maldekstren.
Rano. – Fingroj, kunigitaj pinĉe, kaj saltantaj sur la
korpo.
Nubo. – Du pugnoj super la kapo, prezentantaj
supre pendantan pluvnubon.
Neĝo. – Samaj du pugnoj, kiuj malrapide
malstreĉiĝas kaj malleviĝas, balancante, kiel flirtantaj
neĝeroj.
Pluvo. – Samaj du pugnoj, kiuj malstreĉiĝas kaj
falas rapide.
Stelo. – Du fingroj, kiuj jen kuniĝas, jen disiĝas
alte super la kapo, prezentante trembrilon de stelo.
Ĉi tie ĉiu signo estas bildeto, kiun vi desegnas en
aero per la manoj.
Same al plej antikvaj skriboj, kiuj estis ne literoj
sed bildetoj, ankaŭ antikvaj gestoj, eble, estis gestojdesegnoj.
Certe gesta lingvo de nunaj indianoj ne estas tiu
lingvo kiun parolis praaj homoj. En lingvo de indianoj
oni povas trovi, krom antikvaj gestoj, ankaŭ tiujn kiuj
ne povis ekzisti ĉe praaj homoj. Jen, ekzemple, gestoj
kiujn oni ekuzis antaŭ tre nelonge:
Aŭto. – Vi rond-movas la manojn, prezentante du
radojn. Kaj poste aspektigas kvazaŭ vi uzas stirilon.
Trajno. – Samaj du radoj kun aldona onda movo de
la mano, prezentanta fumon el tubo de
vaporlokomotivo.
Tio estas plej novaj gestoj. Kaj, apud ili, ni trovas
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en vortaro de gestoj ankaŭ tiujn kiuj, eble, venis al ni
de praaj homoj. Jen ili estas:
Fajro. – Onda supreniĝanta man-movo – fumo,
leviĝanta de lignofajro.
Laboro. – Manplato kiu hakas aeron.
Kiu scias, eble ankaŭ praaj homoj hakis aeron per
la manplato, kiam volis diri:«Laboru». Ja unua ilo estis
hakilo. Labori kaj haki estis samo.

1. 5. 7.
Nia propra lingvo de gestoj
Lingvo de gestoj konserviĝis ankaŭ ĉe ni.
Kiam ni volas diri «jes», ni ne ĉiam diras «jes», ni
ofte limigas nin per kapoklino.
Kiam ni volas diri «tie» aŭ «tien», ni montras per
fingro. Ĉe ni estas eĉ specifa parolanta fingro, kiu
nomiĝas ĝuste tiel «montra».
Kiam ni salutas, ni kliniĝas. Ni balancas la kapon, ni
levas la ŝultrojn, ni dismovas la manojn, ni kuntiras la
brovojn, ni mordetas la lipojn, ni minacas per fingro, ni
frapas tablon, ni stamfas per la piedo, ni svingas la
manon, ni kaptas la kapon, ni premas manon al sia
brusto, ni malfermas la brakojn, ni etendas la manon,
ni sendas adiaŭajn kisojn.
Jen tuta konversacio, en kiu forestas eĉ vorteto.
Kaj tiu «senlanga lingvo», lingvo de gestoj, ne
volas foriri. Kaj ĝi havas eĉ avantĝojn. Iam per unu
gesto oni povas esprimi pli ol per tuta parolado. Bona
aktoro povas dum duonhoro diri eĉ ne vorton. Liaj
brovoj, okuloj, lipoj diras pli ol centoj da vortoj.
Certe oni ne trouzu lingvon de gestoj.
Ĉu valoras per manoj kaj piedoj esprimi tion kion
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eblas diri per vortoj! Ja ni ne estas praaj homoj. Stamfi
per piedo, eligi langon, montri iun per la fingro – tio
estas kutimoj, de kiuj ni prefere liberiĝu.
Tamen okazas ke «senlanga lingvo» estas tute
neanstataŭebla.
Ĉu okazis al vi vidi kiel de ŝipo al ŝipo oni
transdonas signalojn per svingo de flagoj? Ja ĝis kiom
laŭta voĉo estus bezonata por superi batojn de vento,
bruon de ondoj, kaj iam eĉ kanonajn pafojn! En tiuj
okazoj orelo rifuzas servi al homo, kaj helpe al ĝi venas
okulo.
Ankaŭ vi mem tre ofte uzas «senlangan lingvon».
Kiam, dum leciono, vi volas diri ion al la instruisto, vi
levas la manon. Kaj vi agas ĝuste: Ja estus neeble
instrui kaj lerni se ĉiuj lernantoj parolus samtempe.
Ŝajnas do ke lingvo de gestoj estas ne tiel
malbona, se ĝi ekzistis tiom da miljaroj, kaj ĝis nun
estas bezonata al homoj.
Sona lingvo venkis, sed ĝi ne ĝisfine elpuŝis
antikvan lingvon de gestoj. Venkito ekestis servanto de
la venkanto. Ja ne hazarde lingvo de gestoj konserviĝis
ĉe multaj popoloj estiel lingvo de subuloj, servantoj, de
homoj pli junaj.
En armenaj vilaĝoj de Kaŭkazo, antaye, ino ne
rajtis konversacii kun fremduloj per sona lingvo. Ŝi
devis interkompreniĝi kun ili per la manoj. Lingvo de
gestoj estis trovita kaj en Siriio, Iranio, kaj en multaj
aliaj lokoj.
En Iranio, ekzemple, servistoj en kortego de ŝaĥo
rajtis konversacii per vortoj nur kun egalaj al si. Tiuj
malfeliĉuloj estis senigitaj je «voĉrajto» en laŭlitera
senco de tiu ĉi vorto.
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Tiel ni, nune, trovas restaĵojn de delonge
malaperinta pasinteco.

1. 5. 8.
Homo perlaboras al si cerbon
Ĉiu besto en arbaro atente priaŭskultas kaj
pririgardas milojn da signaloj, kiuj venas al ĝi de ĉiuj
direktoj.
Jen ekknaris branĉo – tio, eble, kaŝiras malamiko,
necesas do forkuri aŭ prepariĝi al la defendo.
Frapis tondro, vento trakuris la arbaron, deŝirante
foliojn, – necesas kaŝiĝi en siaj nestoj de proksimiĝanta
ŝtormo.
De tero, odoranta per fungoj kaj putrantaj folioj,
venteto alportis apenaŭ rimarkeblan odoron de ĉasaĵo –
necesas elgvati kaj kapti la predon.
Ĉiu susuro, ĉiu odoro, ĉiu spuro en herboj, ĉiu krio
aŭ fajfo signifas ion, do postulas ion.
Ankaŭ praa homo priaŭskultis signalojn, kiujn
mondo sendis al li. Tamen krom tiuj signaloj li, post
nelonge, ellernis kompreni ankaŭ aliajn signalojn,
signalojn kiujn sendis al li homoj de ties hordo.
Ie en arbaro ĉasisto trovis spuron de cervo. Per
svingo de mano li sendas signalon pri tio al aliaj
ĉasistoj, kiuj postiras lin. Ili ankoraŭ ne vidas la beston,
sed la signalo igas ilin streĉiĝi, kaj pli forte kunpremi la
armilon, kvazaŭ ili ekvidis jam antaŭ si branĉajn
kornojn kaj streĉitajn orelojn de cervo.
Spuro de besto sur tero – tio estas signalo.
Svingo de mano, parolanta pri trovita spuro, – tio
estas signalo pri signalo.
Ĉiufoje kiam iu el ĉasistoj trovas spuron sur tero aŭ
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aŭdas susuron de ŝteliranta besto, li sendas signalon
pri tiu signalo al aliaj homoj de la hordo.
Tiel al signaloj, kiujn sendis al homo naturo,
aldoniĝis parolo – «signaloj pri signaloj», kiujn sendis
al homo ties hordo.
Komence tio estis nur gestoj kaj krioj. Tiuj
«signaloj pri signaloj», akceptitaj per okuloj kaj oreloj,
iris en cerbon de homo, kiel en centran telefonan
stacion. Ricevinte «signalon pri signalo» – «la besto
proksimiĝas», la cerbo tuj donis ordonon: al la manoj –
pli forte manpremi la lancon, al la okuloj: – pli atente
ekrigardi la foliaron, al la oreloj: – pli bone aŭskulti
arbarajn grincojn kaj susurojn. Besto ankoraŭ ne estis
videbla aŭ aŭdebla, sed la homo estis jam preta
renkonti ĝin.
Ju pli da gestoj kaj eksklamacioj uzadis la tribo,
des pli ofte venadis en homan cerbon «signaloj pri
signaloj», des pli da laboro estis al «centra stacio», kiu
troviĝas en frunta parto de homa kranio. Tial la «centra
stacio» devis pli kaj pli disvolviĝi. En cerbo aperis pli da
novaj ĉeloj, pli komplika iĝadis ligo inter tiuj ĉeloj.
Cerbo kreskis, pligrandiĝis ĝia volumeno.
Ĉe neandertalo volumeno de cebo estas je 400–500
kubaj centimetroj pli granda ol ĉe pitekantropo. Cerbo
de homo disvolviĝis, homo lernis pensi.
Kiam li vidis aŭ aŭdis signalon, kiu signifas «suno»,
li pensis pri suno, kvankam ĉi-momente povis esti
profunda nokto.
Kiam oni montris al li ke necesas iri kaj alporti
lancon, li pensis pri lanco, ankaŭ eĉ se la lanco ne
troviĝis apude.
Komuna laboro instruis homon paroli, kaj pe!104

lerninte paroli li pe-lernis ankaŭ pensi.
Homa cerbo ne estas donaco de naturo. Homo
perlaboris ĝin per propraj manoj.

1. 5. 9.
Kiel lango kaj mano interŝanĝis la rolojn
Dum iloj estis malmultaj, dum sperto de homo estis
negranda, por transdoni la sperton estis sufiĉaj plej
simplaj gestoj. Tamen ju pli komplika iĝis laboro, des
pli komplikaj iĝis la gestoj. Por ĉiu aĵo estis bezonata
sia gesto, gesto kiu precize priskribas, bildigas tiun
aĵon. Aperas gesto-bildeto. Homo desegnas en aero
beston, armilon, arbon.
Jen homo bildigas histrikon. Li ne nur desegnas la
histrikon, li mem, por momento, kvazaŭ transformiĝas
je ĝi. Homo montras per gestoj kiel la histriko fosas
teron, kaj forĵetas ĝin flanken per la piedoj, kiel ĝi
streĉas siajn pinglojn.
Por tiu muta rakonto estas bezonata grandega
observemo kiu, niatempe renkontiĝas nur ĉe vera
pentristo.
Kiam vi diras: «Mi trinkas akvon», el viaj vortoj ne
eblas kompreni kiel vi trinkas – ĉu el glaso, ĉu el
botelo, ĉu simple el manplato.
Ne tiel parolas homo, ankoraŭ scipovanta
interkompreniĝi per manoj.
Li alportas al sia buŝo manplaton, li avide lekas per
la lango nevideblan akvon. Aperas eĉ impreso ke la
akvo estas bongusta, malvarma, ke ĝi bone kvietigas la
soifon. Ni simple diras: «kapti», «ĉasi». Tamen praa
homo, per siaj gestoj, prezentis tutan scenon de
ĉasado.
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Lingvo de gestoj estis samtempe kaj malriĉa kaj
riĉa.
Ĝi estis riĉa per tio ke verve, brile, priskribis aĵojn
kaj okazaĵojn. Tamen samtempe ĝi estis malriĉa.
Per gesto oni povis montri kaj maldekstran kaj
dekstran okulon; tamen simple diri «okulo» estis signife
pli malfacile.
Per gestoj eblis precize priskribi aĵon, sed per neniu
gesto eblis esprimi ion nekonkretan, abstraktan.
Gesta lingvo havis ankaŭ aliajn mankojn.
Tio estis lingvo kiun oni ne povis paroli nokte. Ja en
mallumo kiom ajn oni svingu manojn, neniu vidos ilin.
Ankaŭ ĉe suna lumo ne ĉiam eblis interkonsentiĝi per
gestoj.
En stepo homoj senprobleme interkompreniĝis per
gestoj. Tamen en arbaro, kiam ĉasistojn dividis muro da
arboj, konversacio iĝis tute neebla.
Ĝuste tiam homo ekestis devigata interkompreniĝi
sone.
Komence lango kaj laringo malbone obeis homon.
Estis malfacile distingi sonon de sono. Apartaj sonoj
kunfluiĝis en muĝon, krion, jelpon. Pasis ne malmulte
da tempo antaŭ ol homo venkis la langon, kaj igis ĝin
paroli kompreneble.
Movoj de lango en homa buŝo estis plej nerimarkaj
el ĉiuj gestoj. Tamen ili havis tiun avantaĝon, ke ilin oni
povis aŭdi.
Per lingvo de tribo eve oni ne diras simple: «iri»,
sed diras «zo dze dze» – iri paŝante decide; «zo boĥo
boĥo» – iri paŝante peze, kiel paŝas dikaj homoj;
«zobu-la bula» – iri rapide, senpripense, ne elektante la
vojon; «zo pia pia» – iri per paŝetoj; «zo govu govu» –
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iri iom lame, klininte antaŭen la kapon.
Ĉiu tiu esprimo estas sona bildeto, precize kaj tre
detale prezentanta irmanieron. Ĉi tie estas simpla
decida irmaniero, kaj decida irmaniero de altstatura
homo, kaj decida irmaniego de homo kiu iras ne
fleksante la gambojn.
Kvanto da esprimoj egalas al kvanto da diversaj
irmanieroj.
Geston-bildeton anstataŭigis vorto-bildeto.
Tiel homo lernis paroli – per gestoj kaj per vortoj.

1. 5. 10.
Rivero kaj ĝiaj fontoj
Kion do ni malkovris dum niaj vojaĝoj en
pasintecon?
Same al vojaĝanto, kiu irante supren laŭ fluo de
rivero malkovras ĝiajn fontojn, tiel ankaŭ ni venis ĝis
tiu eta rojo, de kiu komenciĝis larĝa rivero da homa
sperto.
Tie, ĉe la elfluejo, ni trovis komencon de homa
socio, komencon de lingvo, kaj komencon de homa
pensado. Same al rivero, kiu iĝas pli multakva post ĉiu
alfluaĵo kiu portas akvon al ĝi, rivero de homa sperto
iĝas pli larĝa kaj pli profunda, ĉar ĉiu generacio portis
en ĝin tutan sian sperton.
Generacio post generacio foriradis en pasintecon.
Senspure malaperis homoj kaj triboj; pulvoriĝis urboj
kaj vilaĝoj, ne lasante memoron pri si. Ŝajnas ke estas
nenio kio kontraŭstarus ruinigan forton de tempo.
Tamen sperto de homaro ne malaperadis. Venkante
tempon ĝi restis vivi en lingvo, en majstreco, en
scienco. Ĉiu vorto en lingvo, ĉiu movo en laboro, ĉiu
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nocio en scienco – tio estas kuniĝinta sperto de
generacioj.
Laboro de tiuj generacioj ne perdiĝis vane same al
riverenfluoj, kiuj ne malaperas en la rivero. En rivero
de homa sperto kunfluiĝis laboro de homoj kiuj vivis
iam, kun laboro de homoj kiuj vivas nun.
Tiel ni venis al elfluo de la rivero, al komenco de
ĉiuj niaj komencoj. Tiel aperis homo – estaĵo kiu
laboras, parolas, pensas.

!
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Parto 1
Ĉapitro 6

1. 6. 1.
En lasita domo
Kiam homoj lasas domon, en ĝi ĉiam restas aĵoj
forlasitaj per ili. En malpleniĝintaj ĉambroj kuŝaĉas sur
la planko pecoj da papero, restaĵoj de rompitaj tasoj,
malnovaj vazoj. Sur delonge ne hejtata forno senorde
amasiĝas rompaĵoj de potoj kaj bovloj. Tutan tiun ĉi
neglekton malgaje observas senvitra kerosena lampo,
forgesita sur la fenestra breto.
Ĉe muro pace dormas olda brakseĝo, el ledo de kiu
elrigardas fasko da rufaj haroj. Tiu brakseĝo nur tial ne
foriris kun la homoj, ĉar ĉe ĝi jam delonge mankas unu
piedo.
Laŭ tiuj ĉi restaĵoj estus malfacile imagi kiel vivis
homoj en tiu ĉi domo. Tamen ĝuste pri tio okupiĝas
arkeologoj. Arkeologo ĉiam aperas en domo lasta. Kaj
estas bone se li sukcesas trovi la domon sur sia loko.
Plej ofte li venas centoj da jaroj post kiam la
domon forlasis ĝiaj lastaj mastroj. Anstataŭ domo li
trovas iam nur ruiniĝintajn murojn, kaj restaĵojn de la
fundamento. Tial ĉiu rompaĵo estas ĉi tie malkovro, ĉiu
trovaĵo – sukceso.
Kiom multe povas rakonti malnovaj domoj al
homoj, kiuj komprenas ĝian lingvon!
Ja tiuj turoj, vestitaj en eluzitan ŝtonan veston, tiuj
muroj, sur kiuj kreskas herboj, vidis tiom da homoj,
tiom da eventoj!
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Tamen eĉ pli multe vidis dum sia vivo aliaj domoj,
plej malnovaj domoj en la mondo – kavernoj.
Ja inter kavernoj estas tiuj, en kiuj homoj loĝis
antaŭ kvindek mil jaroj! Je nia feliĉo montoj estas
fortika aĵo, kaj muroj de kavernoj ruiniĝas ne tiom
rapide kiel muroj de domoj, konstruitaj per homoj.
Jen unu el tiuj kavernoj. Ĝi multfoje ŝanĝis siajn
mastrojn. Komence en ĝi mastrumadis subtera akvo.
Tio ĝi alportis en ĝin multe da argilo, sablo kaj gruzo.
Poste la akvo foriris. En la kaverno eksetlis homoj.
Pri ili parolas krudaj silikaj akraĵoj, trovitaj en la argilo.
Per tiuj akraĵoj homoj malfermis bestajn korpojn,
apartigis ostojn disde viando, kaj poste rompis la
ostojn, por akiri el ili ostan cerbon. Tio signifas ke tiuj
homoj estis jam ĉasistoj.
Pasis multe da jaroj. Homoj lasis la kavernon. Ĝin
okupis novaj loĝantoj. Muroj de la kaverno estas
frotitaj, poluritaj. Tio kaverna urso frotiĝis per sia vila
dorso je ŝtonaj muroj de sia loĝejo. Kaj jen ĝi mem, aŭ,
pli ĝuste, ĝia kranio – kun vasta frunto kaj malvasta
muzelo.
En tavolo pli alta denove troveblas restaĵoj de homa
loĝejo, karbo kaj cindro de lignofajroj, splititaj ostoj,
ŝ t o n a j k a j o s t a j i l o j . H o m o j d e n ove e k s e t l i s l a
kavernon. Ni ne vidas tiujn homojn, tamen ni multon
povas diri pri ili. Por tio sufiĉas nur alrigardi aĵojn, kiuj
restis post ili. Por nesperta okulo tio estas nur rompaĵoj
de siliko. Tamen se pririgardi ilin, oni povas diveni en ili
estontajn tranĉilon kaj alenon. Unu el la iloj posedas
tranĉan klingon similan al tiu de tranĉilo, kaj la alia –
akran pinton, similan al tiun de aleno.
Jen estas ili, praavoj de niaj iloj. Plej antikva el ili
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estas praavo de martelo: ronda ŝtona derompilo.
Se ni bone prifosos rubaĵon, restintan sur fundo de
la kaverno, proksime al la martelo ni trovos ankaŭ la
amboson.
Martelo estas farita el ŝtono.
Amboso estas farita el osto.
Ĝi malmulte similas nian nunan amboson. Tamen
sufiĉas atente pririgardi ĝin, por ekvidi ke ĝi honeste
plenumis sian taskon. Tuta ĝi estas batita kaj tranĉita.
Videblas ke kiam oni aldonis necesan formon al ilo,
ankaŭ la amboso toleris signife.
Kion do diras al ni tiuj iloj?
Ili diras ke novaj mastroj de la kaverno multflanke
progresis kompare al la unuaj setlejanoj. Homa laboro,
post pasintaj miljaroj, ekestis pli diversmaniera, kaj pli
komplika.
Antaŭe oni ĉion faris per sama akrigita ŝtono. Nun
per unu ilo oni tranĉas, per la alia – pikas, per la tria –
skrapas, kaj per la kvara – hakas.
Ilo kun mallarĝa akra pinto – tio estas truigilo, per
kiu oni truigas felon por kudri vestaĵon. Ilo kun
mallonga klingo – tio estas skrapilo per kiu oni tranĉas
viandon, skrapas ledon. Finaĵo kun akra rando – tio
estas beko de silikpinta lanco.
Ŝajnas ke ĉe homo ekestis pli da laboro kaj pli da
zorgoj. Tempo venis severa, malvarma. Homo devis
zorgi kaj pri vestaĵo el ursa felo, kaj pri rezervo da
viando por vintro, kaj pri ordigo de pli varma loĝejo.
Por ĉiuj tiuj laboroj estis necesa ne unu ilo, sed
kompleto da ili.
Tiel en loĝejo de nia propra praavo ni trovas ankaŭ
praavojn de niaj aĵoj.
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Tamen ni trovas nur tiujn aĵojn kiujn konservis
tempo. Tempo estas malbona gardanto. Ĝi konservis
por ni nur plej fortikajn aĵojn – el ŝtono, el osto. Ĉion
faritan el ligno aŭ el bestaj feloj tempo perdis sur sia
vojo.
Jen kial ĝis ni venis truigilo, sed ne vestaĵo, kiun
oni kudris helpe de ĝi; nin ĝisvenis silika finaĵo por
lanco, sed ne stango, al kiu tiu finaĵo estis alligita.
Laŭ restintaj aĵoj ni devas konjekti aĵojn
malaperintajn; laŭ apenaŭ rimarkeblaj spuroj, laŭ
rompaĵoj – restaŭri aĵojn kiuj jam forestas, kiuj disfalis
dum multaj miljaroj antaŭ nia naskiĝo.
Tamen ni daŭrigu nian serĉadon.
Kutime elfosadojn oni faras desuple malsupren:
komence oni elfosas plej suprajn tavolojn, kaj poste
iras pli kaj pli suben – en profundon de tero, kaj en
profundon de historio.
Arkeologo legas libron kvazaŭ de fino: komencas li
de lasta ĉapitro, kaj finas per la unua. Ni gvidas nian
rakonton alie. Ni komencis de plej malsupraj tavoloj, de
unuaj ĉapitroj de la kaverna historio. Kaj jen ni leviĝas
pli kaj pli alten, proksimiĝante al nia tempo.
Kio do okazadis poste en la kaverno?
Esplorante tavolojn de la sedimentoj ni vidas ke
homj ne unufoje lasis la kavernon, kaj ne unufoje
revenis en ĝin. Kiam homoj forestis, en ĝi mastrumadis
ursoj kaj hienoj, ĝi kovriĝis per argilo kaj polvo. De
supre falis ŝtonrompaĵoj.
Tial post multaj jaroj, kiam la kavernon denove
malkovris homoj, ili trovis nenion kio rakontus pri
antaŭaj mastroj.
Pasis jaroj, centjaroj, miljaroj. Homoj komencis
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konstrui domojn sub malferma ĉielo, ĉesis uzi rifuĝejon,
kreitan per naturo. La kaverno restis malplena. Nur iam
en ĝin, por nelonge, eniris paŝtistoj, kiuj paŝtis la
gregojn sur la verdaj deklivoj, aŭ piedirantoj, trafitaj
per malbona vetero.
Kaj jen, finfine, komenciĝis lasta, fina ĉapitro en
historio de la kaverno. En la kavernon denove venis
homoj. Tamen ili venis en ĝin ne por loĝi, sed por
ekscii, kiel oni loĝis en ĝi iam.
Ili venis kun plej nuntempaj, plej novaj iloj el fero,
por elfosi plej antikvajn ilojn el ŝtono.
Elfosante tavolon post tavolo, tiuj esploristoj de
pasinteco pe-legis de komenco ĝis fino tutan historion
de la kaverno.
Komparante la ilojn ili observis kiel de generacio al
generacio kreskis la majstreco, kreskis homa sperto. Ili
ekvidis ke homaj iloj ne restis dum miljaroj senŝanĝaj,
sed ŝanĝiĝis, iĝis pli kaj pli bonaj. Krude tajlitan
hakilon anstataŭigis pinthavaj triangulaĵoj, kaj skrapiloj
kun duonrondigitaj randoj. Kaj poste aperis diversaj
pikfinaĵoj, skrapiloj, boriloj, truigiloj, faritaj el maldikaj
materialoj – tranĉil-similaj lamenoj. Al iloj el ŝtono
aldoniĝis iloj el nova materialo: el osto kaj korno. Estis
produktitaj iloj por prilabori oston, ledon, lignon. El
sama ŝtono homo faris tranĉilon por tranĉi oston,
skrapilon por prilabori felojn, kaj borilon por truigi
konkojn. Pli akraj kaj pli diversaj, laŭaspekte, iĝis
artefaritaj ungoj kaj dentoj de homo, pli kaj pli longaj
iĝis la mano, per kiu li kaptis la predon.
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1. 6. 2.
Longa mano
Kiam homo faris siliklancon – alligis al stango
silikan finaĵon, – li plilongigis sian manon.
Tial li ekestis pli forta kaj pli kuraĝa.
Antaŭe, se al homo okazis renkonti urson, li time
retiriĝis, ne dezirante konflikti kun tiu ĉi vila kaverna
loĝanto. Iun negrandan beston homo venkis
senprobleme, sed elpaŝi sola kontraŭ urso li ne kuraĝis.
Li bone sciis ke ne eblas eliri viva el ungaj piedoj de
urso.
Tiel statis ĝis kiam homo prenis en la manojn
silikpintan lancon. Siliklanco aldonis al li kuraĝon. Nun
li jam ne forkuris, rimarkinte urson, sed inverse, mem
atakadis ĝin. Leviĝinte je tuta sia majesta staturo, la
urso iris sur la ĉasiston. Tamen pli frue ol ursaj
piedegoj sukcesis atingi la homon, akra silika pinto
forte enpikiĝis ĝian vilan ventregon. Ja siliklanco estis
pli longa ol ursa piedego.
Vundita urso furioze iris antaŭen, sur la lancon, kaj
pro tio la silika finaĵo pli kaj pli profunde eniĝis ĝiajn
internaĵojn.
Malbona sorto atendis ĉasiston, se ligna parto de la
lanco rompiĝis en ties manoj.
Preminte la homon sub sin la urso per la ungoj kaj
dentoj ŝiris lian vizaĝon, liajn ŝultrojn.
Tamen urso ne ofte sukcesis venki homon. Ja tiama
homo neniam ĉasadis sola. Tuta hordo alkuris, aŭdinte
kriojn pri helpo. De ĉiuj flankoj ĵetiĝis homoj sur la
urson, kaj pe-mortigis ĝin per batoj de ŝtonaj tranĉiloj.
Silikpinta lanco donis al homo predon, pri kiu li
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antaŭe ne povis eĉ revi. En kavernoj oni ĝis nun trovas
ŝton-platajn rezervejojn, kaj en tiuj rezervejoj –
amasojn da ursaj ostoj. Ŝajnas ke la ĉasado estis
sukcesa, se homoj scipovis krei rezervojn da ursaĵo.
Siliklanco estus tute bona, se homo ĉiam okupiĝus
pri tiuj malvigluloj kiel urso. Tamen li devis ĉasi ankaŭ
aliajn, pli viglajn kaj pli lertajn bestojn.
Vagante en stepoj, ĉasistoj renkontis gregojn da
ĉevaloj kaj bizonoj. Ĉasistoj rampe ŝteliĝis al la grego.
sed grego ĉe unua jam susuro ĵetiĝis de la loko, kaj
tempeste forgalopis malproksimen.
Homaj manoj estis ankoraŭ mallongaj por ĉasi
ĉevalojn aŭ bizonojn. Tamen jen la ĉasado mem donis
al homo novan fortikan materialon – oston.
Per ŝtona ilo homo tajlis el osto malpezan kaj akran
finaĵon. Tiun finaĵon li alligis al mallonga ligna tenilo.
Rezultiĝis nova ilo – ĵetlanco. Homo ne scipovis ĵeti
pezan lancon en forkurantan ĉevalon, tamen ĵetlancon
kun malpeza osta finaĵo li jes povis ĵeti, kaj ĵeti
malproksimen.
Mano de homo ekestis eĉ pli longa. Per fluganta ilo
– ĵetlanco – homo trafis forkurantan ĉevalon pli frue ol
tiu sukcesis malaperi.
Ne tiom simple, verdire, estis trafi moviĝantan
celon. Por tio oni bezonis fortan, trejnitan manon, kaj
scipovon celi.
Ĉasisto de juneco lernis uzi ĵetlancon. Tamen dum
ĉasado ofte okazis ke el centoj da ĵetlancoj nur deko
trafis celon.
Pasis centjaroj kaj miljaroj. Gregoj da ĉevaloj kaj
bizonoj ekestis malpli densaj. Homoj neniigis multajn el
ili. Pli kaj pli ofte ĉasistoj revenis sen predo. Oni devis
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elpensi novan ilon, kiu estus pli longdistanca, oni devis
fari la manon eĉ pli longa.
Kaj homo kreis novan ilon.
Li forhakis elastan maldikan arbeton, kurbigis ĝin,
kaj kunigis la finaĵojn per kordo.
Ĉe ĉasisto aperis pafarko.
Kiam ĉasisto malrapide streĉis la kordon, ĝi
kolektis, rezervis energion de liaj streĉitaj muskoloj.
Poste, kiam li lasis la kordon, ĝi tuj transdonis
tutan konservitan en ĝi energion al la sago. Kaj,
liberiĝinte, la sago flugis antaŭen sur la predon, kiel
akcipitro.
Sago flugis signife pli malproksimen ol ĵetlanco,
ĵetita per mano.
Sago kaj Ĵetlanco similas unu la alian kiel gefratoj.
Tamen sago estas pli juna ol ĵetlanco je miloj da jaroj.
Milojn da jaroj bezonis homoj por krei sagon.
Komence oni pafis el pafarko ne sagojn sed samajn
ĵetlancojn. Tial ankaŭ pafarkon oni devis fari grandega
– je staturo de homo.
Tiel homo plifortigis kaj plilongigis sian malfortan
kaj mallongan manon. Kreinte el cerva korno aŭ el
dentego de mamuto akran finaĵon, li turnis armilaron
de bestoj – iliajn kornojn kaj dentegojn – kontraŭ ilin
mem. Kaj tio faris homon plej forta estaĵo en mondo.
Mano, kiu uzis ĵetlancojn kaj funkciigis kordon de
pafarko, estis jam ne ordinara mano, sed mano de
grandegulo.
Kaj kiam juna grandegulo iris ĉasadi, li persekutis
kaj trafis ne unu beston, sed gregojn da ili.
Pafarkon oni inventis jam post retiriĝo de glacioj,
sed nia heroo ne eliris ankoraŭ el glacia epoko.
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1. 6. 3.
Viva akvofalo
En Francio, en regiono nomata Sol-lutre, troviĝas
kruta roka altaĵo.
Ĉe bazo de tiu altaĵo arkeologoj elfosis enorman
amason da ostoj. Ĉi tie estis kaj skapoloj de mamutoj,
kaj kornoj de praaj bovoj, kaj kranioj de kavernaj
ursoj.
Tamen plej multaj estis ĉi tie ĉevalaj ostoj. En
kelkaj lokoj amaso da ili superis altecon de homa
staturo. Kiam sciencistoj sukcesis pristudi tiun ĉi
miksaĵon da ostoj, ili kalkulis ke ĝi konsistas el restaĵoj
ne malpli ol cent mil ĉevaloj.
Kiel povis kreiĝi tiu ĉi enorma ĉevala tombejo?
Pririgardinte, sciencistoj evidentiĝis ke multaj el la
ostoj estas pecigitaj, splititaj, bruligitaj. Estis klare ke
la ostojn prilaboris manoj de praaj kuiristinoj. Okazis ke
la ĉevala tombejo estas ne tombejo, sed enorma amaso
da kuirejaj forĵetaĵoj.
Tioma amaso da rubaĵoj ne povis kolektiĝi dum unu
jaro. Tio signifas ke homoj multajn jarojn
seninterrompe loĝis sur tiu ĉi loko.
Tamen kial tiu ĉi amaso da rubaĵoj troviĝas ĝuste ĉi
tie, sub la krutaĵo? Ĉu tiuj praaj ĉasistoj hazarde
ekloĝis ĝuste ĉi tie sed ne en iu ebena, stepa loko?
Verŝajnas ke estis tiel:
Ĉasistoj, rimarkinte en stepo gregon da ĉevaloj,
singarde ŝteliĝis al ili, kaŝante sin en alta herbo. Ĉiu
ĉasisto tenis en la manoj kelkajn ĵetlancojn. Avanuloj
montris per signoj kie estas ĉevaloj, kiom da ili estas,
kien ili direktiĝas.
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Ĉeno da ĉasistoj ĉirkaŭas la gregon pli kaj pli
dense. La ĉevaloj, kiuj antaŭe ŝajnis nigraj makuletoj
en stepo, estas nun klare videblaj. Ili havas grandajn
kapojn, maldikajn piedojn, la korpon kovras longa
kruda hararo.
La ĉevaloj maltrankviliĝis. Ili eksentis la
malamikon, kaj prepariĝis fuĝi. Tamen estas jam
malfrue. Nubo da ĵetlancoj flugas al ili, kiel aro da
senflugilaj birdoj kun longaj bekoj.
La ĵetlancoj enpikiĝas ĉevalajn femurojn, dorsojn,
kolojn. Kien kuri? De tri flankoj la ĉevaloj estas
ĉirkaŭigitaj per malamikoj. En tiu ĉi subite elkreskita
viva muro estas nur unu trairo, unu pordego. Kun
sovaĝa jeno kaj stamfo la grego sagas en tiun
pordegon, saviĝante de la ĉasistoj. Tamen la ĉasistoj
bezonas ĝuste tion. Ili pelas la gregon en unu flankon –
pli kaj pli alten, al la krutaĵo. Freneziĝintaj pro la teruro
ĉevaloj galopas, vidante nenion antaŭ si. Flirtantaj
vostoj, dorsoj kovritaj per ŝaŭmo, impetas kiel unu viva
torento. Tiu torento alkuras la altaĵon. Kaj subite –
krutaĵo. La avanuloj jam proksimiĝas al ĝi. Ili rimarkis
la danĝeron. Ronkante ili baŭmas. Tamen halto ne
eblas: de malantaŭe ilin premas aliaj, puŝas ilin
antaŭen.
La viva torento falegas de la altaĵo kiel akvofalo,
por transformiĝi sobe je amaso da mortaj sangitaj
korpoj.
La ĉasado finiĝis.
Ĉe bazo de la roko fumas lignofajroj. En la
restadejo maljunuloj dividas la predon. Ĝi apartenas al
la tuta hordo. Tamen plej bonajn pecojn ricevas ĉasistoj
plej lertaj, plej kuraĝaj.
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1. 6. 4.
Novaj homoj
Kiam ni rigardas hor-montrilon, al ni ŝajnas ke ĝi
estas senmova. Tamen pasas horo, aŭ du, kaj ni
konvinkiĝas ke la montrilo moviĝis.
Tiel okazas ankaŭ en vivo de homoj. Ni ne tuj
rimarkas ŝanĝojn ĉirkaŭ ni, kaj pri ni mem. Hormontrilo de historio ŝajnas al ni senmova. Kaj nur post
kelkaj jaroj ni subite rimarkas ke la montrilo
antaŭeniĝis, ke ŝanĝiĝis ĉio ĉirkaŭe, kaj ankaŭ ni mem.
Ĉe ni, por kompari malnovon kun nova, estas
taglibroj kaj fotiloj, ĵurnaloj kaj libroj. Ĉe ni estas
materialo por kompari. Tamen niaj antaŭuloj havis
nenion por kompari. Vivo ŝajnis al ili senmova,
senŝanĝa. Ja ne eblas rimarki ŝanĝon sen kompari
novon kun malnovo, same kiel ne eblas rimarki movon
de horloĝa montrilo sur ciferplato, sur kiu firestas
ciferoj.
Ĉiu majstro, produktanta ŝtonan ilon, penis precize
ripeti ĉiujn movojn kaj manierojn de tiu, kiu instruis al
li la majstrecon.
Ordigante la loĝejon, inoj kunmetis la fajrujon
same kiel kunmetis ĝin iliaj avinoj.
Ĉasistoj enpelis beston laŭ reguloj kiujn sanktigis
kutimo.
Tamen, nerimarke al si mem, homoj ŝanĝis siajn
ilojn, siajn loĝejojn, kaj sian laboron.
Ĉiu nova ilo estis komence tre simila al la malnova.
Unua ĵetlanco preskaŭ ne diferencis de lanco. Unua
sago estis ankoraŭ tre simila al ĵetlanco. Tamen sago
kaj lanco – tio estas jam diversaj aĵoj. Kaj ĉasado per
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pafarko kaj sagoj – tio estas jam io tute alia ol ĉasado
per siliklanco.
Ŝanĝiĝis ne nur iloj de homo, ŝanĝiĝis ankaŭ homo
mem. Tio videblas laŭ skeletoj, kiujn oni trovas dum
elfosadoj. Se kompari homon, kiu eniris kavernon, kun
tiu kiu eliris el ĝi fine de glacia periodo, povas ŝajni ke
tio estas du diversaj estaĵoj. La kavernon eniris
neandertala homo, kun kurba dorso, kun malgracia
irmaniero, kun vizaĝo preskaŭ sen-frunta kaj senmentona. Tamen eliris el kaverno altstatura kaj svelta
kromanjona homo, malmulte diferenca, laŭ aspekto, de
ni.

1. 6. 5.
Unua ĉapitro en historio de domo
Samtempe kun ŝanĝoj en vivo de homo ŝanĝiĝis
ankaŭ ties loĝejo. Se ni verkus historion de domo, ni
devus komenci ĝin de kaverno. Tiun domon, kreitan per
naturo mem, homo ne konstruis sed trovadis.
Tamen naturo estas malbona konstruanto. Kiam ĝi
altigis montojn, kaj kreis en ili kavernojn, ĝi tute ne
interesiĝis, ĉu loĝos en ili iu ajn, aŭ ne. Tial kiam
homoj sukcesis trovi al si kavernon, ĝi malofte estis
ĝuste tio kion ili bezonis. Jen plafono en la loĝejo estis
tro malalta, jen muroj minacis per ŝton-falado, jen la
eniro estis tiom malvasta, ke en ĝin estis malfacile
engrimpi eĉ manpiede.
Por adapti la loĝejon, komencis labori la tuta hordo.
Plankon kaj murojn de la kaverno oni skrapis kaj
ebenigis per ŝtonaj skrapiloj kaj per lignaj kojnoj.
Proksime al la eniro oni fosis kavon por fajrujo, kaj
ĉirkaŭigis ĝin per ŝtonoj. Patrinoj zorge preparis
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«litetojn» por la etuloj. Por fari ilin oni elfosis en la tero
kaveton, kaj anstataŭ kusenego metis en ĝin varman
cindron el la fajrujo.
En iu anguleto oni ordigis tenejon por diversaj
rezervoj, ekzemple por ursaĵo.
Tiel homoj korektis la kavernon, kreitan per naturo,
transformis ĝin, per sia laboro, en homan loĝejon.
Ju pli poste, des pli da laboro oni aplikis por
plibonigi sian loĝejon.
Trovinte aleron – naturan plafonon sub rokoj, – ili
alkonstruis murojn. Trovinte murojn, ili alkonstruis
plafonon.
En suda Francio, en montregiono, konserviĝis
loĝejo de praaj homoj. Lokaj homoj donis al la loĝejo
strangan nomon «Diabla fajrujo». Al ili ŝajnis ke nur
diablo povis varmiĝi ĉe fajrujo en tiu ejo el gigantaj
ŝtonoj. Se ili pli bone konus historion de siaj propraj
antaŭuloj, ili komprenus ke «Diabla fajrujo» estis kreita
ne per diablo, sed per homaj manoj.
Praaj ĉasistoj iam trovis ĉi tie, sub alero de rokoj,
du murojn, kreiĝintajn el ŝtonoj falintaj de la monta
deklivo. Al tiuj du pretaj muroj ili alkonstruis du aliajn.
La unuan oni kunmetis el grandaj ŝtonaj platoj, kaj la
duan – el palisoj, kunplektitaj per branĉoj, kaj kovritaj
per feloj. Tiun muron oni povas nur konjekti, ĉar tempo
ruinigis ĝin.
La muroj ĉirkaŭigis terkabanon – vastan kavon, sur
fundo de kiu konserviĝis splitoj da siliko, iloj el osto kaj
korno.
«Diabla fajrujo» – tio estas duondomo –
duonkaverno. De tio estis jam ne tre malproksime ĝis
vera domo.
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Post kiam homo sukcesis konstrui du murojn, al li
restis ne tro multe por konstrui ankaŭ la ĉiujn kvar.
Kaj jen aperas unuaj domoj ne en kavernoj, ne sub
rokaj aleroj, sed sub malferma ĉielo.

1. 6. 6.
Loĝejo de praaj ĉasistoj
En jaro 1925, aŭtune, en vilaĝo Gagarin – ĉe rivero
Don – kultivisto Antonov fosis en sia korto argilon.
Argilon li bezonis por ŝmirkovri novan konstruaĵon.
La fosilo konstante kaj grince trafis iujn ostojn.
Antonov plendis al preteriranta instruisto
Vladimirov:
– Tamen de kie estas ĉi tie tiom da ostoj! Malhelpas
ili fosi. Preskaŭ rompis mi la fosilon...
Iu alia, sur loko de la instruisto, starus,
konversacius, kaj irus sian vojon.
Tamen la vilaĝa instruisto estis granda ŝatanto de
scienco.
Li venis pli proksimen, kaj komencis atente
pririgardi kaj pripalpi rompaĵon de dika flava, kvazaŭ
polurita dentego.
Estis klare ke tiu grandega dentego povis aparteni
nur al grandegulo-mamuto.
Mamutoj ĉe rivero Don! Ĉi tie estis pro kio
ekmiregi.
La instruisto, kolektinte amason da ostoj, eltiritaj el
la kavo, metis ilin sur ĉaron, kaj veturigis ilin en
najbaran urbeton – en muzeon.
Se vi vizitis iam tiajn etajn muzeojn, vi scias ke oni
ne malofte tenas en ili tre diversajn aĵojn. En unu
ĉambro oni povas vidi marmoran Amoron kaj portreton
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de moŝtulo el tempo de carino Ekaterino.
Kaj en alia ĉambro, apud kolekto de lokaj mineraloj
kaj kreskaĵoj, pavas figuro de pitekantropo, farita el
papermaĉaĵo, kun klabo en la vila mano.
Kaj jen en tian muzeon la instruisto alveturigis
ostojn, trovitajn en vilaĝo Gagarin.
Al estro de la muzeo restis nur enkatalogi la
dentegon de mamuto, kaj aliajn ostojn, kaj meti ilin
apud la pitekantropo kaj la mineraloj.
Tamen estro de la muzeo ne limiĝis per tio. Li tuj
sendis leteron en Leningradon, en Muzeon de
antropologio kaj etnografio, kie en antikva konstruaĵo,
ĉe bordo de rivero Neva, estas gardataj riĉegaj
kolektoj, venigitaj de ĉiuj partoj de la mondo per
sciencistoj kaj vojaĝantoj.
Post nelonge el Leningrado en Gagarin venis
arkeologo. La sciencisto el Leningrado kaj la vilaĝa
instruisto duope komencis la serĉadojn.
Kion do oni trovis en Gagarin?
Dum unuaj jam tagoj estis trovitaj silikaj skrapiloj
kaj ĉiziloj, osta truigilo, borigita dento de arkta
vulpo 100 , ostoj de mamuto kaj de aliaj bestoj, miksitaj
kun karbo de fajrujo.
Siliciaj iloj kaj rompaĵoj de la dentego troviĝis ne
nur en la kavo, sed ankaŭ en argilo, per kiu estis
ŝmiritaj muroj de la grenejo. Sajnas ke ostoj kaj ŝtonaj
iloj estis tiom multaj, ke oni eĉ ne elprenadis ilin el la
ŝmiraĵo.
Monato post monato daŭriĝis prifosadoj, donante pli
kaj pli da trovaĵoj. Tiujn trovaĵojn – ilojn, plibeligaĵojn,

100

arkta vulpo (arctic fox; песец )
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skulptaĵetojn, ostojn de bestoj – oni zorge pakis kaj
sendis en Leningradon. Kaj tie pri ili ekokupiĝis homoj
de diversaj fakoj.
Mineralogoj difinis el kiu ŝtono estis faritaj la iloj.
Paleontologoj esploris la ostojn, por scii kiujn bestojn
ĉasis la praaj homoj. Majstroj-restaŭrantoj restaŭris
difektitajn per tempo figuretojn, faritajn el mamuta
osto.
Kaj dume la arkeologoj singarde, laŭ ĉiuj reguloj de
sia scienco, daŭrigis prifosadon de la tero. Kaj antaŭ
iliaj okuloj pli kaj pli klare aperis loĝejo de praaj
ĉasistoj.
Tio estis ronda terkabano, barigita, laŭ la muroj,
per ŝtonaj platoj, mamutaj dentegoj kaj makzeloj.
Muroj, verŝajne, estis faritaj el lignaj stangoj, kovritaj
per feloj. La stangoj kuniĝis supre, formante
tegmenton. Pezaj ŝtonoj kaj ostoj de mamuto estis
almetitaj al la muroj por plifortigi ilin.
De ekstere tiu loĝejo similis grandan budon.
Apud la muroj oni trovis figuretojn de inoj, tajlitajn
el dentego de mamuto. Unu figureto prezentis tre dikan
virinon, kaj la alia – la magran. Ŝajnas ke la artisto
ĉizis la figuretojn laŭnature. Komplikaj hararanĝoj de la
virinoj estis elĉizitaj precipe skrupule.
Sur la planko, meze de la budo, estis ronda kaveto,
anstataŭanta kofreton. En ĝi troviĝis aĵoj kiujn, ŝajne,
oni intencis konservi: osta kudrilo, bidaro el
kojnodentoj de arkta vulpo, vosto de mamuto.
Per la kudrilo oni kudris, la bidaron oni surmetis sur
la kolon, sed por kio oni tiel zorge gardis voston de
mamuto?
Laŭ figuretoj, trovitaj en aliaj lokoj, praaj ĉasistoj
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ne malofte surmetis sur sin bestan felon, kaj alkroĉis
malantaŭe voston, por esti simila al bestoj. Por kio ili
faris tion? Pri tio ni konversacios iom poste. Kaj dume
ni parolas pri loĝejo de praa homo.
Samaj restadejoj, similaj al tiu en Gagarin, estis
trovitaj ankaŭ en multaj aliaj lokoj de rusio. En unu
vilaĝo, nemalproksime de urbo Voroneĵ, oni tiel ofte
trovis ostojn, ke eĉ la vilaĝon oni nomis Kostjenki (ruse
osto: «кость»).
La ostoj montris ke praaj homoj, kiuj iam loĝis tie,
ĉasis mamutojn, ĉevalojn, kavernajn leonojn, ursojn kaj
ĉevalojn.
Ĉasistan restadejon Kostjenki oni pristudis detale.
Okazis ke homoj, en Kostjenki, loĝis ne en unu
terkabano, sed en kelkaj. Ili ĉasadis komune, tuthorde.
En la restadejo estis trovitaj bone prilaboritaj ŝtonaj kaj
ostaj iloj. Oni trovis tie ankaŭ inajn figuretojn el
mamuta dentego. Sur unu el la figuretoj videblas tatuo
kaj leda antaŭtuketo. Do ankaŭ tiam oni scipovis jam
prilabori felojn.
Loĝejo de praaj ĉasistoj malmulte similis nian
nunan domon. Ekstere videblis nur tegmento,
memoriganta rondan holmeton. La domon oni eniris tra
«fuma tubo», ĉar sola aperturo estis truo en la
tegmento, tra kiu eliris fumo.
Anstataŭ benkoj tie, ĉe la teraj muroj, kuŝis
makzeloj de mamutoj. Oni dormis sur piedpremita
kvadrata placeto, metinte la kapon sur teran rulaĵon.
En tiu domo, kun ostaj benkoj kaj teraj litoj, tabloj
estis ŝtonaj.
En plej hela loko, ĉe la fajrujo, troviĝis labortablo,
farita el ŝtonaj platoj. Sur tiu labora tablo ankaŭ nun
!125

oni pavas trovi ilojn, rompaĵojn kaj detranĉaĵojn da
materialo, ne plene faritajn produktaĵojn. Jen ostaj
bidoj, disŝutitaj sur la tablo. Kelkaj el ili estas jam tute
prilaboritaj, poluritaj, traboritaj. Aliaj restis nefaritaj.
La majstro tranĉetis ostan stangeton en multaj lokoj,
sed ne sukcesis rompi ĝin je apartaj bideroj. Io
malhelpis al li plenumi la laboron, kaj igis la homojn
forlasi la loĝejon. Ŝajnas ke la danĝero estis granda,
alie ili ne lasus ĉi tie tiujn arte faritajn lancbekojn,
ostajn kudrilojn kun kudriltruoj, ŝtonajn tranĉilojn por
plej diversaj laboroj.
Ne tiom simple estis produkti ĉiujn tiujn aĵojn. Ĉiu
el ili postulis multajn horojn da laboro. Prenu ni,
ekzemple, ostan kudrilon, unuan kudrilon en historio de
homaro. Ne granda aĵo estas tio, tamen ĝia produktado
postulis grandan arton.
En unu restadejo oni trovis tutan produktejon de
ostaj kudriloj, kun plena ilaro, kun krudmaterialo, kun
ne plene faritaj produktaĵoj. Ĉiuj ili konserviĝis
plenorde.
Oni povis eĉ morgaŭ rekomenci la produktadon, se
iu bezonus ostajn kudrilojn. Tamen dubindas ke ni
sukcesus hodiaŭ trovi majstron kapablan plenumi tiun
ĉi laboron.
Kudrilon oni faris tiel. Komence oni, el lepora osto,
eltranĉis per tranĉilo stangeton. Poste oni akrigis la
stangeton per noĉa ŝtona plato. Poste, per ŝtona
truigilo, oni boris trueton. Kaj fine oni poluris la
kudrilon sur ŝtona plato.
Jen kiom da iloj, kiom da laborhoroj estis bezonataj
por produkti unu kudrilon!
Ne en ĉiu hordo estis tiaj lertaj majstroj, kapablaj
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produkti kudrilojn. Osta kudrilo estis unu el plej valoraj
aĵoj.
Vizitu ni, por nelonge, restadejon de praaj ĉasistoj.
Jen, ene de neĝa stepo, videblas kelkaj holmetoj, el
kiuj eliras fumo. Ni venas al unu el la holmetoj, kaj
enrampas la loĝejon tra aperturo en la tegmento,
ignorante la fumon, kiu turmentas la okulojn.
Sur la kapon ni surmetis fabelan ĉapon, kiu faras
nin nevideblaj, do neniu rimarkas nin. En la fumplena
terkabano estas mallume kaj brue. Ĉi tie troviĝas ne
malpli ol deko da adoltoj, kaj eĉ pli da infanoj.
Kiam niaj okuloj kutimiĝas al la fumo, ni povas pli
klare distingi vizaĝojn kaj korpojn de la homoj. En tiuj
homoj restis jam nenio simia. Ili estas altstaturaj,
graciaj, fortaj. Iliaj vizaĝoj estas larĝmakzelaj, kun
proksime metitaj okuloj. Iliaj malhelaj korpoj estas
kolorigitaj per ruĝa farbo.
Inoj, sidante sur la planko, per ostaj kudriloj kudras
vestojn el bestaj feloj. Infanoj, pro foresto de aliaj
ludiloj, ludas kun ĉevala piedo, kaj korno de cervo.
Ĉe la fajrujo, sur labortablo el kunmetitaj ŝtonaj
platoj, kaŭre sidas majstro. Al stangeto de ĵetlanco li
alligas ostan bekon. Alia majstro, apud li, gravuras, per
ŝtona gravurilo, iun desegnon.
Venu ni pli proksimen, kaj rigardu kion ja li
gravuras.
Per nemultaj maldikaj strekoj li surmetas figuron de
paŝtiĝanta ĉevalo.
Kun mirinda arteco kaj pacienco prezentas li
sveltajn krurojn, longan kolon kun mallonga hararo,
grandan kapon. La ĉevalo ŝajnas esti viva: jen-jen ĝi
paŝos de kruro sur kruron.
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La artisto kvazaŭ vidas ĝin antaŭ si – tiel bone
transdonas li movojn de la kruroj, turnon de la kapo.
La gravuraĵo estas preta, sed la artisto, ne
haltante, daŭrigas la laboron. Per oblikva streko li
forstrekas la ĉevalon. Dua streko, tria. Sur la plateto,
super la ĉevalo, aperas iu stranga desegno.
Kion li faras, tiu praa majstro? Por kio li difektas
gravuraĵon, kiun envius artisto de nia tempo?
La desegno komplikiĝas. Kaj jen, tre mirigitaj, ni
vidas ke sur korpo de la ĉevalo aperadas desegno de
budo. Apud la unua budo la majstro figuras ankoraŭ
duopon da ili – tutan tendaron.
Kion signifas tiu ĉi stranga desegnaĵo? Ĉu tio estas
iu hazardaĵo, kaprico de la artisto?
Ne, en kavernoj de praaj homoj ni povus trovi tutan
kolekton da tiuj strangaj bildoj. Jen mamuto, sur kiu
estas desegnitaj du budoj; jen bizono, kaj sur ĝi tri
budoj. Kaj jen tuta sceno. Meze estas desegnita
duonmanĝita korpo de bizono. Nemanĝitaj restis nur
kapo, spino kaj gamboj. La ĝibnaza barba kapo kuŝas
inter la antaŭaj gamboj. Duflanke staras vicoj da
homoj.
Multaj tiaj enigmaj desegnoj, bildigantaj bestojn,
homojn kaj loĝejojn, konserviĝis sur ostaj platetoj, sur
ŝtonaj platoj, kaj sur rokoj. Tamen plej multe da ili oni
vidas sur muroj de kavernoj.
Kiam ni okupiĝis pri fosoj en kaverno, ni ne trovis
sur ĝiaj muroj desegnojn.
Tamen ni estis tiam nur ĉe la eniro mem, kie homoj
manĝis, dormis, laboris.
Provu ni enrigardi profundon de la kaverno,
pririgardi ĉiujn ĝiajn anguletojn kaj disbranĉiĝojn,
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penetri rokajn fendojn, kiuj tiriĝas je dekoj kaj centoj
da metroj.

1. 6. 7.
Subtera pentraĵ-galerio
Kunprenu ni lanternojn, kaj enpenetru la kavernon.
Dum la vojo ni enmemoru ĉiun turnon, ĉiun
vojkruciĝon. Ĉar en subtera labirinto oni povas perdi la
vojon.
Rokeca koridoro iĝas pli mallarĝa. De la volbo gutas
akvo. Ni levas la lanternojn, kaj ĉe ilia lumo ni atente
pririgardas la murojn.
Subteraj torentoj plibeligis la kavernon per brilaj
kristaloj. Tamen homa mano ne laboris ĉi tie.
Ni iru pluen. Kaj jen iu ekkrias:
– Rigardu!
Sur la muro, per nigra kaj ruĝa farboj, estas
bildigita bizono. Ĝi falis sur la antaŭajn piedojn. En ĝian
ĝiban dorson penetris ĵetlancoj.
Ni longe staras, pririgardante verkon de pentristo,
kiu laboris ĉi tie antaŭ dekoj da miljaroj.
Iom poste ni malkovras alian bildon. Sur la muro
dancas iu monstro: ĉu homo, simila beston, ĉu besto,
simila homon. La monstro havas barban kapon kun
longaj kurbaj kornoj, surdorsan ĝibon, vilan voston.
Manoj kaj piedoj ĉe ĝi estas homaj. En la manoj ĝi
tenas pafarkon.
Atente pririgardinte ni vidas ke tio estas homo,
vestinta sur sin bizonan felon.
Tiun desegnon sekvas la dua, la tria, la kvara...
Kio estas tiu ĉi stranga pentraĵa galerio?
En nia tempo pentristoj laboras en lumaj metiejoj.
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En muzeoj oni dispendigas pentraĵojn tiel, ke ili estu
bone lumigitaj.
Kio do igis praan homon organizi ekspozicion da
pentraĵoj en malluma subterejo, tiel malproksime de
homaj rigardoj?
Estas klare ke li kreis la pentraĵojn ne por oni
rigardu ilin.
Tamen por kio? Kion signifas tiuj nekomprenaj por
ni figuroj de dancantaj homoj en bestaj maskoj?

1. 6. 8.
Enigmo kaj la diveno
«En la danco partoprenas kelkaj ĉasistoj. Sur kapo
de ĉiu el ili estas felo, prenita de bizona kapo, aŭ
prezentanta ĝin masko kun kornoj. Ĉiu el la indiĝenoj
tenas en la mano pafarkon aŭ lancon. La danco
prezentas ĉasadon je bizono.
Kiam unu el la dancantoj laciĝas, li aspektigas ke li
falas. Tiam alia indiĝeno pafas lin per malakra sago. La
«bizono» estas vundita. Oni eltiras lin el la rondo je la
kruroj, super li oni svingas tranĉilojn. Poste oni
liberigas lin, kaj lian lokon en la rondo tuj prenas iu
alia, ankaŭ en masko de bizono. Iam la dancado
daŭriĝas du aŭ tri semajnoj, ĉesante eĉ ne je minuto.»
Tiel rakontas atestanto de praa ĉasista dancado.
Tamen kie li povis kaŝobserbi ĝin?
Li observis ĝin en stepoj de Norda Ameriko, kie en
kelkaj indianaj triboj konserviĝis kutimoj de antikvaj
ĉasistoj.
En memuaroj de la vojaĝanto ni trovis neatendite
priskribon de sama ĉasista dancado kiun praa pentristo
bildigis sur muro de la kaverno.
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Ni divenis signifon de la desegno, kiu ne estis klara
al ni. Tamen en tiu ĉi diveno troviĝas nova enigmo. Kion
signifas tiu stranga dancado kiu daŭriĝas semajnojn?
Por ni danco estas distraĵo aŭ arto. Tamen estas
malfacile supozi ke indianoj dancis ĝis falo tri semajnoj
seninterrompe nur por distro, aŭ pro ŝato al la arto.
Ankaŭ la danco mem similas ne dancon, sed iun riton.
Dancantoj, persekutantaj imagitan beston, moviĝas
en tiun direkton, en kiun la sorĉisto eligas fumon el sia
pipo. Dirigentante per la fumo, la sorĉisto igas la
dancantojn direktiĝi jen norden, jen orienten, jen
suden, jen okcidenten.
Tamen se la dancadon manipulas sorĉisto, tio estas
ne dancado sed sorĉa magia rito. Per siaj strangaj
movoj la indianoj celas sorĉigi bizonojn, elvoki ilin el
stepoj per mistera forto de sorĉado.
Do jen kion signifas dancanta homo, figurita sur
muro de la kaverno! Tio ja ne estas simpla dancanto,
tio estas homo, plenumanta magian ceremonion.
Ankaŭ la pentristo, kiu engrimpis la subterejon por
desegnadi ĉe lumo de torĉo, estas ne nur pentristo, sed
ankaŭ sorĉisto.
Bildigante ĉasistojn en bestaj maskoj, kaj vunditajn
bizonojn, li sorĉas, por fari ĉasadon sukcesa.
Kaj li firme kredas ke dancado devas helpi al la
afero.
Al ni tio ŝajnas sovaĝa kaj sensenca.
Komencante konstruadon de domo ni ne dancas,
imitante movojn de masonistoj kaj ĉarpentistoj. Antaŭ
ĉasado ni ne dancas kun pafilo en la mano. Tamen tio
kion ni opinius absurda, al niaj prauloj ŝajnis afero
serioza.
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N i d i ve n i s u n u n e l l a e n i g m a j d e s e g n o j , n i
komprenis kial sur muro de la kaverno estis bildigita
dancanta homo.
Tamen ni vidis ankaŭ aliajn desegnojn, ne malpli
enigmajn.
Ĉu vi memoras tutan rakonton, trovitan en kaverno,
kaj gravuritan sur osta plateto. Meze estis bildigita
korpo de bizono, kaj ĉirkaŭe – la ĉasistoj; de la bizono
restis nemanĝita nur kapo kaj antaŭaj gamboj.
Kion signifas tiu desegno?
Por trovi la divenon oni devas ĉi-foje direktiĝi ne en
Amerikon, sed en ekstreman nordon de Siberio.
En Siberio estas lokoj kie ĉasistoj, nur antaŭ tridek
aŭ kvardek jaroj, okazigis «ursan feston». Mortiginte
urson oni enportis ĝin en domon, kaj solene metis ĝin
sur honoran lokon. Kapon de la urso oni metis inter ĝiaj
gamboj. Antaŭ la kapo oni metis kelkajn figuretojn da
cervoj, faritaj el pano, aŭ el betula ŝelo. Tio estis ofero,
kiun oni prezentis al la urso. Muzelon de la urso oni
plibeligis per betulŝelaj rondetoj, sur la okulojn oni
metis silverajn monerojn. Poste al la besto venadis
ĉasistoj, kaj kisis ĝian muzelon.
Tio estis nur komenco de festo, kiu daŭriĝis kelkajn
tagojn aŭ, pli ĝuste, noktojn. Ĉiun nokton homoj kantis
kaj dancis, kolektiĝinte apud restaĵoj de la urso.
Surmetinte betulŝelajn kaj lignajn maskojn, ĉasistoj
venis al la urso, profunde kliniĝis antaŭ ĝi, kaj poste
komencis danci, imitante ĝian malgracian irmanieron.
Post kantado kaj dancado oni, finfine, komencis
manĝi: oni manĝis viandon de la urso, sed ne ĝian
kapon kaj antaŭajn krurojn.
Nun al ni estas klare kion signifas desegnaĵo,
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gravurita sur la osta plateto. Tio estas «bizona festo».
Homoj, ĉirkaŭigantaj bizonon, dankas ĝin pro tio ke ĝi
fordonis al ili sian viandon, kaj petas ĝin esti same
bonkora ankaŭ alifoje.
Se ni revenus al indianoj, ni ankaŭ ĉe ili trovus
samajn ĉasistajn festojn.
Ĉe indiana tribo guiĉoloj ĉasistoj metas mortigitan
cervon tiel, ke ĝiaj malantaŭaj gamboj estu turnitaj al
oriento. Antaŭ ties muzelo oni metas bovlon kun
diversaj manĝaĵoj. Ĉasistoj, unu post la alia, venas al
la cervo, karese movas la dekstran manon de sur la
muzelo ĝis la vosto, dankas ĝin pro tio ke ĝi permesis
mortigi sin.
– Ripozu, nia plej aĝa frato! – diras ili dum tio al la
mortigita besto.
Sorĉisto prononcas paroladon, turnante sin al la
besto:
– Vi alportis al ni siajn kornojn, kaj tial ni dankas
vin.

!
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Parto 1
Ĉapitro 7

1. 7. 1.
«Okazas mirindaĵoj tie…»
Ĉiuj ni, infanaĝe, rave legis fabelojn pri princoj kaj
belulinoj, pri bestoj, kiuj transformiĝas je homoj, kaj
pri homoj, kiuj laŭdezire iĝas bestoj.
Tuta mondo, se oni kredu al fabelo, estas loĝigata
per misteraj estaĵoj – bonkoraj kaj malicaj, videblaj kaj
nevideblaj. En tiu mondo oni devas ĉiam esti singarda,
por ne elvoki sur sin koleron de venĝema sorĉisto, aŭ
de malbona feino.
Ĉi tie oni ne kredu al propraj okuloj: aĉa bufo
p ova s , p o s t m o m e n t o, o k a z i b e l u l i n o, k a j b o n a
fortegulo transformiĝi je monstra serpentaĉo. Kaj ĉio ĉi
tie okazadas laŭ siaj specifaj leĝoj: mortintoj viviĝas,
dehakitaj kapoj parolas, dronintaj inoj allogas fiŝistojn
en la akvon.
Ĉu vi memoras ĉe Puŝkin?
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«Tie vagadas bazilisko,
undino sur la branĉo sidas»
Dum ni legas fabelon ni preskaŭ kredas al ĉio tio.
Tamen sufiĉas fermi la libron, kaj ni tuj revenas en
realan mondon, kie forestas sorĉistoj kaj sorĉistinoj, kie
ĉion oni povas kontroli kaj klarigi. Malgraŭ allogeco de
fabelo, dubindas ke ni volus loĝi en fabela mondo, en
kiu racio estas senforta, en kiu oni devas naskiĝi
feliĉulo, por ne perei dum unua jam renkonto kun
transformiĝinta homo-besto, aŭ kun malbona sorĉistino.
Tamen ĝuste tia ŝajnis mondo al niaj antaŭuloj. Ili
ne distingis fabelan mondon de la reala. Al ili ŝajnis ke
ĉio okazas laŭ bona aŭ malbona volo de misteraj fortoj,
kiuj regas la mondon.
Kiam ni falas, stumblinte je ŝtono, ni kulpigas pri
tio nin, nian mankon de singardemo.
Tamen praa homo akuzus pri tio ne sin, sed
malbonan spiriton, kiu metis la ŝtonon sur ties vojon.
Kiam homo mortas pro ponarda bato, ni diras: la
homo mortis pro ponarda bato.
Tamen praa homo dirus alie: homo mortis, ĉar la
ponardo, per kiu oni batis lin, estis sorĉigita.
Certe, ankaŭ nun estas ankoraŭ homoj kiuj kredas
ke oni povas ekesti malsana pro «malbona okulo», ke
lunde oni prefere ne komencu iun ajn aferon, ke leporo,
kiu transkuras la vojon, venigas malfeliĉon.
Ni priridas tiujn homojn. En nia tempo ne
pardoneblas esti superstiĉa, ĉar kredo je nekomprenaj
fortoj aperas tie, kie forestas scioj. Ĉiu kredo, kiel
araneaĵo, aperadas en mallumaj anguloj.
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Tamen ne priridu ni niajn antaŭulojn, kiuj kredis je
sorĉistoj kaj spiritoj. Ili penis klarigi ĉion kio okazis
ĉirkaŭe. Tamen ili tro malmulte sciis por trovi ĝustan
klarigon.
En sama stato ankaŭ nun troviĝas kelkaj aŭstraliaj
kaj afrikaj triboj, kiuj ankoraŭ ne trovis rimedon
elgrimpi el mizero kaj malklereco.
Ne estas mirinde ke ĉe tiuj triboj ĝis nun
konserviĝis antaŭjuĝoj kaj superstiĉoj de homoj
ŝtonepokaj.
Laŭ vortoj de unu afrik-vojaĝanto, «en Loango tuta
ĉeborda loĝantaro povas ekmaltrankviliĝi ekvidinte
velŝipon kun novtipa ŝnuraro, aŭ vaporŝipon, kun pli da
tuboj ol ĉe ŝipoj aliaj. Pluvrezista mantelo, stranga
ĉapelo, balanciĝanta brakseĝo, iu nevidita laborilo,
kapablas elvoki ĉe lokuloj plej malbonajn suspektojn».
Ĉiu nekutima aĵo ŝajnas al la indiĝenoj sorĉigilo.
Sperto diras al ili, ke ĉiuj aĵoj en mondo estas iel
ligitaj inter si. Tamen ne sciante esencon de la ligoj,
homoj daŭre kredas je magia, sorĉa influo de iuj aĵoj
sur aĵojn aliajn.
Por eviti sorĉ-influon, opinias ili, oni devas porti
talismanon – iun ĉirkaŭkolaĵon el dentoj de krokodilo,
aŭ braceleton el haroj, kreskantaj sur pinto de elefanta
vosto. Talismano – tio estas gardisto, kiu defendas ĉiun
portantan ĝin.
Praaj homoj sciis pri mondo ne pli ol aborigenoj de
Loango.
Kaj, verŝajne, ankaŭ ili kredis je magio, je sorĉado.
Pri tio diras talismanoj, kiujn oni trovas dum elfosadoj,
pri tio atestas magiaj desegnaĵoj en profundoj de
kavernoj.
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1. 7. 2.
Kion niaj antaŭuloj pensis pri la mondo
Al homo estis malfacile loĝi en mondo, leĝojn de
kiu li ne konis. Li sentis sin malforta kaj sendefenda
kontraŭ potenco de nekonataj fortoj.
Iu ajn aĵo, laŭ lia kompreno, povis okazi talismano,
iu ajn homo – sorĉisto. Ĉirkaŭe, pensis li, vagas
venĝemaj, maltrankvilaj animoj de mortintoj, kiuj
ĵetiĝas sur vivulojn. Ĉiu besto, mortigita dum ĉasado,
povas veni kaj venĝi sian mortiganton. Por eviti plagon
oni ĉiam devas peti, petegi, konvinki spiritojn, prezenti
donacojn al ili, peni kompatigi ilin.
Nescio naskas timon.
Kaj, ĉar homo ne havis sciojn, li kondutis sin en la
mondo ne kiel mastro, sed kiel timigita mizera petanto.
Fakte al li estis ankoraŭ frue opinii sin mastro de
naturo. Li ekestis pli forta ol iu ajn besto, li venkis
mamuton, sed li estis ankoraŭ tre malforta estaĵo,
kompare al potencaj fortoj de naturo, kiujn li ne
scipovis regi.
Unu malsukcesa ĉasado povis kondamni lin je
semajnoj da malsato. Unu neĝblovego povis superŝuti
lian restadejon per neĝo.
Kio do donis al homo fortojn lukti, kaj poiome, paŝo
post paŝo, moviĝi al mastreco super naturo?
Fortojn al li donis tio, ke li ne estis sola.
Tut-klane luktis homoj kontraŭ malamikaj fortoj de
naturo. Tut-klane ili laboris, kaj en la laboro kolektis,
akumulis sperton kaj sciojn.
Fakte ili malbone komprenis tion, aŭ, pli ĝuste,
komprenis tion si-maniere.
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Ili ne sciis kio estas homa komunumo. Tamen ili
sentis ke ili estas kunligitaj, ke homoj de sama klano
estas unu multmana homo.
Kio interligis ilin? Ilin interligis parenceco – ja ili
vivis klane: infanoj loĝis kune kun la patrinoj, kaj de
tiuj infanoj denove naskiĝis infanoj, kiuj restis loĝi
apud la fratoj kaj la fratinoj, onkloj kaj onklinoj,
patrinoj kaj avinoj.
Tiel pligrandiĝis klano.
Komunumo, por praa ĉasisto, – tio estas klano,
devenanta de komunaj antaŭuloj. Homoj pri ĉio ŝuldas
al la antaŭuloj. Antaŭuloj instruis homojn ĉasi kaj
produkti ilojn, antaŭuloj donis al ili loĝejon kaj fajron.
Labori, ĉasadi – tio signifas plenumi volon de la
antaŭuloj. Kiu obeas antaŭulojn, tiu evitas plagojn kaj
danĝerojn. Antaŭuloj loĝas kune kun siaj posteuloj, ili
nevideble ĉeestas kaj en ĉasado kaj en la loĝejo. Ili
ĉion vidas kaj ĉion scias. Ili punas pro malbonfaroj, kaj
premias bonfarulojn.
Tiel komuna laboro por komuna utilo transformiĝas
en kapo de praa homo je simpla obeo, je plenumo de
volo de la komuna praulo.
Tamen ankaŭ laboron mem praa homo komprenis
ne tiel kiel komprenas ĝin ni.
Ĉasiston je bizonoj, laŭ nia kompreno, nutras
bizon-ĉasado. Tamen praa ĉasisto opiniis ke lin nutras
bizono. Ja ankaŭ nun ni, en kelkaj lingvoj, nomas sian
bovinon nutrantino, kaj la teron – patrino. Ni prenas de
bovino ĝian lakton ne atendante ĝian konsenton. Tamen
ni diras, ke bovino «donas» al ni lakton.
«Nutranto» de praa homo estis besto – bizono,
mamuto, cervo. Besto, laŭ kompreno de ĉasisto,
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donacis, fordonis al li sian viandon kaj sian felon.
Indianoj kredas ke ne eblas mortigi beston kontraŭ ties
volo. Se bizono estas mortigita, tio signifas ke ĝi oferis
sin, ke ĝi volis esti mortigita por fari bonon al la homoj.
Bizono estis nutranto kaj gardanto de la tribo.
Tamen, samtempe, patrono de la tribo estas ĝia
komuna antaŭulo.
Kaj jen en kapo, kiu ankoraŭ svage komprenas
mondon, kunfluiĝas kaj antaŭulo-patrono, kaj bestopatrono, kiu nutras la tribon.
«Ni estas idoj de bizono», – diras ĉasistoj. Kaj ili
vere kredas ke ilia antaŭulo estis bizono. Kiam praa
pentristo desegnas bizonon, kaj sur ĝi tri budojn, tio
signifas «restadejo de bizon-infanoj».
En sia laboro homo estas ligita kun besto. Tamen li
ne komprenas ligon sen parenceco, sen simileco. Kiam
li mortigas beston, li petas de ĝi pardonon, nomante
ĝin aĝa frato. Li, en siaj ritoj, en siaj dancoj, penas esti
simila al besto – sia frato: li survestas ĝian felon,
imitas ĝiajn movojn.
Homo ankoraŭ ne nomas sin «mi». Li sentas sin
parto, ilo de sia klano. Ĉiu klano havas nomon,
totemon. Tio estas nomo de besto – antaŭulo kaj
patrono. Unu klano nomiĝas «Bizono», alia – «Urso»,
tria – «Cervo». Homoj pretas fordoni la vivon por sia
klano. Kutimojn de la klano ili opinias postuloj de
totemo, kaj postuloj de totemo estas leĝo por ili.

1. 7. 3.
Konversacio kun prauloj
Eniru ni ankoraŭfoje kavernon de praa homo, sidu
ni kune kun li apud la fajrujo, kaj konversaciu pri liaj
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kredoj kaj moroj.
Li mem diru al ni ĉu ĝuste ni komprenis desegnojn,
kiujn li kvazaŭ speciale lasis por ni sur muroj de
kavernoj, sur talismanoj el osto kaj korno.
Tamen kiel oni paroligu mastron de la kaverno?
Ja vento delonge jam disblovis cindron de lia
fajrujo. Delonge pulvoriĝis jam ostoj de homoj, kiuj
produktis ĉi tie ilojn el siliko kaj korno, kudris vestaĵojn
el bestaj feloj. Nur iam oni sukcesas trovi en tero flavan
sekiĝintan kranion.
Kion oni faru por ke la kranio ekparolu?
Kiam ni faris en kaverno arkeologiajn fosadojn, ni
serĉis rompaĵojn de iloj, por ke ili helpu kompreni kiel
homo laboris.
Tamen kie oni trovu restaĵojn, rompaĵojn de antikva
parolo?
Oni devas serĉi ilin en lingvoj, kiuj ekzistas ankaŭ
nun.
Por tiuj fosadoj oni ne bezonas fosilon: oni devas
fosadi ne teron, sed vortaron. Ĉiu vortaro, ĉiu lingvo
konservas en si valoregajn restaĵojn de pasinteco. Ja
sperto de centoj kaj miloj da generacioj venis al ni ene
de lingvo.
Ŝajnas ke tio estas tre simpla afero – esplori
lingvon: oni sidu ĉe tablo, kaj prifosu vortaron!
Tamen fakte okazas ne tiel. Serĉante antikvajn
vortojn esploristoj vagas sur tero, grimpas sur montojn,
transiras oceanojn. Ĉe eta popolo, loĝanta post montaj
muroj, eblas iufoje trovi plej antikvajn vortojn, kiuj ne
restis en aliaj lingvoj.
Ĉiu lingvo estas kvazaŭ bivako sur vojo de homaro.
Lingvoj de ĉasaj triboj de Aŭstralio, Afriko, Ameriko –
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tio estas bivakoj, kiujn ni lasis jam delonge. Kaj jen
esploristoj transiras oceanon, por ie en Polinezio trovi
antikvajn nociojn kaj esprimojn, kiujn ni forgesis.
Esploristoj, serĉante vortojn, penetras kaj sudajn
dezertojn kaj nordajn tundrojn.
En lingvoj de ekstrem-nordaj popoloj konserviĝis
vortoj el tiu tempo kiam ankoraŭ forestis nocio
«propraĵo», kiam homoj ne sciis kion signifas «mia
armilo», kaj «mia domo».
Ĝuste tiujn lingvojn oni devas pristudi por elfosi
restaĵojn de antikva parolo, same al arkeologoj, kiuj
elfosas en restadejoj restaĵojn de loĝejoj kaj iloj.
Certe ne ĉiu scipovas esti vortar-arkeologo.
Sen prepariĝo, sen scioj, oni trovos nenion. Ja
malnovaj vortoj ne konserviĝas en lingvo kiel en
muzeo. Dum centjaroj vortoj ŝanĝiĝis ne unufoje. Ili
transiris el lingvo en lingvon, ili kunkreskis unu kun
alia, ili ŝanĝis siajn prefiksojn kaj sufiksojn. Iam okazis
ke de vorto restis nur malnova radiko, kiel de bruliĝinta
arbo. Nur laŭ la radiko oni povas ekscii de kie aperis la
vorto.
Dum miljaroj ŝanĝiĝis ne nur formo, ŝanĝiĝis ankaŭ
senco de vortoj. Ofte okazis ke malnova vorto akceptis
novan signifon.
Tio okazas ankaŭ nun. Kiam aperas nova aĵo, ni ne
ĉiam elpensas por ĝi novan nomon. Ni prenas el niaj
rezervoj malnovan vorton, kaj algluas ĝin al nova aĵo
kiel etikedeton.
Plumo (ŝtala), per kiu ni skribas, – tio ne estas jam
plumo de birdo. Kaj entenas tiun plumon plumingo
(ruse: ручка - maneto) kiu tute ne estas mano.
Submara ŝipo (ruse: подводная лодка - submara
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boato) ne estas boato, kaj vapor-martelego (angle:
steam-hammer) estas martelo nur laŭ ago, sed ne laŭ
aspekto.
Niajn manuskriptojn ni ne malofte produktas aŭ
reproduktas ne mane, sed per aparato, kaj tiun
aparaton ni nomas (ruse) skribmaŝino, kvankam ĝi ne
skribas, sed tajpas.
Ni prenis malnovajn vortojn: «manuskripto»,
«plumo», «maneto», «boato», «martelo», kaj nomis
per ili novajn aĵojn.
Ĉio tio sedimentis antaŭnelonge – en supra tavolo
de lingvoj. Ĝuste tial ni senprobleme trovis antaŭan
sencon de tiuj ĉi vortoj.
Tamen se fosi pli profunden, la laboro iĝas pli
malfacila. Oni devas esti granda konato de lingva
historio por trovi forgesitan antikvan sencon de la
vorto.
Estas lingvoj en kiuj leono nomiĝas «granda
hundo», kaj vulpo – «hundeto». Tio okazis ĉar vorto
«hundo» aperis pli frue ol vortoj «leono» kaj «vulpo».

1. 7. 4.
Rompaĵoj de antikva parolo
En lingvo de jukagiroj, kiuj loĝas en nord-siberio,
estas vorto kiu, se traduki ĝin laŭlitere, signifas:
«homo-cervo-mortigo». Tiun longan vorton estas
malfacile prononci, sed kompreni ĝin estas eĉ pli
malfacile.
Ĉi tie ne estas klare kiu kiun mortigis: ĉu homo
cervon, ĉu homo kaj cervo mortigis iun trian, aŭ ĉu tiu
tria mortigis kaj homon kaj cervon.
Tamen jukagiro komprenas la vorton. Li uzas ĝin
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kiam volas diri: «Homo mortigis cervon».
Kio do okazis? Kiel povis aperi tiu stranga vorto?
Ĝi aperis en tempo kiam homo ankoraŭ ne nomis
sin «mi», kiam li ne konsciis ke tio li mem laboras,
ĉasas, persekutas kaj mortigas cervojn. Li opiniis ke ne
li mortigis cervon, sed tuta lia klano, kaj eĉ ne la klano,
sed tiu mistera, nekonata, kiu regas la mondon. Homo
ankoraŭ sentis sin tre malforta, tre senhelpa antaŭ
naturo. Naturo ne obeis lin.
Hodiaŭ, laŭ ordono de iuj nekomprenaj fortoj,
homo-cervo-mortigo pasis bone, sekvonttage la ĉasado
malsukcesis, kaj homoj revenis hejmen sen predo.
En esprimo «homo-cervo-mortigo» forestas aganto.
Tamen kiel ja praa homo povis kompreni kiu ĉi tie estas
aganto: li, aŭ cervo? Ja li opiniis ke la cervon donis al li
nekonata patrono – komuna praulo kaj de cervo kaj de
homo.
Se ni, en niaj elfosoj, iru de plej antikvaj tavoloj de
sona parolo al la pli novaj, ni ankoraŭ longe stumblos je
parol-restaĵoj de tiu tempo kiam homo opiniis sin ilo en
manoj de iuj misteraj fortoj.
Jen frazo el lingvo de ĉukĉoj: «per homo viando
donas ĝin al hundo».
Al ni tiu frazo ne estas komprenebla. Ni elfosis ĝin
el tiu parol-tavolo, kiu sedimentis en la lingvo tre
delonge, kiam homo pensis ne tiel kiel ni.
Anstataŭ diri: «homo donas viandon al hundo» –
oni diris: «per homo viando donas ĝin al hundo».
Kiu do donas viandon per homo?
Iu mistera forto, kiu agas per homo kvazaŭ per ilo.
I n d i a n o j d a ko t a a n s t a t a ŭ « m i t r i k a s » d i ra s :
«trikado per mi», kvazaŭ homo estas noĉa trikilo, sed
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ne tiu kiu laboras per tiu trikilo.
Rompaĵoj de antikva parolo konserviĝis ankaŭ en
lingvoj de eŭropanoj.
Francoj diras: «Il fait froid». Tio signifas: «Estas
malvarme». Tamen en laŭlitera traduko tio signifas «Li
faras malvarmon».
Denove temas pri sama «li», kiu regas mondon.
Ankaŭ en rusa lingvo eblas trovi restaĵojn de
antikva parolo, tio signifas, de antikva pensado.
Ruslingvano diras: «Lin mortigis per tondro» («его
громом убило»).
Kiu mortigis lin per «tondro»? «Ĝi», mistera forto.
Aŭ ekzemple, «lin tordis» («его перекосило»). «lin
febras» («его лихорадит»). Kiu estaĵo faras tion?
Sama nekonata mistera «ĝi» nevideble ĉeestas
ankaŭ en vortoj «mateniĝis», «nebul-pluvas».
Jes, ankaŭ tio estas restaĵoj kiuj konserviĝis en la
lingvo de antikvaj homoj, kiuj kredis je tiuj fortoj.
Ruslingvano diras, ekzemple: «la horloĝo ekestis
trovita» («часы нашлись»), kvazaŭ ne li trovis la
horloĝon, sed horloĝo mem troviĝis mister-maniere.
Tiel, prifosante la parol-tavolojn, ni trovis ne nur
vortojn, sed ankaŭ pensojn de praaj homoj. Praa homo
vivis en mistera nekomprenebla mondo, kie ne li laboris
kaj ĉasis, sed kie per li iu laboris, per li iu mortigis
cervojn, en mondo kie ĉio okazis laŭ volo de io
nekonata.
Tamen tempo pasis. Ju pli forta iĝis homo, des pli
klare komencis li kompreni kaj mondon, kaj sian lokon
en ĝi. En lingvoj aperis vorto «mi», aperis homo kiu
agas, luktas, konkeras aĵojn kaj naturon.
Ni jam ne diras: «Cervon mortigis per homo», sed
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diras: «Homo mortigis cervon». Tamen, tempo de
tempo, ankaŭ en nia parolo preterbrilas ombro de
pasinteco. Ĉu ni ne diras ĝis nun: «ne prosperas»,
«estis destinite», «ne estis destinite».
Kiu ne prosperigis? Kiu destinigis?
Destino, fatalo!
Tamen destino kaj fatalo – tio estas ĝuste tiu forto
kiun tiel timis praa homo.
Vorto «fatalo» ankoraŭ enestas en niaj lingvoj.
Tamen jam nun eblas antaŭdiri ke estonte ĝi malaperos.
Kun pli kaj pli granda certeco semas siajn kampojn
nuna kultivisto. Li scias ke de li mem depentas ĉu estos
la rikolto abunda, aŭ ne.
Farmiston priservas nun maŝinoj, kiuj transformas
senfruktan grundon en grundon fekundan, kaj scienco,
kiu helpas al li regi vivon de plantoj.
Kun pli granda kuraĝo ekvojaĝas maristo. Li vidas
malprofundaĵojn sub la akvo, li antaŭe scias pri veno de
tempesto.
Oni malpli kaj malpli ofte aŭdas vortojn «destino»,
«estis destinite».
Nescio naskas timon. Scio pligrandigas certcon.

!
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Parto 1
Ĉapitro 8

1. 8. 1.
Glacioj retiriĝas
Ĉiujare, kiam neĝo komencas degeli, ĉie – en
arbaro kaj en kampo, sur vilaĝa strato kaj en ĉevoja
kanaleto – aperas bobelaj lirlaj rojoj, rojetoj, akvofaloj.
Ili elkuras el sub kuntiriĝinta malpura neĝo kvazaŭ
infanoj, kiujn estas malfacile teni printempe en la
loĝejo. Trasaltante ŝtonojn, oblikve transirante vojojn,
ili rapidegas antaŭen, plenigante ĉion ĉirkaŭe per sia
gaja baraktado.
De lumigitaj deklivoj, de malfermaj kampoj neĝo
retiriĝas en ravinojn, kanaletojn, sub defendo de muroj,
kie ĝi sukcesas kaŝiĝi de sunaj radioj iam ĝis majo
mem.
Tre rapide aliiĝas tuta naturo. Sunaj radioj, dum
kelkaj sennubaj tagoj, vestas nudajn deklivojn per
herboj, kaj nudajn branĉojn — per folioj.
Tiel okazas ĉiuprintempe, kiam degelas neĝa
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kovraĵo, kolektiĝinta dum vintro. Tamen kio okazadis en
tempo kiam komencis degeli grandioza glacia ŝelo, per
blanka ĉapo kovrinta verton de la terglobo?
Tiam el sub glacio ekkuris ne rojetoj, ne rojoj, sed
larĝaj multakvaj riveroj. Multaj el tiuj riveroj ĝis nun
fluas al maroj, kolektante dum sia vojo akvon de
rojetoj, rojoj kaj riveretoj.
Tio estis majesta vekiĝo de naturo, majesta
printempo, kiu per potencaj arbaroj vestis nudajn
nordajn ebenaĵojn.
Tamen printempo ne tuj akiras siajn rajtojn. Okazas
ke en majo, post varma suna tago, subite ekblovas
malvarma vento. Oni vekiĝas matene, kaj jen ĉirkaŭe
denove ĉio blankas, sur tegmentoj kuŝas neĝo, kvazaŭ
printempo estis neniam. Ankaŭ la majesta printempo ne
tuj venkis malvarmon. Glacioj retiriĝis malrapide,
kvazaŭ nevole, dum centjaroj haltiĝante sur sama loko.
Okazadis ankaŭ tiel ke glacioj, iom retiriĝinte,
haltis por nelonge, kvazaŭ kolektante fortojn, kaj poste
denove atakis. Tiam, kune kun ili, ankaŭ tundro
removiĝis suden, venigante kun si sian fidindan
kompanon – nordan cervon.
Sur ebenaĵoj disrampadis muskoj kaj likenoj,
elpuŝante herbojn. Bizonoj kaj ĉevaloj foriris al sudaj
herbaj paŝtejoj.
Longe daŭriĝis batalo de varmo kontraŭ malvarmo,
tamen varmo venkis. El sub degelantaj glacioj ekfluis
impetaj rojoj. komencis kuntiriĝi, degeliĝi neĝa ĉapo de
Tero. Limo de glacioj retiriĝis norden kaj, post ĝi, ankaŭ
limo de tundro. Kie kreskis muskoj kaj likenoj, kie nur
malofte renkontiĝis malaltaj maldensaj pinaj arbaretoj,
leviĝis malfacile traireblaj pinaj arbaregoj kun pinoj je
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du ĉirkaŭ-brakumoj.
La varmo plifortiĝis kaj plifortiĝis.
Pli kaj pli ofte ene de malhela pina pinglaro
komencis leviĝi helaj suproj de tremoloj kaj betuloj.
Kaj post ili ekiris norden potencaj regimentoj da
vastfoliaj kverkoj kaj tilioj.
«Epoko de pino» ŝanĝiĝadis per «kverka epoko».
Unu arbara domo cedis lokon al la alia.
Tamen ĉiu arbara domo havas siajn loĝantojn.
Kune kun foliaj arbaroj, kune kun arbustoj, fungoj
kaj beroj, ekmoviĝis norden ankaŭ tiuj bestoj, al kiuj
plaĉis arbara manĝaĵo.
Venis apro, venis alko kaj bizono, venis nobla cervo
kun kornoj, branĉaj kiel arbo. Frandulo, griza urso,
komencis rompi branĉojn, serĉante sovaĝan mielon. Laŭ
lepora spuro ekkuris lupoj, singarde paŝante falintajn
foliojn.
Rondmuzelaj kaj mallongpiedaj kastoroj komencis
konstrui digojn en la arbaraj riveroj. Grandega kvanto
da birdoj plenigis arbaron per siaj voĉoj. Super arbaraj
lagoj ektrumpetis, ekkriis anseroj kaj cignoj.

1. 8. 2.
En glacia kaptitejo
Dum en naturo okazadis ĉiuj tiuj ŝanĝoj, homo ne
povis stari flanke, kvazaŭ indiferenta spektanto. Ĉio
ĉirkaŭe ŝanĝiĝadis, same al dekoracioj en teatro. Nur,
kontraste al teatro, ĉiu akto daŭriĝis ĉi tie milojn da
jaroj, kaj la podio okupis terenon je milionoj da
kvadrataj kilometroj.
En tiu tutmonda spektaĵo homo estis ne spektanto
sed aganto.
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Dum ĉiu ŝanĝo de la dekoracioj homo, por saviĝi,
devis aliigi, ŝanĝi sian vivmanieron.
Kiam tundro ekrampis norden ĝi, kvazaŭ per ĉeno,
kondukis post si siajn kaptitojn – boacojn. Sur unu
finaĵo de tiu ĉi nevidebla ĉeno estis boacoj, sur la alia –
muskoj kaj likenoj.
Manĝante muskojn kaj likenojn boacoj vagis sur
tundro kaj, post ili, nomadis ankaŭ homo.
En stepo homo ĉasis ĉevalojn kaj bizonojn. En
tundro li devis ĉasi boacojn.
Ja kiun alian povis li ĉasi en tundro, se ne boacojn?
Mamutoj jam tute malaperis. Ja homo neniigis
milojn da ili, amasigante apud siaj restadejoj montojn
da mamutaj ostoj.
Ankaŭ ne malmulte da ĉevaloj li neniigis. Kaj tiuj,
kiuj elvivis, foriris malproksimen al sudo, kiam
plensukajn stepajn herbojn anstataŭigis sekaj likenoj.
Sola nutranto de homo, en tundro, ekestis boaco.
Homo manĝis viandon de boaco, vestis felon de boaco,
faris lancojn kaj harpunojn el kornoj de boaco. Kaj tio
igis homon tutan sian vivon adapti al vivo de boaco.
Homo iris post boaco. Sur restadejo inoj haste
konstruis budojn, haste kovris ilin per feloj. Ili sciis ke
ne eblos loĝi longe sur sama loko. Kiam boacoj, pelataj
per kuloj, foriradis sur aliajn paŝtejojn, al homoj restis
nenio alia ol ankaŭ relokiĝi.
Inoj, malkonstruinte la budojn, kaj ŝarĝinte ilin sur
la dorsojn, tiriĝis sur la tundro, perdante la fortojn. Kaj
neŝarĝitaj viroj iris apud ili, kun harpunoj kaj lancoj en
la manoj. Zorgi pri loĝejo ne estis vira afero.
Tamen jen tundroj komencis retiriĝi, kondukante
kun si ankaŭ boacojn. Sur loko de tundroj eĉ pli dense
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diskreskadis netraireblaj arbaroj. Kio okazis tiam pri
homoj?
Iuj ĉasistaj triboj nerimarke por si fornomadis
norden, en Arktikon, post gregoj da boacoj. Tio estis
plej simple: ja naturo de nordo ekestis kutima al homo.
Dekmiloj da jaroj daŭriĝis la malvarma severa
tempo. Dum tiuj dekmiloj da jaroj homo lernis lukti kun
malvarmo, lernis forpreni de bestoj iliajn varmigajn
felojn.
Ju pli malvarme iĝis ĉirkaŭe, des pli hele brulis
fajro en terkabana fajrujo, gardata de vento.
Foriri en Arktikon estis pli simple ol resti sur loko.
Tamen ne ĉiam facila vojo estas plej bona el vojoj.
Tiu parto de homaro kiu, kune kun tundro, foriris
norden, perdis multon: ja ĝi por longa tempo plidaŭrigis
sian vivon en glacia epoko.
Groenlandaj eskimoj ankaŭ nun loĝas inter glacioj,
eterne luktante kontraŭ la severa kaj avara naturo.
Tamen ne tia estis sorto de triboj kiuj restis sur la
loko. Dum unua tempo al ili ne estis simple vivi en
arbaroj, leviĝantaj ĉirkaŭe. Tamen ili sukcesis elŝiriĝi el
glacia kaptitejo, en kiu iliaj antaŭuloj vivis dum miloj
da jaroj.

1. 8. 3.
Homo batalas kontraŭ arbaroj
Arbaroj, kiuj elkreskis sur loko de antaŭaj tundroj,
tute ne similis niajn nunajn arbarojn. Tio estis
n e t ra i r e b l a d e n s e j o, k i u d i s va s t i ĝ i s j e m i l o j d a
kilometroj, kovrante bordojn de riveroj kaj lagoj,
venante, en kelkaj lokoj, al maro mem.
Al homo estis malfacile loĝi en tiu nova, nekutima
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por li mondo.
Arbaro sufokis, premis lin per siaj vilaj manegoj,
donis al li nek vivi nek trairi. Oni devis konstante batali
kontraŭ ĝi, elhaki ĝin, krei senarbejojn.
En tundro aŭ en stepo ne estis problemo trovi lokon
por restadejo. Ja ĉirkaŭe estis vastejo. Tamen en
arbaro oni devis almiliti lokon al si.
Ĉiu grundpeco ĉi tie estis okupata per arboj kaj
arbustoj. Oni devis batali kontraŭ arbaro kvazaŭ
kontraŭ malamika fortikejo.
Tamen ne eblas militi sen armilo.
Por faligadi arbojn homo bezonis hakilon.
Kaj jen, sur longan hakiltenilon, homo fiksis pezan
ŝtonan triangulaĵon.
En arbara densejo, kie antaŭe frapadis nur pego,
ekfrapis unuaj hakiloj, timigante birdojn kaj bestojn.
Profunde eniĝis akra ŝtono en korpon de arbo. El la
vundo eliris gutoj da rezino. Ekknaris, ekĝemis la arbo,
kaj falegis al piedoj de la hakisto.
Tago post tago, persiste kaj tolereme hakis homoj
arbojn, akirante al si lokon en la arbara mondo.
liberiginte lokon ili elbruligis arbostumpojn kaj
arbustojn.
Tiel homoj militis kontraŭ arbaro, kaj venkis ĝin.
Tamen ankaŭ venkitan kaj faligitan malamikon ili ne
lasis trankvila.
Forhakinte branĉojn ili akrigis unun el finaĵoj de la
arbotrunko, faris palison el ĝi. Poste ili enbatis,
enterigis la palison per ŝtona martelego. Apud la unua
paliso ili enbatis la duan, trian, kvaran. Aperadis muro,
kiun oni interplektis per branĉoj.
En la arbaro elkreskadis palisa budo, kiu mem
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similis arbaron. Same kiel en arbaro ĉi tie staris
arbotrunkoj, kunplektiĝintaj per branĉoj. Tamen tiuj
trunkoj staris ne iel ajn, sed en tiu ordo en kiun metis
ilin homo.
Estis malfacile al homo akiradi al si lokon en arbara
mondo. Akiradi manĝaĵon estis, ŝajne, eĉ pli malfacile.
En stepo homo ĉasis bestojn kiuj vagadis grege.
Gregon estis facile ekvidi de malproksime. Stepo, de
sur iu holmeto, estis videbla bonege.
Tamen ne tiel estis en arbaro. Arbara domo estis
plena per mastroj, sed la mastroj ne estis videblaj. Ili
plenigis ĉiujn etaĝojn per siaj voĉoj, susuroj, grincoj,
bruoj. Tamen estis malfacile elgvati, trovi ilin.
Jen io pretersusuris ĉe la piedoj, preterflugis super
la kapo, tuŝis foliaron.
Kiel distingi tiujn ĉi susurojn kaj odorojn ene de la
buntaj makuloj, inter la buntaj trunkoj?
Ĉe ĉiu birdo, ĉe ĉiu arbara besto estis sia garda
koloro. Birdaj plumoj similis arboŝelon. Griza hararo de
bestoj ne kontrastis en duonlumo kun grizaj falintaj
folioj.
Estis malfacile elgvati beston. Kaj, elgvatinte, estis
necese trafi ĝin tuj, dum ĝi ne malaperis en la densejo.
Ĝuste ĉi tie ĉasisto estis devigata anstataŭigi la
ĵetlancon per rapida kaj trafa sago.
Kun pafarko en la manoj, kaj kun sagujo post la
dorso, ĉasisto vagadis en densejo, gvatante aprojn kaj
pafante marĉajn anserojn kaj anasojn.

1. 8. 4.
Kvarpieda amiko
Ĉe ĉiu ĉasisto estas bona amiko. Tiu amiko havas
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kvar piedojn, grandajn molajn orelojn, kaj nigran
scivolan nazon.
Dum ĉasado la kvarpieda amiko helpas al la mastro
trovi ĉasaĵon. Dum tagmanĝo ĝi sidas apude,
enrigardas la okulojn, kvazaŭ demandas: Tamen kio pri
mia parto?
La kvarpieda amiko fidele priservas ĉasiston dum
miloj da jaroj. Ja homo malsovaĝigis hundon eĉ en tiu
tempo kiam li pafis ĉasaĵon ne per plumb-eroj el fusilo,
sed per facila plumigita sago.
En Siberio, ĉe rivero Jenisej, arkeologoj trovis, en
antikva ĉasista restadejo, ostojn de hundo, kiu
diferencis de lupo nur per malpli longa muzelo.
Eblas ke ankaŭ tiam hundo kaj gardis loĝejon de
homo, kaj helpis al li gvati kaj ĉasenpeli beston. En
kuirejaj rubamasoj, kuŝantaj kie staris enarbaraj
setlejoj, ĝis nun konserviĝis bestaj ostoj kun spuroj de
hundaj dentoj. Ankaŭ tiam hundo sidis, dum tagmanĝo,
apud ĉasisto, kaj elpetis ostetojn.
Tamen ĉu tenus homo hundon apud si, kaj nutrus
ĝin, se ĝi ne priservus lin?
Malsovaĝinte hundidon ĉasisto edukis ĝin esti
helpanto: dresis ĝin gvati ĉasaĵon.
Kaj homo ne eraris en sia elekto. Ja antaŭ ol li
sukcesis ekvidi spurojn de apro, aŭ ekaŭdi paŝojn de
cervo, la hundo jam streĉiĝis, kaj komencis enspiri
aeron per la nazo.
Per kio odoras foliaro? Kiu preteriris ĉi tie? Du-tri
aerproboj – kaj la spuro estas trovita. Vidante kaj
aŭdante ĉirkaŭe nenion, plene okupiĝante pri sia ĉefa
tasko – gvatado, hundo konvinke kuras en arbaro. Al
homo restas nur sekvi ĝin.
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Malsovaĝinte hundon homo ekestis pli forta ol li
estis. Li igis servi al si hundan nazon, kiu multe pli
bone difinis odorojn ol la homa.
Tamen li prenis, por la priservo, ne nur hundan
nazon, sed ankaŭ hundajn piedojn. Hundo veturigis
homon multe pli frue ol ĉevalo.
En Siberio, sur loko de antikva ĉasista restadejo oni
trovis ostojn de hundo kune kun restaĵoj da jungilaro.
Do hundo ne nur helpis al homo ĉasi, sed ankaŭ
veturigis lin.
Tiel en biografio de homo ni renkontas, unue, ĝian
amikon – hundon. Kiom da rakontoj estas verkitaj pri
tiuj saĝaj bestoj, kiuj savis en montaroj piedirantojn,
kaj gardis sojlon de la domo! Hundo fidelе servas al
homo.

1. 8. 5.
Homo militas kontraŭ rivero
Ne ĉiuj homoj ensetlis densejojn. Estis ankaŭ tiuj
kiuj eliris el arbaraj densejoj al bordoj de riveroj kaj
lagoj.
Tie, sur mallarĝa strio inter akvo kaj arbaro, homoj
konstruis siajn arbotrunkajn kabanojn.
Apud rivero estis pli da loko ol en arbaro. Tamen
ankaŭ tie ne estis pli simple vivi.
Rivero estis maltrankvila najbaro. Printempe ĝi
fariĝis pli larĝa, kaj inundis la bordojn. Kune kun glaciaj
plategoj kaj falintaj arboj, la akvo ne malofte forlavis
ankaŭ kabanojn, konstruitajn per homoj.
Saviĝante de inundoj, homoj grimpis sur arbojn,
kaj tie atendis kiam, finfine, la rivero ekestos pli
bonvola. Kaj, kiam la rivero revenis sian fluejon, homoj
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ekis rekonstruadi sian ruinigitan surbordan formikejon.
Komence ĉiu inundo estis tute ne antaŭvidita.
Tamen, pririgardante la riveron, ĝian konduton kaj ĝiajn
kutimojn, oni sukcesis superruzi ĝin.
Forhakinte kelkajn arbojn, homoj kunligis ilin, kaj
metis sur la bordon. Sur unuan vicon de la trunkoj ili,
transverse, metis la duan. Poiome elkreskis alta vasta
platformo. Kaj jen sur tiun ĉi platformon homoj metis
siajn kabanojn.
Nun inundo jam ne tiom timigis ilin. Kiam akvo,
furioziĝinte, atakis la bordon, ĝi ne sukcesis inundi eĉ
bazon de la kabanoj.
Tio estis granda venko de homo: ja li sukcesis
transformi malaltan riverbordon je la alta! De tiu
platformo, konstruita el arbotrunkoj, komenciĝis ĉiuj
niaj akvobaraĵoj kaj digoj, kiujn ni kreas por bridi
riverojn.
Homo aplikis multe da laboro kaj tempo por
kontraŭmiliti riveron.
Tamen kio igis lin setli la bordon mem, kio tiris lin
al akvo?
Demandu pri tio fiŝkaptistojn, kiuj tutajn tagojn
sidas ĉe rivero, pacience rigardante la flosilon.
Rivero tiris al si homon ĉar en rivero estis fiŝoj.
Ta m e n k i e l o k a z i s k e ĉ a s i s t o e k e s t i s a n k a ŭ
fiŝkaptisto? Ja por kapti fiŝojn oni bezonas tute aliajn
ilojn ol por ĉasado, tute aliajn rutinojn kaj manierojn.
Kiam en ĉeno da okazaĵoj oni trovas ŝiraĵon, oni
provu trovi mankantajn ĉenerojn.
Ĉasisto ne povis tuj ekesti fiŝkaptisto. Antaŭ ol
komenci kapti fiŝojn li devis ĉasi ilin.
Kaj vere, okazis ĝuste tiel. Unua fiŝkapta ilo estis
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harpuno, kiu ne tro diferencis de lanco.
Vagante ĝis talio en akvo, homo pikis per harpuno
fiŝon, kaŝiĝantan inter ŝtonoj. Poste homo komencis
akiri fiŝon ankaŭ alimaniere. Al li jam okazis kapti
birdojn per retoj.
Do li provis uzi reton ankaŭ en akvo. Tiel homo
akiris, poiome, ilojn por fiŝkaptado.
Kune kun harpunoj kaj fiŝ-lancoj arkeologoj trovas
en tero ŝtonajn pezaĵojn por retoj, kaj ostajn fiŝhokojn.

1. 8. 6.
Domo de ĉasistoj-fiŝkaptistoj
Inter sabloj de dezerto Kizilkum 101, proksime al
enfluejo de rivero Amudarjo en Aral-maron, arkeologoj
trovis restadejon de antikvaj ĉasistoj-fiŝistoj.
Sur pinto de unu el dunoj sciencistoj trovis, sub
tavolo de sablo kaj argilo, bone faritajn silikajn ilojn,
rompaĵojn de argila vazaro, amasojn da kuirejaj
forĵetaĵoj. En tiuj forĵetaĵoj estis multe da ostoj de
aproj, cervoj kaj kapreoloj 102.
Tamen plej multaj ĉi tie estis ostoj de ezokoj 103 kaj
siluroj 104.
Ŝajnas ke fiŝo estis ĉefa nutraĵo de la loĝintoj.
Oni trovis ĉi tie ankaŭ restaĵojn de forbrulita loĝejo.
De ĝi konserviĝis nur kavoj, plenigitaj per cindro kaj
karbo, pecoj da karbiĝinta kano, kaj nigraj karbaj
101

Kizilкum (Kyzylkum, ruse: Кызылкум)

102

kapreolo (roe deer, косуля)

103

ezoko (pike; щука)

104

siluro (catfish; сом)
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strioj, kuniĝantaj radiuse en la centro.
Ĉi tie, meze de la loĝejo, kuŝis dika tavolo da pura
blanka cindro, kaj sub la cindro – hele ruĝa, troviĝis
bone kalcinita sablo.
Ĉirkaŭ tiu ĉi centra fajrujo estis dismetitaj aliaj
fajrujoj kun malpura nigra cindro, kun diversaj kuirejaj
restaĵoj.
Nur tion trovis la sciencistoj en la restadejo. Ilia
tasko estis, helpe de tiuj ĉi viv-restaĵoj, imagi la vivon
mem, restaŭri aspekton kaj strukturon de la delonge
forbruliĝinta domo.
Homoj kiuj ne konas arkeologion apenaŭ solvus tiun
problemon. Tamen al arkeologoj estis klare ke la kavoj
kun karbo kaj cindro konserviĝis en tiuj lokoj kie staris
fostoj, subtenantaj la tegmenton.
La tegmento estis kana, – pri tio diris pecoj da
karbiĝinta kano. La karbaj linioj ne hazarde kuniĝis en
unu punkto: ili troviĝis tie kien falis, dum la incendio, la
ĉevronoj, kuniĝintaj supre.
L a ce n tra n f a j r u j on on i n e u z i s por pr e pa r i
manĝaĵojn, alie cindro en ĝi ne estus tiom pura kaj
blanka. Kaj tiom da cindro kolektiĝis tial, ke en la
fajrujo oni, laŭ antikva kutimo, tage kaj nokte subtenis
neestingendan flamon.
Tiun flamon povis estingi nur incendio.
Kaj aliaj fajrujoj, disĵetitaj inter fostoj de la domo,
servis al mastrinoj por prepari manĝaĵojn, – tial cindro
tie estas tiel malpura, kaj ĉirkaŭe falaĉas ostoj.
Fajrujoj estis multaj, do ankaŭ la mastrinoj estis
multaj. La mastrinoj, kun siaj edzoj kaj infanoj, ordigis
komunumon, ligitan per parenceco.
La komunumo ne estis malgranda – cento aŭ pli da
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homoj. Tial oni estis devigitaj konstrui tiel vastan
domon. Tamen la domo daŭre memorigis tiun rondan
budon kun pinta tegmento, de kiu ĝi devenis.
De la eniro al la neestingenda fajrujo gvidis, inter
du vicoj da fostoj, longa trairo. Dekstre de la trairo
troviĝis la kuiraj fajrujoj, kaj maldekstre estis libera
tereno.
Por kio servis tiu tereno?
Por kompreni tion la sciencistoj devis elmemori
tiujn komunumajn budojn, kiuj estis trovitaj
malproksime de Meza Azio – en Andamanaj insuloj. Tie,
sur tia tereno, oni ordigis magiajn dancojn kaj ritojn.
Samloke, maldekstre de la trairo, ĉe la muro,
sciencistoj trovis en la domo de fiŝkaptistoj restaĵojn de
tute malgrandaj fajrujoj. Tie, ŝajne, loĝis fraŭloj.
Tiel sciencistoj sukcesis, laŭ malmultaj restaĵoj,
mense restaŭri domon en kiu loĝis iamaj fiŝkaptistoj.
Tamen kiel tiuj fiŝkaptistoj kaptis fiŝojn, kaj ĉu
havis ili boatetojn, pri tio la trovitaj restaĵoj diris
nenion.
Antikvan boateton oni sukcesis trovi, en Rusio, ĉe
lago Ladoga.

1. 8. 7.
Avo de rusiaj ŝipoj
Antaŭ sesdek jaroj, proksimume, ne malproksime
de lago Ladoga, laboristoj fosis kanalon. Disfosante la
torfon kaj la sablon ili stumblis je homaj kranioj kaj je
ŝtonaj iloj.
Pri tio eksciis arkeologoj. El marĉo kie, ŝajne, estis
nenio krom torfo, arkeologoj komencis eltiri, kvazaŭ el
muzea ŝranko, diversajn aĵojn. Ili eltiris ŝtonan hakilon,
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ŝtonan tranĉilon, fiŝkaptan hokon kaj bekon por sago,
harpunon kun dentigita beko, kaj talismanon en formo
de foko 105, eltranĉitan el osto.
Post la iloj, ŝtonaj kaj ostaj, la arkeologoj solene
eltiris el la torfo kompletan boateton. Tiu boateto tiel
bone konserviĝis, ke per ĝi, ŝajne, ankaŭ nun oni povus
remadi en la lago.
Ekstere ĝi tute ne similis niajn nunajn ŝipojn. Avo
de ĉiuj rusaj boatoj, vapor- kaj motor-ŝipoj estis
elĉizita el kompleta dika kverko.
Pririgardante la kverkon oni kvazaŭ per la propraj
okuloj vidas kiel ŝtona hakilo pecigis ĝian medolon.
Kie la hakilo hakis laŭ la fibroj, la afero pli malpli
progresis: la ligno estas prilaborita glate. Tamen ĉe la
pruo kaj poŭpo la laboro estis ne laboro, sed vera
turmento.
La ligno estas tranĉita kaj hakita ĉiudirekten. Ĉie
estas elstaraĵoj kaj kavaĵoj, kvazaŭ la kverkon ronĝis
iuj koleregaj ŝtonaj dentoj. En lokoj kie la hakilo
renkontis branĉerojn, la hakilo rifuzis servi. Tiam helpe
al hakilo venadis fajro.
Tuta poŭpo de la boateto estas karbigita, kovrita
per nigra fendigita krusto da karbo.
Apud la boateto oni trovis, en la torfo, ankaŭ
ŝtonan hakilon, kiu ĉizis ĝin. Klingo de la hakilo estas
polurita, akrigita. Ne malproksime troviĝis ankaŭ akriga
ŝtono. Tio signifas ke oni jam ne nur tajlis ilojn, sed
ankaŭ poluris, akrigis ilin.
Ĉu ne akrigita hakilo venkus la fortikan lignon?
Homo devis longe okupiĝadi por, fine, la kverka

105

foko (seal; тюлень)
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trunko transformiĝu je boateto.
Kaj jen la laboro estas plenumita. La boateto estas
surakvigita. Preninte kun si harpunojn, fiŝhokojn,
lancojn, diversajn plektitajn kaptilojn, homoj direktiĝas
al fiŝkaptado.
La lago estas granda, kaj fiŝoj en ĝi estas multaj,
tamen homoj ne kuraĝas iri malproksimen de la bordo.
Ja akvo, por homoj, estas nova, nekutima
elemento.
Kiel kompreni ĝian humoron, diveni ĝiajn intencjn?
Jen ĝi kuŝas paca, trankvila, milda. Kaj jen, subite, ĝi
koleriĝas, bruas, leviĝas per ondoj.
Grandega kverko, kiun eĉ ŝtormo ne povis faligi,
saltas sur la ondoj, turniĝas, kiel facila tabuleto.
Timigitaj homoj remas al la bordo. Tie troviĝas
firma tero, sur kiu tiel kutimiĝis paŝadi iliaj piedoj. Tero
ne balanciĝas, ne ŝtormas, ne ondiĝas.
Same al infano, premiĝanta al la patrino, homo
tenas sin proksime al tero, kiu kreskigis lin.
Anstataŭ foriri por fiŝoj en tiun malfidelan akvan
malproksimon, kiu daŭriĝas ĝis limo de ĉielo, fiŝisto
atendas kiam fiŝo mem venos al la bordo.
Homo poiome, timeme, komencas posedadi akvajn
vastaĵojn.
Estis tempo kiam homa mondo estis limigita per
rando de firma tero. Ĉiu bordo estis kvazaŭ barita per
muro kun surskibo: «Eniro malpermesatas».
Kaj jen homo trabatiĝis tra tiun ĉi nevideblan
muron. Li ankoraŭ tenas sin ĉe limoj de la nova por li
mondo – mondo de akvo. Tamen en ĉiu afero plej
malfacilas komenco. Venos tempo, kaj homo deŝiriĝos
de bordoj.
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Ne per nestabila boateto, sed per ŝipo navigiĝos li
en liberan maron, por trovi post ĝi novajn terojn,
setlitajn per samaj homoj kiel li mem.

1. 8. 8.
Pri unuaj majstroj
Vi, junaj majstroj, kiuj nur antaŭ nelonge prenis en
la manojn hakilon kaj rabotilon, martelon kaj ŝraŭbilon!
Vi, estontaj metalurgoj kaj kemiistoj,
konstrukciistoj de maŝinoj kaj avioj, de domoj kaj de
ŝipoj!
Tiu ĉi libro estas verkita por vi, ŝatantaj sian ilon
kaj sian laboron.
Vi scias kiel malfacilas lukto de ilo kontraŭ
materialo, kaj kiom ĝojiga, poste, estas la venko.
Preninte en la manojn pecon da ligno, vi jam
antaŭvidas aĵon, en kiun vi intencas transformi ĝin.
Ŝajnas ke ĉio estas simpla. Jen ĉi tie oni devas desegi,
tie – trabori, ĉi tie eltranĉi. Tamen la materialo ne
obeas. Plenforte rezistas ĝi al tranĉilo, kiu enigas en ĝin
sian klingon.
En la lukton eniras unu ilo post alia. Kie retiriĝis
tranĉilo, tie ofensivas hakilo. Kie hakilo ne sukcesas,
tie, per dekoj da akraj tranĉiloj, la lignon ronĝas segilo.
Kaj jen tuta superflua materialo, kiu kaŝis la
necesan formon, estas jam forĵetita, transformita je
rabotaĵoj, fortranĉaĵoj, segaĵoj.
Vi venkis. Tamen venkis ne nur vi. Kune kun vi
venkis ĉiuj majstroj, kiuj dum multaj centjaroj inventis
kaj plibonigis ilojn, serĉadis novajn materialojn, kaj
novajn manierojn de laboro.
Ĉi tie, en tiu ĉi libro, vi jam renkontiĝis kun unuaj
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majstroj, kiuj kreis kaj tranĉilon, kaj hakilon, kaj
martelon.
Vi vidis ilin, okupatajn per laboro, kiu same al la
via, estis kaj malfacila kaj ĝojiga.
Tiuj unuaj ĉarpentistoj, unuaj terfosistoj, unuaj
ŝtonistoj, estis vestitaj je bestajn felojn. Iliaj iloj estis
produktitaj krude kaj neestetike. Modli el argilo
kuirejan poton estis al ili pli malfacile, ol al ni modli
statuon.
Tamen de tiuj ĉarpentistoj, terfosistoj, potistoj,
devenis ĉiuj konstruistoj, kemiistoj, metalurgoj, kiuj
per sia laboro ŝanĝas nun Teron.
Jen, ekzemple, antikvaj potistoj. Tio estas ili kiuj
unuaj kreis el argilo materialon kiu forestas en naturo.
Antaŭe, kiam praa majstro faris hakilon el ŝtono, aŭ
harpunon el osto, li ne kreis materialon, li nur ŝanĝis
ĝian formon.
Tamen ĉi tie okazis tio, kio antaŭe okazadis neniam.
Homo modlis el argilo ujon, kaj bakis ĝin sur lignofajro.
Fa jr o ŝa nĝi s ĉi u jn e co jn de l a a r gi l o, f a r i s ĝi n
nerekonebla.
Antaŭe argilo, moliĝinte pro akvo, transformiĝis je
paston. Bakita, ĝi ĉesis timi akvon. En ĝin oni eblis
verŝi akvon, kaj ĝi ne ŝanĝis jam sian formon, ne iĝis
mola.
Helpe de fajro homo transformis argilon je novan
materialon, je terakoton (terakot’o’n). Tio estis duobla
venko: homo sukcesis venki kaj argilon, kaj fajron.
Verdire fajro ankaŭ antaŭe servis al homoj: ĝi
defendis ilin de malvarmo, ĝi forpelis de ili sovaĝajn
bestojn, ĝi helpis al ili liberigi arbaran terenon, kaj
venadis helpi al hakilo, kiam la hakilo konstruis la
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boateton.
Homoj jam bone sciis akiri fajron: ĝi obeeme aperis
antaŭ ili, kiam ili interfrotis du pecojn da ligno.
Tamen nun homo donis al fajro novan, eĉ pli
komplikan taskon: transformadi materialojn je
materialojn aliajn.
Eksciinte ecojn de fajro, homo igis ĝin baki argilon
kaj panon, kuiri manĝaĵojn, ekstrakti kupron.
En nia tempo apenaŭ troviĝas uzino, kie ne laborus
fajro, transformante substancojn.
Fajro helpas al ni akiri feron el erco, vitron el sablo,
paperon el ligno. Tuta armeo da metalurgoj kaj
kemiistoj reguligas fajron, kiu brulas en uzinaj fornoj.
Kaj ĉiuj tiuj fornoj devenas de la fajrujo, sur kiu antikva
potisto bakis sian unuan malgracian pinto-fundan
poton.

1. 8. 9.
Grenero – atestanto
En unu ĉasista restadejo de praaj homoj arkeologoj
trovis, inter ĉiuj aliaj aĵoj, kelkajn argilajn rompaĵojn.
La rompaĵoj estis kovritaj ekstere per simpla
ornamaĵo: per linioj, kiuj intersekcas, ordigante
kvadratojn. Tiu ornamaĵo, kiel opinias kelkaj
sciencistoj, klarigas kiamaniere oni modlis kaj bakis la
poton.
Plektitan korbon oni ŝmiris interne per argilo, kaj
poste bakis sur lignofajro. La korbo forbrulis, kaj
rezultiĝis poto. Tial ekstere, kie estis vergoj, videblas
oblikvaj kvadratetoj, stampitaj sur argilo.
Poste, kiam oni komencis pri kuraĝe modli argilan
vazaron, sen helpo de korboj, potistoj speciale elgratis
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sur poto kutiman kvadratetan ornamaĵon el oblikvaj
linioj. Ili opiniis ke poto kuiros malbone, se ĝi ne estos
simila al tiuj potoj, en kiuj kuiris manĝaĵojn la avinoj
kaj la praavinoj.
Al tiamaj majstroj ŝajnis ke en ĉiu aĵo kaŝiĝas iuj
misteraj fortoj kaj ecoj. Kiu scias: ja povas okazi ke en
tiu ĉi ornamo troviĝas tuta forto de la poto!
Ŝanĝo de la ornamo povas venigi plagon: la poto
alportos malfeliĉon, mankon, malsaton. Iam, por gardi
poton kontraŭ malbona okulo, potisto desegnis sur ĝi
hundon.
Hundo ne nur helpis al homo dum ĉasado. Ĝi ankaŭ
gardis la domon.
Desegnante ĝin sur poto potisto rezonis tiel: hundo
estas gardanto, do gardu ĝi kaj la poton, kaj tion kion
ĝi enhavas.
Argilajn rompaĵojn, kun kvadrata ornamaĵo, oni
trovis en multaj lokoj.
Tamen unu el ili, trovita apud urbeto Kam-Pinji, en
Francio, ekestis precipe fama. Pririgardante la rompaĵon
arkeologoj rimarkis sur ĝi spuron de hordea grenero.
Arkeologoj emociiĝe pririgardis la trovaĵon. Ja tio
estis ne simple grenero, sed atestanto – eta atestanto
de plej majesta ŝanĝo en vivo de homaro.
Kie estis grenero, tie povis esti ankaŭ terkulltivado.
Ja ne hazarde en sama restadejo oni trovis ankaŭ
g r e n ra s p i l o j n , k a j ŝ t o n a j n h o j o j n , p e r k i u j o n i
malkompaktis grundon antaŭ semado.
Ŝajnas ke niaj ĉasistoj kaj fiŝkaptistoj ekokupiĝis
ankaŭ pri kultivado. Kiel tio okazis?
Oni devas diri ke ne ĉiuj anoj de tribo okupiĝis pri
ĉasado kaj fiŝkaptado. Dum viroj ĉasadis, inoj kaj
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infanoj vagis ĉirkaŭ la restadejo, iu kun korbo, iu kun
vazo, kolektante ĉiun trovitan manĝeblaĵon.
Ĉe marbordo ili kolektis moluskojn. En arbaro ili
okupiĝis pri kolektado de fungoj, beroj, nuksoj. Ili ne
ignoris ankaŭ glanojn. Glanojn oni muelis, kaj el la
faruno bakis flanojn. Ne hazarde kelkaj popoloj longe
nomis panon «glano».
Precipa ĝojo okazis kiam oni sukcesis trafi neston
de sovaĝaj abeloj.
Sur unu roko konserviĝis desegno, bildiganta inon
kiu kolektas mielon. La ino surgrimpis arbon. Unun
manon ŝi enigis en la neston, en la alia ŝi tenas vazon.
Ĉirkaŭe svarmis kolerigitaj abeloj. Tamen la ino, ne
atentante ilin, elfosas el la nesto la ĉelaron, plenan per
mielo.
El ĉiu vagado inoj kaj infanoj revenis kun beroj,
mielo, sovaĝaj pomoj kaj piroj.
Jen bona okazo manĝi ĝissate! Tamen mastrinoj ne
rapidis eluzi la rezervojn. Forpelinte la infanojn ili kaŝis
ĉion kion povis en potojn, tasojn, tinojn. Rezervoj ĉiam
estis bonvenaj. Ja ĉasado ne estis afero fidinda.
Tiel veninta varma periodo denove transformis
h o m o j n j e ko l e k t a n t o j . T i o, k va z a ŭ , e s t i s p a ŝ o
malantaŭen. Tamen ne, tio estis salto antaŭen. De
kolektado homo venis al semado, transpaŝis linion kiu
dividas kolektanton de kultivisto.
Kune kun fruktoj kaj beroj inoj alportis ankaŭ
grenerojn dа sovaĝa hordeo, dа sovaĝa tritiko. Tiujn
grenerojn ili rezervis en potoj kaj korboj. Dum tio
okazadis ke iom da greneroj elŝutiĝis sur teron. Iuj el ili
ĝermis. Tio estis hazarda semado.
Komence homoj semis hazarde, ili simple perdis
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grenerojn. Poste oni komencis disŝuti ilin, semi intence.
Ĉe multaj popoloj konserviĝis mitoj – legendoj pri
enterigita kaj reviviĝinta grenero.
Kiam inoj, en antikveco, malkompaktis teron per
pioĉoj, kaj poste enterigis en ĝin grenerojn, ili kredis ke
ili enterigas misteran diaĵon, kiu revenos al ili en formo
de oraj spikoj.
Kaj aŭtune, kiam ili ligis garbojn, ili ĝojis al reveno
de la diaĵo el subtera mondo.
Metinte lastan garbon sur teron, ili dancis ĉirkaŭ ĝi
kaj kantis. Tio ne estis simpla danco. Tio estis magia
rito. Inoj honorigis grenon pro tio ke ĝi reviviĝis, kaj
petis la grundon ĉiam esti same bonvola al homoj.

1. 8. 10.
Malnova en nova
Ankoraŭ komence de dek-naŭa jarcento en Rusio
estis lokoj kie inoj ĉiuaŭtune ordigis postrikoltan riton.
Ili prenis lastan garbon, kaj vestis sur ĝin kaptukon
kaj jupon. Poste ili, kunpreninte la manojn, dancis
ĉigraŭ ĝi kaj kantis plengorĝe.
Sovaĝaj, angoraj sonoj de tiu ĉi kanto-preĝo
malmulte similis gajajn kantetojn, kiuj sonis en vilaĝo
vespere, kiam ekster la vilaĝo promenadis junuloj kaj
junulinoj.
Temas do pri antikva rito, konserviĝinta el tempo
de unuaj kultivistoj. Multaj tiaj ritoj venis ĝis ni en
ludoj kaj kantoj.
Kunpreninte la manojn infanoj kantas: ni milion
semis, semis, semis…
Tio estas kanto-ludo, ankaŭ iama rito. Post miloj da
jaroj el la rito elvaporiĝis tuta ĝia magia senco. Restis
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nur gajo.
Kaj novjar-festa arbo (en Rusio tio estas piceo)! En
iama tempo piceo estis sankta arbo. Homoj dancis
ĉirkaŭ ĝi por revenigi, per siaj magiaj moviĝoj, vivon en
d o r m a n t a j n a r b a r o j n k a j k a m p o j n , p o r r e ve n i g i
printempon.
Jes, multaj antikvaj ritoj kaj ekzorcizaĵoj vegetas
inter infanoj. Pluvo, pluvo, ĉesu!… Pluvo, plifortiĝu!..
Tamen infanoj kantas tion tute ne por elvoki pluvon
aŭ dispeli nubojn. Ili scias ke per magiaĵoj oni ne
elvokos pluvon. Ili kantas ĉar la kantado gajigas ilin.
Unu rusia kultivistino rakontis al la aŭtoroj ke en
ŝia vilaĝo oni pendis en kokinejo «Kokinan dion».
«Kokina dio» estis ŝtono kun truo meze. Oni pendis
ĝin por kokinoj donu pli da ovoj.
Jen ekzemplo de superstiĉo, kiu ĝisvivis komencon
de dudeka jarcento.

1. 8. 11.
Mirinda provizejo
Dum inoj malkompaktis, per la pioĉoj, grundon,
ankaŭ viroj ne restis senokupaj. Tutajn tagojn ili
okupiĝis pri ĉasado. Malfruvespere revenis ili hejmen,
ŝarĝitaj per predo.
Ekvidinte demalproksime siajn patrojn kaj pli aĝajn
fratojn, infanoj kuris renkonten, por tuj ekscii ĉu la
ĉasado estis sukcesa. Scivole rigardis ili sangitan
muzelon de apro kun elstarantaj el la buŝo kurbaj
kojnodentoj, branĉecajn kornojn de cervo.
Tamen plej multe la infanoj ĝojis se la ĉasistoj
alportis aŭ alkondukis etajn timemajn kapridojn, aŭ
senhelpan senkornan bovidon.
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Tiujn kvarpiedajn kaptitojn ĉasistoj ne mortigis tuj.
La kaptitojn oni tenis en barilejo, kaj nutris, por ke ili
iom elkresku. Kiam ĉe la domo blekis bovidoj kaj beis
kapridoj, la ĉasistoj sentis sin pli trankvilaj. Ili sciis ke
ili ne restos sen viando, eĉ se la ĉasado ne estos
sukcesa. Ja ĉe ili, post la barilo, troviĝas rezervoj, kaj
rezervoj kiuj kaj kreskis kaj multiĝis.
Komence homoj tenis brutojn nur por viando kaj
f e l o j . I l i n e t u j ko m p r e n i s ĉ i u j n ava n t aĝ o j n d e
brutbredado. Ĉasistoj opiniis brutojn sia predo, kaj
predon ili kutimis mortigi. Al ili ne estis simple
kompreni ke teni vivan bovinon aŭ ŝafinon estas pli
profite ol mortigi ĝin.
Formanĝi bovinon oni povas nur unufoje, dum trinki
ĝian lakton oni povas multajn jarojn. Krom tio, se ne
mortigi ĝin, oni povas ricevi pli da viando: ja ĉiu bovino
ĉiujare alportas bovidon.
Samo pri ŝafino. Estas simple deŝiri de ĝi la felon.
Tamen unu felo venigas ne multe da utilo. Pli profite
estаs lasi al ŝafino ĝian felon, kaj nur fortondi la lanon.
Ja nova lano elkreskas ĉiufoje post la tondado. De unu
ŝafino oni povas forpreni ne unu, sed dekon da feloj.
Estis do pli profite donaci vivon al la kvarpiedaj
kaptitoj, prenante anstataŭe tributon de ili.
Malsovaĝinte bovinon, ŝafinon, ĉevalinon, homo
komencis eduki ilin si-maniere. Li zorgis ke ili havu
loĝejon dum malvarma tempo, kaj ke ili estu sataj.
Tamen bovino, siaflanke, estis devigata doni pli da
lakto ol antaŭe, por nutri ne nur sian bovidon, sed
ankaŭ la mastrojn. Ĉevalino kutimiĝis porti sur si
diversajn ŝarĝojn. Ŝafina lano ekestis sufiĉa kaj por ĝi
mem, kaj ankaŭ por homo.
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Por plimultiĝo homoj selektis nur plej bonlaktajn
bovinojn, plej longlanajn ŝafinojn, plej fortajn
ĉevalinojn. Tiel, poiome, kreiĝis pli kaj pli da novaj
subspecoj da hejmaj bestoj.
Ĉion tion homoj komprenis ne tuj. Pasis multaj
centjaroj antaŭ ol ĉasisto transformiĝis je bestbredisto.
Kaj kio rezultiĝis?
Homoj trovis por si mirindan rezervejon. Ili kaŝis en
grundon kolektitajn grenerojn, kaj anstataŭ unu
grenero la grundo redonis al ili multe da ili.
Ili konservis vivon al sia ĉasista predo, kaj la predo,
rezulte, multiĝis kaj grandiĝis.
Homo ekestis pli libera, li komencis senti malpli da
dependeco de naturo.
Antaŭe li neniam sciis ĉu sukcesos li pe-gvati kaj
mortigi beston, ĉu sukcesos li plenigi la korbojn per
kolektita greno. Misteraj fortoj de naturo povis aŭ sendi
al li nutraĵojn, aŭ ne.
Tamen nun homo lernis helpi al naturo: li lernis
kreskigi spikojn, bredi bovojn kaj ŝafojn. Inoj ne devis
plu foriri malproksimen, serĉante spikojn. Ĉasistoj ne
devis serĉi, gvati bestojn en arbaro.
Spikoj kreskis apud la domo, bovino kaj ŝafino
paŝtis sin ankaŭ ne malproksime.
Homo trovis por si mirindan provizejon. Tamen pli
ĝuste estus diri ke li ne trovis, sed kreis ĝin per sia
laboro.
Por kampoj kaj paŝtejoj estis bezonata grundo. Tiun
grundon oni devis albatali de arbaro. Kaj poste, antaŭ
semado, oni devis ankaŭ malkompakti ĝin. Kiom da
laboro kostis tio!
Al libero kaj al sendependeco de naturo homo ne
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iris kvazaŭ promenante, sed li trabatiĝis, venkante
milojn da obstakloj.
La nova laboro alportis siajn ĝojojn kaj siajn
zorgojn. Suno povis forbruligi la rikolton, forbruligi
herbojn de paŝtejoj. Pluvo povis putrigi la grenon.
Praa ĉasisto petis bizonon aŭ urson fordoni sian
viandon. Praa grundkultivisto petas teron, ĉielon,
sunon, akvon, ke ili donu rikolton.
Homoj kreas novajn diaĵojn. Tiuj diaĵoj daŭre
similas la antaŭajn. Oni bildigas ilin, laŭ antikva
kutimo, en formo de bestoj, aŭ en formo de homoj kun
bestaj kapoj. Tamen ĉe tiuj bestoj estas novaj nomoj
kaj novaj okupoj.
Unu el ili nomiĝas Ĉielo, alia – Suno, la tria – Tero.
Ilia tasko estas sendi lumon kaj mallumon, pluvon kaj
sekecon.
Nia homo-giganto iom pli-kreskis, ekestis pli forta,
sed li daŭre ne scias sian forton. Li daŭre kredas ke
panon ĉiutagan donas al li ĉielo, sed ne lia propra
laboro.

!
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Parto 1
Ĉapitro 9

1. 9. 1.
La montrilo estas antaŭenigita
Movu ni horloĝ-montrilon de historio je kelkaj
miljaroj antaŭen. Nur kvindeko da centjaroj dividu nin
nun de nia tempo.
Kvindeko da centjaroj! Tio estas tre multe, kiam
temas pri vivo de unu homo, aŭ eĉ de tuta popolo.
Tamen ni konversacias ne pri aparta homo, sed pri
homaro.
Homaro aĝas, proksimume, milionon da jaroj.
Kvindeko da centjaroj ne estas tiom multe por ĝi.
Do la montrilo estas antaŭenigita. Terglobo faris
ankoraŭ kelkmiloj da turnoj ĉirkaŭ Suno. Kio okazis
dum tiu tempo pri Terglobo? Unua jam rigardo montras
ke ĝia verto forte kalviĝis.
Tute antaŭnelonge ĉirkaŭ blanka ĉapo de la polusoj
malheliĝis krispaj netraireblaj arbaroj! Tamen nun
arbaroj maldensiĝis, en ilin, kelkloke, enkojniĝis vastaj
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langoj da stepoj. Multloke la densejojn disŝovis
lumigitaj per suno arbar-maldensejoj. Arbaroj deiris de
riveraj kaj lagaj bordoj, lasinte sur ili kreskaĵejojn da
kanaroj kaj arbustaroj.
Tamen kio estas tio, sur holmo, ĉe la rivera sinuo?
Sur la holmon oni kvazaŭ surĵetis flavan tukon...
Tio estas terpeco, ŝanĝita per manoj de homo.
Inter la spikoj – kurbiĝintaj dorsoj de virinoj. Rapide
moviĝas serpoj, detranĉante spikojn.
Ni jam delonge renkontis martelon, tamen serpon
ni vidas unuafoje. Ĝi tute ne similas la nian nunan. Ĝi
estas farita el ŝtono kaj ligno: en lignan kadron estas
enmuntitaj ŝtonaj ĉiziloj.
Kampo, kiun ni ekvidis, – tio estas unu el unuaj sur
Tero. Estas ankoraŭ tre malmulte da tiuj flavaj tuketoj
ene de sovaĝa naturo, ne tuŝita per homo.
La spikojn de ĉiuj flankoj premas kaj sufokas
trudherboj. Homoj ankoraŭ ne scipovas batali kontraŭ
ili. Tamen la spikoj venkas. Venos tempo, kaj ili per ora
oceano superverŝos teron.
Ĉe rivero, sur verda herbejo, videblas de
malproksime iuj etaj figuroj: blankaj, flavaj, buntaj. La
figuretoj moviĝas. Ili jen disiras, jen denove kuniĝas.
Iuj figuretoj estas pli grandaj, aliaj – malpli. Tio
estas grego da bovinoj, kaprinoj kaj ŝafinoj. Ili, bestoj
reedukitaj, ŝanĝitaj per laboro de homo, estas ankoraŭ
tre malmultaj. Tamen tiuj bestoj multiĝas pli rapide ol
iliaj sovaĝaj parencoj, kiuj bezonas mem zorgi pri si.
Pasos du-tri miljaroj, kaj sovaĝaj bubaloj ekestos
sur Tero malpli multaj ol ĉehejmaj gebovoj.
Kampoj, brutaroj... Do ie nemalproksime devas esti
ankaŭ setlejo.
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Kaj jen ĝi estas – sur kruta bordo, eroziita per la
rivero. Tio ne estas jam antaŭa ĉasista restadejo.
Anstataŭ palisoj kaj branĉoj tie staras veraj lignaj
domoj kun du-deklivaj tegmentoj.
Muroj de la domoj estas ŝmiritaj per argilo. Super
la eniro, el sub la tegmento, eliĝas antaŭen trabo, kun
elĉizita bova korna kapo. La bovo – tio estas diaĵo,
gardanta la domon. La setlejo estas ĉirkaŭigita per alta
palisaro, kaj per tera defenda eskarpo.
Sentiĝas odoro de fumo, de grundo, de freŝa lakto.
Apud la domoj ludas infanoj, en la koto baraktas
porkoj kaj porkidoj. Tra aperta pordo de la domo
videblas fajro. Maljunulino, ĉe fajrujo, bakas flanojn,
metante ilin sur varmegan cindron, kaj kovrante ilin per
argila poto. Apude, sur benko, – lignaj ornamitaj bovloj
kaj tasoj.
Eliru ni el la setlejo, kaj malsupreniĝu al la rivero.
Ĉe la bordo balanciĝas boateto, verŝita per akvo. Se ni
venus laŭ la rivero al lago, el kiu ĝi elfluas, ankaŭ tie ni
trovus setlejon, sed de tute alia speco. Tiu setlejo
staras ne sur la bordo, sed kiel insulo – ene de la akvo.
En fundon de la lago estas enbatitaj palisegoj. Sur
la palisegojn estas metitaj traboj, sur la trabojn –
sternaĵo. Al la ligna insulo gvidas, de la bordo, ligna
ponto-padeto.
Sur muroj de la domoj pendas retoj, fiŝkaptaj iloj.
Ŝajnas ke la lago estas riĉa je fiŝo. Tamen loĝantoj de
la insulo vivas ne nur per fiŝkaptado. Inter la domoj
videblas rondaj pint-tegmentaj grenejoj, plektitaj el
branĉetoj. Kaj apud la grenejoj, en bovinejo, muĝas
bovinoj.
Tiu antikva setlejo, kiun ni tiel klare imagis,
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malaperis jam delonge. Sur loko kie iam staris domoj,
nun oni vidas nur akvon. Kiel trovi sur fundo de la lago
restaĵojn de la loĝejoj? Tio ŝajnas neebla. Tamen
okazas iam, ke lago mem malfermas al niaj rigardoj
tion kion ĝi gardis dum centjaroj.

1. 9. 2.
Lago rakontas
En jaro 1853 en Svislando estis severa sekeco.
Riveroj en valoj malprofundiĝis. Akvo en lagoj retiriĝis,
nudigante la ŝliman fundon. Loĝantoj de urbeto
Obermejlen, troviĝanta ĉe bordo de lago Zurik, decidis
eluzi la sekecon por almiliti de akvo pecon da tero.
Por tio oni devis konstrui digon, kiu apartigu la
elakviĝintan terstrion disde la lago.
Oni komencis la laborojn. Tie kie bele vestitaj
urbanoj promenadis dum ripoztagoj en bluaj kaj verdaj
boatoj, nun laboris ĉaristoj, krie instigantaj la ĉevalojn.
Ili alveturigis al la digo teron. La teron oni prenis
samloke, de la sekiĝinta fundo. Kaj jen fosilo de unu el
la fosistoj stumblis je duonputran palisegon. Post unua
palisego oni trovis duan, trian. Ekestis klare ke iam
homoj jam laboris ĉi tie.
Preskaŭ ĉiu enfosila terkvanto alportis ŝtonajn
hakilojn, fiŝhokojn, pot-rompaĵojn. Eklaboris
arkeologoj. Pristudinte ĉiun palison, ĉiun aĵon, trovitan
sur fundo de la lago, ili rekonstruis sur libropaĝoj
palisan setlejon, kiu staris en lago Zurik.
Antaŭ nelonge arkeologoj pristudis en Svislando
alian lagon – lagon Nevŝatel. Farinte kelkajn tranĉojn
sur la laga fundo ili trovis ke la fundo estas kelk-tavola.
Tavoloj de la fundo similas pasteĉon, en kiu estas
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simple distingi paston de la plenigaĵo. Sube kuŝas
tavolo da sablo, poste – tavolo da ŝlimo kun restaĵoj de
loĝejoj, aĵoj kaj iloj, poste – denove sablo. Kaj tio
ripetiĝis multfoje.
Nur en unu loko inter du tavoloj da sablo kuŝas
dika tavolo da karbo.
Kiel kreiĝis ĉiuj ĉi tavoloj?
La sablon povis alporti akvo. Tamen de kie aperis la
karbo?
Estis klare ke ĉi tie laboris ankaŭ fajro.
Esplorante la tavolojn la sciencistoj eksciis tutan
historion de la lago.
Iam, antaŭ tre multaj jaroj, al la lago venis homoj,
kaj konstruis sur ĝia bordo sian setlejon. Post multaj
jaroj la lago disvastiĝis, kaj inundis la bordojn.
La homoj foriris, lasinte la inunditan setlejon. La
konstruaĵoj putris en la akvo, ruiniĝis. Super
tegmentoj, kie antaŭe kvivitis hirundoj, ekhastis gregoj
da fiŝetoj. El aperta pordo de domo eliris, svingante la
naĝilojn, dentega ezoko. Sub benko, apud la forno,
movis siajn lipharojn astakoj106 . La ruinoj kovriĝis per
ŝlimo, ilin superŝutis sablo.
Tamen la lago ne restis senŝanĝa. Poiome akvo
komencis foriri de la bordoj, nudigante la fundon. Venis
al taga lumo ankaŭ tiu sabla strio sur kiu iam staris la
setlejo. Tamen la setlejo jam ne estis videbla. Ĝiaj
ruinoj restis profunde sub tavolo da sablo.
Sur la bordon denove venis homoj. Ekfrapis hakiloj.
Sur la flavan sablon ekfaladis lignaj splitoj. Unu post
alia leviĝis super la bordo novaj, fortikaj domoj.

106

astako: crawdad; рак
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Tiel, divers-sukcese, daŭriĝis batalo inter homoj kaj
la lago. La homoj konstruis, la lago ruinigis.
Finfine tio tedis al homoj. Ili eksetlis ne ĉe la akvo,
sed super ĝi, enbatinte en fundon de la lago altajn
palisegojn. Tra fendoj de la arbotrunka sternaĵo ili vidis
sub si sufiĉe malproksiman akvon. Nun la akvo ne
timigis ilin. Ĝi leviĝu kiom ĝi volas. Tutegale ĝi ne
atingos la sternaĵon.
Tamen, krom akvo, ĉe la homoj estis ankoraŭ unu
malamiko – fajro.
En tiu malproksima tempo, kiam homoj loĝis en
kavernoj, fajro ne timigis ilin. Ŝtonaj muroj de kaverno
ne povis forbruli.
Tamen kune kun unuaj lignaj domoj venis ankaŭ
unuaj incendioj. Ruĝa flama besto, kiu tiom da miljaroj
estis sendispute obeema al homoj, nun montris al ili
siajn ungojn.
Dika karba tavolo, trovita sur fundo de Nevŝatellago, – tio estas restaĵoj de ankikva incendiego.
Terure estis tiam sur la lago! Homoj, por saviĝi,
ĵetiĝis en la akvon, alpremante al si la infanojn. En la
brutejo sovaĝe muĝis freneziĝintaj bestoj. Tamen
homoj ne havis tempon savi ilin. La vilaĝo brulegis kiel
grandega lignofajro, disĵetante fajrerojn.
Por homoj, kiuj loĝis en la setlejo, la incendio estis
grava malfeliĉo.
Tamen sama fajro, kiu forbrulis iliajn domojn,
konservis por ni, por niaj muzeoj, valoregajn aĵojn:
lignan havaĵon, fiŝkaptajn retojn, kaj eĉ grajnojn kaj
tigojn de plantoj.
Sed per kiu mirindaĵo ruiniganto-fajro konservis por
ni aĵojn kiujn ĝi tute libere povis forbruli?
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Okazis tiel.
Ekbrulante, la aĵoj falis en la akvon. Akvo defendis
ilin – estingis la flamon. La aĵoj alfundiĝadis
nedifektitaj. Tie al ili minacis alia danĝero: ili povis
forputri. Tamen ilin savis tio ke, tuŝitaj per fajro, ili iom
karbiĝis. La karba krusteto defendis ilin de putrado.
Fajro kaj akvo, se ili agus diverstempe, neniigus la
aĵojn. Tamen ili agis samtempe. Kaj tio savis por ni eĉ
tiom malfortikan aĵon estiel ŝiraĵon de lina teksaĵo,
teksita antaŭ miloj da jaroj.

1. 9. 3.
Unua teksaĵo
Unua teksaĵo estis teksita ne per teks-maŝino, sed
plektita per manoj.
Ankaŭ nun 107 eskimoj ne teksas sed plektas
teksaĵojn.
Laŭlongajn fadenojn – bazon – ili streĉas sur la
framon.
Kaj la transversajn fadenojn oni enplektas per la
fingroj, sen iu ajn glitbobeno.
Framo kun streĉitaj sur ĝi fadenoj ne tro similas
nuntempan teks-maŝinon. Tamen genealogio de teksmaŝino komenciĝas ĝuste de tiu ĉi simpla framo el kvar
lignaj stangetoj.
Karbiĝinta, nigriĝinta ĉifono, trovita sur fundo de la
lago, parolas al ni pri tre grava okazaĵo en vivo de
homo.
Homo, kiu antaŭe vestis bestajn felojn, nun faris al
107
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1936.
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si artefaritan felon el lino, kiun li kreskigis en kampo.
Nadlo, kiu naskiĝis je miljaroj pli frue ol teksaĵo,
finfine ekokupiĝis pri sia vera laboro: ĝi komencis
kunkudri ne felojn, sed pecojn da tolo.
Kiom da novaj klopodoj kaj zorgoj alportis al virinoj
lina kampo, kovrita per helbluaj floretoj!
La manoj ne sukcesis ankoraŭ ripozi de serpo, sed
bezonatas jam rikolti linon – elŝiri ĝin el tero kune kun
la radikoj. Poste oni sekigis la linon, lavis ĝin, kaj
denove sekigis. Tamen ankaŭ tio ne sufiĉis. Sekigitan
linon oni ĉifis per ĉifiloj, taŭzis, kombis.
Kaj jen, finfine, blanka kiel haroj de vilaĝaj
infanetoj, lavita, kombita lino ekestis preta. Nun
komencis turniĝi spinilo, transformante la stupon je
fadenon. Kaj nur post tio oni povis komenci la
teksadon.
Multe da laboro alportis al virinoj tol-produktado
tamen, kompense, ĉe ili aperis belaj kap- kaj antaŭtukoj, jupoj kun diverskoloraj kvastoj.

1. 9. 4.
Pri unuaj ministoj kaj
metalurgoj
En ĉiu domo oni povas trovi nun multajn aĵojn
faritajn el artefarita materialo – el materialo kiun oni ne
trovas en naturo.
En naturo forestas kaj briko, kaj fajenco, kaj
papero. Por akiri porcelanon aŭ gison, homo devis preni
naturan materialon, kaj transformi ĝin ĝis nerekoneblo.
Ĉu giso similas ercon, el kiu ĝi estas elfandita? Ĉu,
rigardante delikatan travideblan porcelanan tason oni
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povas rekoni argilon, el kiu ĝi estas farita?
Kaj materialoj estiel betono, celofano, plasto,
artefarita silko, artefarita kaŭĉuko! Ĉu eblas trovi en
montaro rokon el betono? Kaj ĉu ekzistas silkraŭpo kiu
kapablus krei silkon el ligno?
Lerninte regi substancon, homo pli kaj pli profunde
penetras en metiejon de naturo. Li komencis de tio ke
tajlis ŝtonon per ŝtono. Nun li manipulas molekulojn –
plej etajn kemiajn korpetojn, nevideblajn per okulo.
Tiu laboro komenciĝis tre delonge, antaŭ ol aperis
kemio – scienco pri substanco. Palpe, preskaŭ ne
komprenante siajn agojn, lernis homo ŝanĝi
substancon.
Kiam unuaj potistoj bakis argilon ili, ne
komprenante tion, komencis regi substancon. Tio ne
estis simpla afero. Plej etaj korpetoj de substanco,
malsame al ŝtono, ne estas ŝanĝeblaj per mano. Ĉi tie
estis bezonata ne mana, sed iu alia forto, kapabla
rekonstrui substancon.
Kaj homo trovis tiun forton, uzante helpon de fajro.
Fajro bakis argilon. Fajro transformis farunon je pano.
Fajro fandis kupron.
Kune kun iloj el ŝtono ni trovas sur fundoj de lagoj
ankaŭ unuajn ilojn el kupro.
Kiel okazis ke homo, kiu dum centmiloj da jaroj
produktis ilojn el ŝtono, ellernis subite fari ilin el
metalo? Kaj kie li povis trovi metalon?
Kiam ni vagas en arbaroj kaj kampoj, al ni ne
okazas rimarki pecojn da kupro. Natura kupro en nia
tempo estas granda maloftaĵo. Tamen tio estis ne ĉiam.
Antaŭ kelkaj miljaroj kupro renkontiĝis signife pli ofte
ol nun. Ĝi kuŝaĉis sub piedoj de homoj, sed homoj
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turnis neniun atenton al ĝi. Ja siajn ilojn ili faris el
siliko.
Homoj rimarkis naturan kupron nur kiam siliko
ekmankis al ili. Kaj siliko ekmankis, ĉar homoj ne ŝparis
ĝin. Dum laboro ili ĉirkaŭigis sin per amaso da silikaj
splitoj kaj rompaĵoj, kiuj jam ne taŭgis por prilaboro. Ja
ankaŭ nun metiejon de lignaĵisto oni povas rekoni laŭ
rabotaĵoj, kiuj kuŝaĉas ĉirkaŭe.
Dum centoj da miljaroj rezervoj da grandpeca siliko
videble elĉerpiĝis.
En multaj landoj komenciĝis silika malsato. Tio
estis vera plago. Imagu kio okazus pri niaj uzinoj kaj
fabrikoj, se nin trafus manko da fero. Por trovi feron ni
devus pli kaj pli profunde penetri teron, akirante tie la
ercon.
Samon faris antikvaj homoj. Ili komencis fosi
minojn – unuajn minojn en mondo.
Antikvajn minojn, profundajn je dek – dekdu
metroj, oni trovas iam ene de kretaj tavoloj: ja siliko
kaj kreto estas oftaj kunuloj.
Subtera laboro estis tiam timiga. En minon oni
malleviĝis helpe de ŝnuro aŭ de prihakita fosto. Sube
estis mallume kaj fume. Homoj laboris ĉe lumo de
brulanta kentorĉo, aŭ de eta olea lampo.
Nun, por maldanĝerigi minojn kaj galeriojn, oni
plifortikigas ilin per lignaĵoj, sed tiam oni ankoraŭ ne
scipovis plifortiki murojn kaj volbojn de subteraj
galerioj. Defalinta bloko ne malofte mortigis homojn. En
antikvaj silikaj minoj oni, sub blokoj da kreto, trovas
skeletojn de pereintaj ministoj, kaj apude, –iliajn ilojn
– pioĉojn el cerva korno.
En unu loko oni trovis du skeletojn: de adolto kaj
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de infano. Ŝajnas ke patro prenis kun si filon, irante al
la laboro, sed ili ne revenis hejmen.
Kun ĉiu jarcento restis malpli da siliko, kaj estis pli
malfacile akiri ĝin. Tamen siliko estis bezonata al homo.
El siliko oni faris kaj hakilojn, kaj tranĉilojn, kaj
pioĉojn.
Oni devis anstataŭigi silikon.
Ĝuste tiam al homoj helpis pecoj da natura kupro.
Homoj komencis pririgardi: kio estas tiu ĉi verda ŝtono,
ĉu povas ĝi ekesti utila eĉ por io ajn?
Preninte pecon da kupro homoj komencis tajli ĝin
per martelo. Ja ili, opiniante kupron ŝtono, provis
prilabori ĝin same. Pro batoj de martelo peco da kupro
iĝis pli malmola, kaj ŝanĝis sian formon. Tamen oni
devis bati scipove. Tro fortaj batoj dispecigis kupron,
kaj faris ĝin rompebla.
T i e l h o m o, u n u e , ko m e n c i s f o rĝ i – p r i l a b o r i
metalon. Tio estis malvarma prilaboro. Tamen de la
malvarma prilaboro estis jam proksime al prilaboro
varmega.
Okazadis ke peco de natura kupro aŭ de kupra erco
trafis fajrujon. Tamen povas esti ke homo provis baki
kupron same kiel li bakis argilon. Kiam la fajro
estingiĝis, ene de la fajrujaj ŝtonoj restis kupra flano.
Homojn mirigis la «miraklo», kiun ili okazigis per la
propraj manoj. Al ili ŝajnis ke tio ne ili, sed «spirito de
flamo» tranformis la malhel-verdan ŝtonon je brilantan
ruĝan kupron.
Kupran flanon oni disrompis je pecoj, kaj el tiuj
pecoj, per ŝtona martelo, produktis hakilojn, pioĉojn,
ponardojn.
Tiel, en la mirinda provizejo, homo trovis brilantan
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sonoran metalon. Li ĵetis en lignofajron ercon, kaj ĝi
revenis al li estiel kupro.
Kaj tiun miraklon kreis homa laboro.

1. 9. 5.
Labora kalendaro
Ni kutimis mezuri tempon per jaroj, centjaroj,
miljaroj. Tamen tiuj kiuj pristudas vivon de antikva
homo devas uzi alian kalendaron, alian mezurilon de
tempo. Anstataŭ diri «antaŭ tiom kaj tiom da miljaroj»
ni diras: «en antikva ŝtona epoko», «en novŝtona
epoko», «en epoko de kupro», «en epoko de bronzo».
Tio estas kalendaro ne jara sed labora. Laŭ tiu
kalendaro oni tuj vidas kiun ŝtupon, kiun stacion venis
homo sur sia vojo.
En ordinara «jara» kalendaro estas grandaj kaj etaj
unuoj de tempo: jarcento, jaro, monato, tago, horo.
Ankaŭ en labora kalendaro estas siaj grandaj kaj
etaj unuoj. Eblas diri, ekzemple: «ŝtona epoko, tempo
de hakilo» aŭ: «ŝtona epoko, tempo de poluritaj iloj».
Nun ni, en nia rakonto, venis al tiu ŝtupo de homa
historio, kiam ŝtonaj iloj cedis sian lokon al iloj metalaj,
kiam aperis grundkultivado kaj bestbredado.
Samtempe kun divido de laboroj komenciĝis ankaŭ
interŝanĝo. Se ie aperis kupraj hakiloj, ili poiome
transiris de tribo al tribo.
Sur riveroj, en boatetoj, veturis homoj el vilaĝo en
vilaĝon, por ŝanĝi grajnon je felo, aŭ ŝtofojn je argila
vazaro. Unu tribo estis pli riĉa pri kupro, alia estis fama
pro siaj potistoj. Kaj jen loĝantoj de iu enlaga palisega
vilaĝo renkontis gastojn, kiuj veturigis al ili siajn
produktaĵojn por interŝanĝi ilin.
!182

Kaj, kune kun la produktaĵoj, de tribo al tribo
transiris sperto, transiris novaj manieroj de laboro.
Ĉi tie homoj devis uzi lingvon de gestoj, ĉar ĉiu
t r i b o h a v i s a l i a n s o n a n p a r o l m a n i e r o n . Ta m e n ,
forveturante, la gastoj forveturigis ne nur malproprajn
a ĵ o j n , s e d a n k a ŭ m a l p r o p ra j n vo r t o j n , k i u j n i l i
nerimarke adoptis.
Tiel miksiĝis kaj kruciĝis tribaj dialektoj. Kaj kune
kun vortoj intermiksiĝis kaj kruciĝis ankaŭ pensoj.
Malpropraj dioj prenis lokon apud la propraj. El multaj
kredoj kreskis kredoj, kiujn estonte alproprigos tutaj
popoloj.
Dioj vojaĝis. En novaj lokoj oni ofte donis al ili
novan nomon. Tamen estas facile rekoni ilin.
Studante religiojn de antikvaj popoloj ni rekonas
saman dion kaj en babilona Tamuz, kaj en egipta Osiris,
kaj en greka Adonis.
Tio estas sama mortanta kaj reviviĝanta dio de
antikvaj kultivistoj.
Iam ni povas montri sur mapo kiel vojaĝis dioj.
Adonis, ekzemple, venis en Grekion el Sirio, el
landoj kie loĝis semidoj. Pri tio parolas nomo «Adonis»
mem. En lingvo de semidoj ĝi signifas «sinjoro».
Nekomprenan por ili vorton grekoj transformis je
nomon.
Tiel oni interŝanĝis aĵojn, vortojn, kredojn.
Oni ne povas diri ke la interŝanĝo ĉiam okazis paca,
senkonflikta. Se «gastoj» estis kapablaj alproprigi
kupron, ŝtofon, grenon perforte, ili ne tro ĝenis sin.
Tiam interŝanĝo, kiu ankaŭ sen tio ofte estis trompo,
transformiĝis je rabo. La gastoj kaj la mastroj kaptis la
armilojn, kaj tiel solvis la kverelon. Ne estis peko
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prirabi kaj mortigi fremdulon.
Ne mirindas do ke vilaĝoj ekestis similaj je
fortresoj. Oni komencis ĉirkaŭigi ilin per remparo kaj
palisaro, por ke ne venu nevokitaj gastoj.
Oni ne tro kredis homojn de alia tribo. Ĉiu tribo
nomis sin «homoj», sed oni ne opiniis ke ankaŭ aliulo
estas homo.
Sin oni nomis «idoj de Suno», «ĉielaj homoj», sed
al fremduloj oni donis ofendajn kromnomojn, kiuj iam
kvazaŭ algluiĝis al la popolo, kaj iĝis ĝia nomo.
Ĉe indianoj ankaŭ nun estas tribo «polvaj nazoj»
kaj tribo «malrektuloj». Dubindas ke tiuj triboj mem
elpensis por si tiujn mallaŭdajn kromnomojn.
Kiam oni legas librojn far historiistoj kaj vojaĝantoj
pri tiu ĉi antikva malamikeco al fremda tribo, oni nevole
elmemoras pri tiu malamo al aliaj popoloj, kiu ekzistas
ankaŭ en nuna tempo.
Historio instruas nin ke sur Tero forestas altaj kaj
malaltaj popoloj. Tamen estas, sur vojo al progreso,
popoloj avangardaj, kaj popoloj postrestintaj. Laŭ
labora kalendaro tute ne ĉiuj samtempanoj estas homoj
de sama tempo.
Komence de dudeka jarcento, ekzemple, ne ĉiuj
popoloj de Rusio troviĝis sur sama ŝtupo de disvolviĝo.
Iuj estis jam en epoko de maŝinoj, aliaj plugis teron per
praa ligna plugilo, kaj teksis tolon per praaj rimedoj.
Kaj estis ankaŭ kiuj produktis ilojn el ostoj, kaj ne
konis feron.
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Parto 1
Ĉapitro 10

1. 10. 1.
Du leĝoj
Ne unufoje okazis ke ŝip-vojaĝantoj malkovris ne
nur novajn landojn, sed ankaŭ delonge forgesitajn
tempojn.
Kiam eŭropanoj malkovris Aŭstralion, tio estis por
ili granda sukceso – trovi kaj kapti tutan kontinenton.
Tamen por aŭstralianoj tio estis vera malfeliĉo. Ja
aŭstralianoj vivis ankoraŭ, laŭ labora kalendaro, en alia
tempo. Ili ne komprenis eŭropajn kutimojn, kaj ne volis
subiĝi al eŭropaj vivordoj. Tial oni persekutis ilin kiel
sovaĝajn bestojn.
Aŭstralianoj loĝis ankoraŭ en budoj, sed en Eŭropo
jam altiĝis grandegaj konstruaĵoj.
Aŭstralianoj ankoraŭ ne sciis kio estas privata
havaĵo, dum en Eŭropo oni enkacerigis pro cervo,
mortigita en malpropra arbaro.
Kio por aŭstraliano estis leĝo, por eŭropano estis
krimo.
Kiam aŭstralianoj-ĉasistoj renkontis sur sia vojo
gregon da ŝafoj, ili kun ravaj krioj ĉirkaŭigis la gregon,
kaj en timigitajn ŝafojn de ĉiuj flankoj ŝutiĝis lancoj kaj
b u m e r a n g o j . Ta m e n t i a m e n m i k s i ĝ i s f a r m i s t o j eŭropanoj, kaj iliaj karabenoj.
Por bredisto-eŭropano ŝafo estis propraĵo, por praa
ĉasisto-aŭstraliano tio estis sukcasa trovaĵo. «Ŝafo
apartenas al mastro kiu aĉetis aŭ bredis ĝin». – tio
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estas leĝo de eŭropano. «Besto apartenas al ĉasistoj,
kiuj elgvatis ĝin», – tio estas leĝo de aŭstraliano.
Kaj ĉar aŭstralianoj sekvis leĝon de sia tempo,
eŭropanoj pafis ilin, kvazaŭ tio estis ne homoj sed
lupoj, penetrintaj ŝafejon.
Kunpuŝiĝo de la du leĝoj okazis ankaŭ kiam
aŭstralianinoj sukcesis trovi iun kultivitan terpoman
kampon.
La virinoj, ne longe pensante, komencis elfosi per
bastonoj la mirindajn tuberojn. Ja kiu sukceso, tiom da
manĝeblaj tuberoj, kaj ĉiuj en sama loko! Аŭstraliaj
virinoj eĉ dum monato ne sukcesis kolekti tiom, kiom ĉi
tie dum unu horo.
Tamen tiu sukceso okazadis por ili granda malfeliĉo.
Tondris pafoj, kaj virinoj falis kun sia portaĵo, tute ne
kompreninte kiu kaj kial mortigas ilin.
Sama lukto de du mondoj estis ankaŭ malkovro de
Ameriko.

1. 10. 2.
Malnova «nova mondo»
Eŭropanoj, malkovrintaj Amerikon, opiniis ke ili
malkovris novan mondon.
Al Kolumbo 108 estis prezentita blazono kun devizo:
Por Kastilio kaj Leono Kolumb’ malfermis novan
mondon.
Tamen tiu ĉi «nova modo» estis verdire mondo
malnova. Eŭropanoj, ne sciante tion, trovis en Ameriko
sian propran pasintecon, pri kiu ili jam delonge
108

Kolumb, Kristofor (Columbus, Christopher; Колумб,
Кристофор) 1451-1506.
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forgesis.
Al homoj, venintaj el post la oceano, kutimoj de
indianoj ŝajnis sovaĝaj kaj nekomprenaj. Ĉe indianoj
estis ne tiaj domoj, kiel en Eŭropo, ne tiaj vestaĵoj, ne
tia vivordo.
Indianoj, kiuj loĝis norde, faris siajn klabojn kaj
pikajn finaĵojn el ŝtono kaj osto. Pri fero ili havis neniun
imagon. Ili konis jam grundkulltivadon: ili semis
maizon, kreskigis kukurbojn, fabojn, tabakon. Tamen
ilia ĉefa okupo estis ĉasado. Ili loĝis en lignaj domoj,
kaj siajn setlejojn ili ĉirkaŭigis per alta palisaro.
Pli sude, en Meksiko, ĉe indianoj estis iloj el kupro,
oraj ornamaĵoj, grandaj domoj, konstruitaj el nebakita
briko, kaj ŝmiritaj per gipso.
Unuaj koloniistoj kaj konkerantoj de Ameriko
priskribas ĉion tion detale kaj precize.
Tamen priskribi aĵojn estas pli simple ol morojn.
Kaj moroj en Ameriko estis tiom strangaj, ke
eŭropanoj tute ne komprenis ilin, do rakontis pri ili
konfuze kaj nebule.
«Nova mondo» estis mondo sen mono kaj sen
vendistoj. Inter indianoj estis triboj kiuj sciis jam kio
estas oro, sed ili ne konis ĝian prezon.
Ĉe unuaj jam indianoj, kiujn ekvidis maristoj de
Kolumbo, estis oraj stangetoj en la nazo, kaj oraj
kolieroj sur la kolo. Tamen ili facile fordonis tiujn
ornamaĵojn kontraŭ bidaroj, tintaĵoj kaj ĉifonoj.
Venintoj el post oceano kutimis opinii ke ĉiuj homoj
en mondo estas dividataj je sinjoroj kaj servantoj, je
bienuloj kaj kultivistoj, sed ĉi tie ĉiuj estis egalaj.
Militkaptiton ili ne sklavigis, sed mortigis aŭ adoptis.
Ĉi tie forestis propraj kasteloj, domoj, bienoj.
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Homoj loĝis en komunaj domoj, kiuj nomiĝis «longaj
domoj». Tutaj gentoj loĝis kune kaj mastrumis komune.
Tero apartenis ne al apartaj personoj, sed al tuta gento.
Ĉi tie forestis servutuloj, prilaborantaj malpropran
teron. Ĉi tie ĉiuj estis liberaj.
Sole tio estis sufiĉa por konfuzi eŭropanojn,
loĝintajn en feŭda, servuta reĝimo. Tamen gravas ne
nur tio.
En Eŭropo ĉiu sciis ke tiun kiu forprenos
malpropraĵon, tuj kaptos je la kolumo urba gardisto
kaj, ne longe pensante, kondukos en la malliberejon.
Tamen ĉi tie estis nek privata propraĵo, nek gardistoj,
nek malliberejoj.
Tamen ĉi tie estis iu sia ordo. Tiun ordon homoj
gardis, sed alie ol en Eŭropo.
En Eŭropo regno zorgis pri tio ke oni ne forprenu
propraĵon de aliulo, ke servistoj obeu la mastrojn, ke
servutuloj laboru por bienuloj.
Ta m e n ĉ i t i e h o m o n d e f e n d i s p a r e n c o j k a j
samtribanoj. Se oni mortigis iun, la mortigiton venĝis
tuta tribo. Tamen okazadis ankaŭ ke la afero finiĝis
pace: parencoj de la mortiganto petis pardonon, kaj per
donacoj rekompencis parencojn de la mortigito.
En Eŭropo estis imperiestroj, reĝoj, dukoj. Tamen ĉi
tie estis nek reĝoj nek tronoj. Aferojn de tribo decidis
konsilio de ĉefoj kiun ĉeestis la tuta tribo. Ĉefojn oni
elektis laŭ iliaj meritoj, kaj ŝanĝis ilin, se ili
nekontentige solvis problemojn. Ĉefo tute ne estis
sinjoro super la tribanoj. Vorto «ĉefo» mem, en kelkaj
indianaj lingvoj, simple signifas «parolisto».
En Malnova Mondo estro de regno estis reĝo, estro
de familio – patro. Plej granda unuiĝo de homoj estis
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regno, plej eta – familio. Reĝo juĝis kaj punis la
subulojn. Patro juĝis kaj punis la infanojn. Reĝo
transdonis la regnon al sia filo, patro transdonis al la
filo siajn posedaĵojn.
Ĉi tie, en tiu ĉi Nova Mondo, patro havis neniun
potencon super la infanoj. Infanoj apartenis al la
patrino, kaj restis kun ŝi. En «longa domo» regis
virinoj. Filoj, ĉe eŭropanoj, restis en la domo, kaj filinoj
disflugis el la nesto en ĉiujn direktojn. Ĉi tie, inverse,
ne edzo prenis en sian domon edzinon, sed edzino – la
edzon. Kaj potenco en domo apartenis al virinoj.
Unu vojaĝanto rakontas:
«Kutime la domon regis virinoj kaj, dum tio, ili
fortike tenis sin kune. Rezervoj estis komunaj. Tamen
ve al tiu malbonsorta edzo kiu malofte alportis hejmen
la predon! Kiom ajn da infanoj aŭ da havaĵo li havis en
tiu ĉi domo, li povis ĉiuminute ricevi ordonon ruligi sian
litkovrilon, kaj foriraĉi. Kaj estus malbone al li, se li
dicidus malobei. Al li ekestus tro varme en la domo.
Kaj se iu ajn onklino aŭ avino ne ekdefendis lin, li
devis reveni en sian tribon, aŭ edzigi virinon de alia
tribo. Inoj posedis grandan forton. Ili, kiam estis
bezonate, ne longe pensis antaŭ «defrapi kornojn», laŭ
ilia esprimo, de kapo de la ĉefo, tio estas fari lin denove
simpla batalulo. Tute same elekto de ĉefo ĉiam troviĝis
en iliaj manoj».
En Malnova Mondo virino estis regata per la edzo.
Tamen ĉe indianoj ŝi estis ĉefo de domo, iam eĉ ĉefo de
tribo. Povas esti ke vi legis ĉe Puŝkin pri usonano Ĝon
Tener (John Tenner), pri tio kiel li trafis al indianoj, kaj
kio okazis al li tie.
Tiu Ĝon Tener vere ekzistis. Kiam li okazis kaptita
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per indianoj, lin adoptis virino nomata Net-No-Kua. Ŝi
estis ĉefo de tribo otavuav. Ŝia boato ĉiam portis
flagon. Kiam Net-No-Kua venadis en anglan fortreson,
oni renkontis ŝin per kanona saluto. Ne nur indianoj,
sed ankaŭ blankuloj rilatis tiun virinon estime.
Ne estas mirinde ke, ĉe tiuj moroj, devenon oni
indikis ne laŭ patro, sed laŭ patrino. En Eŭropo infanoj
portis familnomon de patro, sed ĉi tie infanoj heredis
triban nomon de patrino. Se patro estis el tribo
«Cervo», kaj la patrino el tribo «Urso», oni opiniis ke
infanoj apartenas al tribo «Urso». Ĉiun tribon
konsistigis virinoj kaj iliaj infanoj, infanoj de iliaj filinoj,
kaj de iliaj nepinoj.
Ĉio tio estis nekomprena al eŭropanoj. Ili opiniis
indianajn morojn sovaĝaj, kaj indianojn mem –
sovaĝuloj.
Ili forgesis ke ĉe ili mem estis samaj moroj en
tempo de pafarkoj kaj sagoj, en tempo de unuaj
boatetoj kaj unuaj hojoj.
En siaj priskriboj pri Ameriko unuaj kolonianoj kaj
konkerantoj prezentas gent-ĉefojn estiel sinjorojn,
bienulojn. Vorton «trib-ĉefo» ili opinias titolo, kaj
totemon – blazono. Kunsido de ĉefoj transformiĝas ĉe
ili je senato, kaj milit-ĉefo – je reĝo. Tio similas al tio
ke ni nomus nun armean komandanton reĝo.
Blankaj loĝantoj de Ameriko dum centjaroj ne povis
kompreni morojn de indiĝena popolo. Tiel daŭriĝis ĝis
kiam amerikano Morgan duan fojon malkovris Amerikon
en sia libro «Antikva komunumo». Morgan pruvis ke
triba reĝimo de irokezoj kaj aztekoj estas ŝtupo, kiun
eŭropanoj jam delonge preteriris.
Tamen Morgan verkis sian libron en jaro 1877. kaj
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ni parolas pri tempo de unuaj konkerantoj de Ameriko.
Blankuloj ne komprenis indianojn, indianoj, siavice,
ne komprenis blankulojn. Indianoj ne povis kompreni
kial blankuloj pretas murdi unu alian kontraŭ manpleno
da oro. Ili ne povis kompreni kial blankuloj venis en
Amerikon, kaj kion signifas vortoj «almiliti malpropran
teron».
Laŭ kredoj de praaj homoj tero apartenas al tuta
tribo, kaj estas gardata per ĝiaj spiritoj-patronoj. Kapti
malpropran teron signifas venigi al si koleron de
malpropraj dioj.
Ankaŭ ĉe indianoj okazis militoj. Tamen venkinte
najbaran tribon ili ne sklavigis ĝin, ne trudis al ĝi siajn
morojn, ne forpostenigis ĝiajn ĉefojn, sed nur igis lin
pagi tributon. Forpostenigi ĉefon povis nur ties propra
popolo aŭ ties propra tribo.
Kaj jen kunpuŝiĝis du mondoj, du reĝimoj. Historio
de Amerik-konkero estas historio pri lukto de du
mondoj.
Por ekzemplo valoras elmemori almiliton de Meksiko
per hispanoj.

1. 10. 3.
Ĉeno da eraroj
En jaro 1519 ĉe bordoj de Meksiko aperis floto –
dek unu trimastaj ŝipoj. La ŝipoj havis ventregajn
ŝiprandojn, pruo kaj pobo alte leviĝis super akvo, el
kvadrataj lukon rigardis kanonoj, kaj laŭlonge de
ŝiprando elstaris lancoj kaj musketoj de soldatoj.
Sur pruo de admirala ŝipo staris larĝŝultra barba
homo en bereto, alŝovita sur la frunton. Liaj okuloj
atente pririgardis la platan bordon, kaj amason da
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duonnudaj indianoj, kiuj kolektiĝis sur la bordo.
Nomo de la homo estis Kortes109 Li estis estro de
ekspedicio, sendita por almiliti Meksikon. Verdire en lia
poŝo troviĝis letero, en kiu hispana guberniestro nuligis
lian postenigon. Tamen kio signifis ordono pri demisio
por temerara aventuristo estiel Kortes! Senfina akva
vastaĵo dividis lin de Hispanio. Ĉi tie, sur tiuj ŝipoj, li
mem sentis sin reĝo.
La ŝipoj ankriĝis. Indianoj-sklavoj, kiujn Kortes
kaptis survoje, sur insuloj, komencis ŝarĝi la boatojn
p e r k a n o n a j t u b o j k a j l a f u s t o j , p e r ke s t o j k u n
provianto, faskoj da musketoj. Sur la ferdekon oni
elkondukis timigitajn, baŭmantajn ĉevalojn. Plej
malfacile estis transporti ilin sur la bordon.
Mire rigardis indianoj la flosantajn domojn, la
blankajn homojn kiuj kaŝis sian korpon per vestaĵoj,
iliajn strangajn armilojn. Tamen pleje mirigis ilin la
grandaj jenantaj bestoj kun vilaj kolhararoj kaj vostoj.
Tiujn monstrojn ili vidis neniam.
Onidiroj pri veno de blankuloj rapide disvastiĝis en
la tuta ĉeborda regiono kaj alkuris en profundon de la
lando, en montarojn. Tie, post muro da montoj, en
valo, loĝis en siaj vilaĝoj – puebloj – homoj el tribo
aztekoj. Plej granda pueblo estis Tenoĥtitlan.
Ĝi troviĝis meze de lago, kaj estis kunigita kun la
bordo per pontoj. De malproksime videblis ĝiaj brilaj
domoj, blankigitaj per gipso, kaj origitaj tegmentoj de
la temploj. En plej granda domo loĝis, kun sia
taĉmento, milita ĉefo de aztekoj Montezuma.
Eksciinte pri veno de blankuloj Montezuma kunvokis
!109 Kortes, Fernand (Cortes, Hernan; Кортес, Фернандо)
1485-1547.
!193

konsilantaron de ĉefoj. Longe pensis la ĉefoj kiel agi.
Plej grave estis kompreni por kio venis la blankuloj,
kion ili bezonas.
Laŭ onidiroj, kiuj venadis el aliaj lokoj, la ĉefoj sciis
ke blankuloj ŝatas oron. Kaj jen la konsilantaro decidis:
sendi al la blankuloj riĉajn donacojn, kaj peti ilin reveni
en siajn terojn.
Tio estis nekorektebla eraro. Oro kapablis nur
disblovi avidecon de la blankuloj. Tamen aztekoj ne
sciis, kaj ne povis scii tion. Ja la indianoj kaj la
blankuloj estis homoj de diversaj epokoj.
La senditoj ekiris. Ili portis kun si orajn rondaĵojn
grandajn kiel rado, orajn plibeligilojn, orajn figurojn de
homoj kaj bestoj.
Ili agus pli saĝe se ili enterigus tiujn riĉaĵojn!
Kiam Kortes kaj ties kunuloj ekvidis oron, sorto de
aztekoj estis decidita.
Vane la senditoj petis na 110 Kortes foriri trans la
maron, vane ili timigis la nevokitajn gastojn per
malfacilaĵoj kaj danĝeroj de la vojo.
Antaŭe hispanoj sciis nur onidirojn pri meksika oro,
sed nun ili vidis ĝin per propraj okuloj. Iliaj okuloj
ekbrilis. Onidiroj estas do veraj.
Petoj de la senditoj ŝajnis al ili ridindaj. Reveni
trans la maron kiam la celo estis jam proksima! Tio
estus ja vera frenezaĵo.
Kiom da suferoj toleris ili dum vojo ĉi tien!
Krakenoj, je kiuj rompiĝis la dentoj, malmolaj kuŝejoj
110

na: akuzativiga prepozicio. Utilas por konservi
rekoneblon de propraj nomoj. Komparu: a) «Ĉu vi konas
Ĉeĥovon?». b) «Ĉu vi konas na Ĉeĥov?». Propono de sinjoro
G.F.Mak-Kink.
!194

en troloĝataj kajutoj, peza laboro inter gudrita ŝnuraro,
ŝtormoj kaj enakvaj ŝtonoj – ĉion tion toleris la
hispanoj por akiri riĉaĵojn, kiujn ili sonĝis dum noktoj.
Kortes ordonis elpaŝi el la restadejo. Sur dorsojn de
la sklavoj oni ŝarĝis armilojn kaj provizon. Ĝemante
ektiriĝis sur la vojo homoj, kiujn oni transformis je
ŝarĝbestoj. Tamen kial ili ne iru? Postrestintojn oni
instigis per glavoj, al neobeemaj forhakis la kapojn.
Konserviĝis desegno, per kiu aztekoj mem prezentis
tiun ekspedicion. Sur tri vojoj iras homoj en zontukoj.
Sur dorso de unu – rado de kanona afusto, sur dorso de
alia – fasko da muskedoj, ĉe la tria – ŝarĝita kesto.
Hispana oficiro levis klabon super kapo de indiano.
Li kaptis harojn de indiano, kaj batas lin per
botfinaĵo je la ventron. Apude estas roko, kaj sur ĝi –
krucifikso. La konkerantoj opiniis sin «bonaj katolikoj».
Ili portis krucon en almilititajn terojn.
Sur la desegno videblas dehakitaj kapoj kaj manoj
de indianoj.
Tiel liberaj indianoj unue eksciis kio estas sklavigo
de homo per homo.
Paŝo post paŝo antaŭeniĝis hispanoj. Kaj jen de
montpasejo ili ekvidis lagon, kaj ene de ĝi – la urbon.
Aztekoj ne kontraŭstaris la venintojn. «La gastoj»
eniris la urbon. Kaj tio kion ili faris unue tute ne similis
ĝentilecon. Ili malliberigis tiun kiun ili opiniis mastro, –
militĉefon Montezuma.
Laŭ ordono de Kortes Montezuma estis ĉenigita. De
la kaptito oni postulis ke li ĵuru je fideleco al hispana
reĝo. Kaj la kaptito obeeme ripetis ĉiujn tiujn vortojn,
kiujn oni ordonis al li ripeti. Li tute ne komprenis kio
estas reĝo kaj kio estas fidelec-ĵuro.
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Kortes opiniis sin venkinto. Li opiniis ke li kaptis
reĝon de meksikanoj. La malliberulo transdonis sian
potencon al hispana reĝo. Ĉio do estas en ordo. Tiel
rezonis Kortes. Tamen li terure eraris. Li same ne
komprenis meksikan vivordon kiel Montezuma – la
hispanan. Li opiniis ke Montezuma estas reĝo, sed
Montezuma estis nur militĉefo, kiu ne rajtis disponi sian
landon.
Kortes tro frue ekopiniis sin venkinto.
Aztekoj faris tion kion li ne atendis – elektis novan
ĉefon – fraton de Montezuma.
Nova ĉefo kondukis ĉiujn militistojn de sia tribo
sturmi la grandan domon, en kiu ekloĝis la hispanoj.
La hispanij defendis sin per kanonoj kaj musketoj.
Aztekoj ĵetis ŝtonojn kaj pafis sagojn per la
pafarkoj. Kuglego kaj kuglo estas pli efikaj ol sagoj kaj
ŝtonoj. Tamen aztekoj batalis pro sia libero, kaj nenio
povis halti ilin. Kiam falis dekoj, ilin anstataŭigis centoj.
Frato venĝis je frato, onklo je la nevo. Neniun timigis
morto. Por azteko nenion signifis propra vivo, kiam
estis endanĝerita lia tribo, kaj kune kun ĝi – lia klano.
Kompreninte ke la afero malprosperas, Kortes
decidis intertraktadi. Al li ŝajnis ke plej bona peranto
estas Montezuma. Montezuma estas reĝo. Li ordonu al
sia popolo demeti la armilojn.
Oni malĉenigis na Montezuma. Li leviĝis sur platan
tegmenton de la domo. Tamen oni renkontis lin estiel
timulon kaj perfidulon. En ĝin ekflugis ŝtonoj kaj sagoj.
De ĉiuj flankoj oni kriis al li:
– Silentu, kanajlo! Vi estas ne batalanto sed virino,
naskita por teksi kaj spini! Tiuj hundaĉoj tenas vin
estiel malliberulon! Vi estas timulo!
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Montezuma falis, mortvundita.
Pene sukcesis Kortes trarompi vicojn da sieĝantoj.
Duono da liaj soldatoj estis neniigitaj. Feliĉe por li
aztekoj ne persekutis lin, alie li ne forirus viva.
Permesinte al Kortes foriri, la aztekoj denove faris
eraron. Kolektinte novan militistaron Kortes revenis, kaj
siegis na Tenoĥtitlan.
La aztekoj batalis heroe. Kelkajn monatojn ili
defendis sin kontraŭ la hispanoj. Tamen kion povis fari
pafarkoj kaj sagoj kontraŭ kanonoj! Tenoĥtitlan ekestis
kaptita kaj malplenigita.
Homoj de fera epoko venkis homojn de kupra
epoko. Malnova triba reĝimo cedis al premo de reĝimo
nova.

!
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Parto 1
Ĉapitro 11

1. 11. 1.
Grandpaŝegaj botoj
Ekzistas fabelo, far unu verkisto el dek-naŭa
jarcento, pri homo kiu anstataŭ ordinaraj botoj aĉetis
en bazaro botojn grandeg-paŝajn. Protagonisto de la
fabelo estis homo distriĝema, tial li ne tuj rimarkis sian
eraron. Revenante hejmen de la bazaro li profunde
enpensiĝis pri io.
Subite li eksentis intensan malvarmon.
Rekonsciiĝinte li ekvidis ĉirkaŭ si glacion, kaj super la
horizonto – duonhelan ruĝan sunon. Okazis ke la
grandeg-paŝaj botoj nerimarke venigis lin en Arktikon.
Ĉiu alia, sur lia loko, penus gajni por si kiom eble
d a a va n t a ĝ o j e l t i u ĉ i m i r i n d a t r o va ĵ o . Ta m e n
protagonisto de la rakonto tute ne interesiĝis pri mono.
Pli ol ion ajn en mondo li ŝatis sciencon. Do jen li
decidis eluzi sian trovaĵon por pririgardi kaj pristudi
tutan nian Terglobon.
En siaj grandeg-paŝaj botoj li komencis kuradi sur
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Tero – de nordo al sudo kaj de sudo – norden. Okazadis
ke vintro forpelis lin el siberia tajgo en afrikajn
dezertojn, nokto igis lin veni el orienta duonsfero en la
okcidentan.
En eluzita nigra jako, kun sia surrimena kesto por
kolektoj li iris sur insuloj kiel sur ŝtonetoj, el Aŭstralio
en Azion, el Azio en Amerikon.
Singarde paŝante de montpinto sur montpinton, jen
trans flamspirantajn vulkanojn, jen trans neĝajn
montojn, li kolektis mineralojn kaj herbojn, pririgardis
antikvajn templojn kaj kavernojn, pristudis Teron kaj
ĉion vivan sur ĝi.
Historiisto, esploranta vivon de homo, ankaŭ
bezonas grandeg-paŝajn botojn. Sur paĝoj de tiu ĉi
libro ni paŝadis de kontinento sur kontinenton, transiris
de epoko en epokon.
Okazadis ke ni sentis kapturniĝon pro vasteco de
spaco kaj tempo. Tamen ni iris senhalte. Ja ni simple ne
povis haltadi kaj tro atente pristudi la detalojn, kion
faras kutime homoj portantaj ordinarajn botojn.
Eblas ke ni pretervidis ion, kiam ni transsaltis
centjarojn. Tamen se ni eĉ por minuto demetus la
g ra n d e g - p a ŝ a j n b o t o j n , k a j e k i r u s p e r o r d i n a ra
paŝmaniero, ni neniam elkomplikiĝus el amaso da
detaloj. Kiu pristudas ĉiun arbon de arbaro riskas
pretervidi la arbaron mem.
En niaj grandpaŝegaj botoj ni transiris ne nur el
epoko en epokon, sed ankaŭ el scienco en sciencon.
El scienco pri kreskaĵoj kaj animaloj ni transiris en
sciencon pri lingvoj, el scienco pri lingvoj – en historion
de iloj, el historio de iloj – en historion pri kredoj, el
historio pri kredoj – en historion de Tero.
!199

Certe tio ne estis tro simple. Tamen eviti tion ni ne
povis. Ĉar «ĉiuj sciencoj estas kreitaj per homoj kaj por
homoj». Kaj ĉiuj ili estas necesaj kiam temas pri vivo
de homo sur Tero, kaj pri ties loko sur ĝi.
Ĵus ni vizitetis Kortes-tempan Amerikon.
Kaj nun revenu ni Eŭropon de kvara aŭ tria miljaro
antaŭ nia epoko. Ni trovos tie saman triban reĝimon
kiel ĉe irokezoj aŭ aztekoj. Ni trovos «longajn»
komunumajn domojn, en kiuj pri ĉio regas virinoj.
Tie oni estimas virinon. Ja ŝi estas kaj
mastrumantino kaj gentopatrino. Ŝi zorgas pri provizoj
por sekvonta vintro, ŝi malkompaktas grundon kaj
kolektas rikolton.
Ŝi laboras pli ol viro. Tamen kompense ŝi ricevas pli
da estimo. Ne hazarde en ĉiu vilaĝo, en ĉiu tiama domo
oni povis trovi figuron de virino-patrino, eltranĉitan el
osto aŭ ŝtono. Tio estas prapatrino de la tribo. Ŝia
spirito gardas la domon. Oni preĝas por ke ŝi sendu
grenon, por ke ŝi gardu la domon.
Ve n o s t e m p o, k a j t i u p a t r i n o – d o m g a r d a n t i n o
transformiĝos en armitan per lanco diinon Ateno,
gardantinon de la urbo. Kaj jam ne eta virina figuro,
sed gradega statuo de la diino gardos urbon, kiu portas
ŝian nomon.

1. 11. 2.
En malnova konstruaĵo aperas fendoj
En niaj lingvoj oni ankaŭ nun povas trovi restaĵojn
de triba reĝimo, sed en nia memoro restis jam nenio pri
ĝi.
Kiam infanoj ĉe ni nomas fremdajn homojn «onklo»
kaj «onklino» aŭ «avo» kaj «avino» – tio estas restaĵo
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de tiu reĝimo, ĉe kiu ĉiuj loĝantoj de la setlejo estis
parencoj.
Ankaŭ ni mem diras iam «frateto» anstataŭ
«amiko» kaj, rilatante malpropran infanon, nomas lin
«fileto».
Germane anstataŭ «genepoj» oni diras: «idoj de la
fratino». Ĉar, en antikveco, idoj de ies fratino restis en
la tribo, sed idoj de ies frato trafis alian tribon, tribon
de la edzino. Idoj de la fratino estis parencoj,
«genevoj», sed idoj de la frato ne estis opiniataj
parencoj. Ili apartenis al alia tribo.
En antikva regno de sakoj (teritorio en nuna
Uzbekio) heredanto de la regnestro estis ne ties filo,
sed filo de ties fratino.
En Afriko eĉ en pasinta jarcento ekzistis regno
Aŝanti, regnestron de kiu oni nomis «nane» – «patrino
de patrinoj».
En Meza Azio, en Samarkando, la regnestron oni
nomis «afŝin», kio en antikveco signifis «mastrino»,
«sinjorino».
Eblus venigi ankoraŭ multajn ekzemplojn,
parolantajn pri tio kiom longe matriarkeca tribordo, en
kiu patrino estis mastrino kaj sinjorino, konservadis en
memoro de homoj.
Ŝajnas do ke triba reĝimo estis fortika, se ni tiel
longe memoras ĝin. Tamen kio ruinigis triban reĝimon?
En Ameriko triba reĝimo estis ruinigita per veno de
konkerantoj-eŭropanoj. Tamen en Eŭropo, antaŭ miloj
da jaroj ĝis malkovro de Ameriko, la triba reĝimo
ruiniĝis mem, kiel domo, trafita per lignomanĝantaj
insektoj.
Komenciĝis per tio, ke viro pli kaj pli ekokupiĝis pri
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mastrumado.
Virinoj de antikva tempo malkompaktis la grundon,
kaj viroj paŝtis la brutaron. Kiam la brutaro estis
malgranda, pli grava estis virino, prilaboranta grundon.
Viandon oni manĝis malofte, lakto ne sufiĉis por ĉiuj.
Se ne virinoj kaj greno, kolektita per ili, en la domo
estus nenio por manĝi. Hordea flano, kaj manpleno da
sekaj greneroj ne malofte estis tiam tuta tagmanĝo.
Panon oni almanĝis per sovaĝa mielo kaj fruktoj,
kolektitaj ankaŭ per manoj de virino. En domo
mastrumis kaj regis virinoj.
Tamen tiel estis ne ĉiam kaj ne ĉie. En stepa
klimato greno kreskis malbone. Stepaj herboj forte
tenis sin je la grundo per ĉiuj siaj radikoj, kaj ne volis
cedi lokon al greno. Do kiam pioĉo entranĉiĝis la teron,
ĝi renkontis ne molan grundon, sed fortikan herbradikaron, kiu ne estis facile disŝirebla.
Pioĉon tiris tri aŭ kvar virinoj. Tamen pioĉo nur
gratis la teron.
Semojn, ĵetitajn en malprofunte plugitan grundon,
sekigis suno, forbekis birdoj. Grenkreskaĵoj estis
malabundaj, kaj kreskis maldense. Krom tio ankaŭ
sekeco faris sian selekton: ĝi forbruligis grenplantojn,
lasante vivon al trudherboj kutimaj al ĉio.
Do, kiam venis tempo de rikolto, okazadis ke estas
nenio por rikolti. La spikoj ne estis videblaj ene de la
trudherboj. Stepaj herboj denove balanciĝis je vento
kiel flagoj de malamika militistaro, kiu estis forpelita,
kaj denove revenis.
Trudherboj anstataŭ greno! Ĉu valoris kurbigi por
tlo dorson, streĉi la manojn?!
Tamen tio kion homoj nomas trudherboj estas pano
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por brutoj. Stepa vivo de bovoj kaj ŝafoj estis sata. Ĉie
atendis ilin abunda nutraĵo.
Ĉ i u j a r e b r u t a r o p l i m u l t i ĝ i s . V i r o, a r m i t a p e r
ponardo, iris post la grego. La fidela kompano, hundo,
helpis al li teni la ŝafojn kune, ne permesis al ili
disvagadi en la stepo. La brutaro grandiĝis kaj multiĝis,
donante pli kaj pli da lakto, da viando, da lano.
En domo ne sufiĉis pano, tamen abundis ŝafa
fromaĝo, kaj en la potoj bojlis ŝafvianda kuiraĵo.
En stepa regiono laboro de paŝtisto, de viro,
komencis esti plej grava.
Tamen, post nelonge, viro superis virinon ankaŭ en
nordaj arbaroj.
En Svedio oni trovis sur roko antikvan desegnon,
figurantan plugiston. La desegno estis kruda kaj
malsperta. La plugisto similis tiujn hometojn kiujn
desegnas etaj infanoj. Tamen al ni ne gravas kvalito de
la desegno. Por ni tio estas ne desegno, sed atestanto.
Kaj tiu atestanto klare montras ke la plugisto iras post
ligna plugilo, kaj ke la plugilon tiras bovoj.
Tio, ŝajne, estis unua ligna plugilo en historio de
homaro. Ĝi ankoraŭ tre similas pioĉon. Diferencas nur
tio, ke al ĝi estas aligita longa stango – timono, kaj tiun
timonon tiras ne homoj, sed bovoj.
Homo trovis unuan movigilon! Ja bovo, jungita je
plugilon, – tio estas viva motoro, viva praulo de nia
traktoro, kiun ni faras el metalo. Metinte jugon sur
ŝultrojn de bovo, homo igis bovon fari sian laboron.
Bruto, kiu produktis antaŭe nur viandon, lakton, kaj
ledon, komencis fordoni al homo ankaŭ sian forton.
Sur kampoj ekpaŝadis nehastaj fortaj eksbovoj kun
lignaj jugoj sur la ŝultroj. Ili tiris post si lignan plugilon.
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Plugilo eniĝis grundon pli profunden ol pioĉo. Levigita
grundo sterniĝis post paŝtisto kiel nigra rubando.
Unua paŝtisto plenforte premis, enterigis la
plugilon.
Nun eksbovo estis devigata labori je tuta sia bova
forto. Oni igis ĝin kaj plugi, kaj draŝi, kaj transporti
grenon. Aŭtune eksbovo estis pelata en draŝejon, kie
ĝi, per la piedoj, eldraŝis grenon el spikoj. Kaj poste oni
jungis ĝin en pezan senradan ĉaron, kaj li trenis
hejmen, de la kampo, sakojn da greno.
Bestbredado venis helpi al terkultivado. Viropaŝtisto ekestis ankaŭ plugisto. Kaj tio donis pli da
potenco al li, en la domo.
Verdire ankaŭ al virino restis ne malmulte da
laboro. Ŝi devis kaj spini, kaj teksi, kaj rikolti, kaj
ankaŭ prizorgi la infanojn.
Tamen antaŭa honoro jam forestis. Kaj en paŝtejo,
kaj en kampo, unuan lokon ekokupis viro.
Inoj jam malpli ofte prikriis hejme la edzojn. Kaj
edzoj pli ofte transiris de defendo al ofensivo. Antaŭe
okazadis ke bopatrinoj, onklinoj kaj avinoj senprobleme
forpremis aliulon el la domo. Tamen nun oni komencis
priservi lin. Ja tiu veninto el alia klano laboris por ĉiuj,
nutris la klanon. Nun klano malpli volonte separiĝis de
siaj viroj.
Por akiri regan pozicion en la klano viroj ordigis
militajn aliancojn.
Antaŭe havaĵon de mortinta persono heredis idoj de
ties fratino. Nun viroj penas ŝanĝi tiun kutimon.
Ĉe afrikaj nomadoj – tuaregoj – tuta heredaĵo estas
dividata je du partoj. Unuan heredaĵ-parton ricevas idoj
de la fratino: ĝi inkluzivas kion la mortinto ricevis de
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s i a p a t r i n o , k a j k i o n l i a k i r i s l a b o ra n t e p r i l a
mastrumado. Kaj duan heredaĵ-parton – konsistigis
milita predo, kaj ĉio akirita per komerco. Ĝin ricevas
idoj de la mortinto.
Kiom da miljaroj regis matriarkeco!
Kaj jen ekkrakis la malnova ordo, kiel kverko,
ĝisvivinta ekstreman maljunecon.
Pli kaj pli ofte homoj komencis rompi la kutimojn.
Antaŭe virino prenis en la hejmon edzon, nun edzo
komencis preni en la hejmon la edzinon.
Tio estis rompo de malnova kutimo. Tial la
rompanton oni opiniis krimulo.
Fianĉo ne povis simple konduki al si la fianĉinon, li
devis ŝteli ŝin.
Mallumnokte fianĉo kaj liaj parencoj, armitaj per
lancoj kaj ponardoj, kaŝe ŝteliĝis al domo kie loĝis
junulino kiun elektis klano de la fianĉo.
Bojo de hundoj vekis la tutan domon. Armiĝis kaj
grizharaj avoj, kaj senlipharaj fratoj de la fianĉino.
Minacaj krioj de la batalantoj superis ploron de virinoj.
La fianĉo, gardata per siaj samtribanoj retiriĝis,
portante en la manoj la baraktantan predon – la
fianĉinon.
Pasis jaroj. Rompo de kutimoj poiome mem iĝis
kutimo. Batalo de fianĉo kontraŭ parencoj de la fianĉino
transformiĝis je rito.
Sangverŝadon anstataŭigis donacoj, elaĉeto. Eĉ
ploro, per kiu la patrino kaj la fratinoj-komaradinoj
akompanis la fianĉinon, ankaŭ ĝi transformiĝis je
edziĝfesta spektaklo. Kaj tiun spektaklon oni
kompletigis per festeno.
Ĝis nun en memoro de homoj konserviĝis antikvaj
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malgajaj kantoj, en kiuj junulono, trafinta fremdan
klanon, fremdan domon, priploras sian sorton.
Neenviinda estis ties sorto. En malpropra domo
virino trafis sub potencon de la edzo. Estis neniu por
plendi: kaj la bopatro, kaj la bopatrino, kaj ĉiuj
parencoj de la edzo estis sur lia flanko.
Preninte en la domon virinon-laborantinon, ĉiuj
atente zorgis pri tio ke ŝi ne sidu farante nenion, ke ŝi
ne prenu en la buŝon superfluan pecon. Patrina triba
reĝimo (matriarkeco) transformiĝis je patra triba
reĝimo (patriarkeco).
Nun infanoj restis ne kun la patrino, sed kun la
patro, kun patra tribo. Kaj nivelon de parenceco oni
ekis kalkuli je la patro, sed ne je la patrino. Al propra
nomo de homo kaj al ties klana nomo oni komencis
aldoni: «filo de».

1. 11. 3.
Unuaj nomadoj
Mirinda rezervejo, trovita iam, donadis al homo pli
kaj pli. En stepoj paŝtis sin miloj da ŝafoj. En kampo
plugisto alkriis eksbovojn, kiuj nehaste paŝadis sur la
nigra mola tero.
En fruktodonaj valoj floris kaj aromis unuaj
ĝardenoj, unuaj vinberejoj. Homoj, dum vesperoj,
kolektiĝis ĉe siaj pordegoj sub branĉoj de la figarboj.
Laboro donis al homo pli kaj pli, tamen ekestis pli
kaj pli da laboro. Ĉiu grapolo da vinberoj, ĉiu spiko da
greno estis plenigitaj, kiel per suko, per homa laboro.
Kiom da klopodoj venigis nur vinberoj! Kolektinte
pezajn grapolojn da vinberoj oni ĵetis ilin en ŝtonan
ujon, por elpremi la sukon. Vinberojn oni turmentis,
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ĉifis, kaj ĝia malhela sango enfluis kapran felsakon. Je
honoro de vino homoj kantis magiajn kantojn pri belega
dio, vestita je kaprajn felojn, kaj pri ties suferoj.
En sobaj partoj de riveraj valoj, kie inundo ĉiuprintempe akvumis kaj sterkis la grundon, pri rikolto
zorgis kvazaŭ naturo mem.
Tamen ankaŭ ĉi tie manoj de kultivistoj ne ripozis.
Por deteni akvon sur la kampoj homoj fosis kanaletojn,
surŝutis digojn, sendis akvon tien kie ĝi estis plej
bezonata.
Homoj preĝis al rivero, donanta fekundecon,
forgesante pri tio, ke sen ilia laboro sur la grundo
elkreskus nenio krom trudherboj.
Pli kaj pli da zorgoj havis kultivistoj. Tamen ankaŭ
brutbredisto ne havis tempon ripozi. Gregoj kreskis
rapide sur sukaj stepaj paŝtejoj. Kaj ju pli granda iĝis la
grego, des pli da klopodoj ĝi alportis. Unu afero estas
prizorgi dekon da ŝafoj, alia afero prizorgi milon da ili.
Granda grego pli rapide elĉerpis paŝtejon ol la
malgranda, do estis bezonate konduki ĝin pli kaj pli
malproksimen de la setlejo.
Finfine tutaj setlejoj komencis lasi la kutimajn
lokojn kaj foriri post la gregoj. Homoj ŝarĝis sur la
kamelojn siajn tendojn, kaj foriris, pelante antaŭ si la
tutan vivan riĉaĵon.
Post ili restis forlasitaj kampoj, superkreskitaj per
trudherboj. Tamen homoj ne tro bedaŭris ilin: ja en
seka stepo bona rikolto estis maloftaĵo.
Tiel en mondo okazis divido de laboro jam ne inter
homoj de unu tribo, sed inter triboj.
En stepoj aperis paŝtistaj triboj, kiuj bredis brutojn
kaj ŝanĝis ilin je grenon. Ili ne restis sur loko, sed
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nomadis, transiris de paŝtejo sur paŝtejon.
Sovaĝa kaj libera estis vivo de nomadoj.
Ili metis siajn tendojn sub aperta ĉielo, kiun ŝirmis
nek arboj nek domoj. Tuta stepo estis domo por ili.
Dum longaj transiroj la infanojn lulis ne lulilo, sed
balanciĝanta dorso de kamelo.
En tempo, pri kiu ni parolas nun, inter paŝtistaj
triboj estis ankoraŭ malmulte da triboj nomadaj.

1. 11. 4.
Viva ilo
Vivo de nomada tribo ne estis paca kaj trankvila.
Renkontante sur sia vojo kampojn kaj gregojn de
grundkultivistoj, nomadoj ne malofte perforte prenis
tion kion ili ne semis. Malleviĝinte en riveran valon aŭ
veninte sur stepo ĝis arbarrando, ili rabis kaj forbruligis
vilaĝojn, eltretis semitaĵojn, forkondukis brutojn kaj
homojn.
Pleje bezonataj al ili estis homoj. Ja homojn oni
povis igi labori, paŝti la gregojn.
Tiel agis nomadoj-brutbredistoj. Tamen ankaŭ
kultivistoj estis homoj ne tre pacaj.
Aŭtune, post rikoltado, por ili ne estis problemo
ataki la najbarojn, por perforte preni de malpropra tribo
rezervojn da greno, da teksaĵoj, da armiloj. Tamen
ankaŭ ĉi tie plej valora predo estis malliberuloj.
Ja ankaŭ al kultivistoj mankis manoj por fosi
kanaletojn, surŝuti digojn, instigi plugantajn bovojn.
Antaŭe oni ne sklavigis kaptitojn, ĉar tio ne havis
sencon. Ankoraŭ unu paro da manoj donis ne multe da
profito. Jes, la homo laboris, tamen li formanĝis kion li
prilaboris.
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Ĉio ŝanĝiĝis kiam aperis grandaj gregoj,
m u l t r i ko l t a j k a m p o j , k i a m l a b o r o d e u n u h o m o
komencis doni pli da greno, da viando, da lano, ol ilin
konsumas unu homo.
Por interŝanĝi panon je lano, kultivistoj penis semi
pli da greno ol ili bezonis mem. Ĝuste same
brutbredistoj penis teni pli da ŝafoj, ol ili bezonis por
vestiĝi: ja lanon eblis ŝanĝi je grenon kaj armilon.
Dank al interŝanĝo, kaj iam eĉ al rabado, kelkaj
klanoj kaj triboj iĝis pli riĉaj ol la aliaj. Kaj gregoj iliaj
estis pli grandaj, kaj pli da greno ili semis. Al ili ne
sufiĉis laboruloj por paŝti ŝafojn, por plugi teron. Ĝuste
tiam homoj komencis sklavigi aliajn homojn.
Sklavo scipovis prinutri kaj sin kaj sian mastron.
Mastro devis nur zorgi ke sklavo laboru pli, sed manĝu
malpli. Kaj jen homo transformis alian homon je sia
viva ilo.
Oni humiligis, sklavigis homon, metis sur lin jugon
kiel sur bovon.
Sur vojo al libero, al potenco super naturo, homo
trafis en sklavecon far de alia homo.
Antaŭe grundo estis komuna al ĉiuj kiuj kultivis ĝin.
Nun sklavo komencis kultivi grundon kiu apartenis ne al
li.
Eksbovo kiun li instigis, ne estis lia havaĵo, kaj
rikolto, kiun li kolektis, estis ne lia rikolto.
En antikva Egiptio sklavo, instigante bovojn, kantis:
Tretu la spikojn, bovoj!
Tretu la spikojn!
La rikolto apartenas al la mastro.
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Tiel inter homoj unue aperis mastroj kaj sklavoj.

1. 11. 5.
Memoro kaj memor-ŝtonoj
Nia vojaĝo en estintecon estis ĝis nun malfacila
vojaĝo. Ni vagis en labirintoj de kavernoj ne kiel
ekskursanoj, sed kiel esploristoj. Ĉiu trovita aĵo estis
enigmo, kiun oni devis solvi. Sur nia vojo ni renkontis
neniujn voj-montrilojn, neniujn surskribojn, kiuj helpus
al ni en la serĉado. Tamen kiujn surskribojn povus lasi
al ni homo de ŝtona epoko? Ja li ne scipovis skribi!
Kaj jen, finfine, ni eliras sur tiun vojon, sur kiu
estas dismetitaj voj-montriloj. Sur tombaj monumentoj,
sur muroj de temploj, ni trovas unuajn surskribojn. Tio
jam ne estas iamaj magiaj desegnoj adresitaj al
spiritoj. Tio estas tutaj bild-rakontoj por homoj kaj pri
homoj.
Ĉi tie estas ankoraŭ nenio simila al niaj literoj.
Bovo estas figurita estiel bovo, arbo estas desegnita
kun ĉiuj siaj branĉoj.
Historio de skribo komenciĝas de skriboj-bildoj.
Devis pasi multe da tempo antaŭ ol tiuj bildoj simpliĝis,
iĝis simboloj.
En niaj literoj estas jam malfacile diveni desegnojn,
de kiuj ili devenis. Kiu povus pensi ke «A» – tio estas
kapo de bovo? Tamen se oni turnu literon «A», rezultos
kornhava kapo. Tiu korna kapo en aboco de antikvaj
semidoj signifis «A» – laŭ unua litero de vorto «alef» –
bovo.
Oni povus same sekvi historion de ĉiu el niaj literoj.
Oni povus pruvi ke «O» tio estas okulo, ke «Р» - tio
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estas kapo, sidanta sur longa kolo.
Tamen ankaŭ sen tio niaj grandpaŝegaj botoj
venigis nin tro malproksimen.
Ni, en nia rakontado, venis nur ĝis tiu tempo kiam
aperis unuaj skribaj bildoj.
Malrapide kaj necerte lernis homo skribi.
Tamen venis jam tempo fari tion.
Dum scioj kaj informoj estis malmultaj, ili libere
konserviĝis en memoro. Legendoj kaj fabeloj estis
transdonataj de generacio al generacio. Ĉiu maljuna
h o m o e s t i s v i va l i b r o . L a ŭ v o r t e m e m o r f i k s a n t e
legendojn, regulojn de viv-saĝeco, homoj trasdonis ilin
al la infanoj estiel valoraĵon, por ke ili, siavice,
transdonu ilin al siaj infanoj. Tamen ju pli peza estis tiu
ŝarĝo, des pli malfacile estis teni ĝin en kapo.
Kaj jen helpe al memoro venas monumento. Skriba
lingvo komencas helpi al la parola en transdono de
spertoj. Figuro de gvidanto, sur tomba ŝtono, prezentas
ties kampanjojn kaj batalojn, por ke la posteuloj sciu
pri ili.
Sendante kurieron al estroj de aliancaj triboj, oni
elgratas sur peco de arboŝelo, sur argila rompaĵo,
kelkajn skribaĵojn-desegnojn por ke la kuriero memoru
ilin.
Tomba ŝtono – tio estas unua libro; peco da betula
ŝelo – unua letero.
Ni fieras pri niaj telefonoj, sonriceviloj, sonregistriloj, kiuj helpas al ni konkeri distancon kaj
tempon. Ni lernis transdoni parolojn, per elsendaparatoj, trans centoj kaj miloj da kilometroj. Niaj
voĉoj, registritaj sur bendoj kaj platoj, sonos post
dekoj kaj centoj da jaroj.
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Ni atingis multon, sed ni ne forgesu pri meritoj de
tiuj kiuj vivis antaŭ ni. Tio estis niaj antaŭuloj, kiuj
unue venkis distancon per sendaĵo sur arb-ŝela peco,
kaj tempon – per surskribo sur tomba ŝtono.
Al ni venis ne malmulte da monumentoj, kiuj
pitoreske rakontas pri kampanjoj kaj bataloj de antaŭa
tempo. Sur ŝtono estas elĉizitaj figuroj de batalantoj
kun glavoj kaj lancoj. Venkintoj triumfe revenas
hejmen, kaj post ili tiriĝas venkitoj, mallevinte la
kapojn, kun manoj, ligitaj post la dorso.
Kaj samloke kun desegnoj, figurantaj vortojn, ni
t r o va s m a n - k a t e n o j n – s i g n o n d e s k l a v e c o, d e
neegaleco. Tiu signo atestas pri komenco de nova
ĉapitro en historio de homaro – pri komenco de
sklaveco.
Sur muroj de egiptaj temploj ni poste trovos ne
malmulte de tiuj desegnoj–atestantoj.
Jen longa vico da sklavoj, kiuj portas brikojn al
konstruejo. Unu metis stakon da brikoj sur la ŝultron,
kaj subtenas ilin per la du manoj. Alia portas la brikojn
per vekto, same kiel ni portas sitelojn kun akvo.
Masonistoj konstruas muron. Kaj samloke, sur briko,
sidas instigisto. Li metis la kubutojn sur la genuojn. En
liaj manoj troviĝas longa bastono. Laboro ne estas lia
tasko. Lia tasko estas laborigi aliajn homojn. Dua
instiganto promenas apud la konstruata domo. Li
minace levis la manon super kapo de sklavo. Ŝajnas ke
la sklavo per io kolerigis lin.

1. 11. 6.
Pri sklavoj kaj liberuloj
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Ne elkreskos rozo el cepo,
Libera homo ne naskiĝos de sklavino,
– tiel diris greka poeto Teognis111 en tempo kiam
skaveco jam plifortiĝis, kaj ekestis bazo de sklava
reĝimo.
Dum unuaj paŝoj oni ankoraŭ ne opiniis ke sklavoj
estas homoj de malsupera speco. Liberuloj kaj sklavoj
vivis kaj laboris kune, konsistigante unu grandan
familion, unu komunumon.
Estro kaj reganto de tiu familio-komunumo estis
patro, patriarko. Liaj filoj kun siaj edzinoj kaj infanoj,
liaj sklavoj kaj sklavinoj loĝis kune kun li sub unu
tegmento, kaj pri ĉio obeis lin. La patro havis rajton
puni per vergoj kiel neobeeman filon, tiel neobeeman
sklavon.
Maljunulo-sklavo, rilatante la mastron, nomis lin
simple «fileto», kaj sinjoro nomis lin, laŭ malnova moro
«patro».
Se vi legis poemon «Odiseado», vi memoras
v e r ŝ a j n e m a l j u n u l o n p o r k- p a ŝ t i s t o n E v m e j , k i u
senprobleme trinkas kaj manĝas ĉe tablo de sia mastro.
Popolaj poetoj, kreintaj na «Odiseado», nomas la
porkpaŝtiston «dioegala», same kiel ili nomas ĉefon de
la tribo.
Tamen ne al ĉiu vorto de kanto oni povas kredi.
Pork-paŝtisto Evmej estis egala nek al dio, nek al la
sinjoro. Lin oni igis labori, sed la sinjoro laboris
libervole. De sklavo oni postulis en domo pli ol de
familiano, sed donis al li malpli. Sklavo estis propraĵo,
111

Teognis el Megara (Theognis; Теогнис, Феогнид, Теогнид) 6-a
jarcento a.K.
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liberulo – la posedanto.
Kiam sinjoro mortis, sklavo, kvazaŭ aĵo, transiris al
filoj de la sinjoro kune kun ĉiuj rezervoj kaj brutaroj.
En tiu familio-klano jam forestis iama egaleco.
Ĉi tie patro regis infanojn, la edzo regis la edzinon,
la bopatrino – la bofilinojn, pli aĝaj bofilinoj regis la pli
junajn. Tamen plej malalte troviĝis sklavo. Lin regis
ĉiuj.
Malaperis iama egaleco ankaŭ inter klanoj kaj
triboj, inter komunumoj. Iuj havis pli da brutoj, aliaj
malpli. Tamen bruto estis vera riĉaĵo. Bovon oni povis
ŝanĝi kaj je teksaĵoj, kaj je armiloj. Ne hazarde unuajn
bronzajn monerojn oni komencis stampi en formo de
platigita bova felo.
Sklavo estis eĉ pli granda riĉaĵo.
Sklavo paŝtis porkojn, bovinojn, ŝafojn. Vespere li
enpelis ilin en brutejojn, ĉirkaŭigitajn per fortikaj
palisaroj. Sklavo helpis rikolti, sklavo elpremis sukon el
vinberoj, kaj oleon el olivoj. En grenejoj amasiĝis ora
greno. Aroma oleo verŝiĝis per kanaletoj en grandegajn
argilajn ujojn – amforojn.
Sklavo helpis al liberulo, sed plej malfacian laboron
devis fari sklavo.
Milito ekestis profita entrepreno. Ja milito donis
sklavojn, kaj sklavoj kreis riĉaĵojn.
Kaj jen liberaj homoj iras militi, lasante sklavojn
paŝti brutojn kaj prilabori grundon.
Milito plimultigis laboron de homoj. Por ataki estis
bezonataj glavoj kaj lancoj, estis bezonataj batal-ĉaroj.
En batal-ĉaron oni jungis rapidkurajn ĉevalojn, kaj ili
eksagis batalantojn sur batalaj kampoj.
Tamen atako, en milito, ne estas dividebla de
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defendo. Por defendi sin de malamikaj glavoj kaj lancoj,
batalanto surmetas sur la kapon kaskon, per
maldekstra mano li tenas ŝildon. Tribajn komunumajn
domojn oni ĉirkaŭigas per fortika muro el grandegaj
ŝtonaj blokoj.
Ju pli riĉa kaj pli forta estas klano, des pli zorgas ĝi
pri sia defendo. Ja ĝi havas kion defendi.
Sur altaj holmoj elkreskas grandegaj domojfortresoj kun dekoj da ĉambroj kaj rezervejoj, kun
bastionoj laŭ la muroj, kun firmaj pordegoj.

1. 11. 7.
Kiel budo transformiĝis je domo, kaj domo
– je urbo
H i s t o r i i s t o S. P. To l s t ov, e n s i a l i b r o « A n t i k va
Ĥorezmo», rakontas pri domoj-fortresoj, ruinojn de kiuj
li trovis en sabloj de Meza azio.
Tio estis konstruaĵoj, kiuj laŭ la grandeco
memorigis pli urbon ol domon.
Potencaj argilaj muroj, longaj je kelkaj kilometroj,
de kvar flankoj ĉirkaŭigis grandegan malplenan spacon.
Homoj de la komunumo loĝis ene de la muroj – en
volbaj koridoroj kun etaj fenestroj en la plafono.
Unuarigarde ŝajnis nekomprena kial miloj da homoj
loĝis en malvastaj duonmallumaj koridoroj, dum spaco
ĉirkaŭigita per la muroj restis malplena.
Tolstov donas al tio simplan klarigon. Por tiutempaj
ĥorezmanoj ĉefa riĉaĵo estis brutaro. La kvarangula
placo servis por esti enpelejo por multnombraj brutoj,
kaj muroj kun embrazuroj kaj turoj gardis tiun riĉaĵon
kontraŭ malamika invado.
Kiam okazis malamika atako, ĉiuj loĝantoj de
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d o m o - f o r t r e s o p r e n i s l o ko j n ĉ e a m b ra z u r o j , k a j
superŝutis malamikajn batalantojn per la sagoj.
Tamen riĉaĵo, kiun ili kune defendis, jam ne estis
komuna riĉaĵo. Ĉiuj ĉi tie estis parencoj, sed ĉe iuj
familioj estis pli da ŝafoj, bovoj kaj ĉevaloj ol ĉe aliaj.
Antikvaj legendoj atestas ke vorto «riĉa» jam tiam
aperis en lingvo. Oni diris ne simple «riĉa», sed «riĉa je
brutoj», «riĉa je ĉevaloj».
Ĉ i u n ova ra b a t a ko s u r m a l p r o p ra n f o r t r e s o n
pligrandigis brutarojn de la militestroj.
Tolstov kaj liaj kunlaborantoj sukcesis trovi ene de
la sabloj ankaŭ pli postajn domojn kaj urbojnfortresojn.
Tio estis granda kaj malfacila laboro, daŭranta
multajn jarojn. Sur kameloj, per aŭtoj, boatoj, kaj
aviadiloj laboris la sciencistoj, serĉante spurojn de
delonge malaperinta mondo. De kamelaj ĝiboj aŭ de iu
holmo ofte videblis nur malebenaĵoj, kovritaj per griza
krusto de salo.
Tamen sufiĉis leviĝi super la dezerto per aviadilo –
kaj sube evidentiĝis klaraj linioj de muroj, stratoj, de
grandaj komunumaj domoj.
Komparante ĉiujn tiujn domojn kaj urbojn, trovitajn
per la sciencistoj, oni kvazaŭ legis libron pri tio kiel
okazadis transiro de praa komunuma reĝimo al reĝimo
sklava.
Jen domo-budo de fiŝkaptistoj apud Dĵanbas-Kala.
Ĉi tie forestas ankoraŭ riĉaj kaj malriĉaj. Ĉiuj fajrujoj ĉi
tie estas similaj, ĉiuj homoj estas egalaj, ĉiuj same
malriĉaj. La domo ne estas fortikigita. Ĉi tie forestas
riĉaĵoj, kiujn oni devus gardi.
Ne malploksime de tiu restadejo, ankaŭ apud
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Dĵanbas-Kala, sciencistoj trovis restaĵojn de «longa
domo», kinstruita el argilo. En du koridoroj, longaj je
kvindek metroj, estis fajrujoj dispoziciataj ĉene.
Ankaŭ tiu domo ne estas ankoraŭ fortikigita.
Tamen pasas centjaroj. Kelkaj «longaj domoj»
kunkreskiĝas, ĉirkaŭigante per loĝata muro grandegan
malplenan korton.
Tia estas domo–enpelejo Kjuzeli–Gir. Ĉi tie troviĝas
jam embrazuroj en la muroj, kaj gardo-turoj. Homoj
defendas siajn brutarojn de malamikaj invadoj. Tamen
ankaŭ ili mem estas pretaj ataki la najbarojn, por
pliriĉiĝi per malpropraj havaĵoj.
Ĉi tie iuj familioj estas pli riĉaj ol la aliaj. Tamen tio
ankoraŭ ne estas videbla al arkeologo, prifosanta la
lokon. Li konjektas pri tiu malegaleco, esplorante
morojn de popoloj, loĝantaj en aliaj regnoj kaj
mondpartoj.
Sekvanta ŝtupo estas fortreso Dĵanbas-Kala. Sur
kvarangula spaco staras du grandegaj multĉambraj
komunumaj domoj, ĉirkaŭigataj per muroj. Inter tiuj du
domoj iras strato al «domo de fajro».
Antikva fajrujo en kiu, en budo de fiŝkaptistoj,
brulis neestingenda fajro, transformiĝis ĉi tie je
templon.
En la fortreso loĝas jam ne unu klano, sed du
grupoj da klanoj. Kaj ĉiu el la grupoj okupas apartan
domon. Enpelejo forestas ĉi tie, ĉar ĉefa okupo de la
loĝantoj estas ne brutbredado, sed grundkultivado.
Apud la fortreso troviĝas kampoj, tranĉitaj per irigaciaj
kanaloj. La fortreso defendas tiujn ĉi kampojn kaj
kanalojn kontraŭ nomadoj.
Kaj jen eĉ pli posta ŝtupo – fortreso Toprak–Kala. Ĉi
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tie estas jam ne du, sed ĉirkaŭ deko da multĉambraj
domoj.
Potencaj muroj kun turoj ĉirkaŭigas la urbon de
kvar flankoj. El la pordego vizitanto ne tuj trafas la
urbon. Antaŭe li devas trairi labirinton, defendantan la
eniron.
De la eniro, tra la tuta urbo, iras ĉefa strato.
Ambaŭflanke de ĝi – grandaj klanaj domoj kun centoj
da ĉambroj, kun turetoj, kun internaj kortetoj. Tiu ĉefa
strato gvidas al «domo de fajro» kaj al tritura majesta
kastelo de la urb-reganto.
De ĉio tio restis nur ruinoj, parte kovritaj per sablo
kaj argilo. La sciecistoj devis multe labori, por restaŭri
bildon de la urbo.
Trovaĵoj premiis ilin pro la penoj. Precipe multe da
interesaĵoj estis trovitaj en la tri-tura kastelo. Sur
m u r o j d e ĉ e f a j ĉ a m b r o j ko n s e r v iĝ i s r e s t a ĵ o j d e
pentraĵoj far spertaj majstroj.
Ĉi tie, ene de la senhoma dezerto, la sciencistoj
ekvidis sur muroj de la kastelo kvazaŭ viviĝintajn
bildojn el pasinteco: junulinon kun harpo, kolektantinon
de vinberoj kun korbo sur la kapo, viron en nigra
k a f t a n o, ĉ e va l o j n , t i g r o j n , f a z a n o j n . O n i t r o v i s
rompaĵojn de statuoj, ankaŭ faritaj kun granda
majstreco.
Ĉio en la kastelo diris pri tio ke ĝiaj posedantoj
superis per siaj riĉeco kaj moŝteco ĉiujn aliajn
loĝantojn de la urbo.
Ankaŭ la kastelo mem, minace staranta pli alte ol
aliaj domoj, per tuta sia aspekto montis superecon de
ĝiaj loĝantoj.
Ĉi tie loĝis Ĥorezm-ŝaho – reganto de la urbo kaj
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de la tuta regno – kun sia familio kaj kun multnombraj
sklavoj.
Tio estas jam vera regno. Ĉe la ŝaho estis
militistaro, kiu helpis al li obeemigi sklavojn, gardi
rajtojn de riĉaj kaj nobelaj familioj, prizorgi
konstruadon de irigaciaj kanaloj.
Por konstrui grandan irigacian kanalon estis
bezonata laboro de multmilo da sklavoj. Ne unu, sed
multaj fortresoj kaj militistaro gardis en Ĥorezmo
kampojn, kanalojn, ne fortikigitajn kultivistajn domojn.
Tiel, vojaĝante trans miljaroj, sciencistoj per
propraj okuloj ekvidis kiel budo transformiĝis je domo,
domo je urbo, en kiu komunumo da egalaj homoj
transformiĝis je sklav-reĝima regno.
Ne nur en Centra Azio, sed ankaŭ en aliaj lokoj
arkeologoj trovadis grandajn domojn–fortresojn, kiuj
celis defendi de malamikoj la akumulitajn riĉaĵojn.

1. 11. 8.
Sieĝo de fortreso
Bone videblas malproksimo de sur fortresaj muroj.
Kiam en stepo aperas nuboj da polvo, kaj brilantaj sub
suno lancaj finaĵoj, en la fortreso oni prepariĝas jam al
defendo.
Haste pelas plugisto siajn bovojn, paŝtistoj enpelas
la brutaron. Kaj jen lasta homo eniris la fortreson. La
pezaj pordegoj estas ŝlositaj. Militistoj sur la muroj kaj
bastionoj atendas malamikojn, por renkonti ilin per
flugila grego da sagoj.
La sieĝantoj, veninte pli proksimen, metas apud la
fortreso sian tendaron. Ili scias ke la fortreso ne estas
konkerebla senpene. Ne unu monato pasos ĝis falegos
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la altaj muroj. Ĉiumatene pordegoj de la fortreso
malfermiĝas, knarante. El la pordegoj elkuras amaso da
militistoj kun siaj lancoj, por en aperta kampo decidi
sorton de la milito. Ili furioze mallevas la glavojn sur
brilajn malamikajn kaskojn, plibeligitajn per ĉevalaj
vostoj. Ili batalas ĝis elĉerpiĝo, kompatante nek la
malamikojn, nek sin mem.
Unuajn inspiras defendo de la propra domo, de la
edzinoj kaj infanoj. Aliajn furiozas riĉaĵo, kiu ankoraŭ
ne estas kaptita. Defendantoj de la fortreso, restantaj
vivaj, retiriĝas malfru-nokte. La batalo silentiĝas ĝis la
mateniĝo.
Pasas tagoj. La defendantoj kuraĝe batalas kontraŭ
la atakantoj. Tamen malsato estas pli terura ol
malamikaj glavoj kaj sagoj.
Kiam en la grenejoj restas nur polvo anstataŭ
greneroj, kiam lasta strieto da oleo, fluanta el granda
argila kruĉo, komencas ĉesiĝi kaj transformiĝas en
apartajn gutojn, – tiam en la fortreso komenciĝas
plorado. Ploras malsataj infanoj, virinoj sekrete forviŝas
la larmojn, por ne elvoki koleron de viroj.
Post ĉiu eliratako restas malpli kaj malpli da
defendantoj. Kaj jen venas tago kiam, persekutante la
retiriĝantojn, en la fortreson enrompiĝas malamikoj.
Ŝtonon sur ŝtono ne lasos ili de la altaj muroj. Tie kie
homoj vivis, laboris, festenis, restos nur ruinoj kaj
kadavroj de mortigitoj. La venkintoj forkondukos kaj
adoltojn kaj infanojn por transformi liberajn homojn je
sklavojn.

1. 11. 9.
Mortintoj rakontas pri vivuloj
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En vastaj stepoj de Ukrainia sudo estas lokoj kie ĝis
horizonto mem tiriĝas altaj holmoj – tumuloj. Neniu el
lokuloj memoras nek kiel tiuj holmoj aperis en ebena
stepo, nek kiu surŝutis ilin.
Se vi komencos persiste pridemandi, iu centjarulo
rakontos al vi ke tio estas tomboj de «mamaoj», aŭ de
«filinoj mamaaj». Tamen kio estas tiuj «mamaoj», kaj
kiam ili loĝis ĉi tie, li ne scipovos klarigi al vi.
Dum la konversacio la maljunulo volonte dividos
kun vi memorojn pri iama nobelo-bienulo, kiu kelkajn
jarojn prifosis tumulon, serĉis riĉaĵojn, sed trovis
nenion. Venis la revolucio, kaj la bienulo malaperis.
Pridemandi oni devas ne maljunulon, sed
arkeologojn, kiuj prifosas la tumulojn.
Maljunuloj memoras nur kion okazis dum ilia propra
vivo, sed arkeologoj scias kio okazis antaŭ multaj
jarcenoj ĝis iia naskiĝo.
Tumuloj – tio estas antikvaj tomboj de homoj, kiuj
vivis iam en la stepo.
Prifosante tumulojn oni trovas en ilia profundo
skeletojn de homoj kaj, apud la skeletoj – aĵojn:
argilajn kruĉojn, ilojn el ŝtono aŭ bronzo, kelkajn
ĉevalajn ostojn. Tio estas bagaĝo, kiun oni donis al la
mortinto, por ke li prenu ĝin en sian malproksiman
vojaĝon.
Homoj kredis ke ankaŭ post morto homo bezonos
manĝi kaj labori, ke al spirito de virino povas ekesti
bezonata ŝia ŝpinilo, kaj al spirito de viro – lia lanco.
Ĉiuj plej antikvaj sepultejoj estas samaj. Apud la
mortinto oni metas kelkajn aĵojn, kiujn li posedis.
Tamen komence la aĵoj estis malmultaj. Kion la
homo povis nomi «sia»? Iun amuleton, kiun li portis sur
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la kolo, aŭ lancon, per kiu li trafadis malamikojn.
En la domo ĉio estis komuna. Ja mastrumado estis
komuna, tut-klana. Tial en plej antikvaj tumuloj
forestas tomboj riĉaj kaj malriĉaj; ĉiuj mortintoj estas
egalaj.
Mortintoj riĉaj kaj malriĉaj aperas poste.
Ĉe rivero Don, apud vilaĝo Elizavetovo, oni trovis
tumulan tombejon kun tomboj tri-rangaj. En la unuaj
estis enterigitaj homoj riĉaj, en la duaj – homoj
meznivelaj, en la triaj – homoj tute malriĉaj.
En mezo de plej grandaj tumuloj oni trovis vastan
kavon – tombon, kaj en la tombo – pentritajn grekajn
vazojn, kirasojn, ornamitajn per oro, ponardojn,
prilaboritajn arte.
En tumuloj malpli altaj oni jam malofte trovas orajn
aĵojn, kaj pentritaj vazoj tute forestas. Tamen oni ne
povas nomi tiujn tombojn malriĉaj. Se la mortinto estus
malriĉulo, en lian tombon oni ne metus tiun telereton,
kovritan per nigra lako, tiun kirason, inĝenie faritan el
platetoj.
Plej multaj, sur tiu tombejo, estas tumuloj etaj. Tio
estas tomboj de malriĉuloj. En malvasta kavo, apud
dekstra mano de la mortinto, kuŝas lanco, apud la
maldekstra – kruĉo, por ke li povu trinki, se lin
turmentos soifo.
Se ni, lasinte la tombojn, venos al ruinoj de vilaĝo,
kiuj troviĝas ne malproksime de la tumuloj, ankaŭ tie ni
v i d o s s p u r o j n d e e s t i n t a j r i ĉ e c o k a j m a l r i ĉ e c o.
Arkeologoj trovis ke la vilaĝo havis du barilojn. Unu el
ili ĉirkaŭigis la tutan vilaĝon, kaj la dua ĉirkaŭigis ĝian
mezon, troviĝantan sur bordo de la rivero.
En la centro oni trovis multe da rompaĵoj de
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multekostaj kruĉoj kaj vazoj, kiujn oni venigis ĉi tien de
malproksime, el Grekio. Tamen rande, inter la ekstera
kaj interna bariloj, tiuj rompaĵoj preskaŭ forestis. Ĉi tie
kuŝaĉis rompaĵoj de plej ordinaraj lokaj potoj kaj
kruĉoj. Estas klare ke en la centro de la vilaĝo loĝis
homoj pli riĉaj ol en la vilaĝa rando. Ili havis eblecon
akiri multekostajn vazojn aŭ bovlojn.
Ĝuste super iliaj tomboj elkreskis poste tiuj altaj
tumuloj, kiuj videblas de malproksime.
Tiel tomboj rakontas pri homoj, kiuj estas
enterigitaj en ili. Iam ili rakontas terurajn aĵojn. Ili
rakontas pri sklavoj, kiujn oni murdis por enterigi kune
kun la mastro, pri virinoj, kiujn oni igis sekvi sian
mortan edzon en ties tombon.
Tomboj, pli bone ol ĉiuj libroj, atestas pri kruela
potenco de patro – estro de la riĉa tribo. Mortante, la
tribestro forkondukis en sian tombon kaj edzinojn, kaj
sklavojn. Ja ili apartenis al li same al multekostaj aĵoj
el bronzo kaj oro.

1. 11. 10.
Mortintoj rakontas pri vivuloj
Valoraĵoj, dum miljaroj kuŝintaj en mallumo de la
tomboj, kaj ene de ruinoj de la fortikigitaj vilaĝoj,
troviĝas nun en muzeoj. Tio kio dum tiom da tempo
estis kaŝita de homaj rigardoj, estas nun montrata, por
ke ĉiu povu per proprj okuloj ekvidi malproksiman
estinton.
Vizitantoj de muzeo longe staras ĉe vitrostandoj,
pririgardante glavojn kun oraj teniloj, ĉenerojn de plej
delikata laboro, bidojn, konsistantajn el oraj bovidkapetoj, arĝentajn vazojn en formo de bovoj aŭ cervoj.
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Kiom da laboro kaj majstreco estis bezonataj por
krei ĉiun el tiuj ĉi aĵoj!
Ja plej simpla bronza ponardo postulis multajn
tagojn da laboro.
Komence oni devis akiri ercon. Pasis jam tempo
kiam pecoj da kupro kuŝaĉis sub piedoj. Por akiri
kupran ercon oni devis penetri en ter-profundon. En
profundaj minoj homoj rompis la ercon per pioĉoj, kaj
levis ĝin en ledaj sakoj.
Por faciligi rompon de ŝtonoj, en minoj oni bruligis
fajron. Kiam ŝtono ardiĝis, oni verŝis ĝin per akvo.
Akvo, siblante, transformiĝis je nuboj da vaporo. La
ŝtono fendiĝis, rompiĝis je pecoj. Fajro kaj akvo helpis
al pioĉo de ministoj.
Mino ŝajnis tiam vulkano. El ĝia buŝego, kiel el
kratero, elŝiriĝis nuboj da vaporo, lumigitaj de sube per
fajro. Ne hazarde ni ankaŭ nun nomas vulkanojn per
nomo de romia dio-forĝisto Vulkano.
Akirinte ercon oni elfandis el ĝi metalon. Ankaŭ tio
postulis grandan scipovon. Por ke la metalo rezultiĝu
firma, por ke el ĝi estu pli simple muldi aĵojn, al kupra
erco oni aldonis ercon stanan.
Kiam oni fandis la ercojn, en la forno produktiĝis
alojo de kupro kaj stano. Tio estis jam ne simpla kupro,
sed bronzo – nova metalo, kun novaj ecoj, kreita per
homaj manoj.
Antaŭe, en tempo de krudaj ŝtonaj iloj, unu homo
povis senprobleme anstataŭigi en la laboro alian
homon. Ellerni la metion ne estis malfacile. En ĉasistaj
triboj ĉiuj viroj estis ĉasistoj, kaj ĉiu el ili scipovis
produkti por si pafarkon kaj sagojn.
Tamen unu afero – kurbigi flekseblan arbeton, kaj
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kunligi la finaĵojn per kordo, kaj tute alia afero –
transformi pecon da erco en brilan bronzan glavon.
Dum jaroj lernis homoj metion de armilisto. Filo
lernis de patro. Profesio estis havaĵo de klano, kaj ĝia
hereda riĉaĵo. Potistoj, armilistoj, kupristoj, konsistigis
iam eĉ apartajn metiajn vilaĝojn. Kaj famo pri ili
disvastiĝis malproksimen.

1. 11. 11.
Propra kaj malpropra
Komence ĉiu metiisto laboris nur por sia
komunumo, por sia loĝloko.
Tamen ju pli poste, des pli ofte armilisto aŭ potisto
komencas interŝanĝi siajn produktaĵojn je pano, je
teksaĵoj, je aĵoj faritaj per manoj de aliaj metiistoj.
Antikva triba reĝimo fendiĝis, kiel tiu ardigita ŝtono
en minoj, kiun oni verŝis per akvo.
Antaŭe en vilaĝo ĉiuj estis egalaj. Tamen nun unu
fendo dividis riĉan klanon de la malriĉa, kaj la alia
apartigis metiiston de grundkultivisto.
Dum metiisto laboris por la tuta komunumo, la
komunumo nutris lin. Homoj laboris kune, kaj dividis
inter si ĉion kion ili akiris.
Tamen kiam metiisto komencis mem debiti siajn
glavojn kaj kaldronojn al eksteruloj, li pli kaj pli ofte ne
volis jam dividi kun samtribanoj panon aŭ teksaĵojn,
kiujn li ricevis kontraŭ siaj produktaĵoj.
Ja tiun panon kaj tiujn teksaĵojn li prilaboris kun
siaj filoj, sen iu ajn helpo!
Tiel homo komencas dividi propran de malpropra,
sian familion de familio de sam-klanano.
Homoj komencas vivi aparte.
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En Grekio, en Mikeno kaj Tirinfo, oni trovis ruinojn
de vilaĝoj, kiuj klare parolas pri tiu aparteco.
Sur pinto de alta holmo, post firmaj muroj, loĝis
plej riĉa, plej forta familio. Ĉe tiu familio estis kion kaŝi
post la ŝtonaj muroj! Ĉi tie loĝis militestro de la tuta
tribo, kune kun siaj filoj, ties edzinoj kaj infanoj.
Sobe, sur ebenaĵo, premiĝe vivis en siaj budoj
homoj malpli riĉaj – grundkultivistoj. Kaj sur proksimaj
holmoj estis dissemitaj domoj de metiistoj – armilistoj,
potistoj, kupristoj.
Ĉi tie, en la vilaĝo, homoj jam ne konversaciis unu
kun alia estiel egaluloj. Ekvidinte riĉan kaj potencan
estron de la tribo, terkultivistoj afable salutis lin. Ili
kredis ke fortulon patronas dioj mem.
Ankaŭ metiiston kaj ministon terkultivisto ne opiniis
sia samulo. Ĉu ne estas li sorĉisto, tiu fulgita homo,
akiranta kupron en subterejo, el kiu elŝiriĝas flamo?
Kiumaniere li scias kio okazas sub liaj piedoj? Kiel li
trovas ercojn?
Eblas ja ke iu montras al li kie fosi teron, helpas al
li akiri ercon kaj transformi ĝin, mirakle, je kupron kaj
bronzon? Tie, sub tero, ministo havas misterajn
protektantojn de kiuj, preferinde, simpla homo estu
kiom eble pli malproksima.
Tiel pensis ne nur en Grekio, tiel oni pensis ĉie.
El profunda antikveco venis al ni fabeloj pri
forĝistoj-sorĉistoj.

1. 11. 12.
Komenco de nova reĝimo
Retrorigardu ni ankoraŭfoje vojon, kiun trairis
homo.
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Praaj ĉasistoj, loĝantaj en siaj malvastaj mizeraj
terkabanoj, ĉiuj estis same malriĉaj. Iliaj iloj, faritaj el
ŝtono kaj osto, ne povis esti perfektaj.
De rabaj bestoj, de malsato kaj malvarmo homojn
savis nur tio ke ili vivis kune, kune ĉasis, per komunaj
fortoj defendis sin okaze de danĝero, per komunaj
fortoj konstruis sian loĝejon.
Solulo ne kapablis mortigi eĉ urson, des pli
mamuton.
Solulo ne havis sufiĉe da forto por alporti grandan
ŝtonon por fajrujo, aŭ alkonstrui ŝton-platan muron al
loko, ŝirmata per roko.
Ĉe homoj ĉio estis komuna. Kaj kiam ĉasado estis
sukcesa, maljunuloj dividis kaj disdonis la predon al
ĉiuj kiuj enpelis kaj mortigis beston.
Tamen jen pasis miljaroj. Anstataŭ budoj kaj
terkabanoj aperis domoj, anstataŭ iloj el ŝtono kaj osto
aperis iloj metalaj.
Homoj komencis plugi grundon komence per pioĉo,
kaj poste ankaŭ per ligna plugilo. Homoj malsovaĝigis
bovojn, ĉevalojn, ŝafojn. Ekfrapadis marteloj en
forĝejoj, ekturniĝis potistaj radoj, komenciĝis divido de
laboro inter homoj.
Forĝisto jam ne devis mem plugi grundon: li povis
interŝanĝi sian hakilon aŭ serpon je pano. Terkultivisto
ne devis teni gregon da ŝafoj: kontraŭ sia greno li povis
ricevi de bestbredisto tiom da lano kiom li bezonis.
De vilaĝo al vilaĝo ekiris boatoj kaj ŝipoj, ŝarĝitaj
per greno, lano, hakiloj, kaj argilaj vazoj. Venintoj el
aliaj lokoj ne malofte transformiĝis je rabistoj.
Interŝanĝo kaj rabo estis sufiĉe proksimaj inter si.
Antaŭe neniu povis ekesti pli riĉa ol la parencoj.
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Ĉiuj estis same malriĉaj.
Kaj nun sur holmoj, super kabanoj de malriĉuloj,
elkreskis altaj muroj, gardantaj domojn de riĉaj kaj
fortaj familioj. Provizejoj tie estis plenaj per bezonaĵoj.
Tie ĉiujare kolektiĝis kaj plimultiĝis valoraĵoj.
Malriĉuloj pli kaj pli ofte devis iri al riĉa najbaro
petante helpon. Tamen tiu helpo estis multekosta: oni
devis poste dum jaroj prilabori panon, prenitan dum
malfacila tempo.
Tiel homoj komencis sklavigi aliajn homojn.
Tamen sklavigo okazadis ne nur per tiu vojo. Oni
prenis militkaptitojn, kaj liberuloj transformiĝis je
sklavoj.
Antaŭe ĉiuj laboris. Kaj nun iuj tute ne laboris, kaj
aliaj devis labori sub minaco de bastono.
Tiel malnovan praan triban reĝimon ŝanĝis nova
reĝimo – sklavposedanta.

!
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Parto 1
Ĉapitro 12

1. 12 .1
Komenco de scienco
Por antikva homo tuta mondo estis fabelo. Ĉio estis
neklarigebla kaj nekomprena.
Ĉiu paŝo, ĉiu mansvingo aktivigis nekonatajn
fortojn, kiuj povis kaj pereigi kaj feliĉigi homon.
Sperto estis ankoraŭ tiel malforta kaj senhelpa, ke
ĉe homoj estis neniu certeco pri tio ke post la nokto
venos tago, kaj ke post la vintro venos printempo.
Por helpi al suno leviĝi sur ĉielon homoj faris
magiajn ritojn. Egipta faraono, kiu estis opiniata
enkarniĝo de suno, ĉiutage ĉirkaŭiris la templon, por
instigi sunon plenumi sian necesan rondiron.
Aŭtune egiptanoj festis «sunan irbastonon». Ili
opiniis ke al malfortiĝinta aŭtuna suno oni devas
enmanigi irbastonon, por ke ĝi kapablu daurigi sian
vojon.
Tamen homo laboris, homo pli kaj pli bone pristudis
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la mondon, kaj ecojn de aĵoj.
Praa majstro, kiu prilaboris kaj poluris ŝtonon, per
propraj manoj kaj okuloj konatiĝis kun ĝiaj ecoj.
Majstro sciis ke ŝtono estas firma, ke per forta bato
oni povas rompi ĝin, kaj ke ĝi ne ekkrios pro la bato.
Tamen ŝtonoj diferencas. Vere, tiu ŝtono ne ekparolis,
sed kio se iu alia ekparolos? Tiu supozo ridigus nin, sed
praa homo pensis ne kiel ni.
Praa homo ankoraŭ ne scipovis konkludi, tial tuta
vivo estis plena por li per esceptoj. Li vidis ke en
mondo forestas du samaj ŝtonoj. Kaj tial, ŝajnis al li,
ankaŭ ecoj iliaj povas esti diversaj. Kiam li faris el
ŝtono novan pioĉon, li penis fari ĝin tute simila al la
malnova, por ke ĝi same bone malkompaktigu grundon.
Tamen pasis centjaroj kaj miljaroj. El multaj
diversaspektaj ŝtonoj, kiuj okazadis en manoj de homo,
poiome kolektiĝis kompreno pri ŝtono entute. Ĉiuj
ŝtonoj estas malmolaj, do ŝtono estas aĵo malmola.
Neniu ŝtono ekparolis, do ŝtonoj ne parolas.
Tiel aperas unuaj greneroj da scienco, – koncepto
pri aĵoj.
Kiam majstro diras ke siliko estas ŝtono malmola, li
parolas pri ĉiu siliko, sed ne nur pri tiu kiun li tenas en
la manoj.
Do li konas jam iun leĝon de naturo, iun regulon kiu
ekzistas en mondo.
«Post vintro venas printempo». Oni ne mirigos nin
per tio. Ja tio estas tute nature ke post vintro venas ne
aŭtuno sed printempo. Tamen por niaj antaŭuloj ŝanĝo
de sezonoj estis unu el unuaj sciencaj malkovroj, kiujn
ili faris post longaj observadoj. Homoj komencis kalkuli
jarojn nur kiam ili komprenis ke vintro kaj somero
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ripetiĝas ne hazarde, ke post vintro ĉiam venas
printempo, kaj post printempo – somero kaj aŭtuno.
Egiptanoj malkovris tion observante inundojn de
Nilo. Ĝuste tiel kalkulis ili jarojn: de unu riverinundo ĝis
la sekvanta.
La riveron observis pastroj. Ja homoj kredis ke
rivero estas diaĵo. Ĝis nun sur muroj de egiptiaj
temploj, kiuj staras ĉe la bordo mem, konserviĝis
streketoj, per kiuj la pastroj markis nivelon de akvo.
En julio, kiam kampoj fendiĝis pro la varmego,
terkultivistoj senpacience atendis kiam ja en kanaletoj
ekkuros flava, ŝlima akvo de Nilo. Kaj ĉu ĝi fluos? Kio
se dioj koleriĝos je homoj kaj ne sendos akvon sur la
kampojn?
De ĉiuj flankoj alfluis en templojn donacoj kaj
ofertoj. Grundkultivistoj alportis lastajn manplenojn da
greno kaj fordonis ilin al pastroj kun humila peto pli
fervore preĝi al dioj.
Ĉiumatene, dum sunleviĝo, la pastroj malleviĝis al
la rivero por scii staton de la akvonivelo.
Ĉiuvespere ili leviĝis sur platan tegmenton de la
templo kaj, genuiĝinte, rigardis malproksimen, sur
stelojn. Stelplena ĉielo estis ilia kalendaro.
Kaj jen, finfine, pastroj solene deklaris en la
templo: «Dio akceptis niajn preĝojn – post tri tagoj la
akvo akvumos la kampojn».
Malrapide, paŝo post paŝo ekposedis homoj novan
por ili mondon: mondon de scio, ne nur de fabelo.
Te g m e n t o d e t e m p l o e s t i s u n u a a s t r o n o m i a
observatorio. Metiejo de potisto kaj de forĝisto estis
laboj, en kiuj oni estigis unuajn eksperimentojn.
Homoj lernis observi, kalkuli, konkludi.
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Tiu ĉi antikva scienco ne tro similis la nunan. Ĝi
ankoraŭ tre similis magion, liberiĝi de kiu estis tute ne
simple. Homoj ne nur observis stelojn, ili ankaŭ aŭguris
laŭ ili. Esplorante ĉielon kaj teron ili preĝis al dioj de
ĉielo kaj de tero. Tamen, malgraŭ ĉio, la nebulo poiome
difuziĝis.

1. 12. 2.
Dioj foriras en Olimpon
En nebulo de fabela mondo poiome komencis
evidentiĝi realaj trajtoj de aferoj.
Iam praaj homoj kredis ke spiritoj troviĝas ĉie: en
ĉiu ŝtono, en ĉiu arbo, en ĉiu besto.
Al tiu kredo venis fino.
Homo ĉesis pensi ke en ĉiu besto loĝas spirito.
Ĉiujn bestajn spiritojn anstataŭigis poste, en lia imago,
arbara dio, loĝanta en maldensejo.
Terkultivisto ĉesis kredi ke spiritoj troviĝas en ĉiu
garbo. Ĉiuj spiritoj de greno transformiĝis, por ili, en
diinon de fekundeco, kiu instigas spikojn kreskadi.
Tiuj dioj, kiuj anstataŭigis antaŭajn spiritojn, jam
ne vivas inter homoj. Scio elpremas ilin pli kaj pli
malproksimen de homa loĝejo. Ili translokiĝas tien,
kien homoj ankoraŭ ne venis: en mallumajn sanktajn
arbarojn, en arbarajn montpintojn.
Tamen homo iras ankaŭ tien. Scio lumigas arbarajn
densejojn, dispelas nebulon, kuŝantan sur montaj
deklivoj.
Kaj dioj, elpelitaj el sia nova rifuĝejo, leviĝas sur
ĉielon, malleviĝas sur maran fundon, kaŝiĝas en
profundaĵoj de tero – en subtera regno.
Pli kaj pli malofte aperas dioj inter homoj. Oni
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transdonas legendojn pri tio kiel dioj sobiĝis sur teron,
por partopreni en batalo, en sieĝo de fortreso.
Dioj, armitaj per glavoj kaj lancoj, enmiksiĝis
malpaciĝojn de homoj. En lasta minuto kovris ili
militestron per malhela nubo, kaj trafis malamikojn per
fulmofrapoj. Tamen tio – aldonis la rakontistoj, estis
iam, antaŭ tre multe da tempo.
Tiel pli kaj pli antaŭen penetradis homa sperto, pli
kaj pli vasta iĝis lumigita rondo, igante diojn retiriĝi el
proksimo en malproksimon, el nuno en pasintecon, el
tiu ĉi mondo en mondon «transan».
Ekestis malfacile rilati kun dioj. Antaŭe ĉiu povis
«fari miraklojn», estigi magiajn ritojn. Ankaŭ la ritoj
estis pli simplaj. Por elvoki pluvon, ekzemple, estis
akceptite preni en la buŝon akvon, kaj disŝpruci ĝin
dum la dancado. Por forpeli nubon estis akceptite
surgrimpi la tegmenton kaj ekblovi, imitante venton.
Nun homo jam scias ke per tiuj rimedoj oni ne
elvokos pluvon, kaj ne forpelos nubojn. Homo venas al
konkludo ke dioj ne tiel simple subiĝas al la sorĉado.
Kaj jen spacon, inter simplaj homoj kaj dioj, okupis
pastro, kiu konas ĉiujn malsimplajn ritojn, ĉiujn
sekretajn legendojn pri dioj.
Antaŭe sorĉisto estis nur organizanto de iu ĉasista
dancado. Li estis ne pli proksima al spiritoj ol liaj
parencoj.
Alia afero pastro. Li loĝas en sankta arbaro, najbare
al dioj. Li leviĝas sur tegmenton de la templo, por legi
en stela libro volon de dioj. Li sola scipovas legi tiun
stelan libron. Antaŭ la batalo li, laŭ enternaĵoj de
bestoj, aŭguras venkon aŭ malvenkon. Pastro iĝas
peranto inter homoj kaj dioj.
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Pli kaj pli malproksimen foriris dioj de simplaj
mortenduloj (mort’end’ul’o’j). Jam pasis tempo kiam
dioj rilatis egale al ĉiuj mortenduloj.
Venos tempo, kaj greka poeto demandos: «Tamen
kie estas justeco de Zeŭso? Bonaj suferas, maljustaj
feliĉas. Infanoj estas punataj pro pekoj de la patroj.
Restas nur preĝi al Espero, al sola dio kiu troviĝas inter
homoj. Ĉiuj aliaj foriris Olimpon».

1. 12. 3.
La mondo estas plivastigata
Praa homo ne distingis veron de fabelo, sciojn de
superstiĉo.
Miloj kaj miloj da jaroj estis bezonataj por ke scioj
separiĝu de superstiĉo, kiel kremo separiĝas de lakto.
En kantoj kaj legendoj, kiuj venis nin, estas
malfacile distingi historion de triboj kaj gvidantoj disde
fabeloj pri dioj kaj herooj; geografion veran disde
geografio elpensita; unuajn informojn pri steloj disde
antikvaj legendoj.
Grekoj lasis al ni siajn antikvegajn kantojn kaj
legendojn en «Iliado» kaj «Odiseado». Tio estas kantoj
pri tio kiel grekoj siegis kaj ruinigis urbon Troja, kaj
kiel, post tio, estro de unu el grekaj triboj – Odiseo –
longe vagadis sur maroj antaŭ ol sukcesis atingi sian
hejmurbon Itako.
Sub muroj de Troja dioj batalis apud homoj: iuj sur
flanko de sieĝanoj, aliaj – sur flanko de sieĝatoj. Kiam
al ŝatato de dioj minacis pereo, ili forŝtelis lin, kaj
forportis lin nedefektita. Festante sur pinto de Olimpo
dioj interkonsiliĝis ĉu rekomenci la batalon aŭ pacigi la
malamikantajn popolojn.
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En tiuj legendoj vero estas miksita kun elpensaĵoj.
Kio en ili estas historio, kaj kio – fabelo? Ĉu vere grekoj
batalis iam sub muroj de Troja? Kaj ankaŭ Troja, – ĉu ĝi
vere ekzistis?
Pri tio nemalmulte disputis sciencistoj, ĝis kiam
pioĉo de arkeologo solvis ĉiujn dubojn. Arkeologoj,
sekvante informojn de «Iliado», direktiĝis en MalgrandAzion, kaj elfosis ruinojn de Troja tie, kie ili devis esti.
Ankaŭ en «Odiseado» okazis ke ne ĉio estas
elpensaĵo. Tion pruvis geografoj. Ili sukcesis sekvi sur
mapo vojon de Odiseo. Se vi prenos mapon, vi trovos
sur ĝi kaj landon de Lotus-Manĝeguloj, kaj Eoliajn
insulojn, kaj eĉ Scilon kaj Ĥaribdon, kiuj apenaŭ
pereigis ŝipon de Odiseo, kiam li faris sian vojon inter
ili.
Regno de Lotus-Manĝeguloj tio estas bordo de
Tripolio en Afriko; Eoliaj insuloj – tio estas insuloj, kiuj
nun nomiĝas Liparaj; kaj Scilo kaj Ĥaribdo estas
markolo inter Sicilio kaj Italio.
En «Odiseado» ne ĉio estas elpensaĵo. Tamen vi
farus grandan eraron se intencus studi geografion de
antikva mondo laŭ «Odiseado».
Geografio, en tiu unua libro pri vojaĝoj, estas
vestita en fabelajn vestojn. Montoj en ĝi estas
transformitaj je monstrojn; sovaĝuloj, loĝantaj sur
insuloj, – je unuokulaj gigantoj-hommanĝeguloj.
Homoj de tiu tempo konis bone nur hejmajn lokojn.
Estas vero ke komercistoj, sur siaj ŝipoj, vojaĝis jam en
la maro. Tamen ankaŭ ili ne kuraĝis foriri malproksimen
de la bordoj. Ili timis eniri malferman maron. Ja oni
naviĝis tiam sen kompaso, sen mapo, palpe, trovante
vojon laŭ suno, laŭ steloj. Iu roko sur insulo, iu alta
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arbo sur bordo anstataŭigis al ili lumturon.
Maro kaŝis milojn da danĝeroj. Vasta ŝipo, simila al
bovlo, balanciĝis eĉ dum iometa marmaltrankvilo. Estis
malfacile regi malflekseblajn velojn. Vento ne volis obei
homon, kaj ludis per ŝipo kiel per plumeto.
Tamen jen ŝipo albordiĝis, finfine. Lacaj maristoj
eltiris la ŝipon sur la sablon. Ĉi tie, sur bordo, ili povis
ripozi. Tamen iliaj koroj ne estis trankvilaj. Fremda
bordo estis eĉ pli timiga ol maro. La maristoj imagis
hommanĝulojn, pri kiuj ili aŭdis de aliaj maristoj. Ĉiu
nekonata besto kreskis, transformiĝis je monstro.
Maristoj ne kuraĝis profundiĝi internon de la lando.
Tamen ĉiu nova vojaĝo plivastigis la mondon. Pli kaj
pli forŝoviĝis limoj de nekonato, limoj de fabelo. Plej
kuraĝaj maristoj atingis pordegon de la maro, post kiu
komenciĝis oceano. Tiu oceano ŝajnis al ili same
senlima kiel universo. Revenante hejmen ili rakontis ke
venis ĝis fino de mondo, kaj ke tero de ĉiuj flankoj
estas ĉirkaŭigata per oceano.
Pasos miljaroj. Homoj penetros el Eŭropo en
Hindion, kaj el Ĉinio en Eŭropon. Maristoj transiros
oceanon, kaj trovos post ĝi teron, loĝatan per homoj.
Tamen fabelo ankoraŭ longe akompanos sciencon
pri Tero.
Tiu sama Kolumbo, kiu malkovris Amerikon, kredis
ke sur tero estas tiu alta monto, sur kiu troviĝas
paradizo. Li skribis al hispana reĝino, ke li esperas veni
paradizon mem, kaj esplori ĝiajn ĉirkaŭaĵojn.
En Rusia regno oni, eĉ en 15-a jarcento, kredis ke
post Urala montĉeno estas popoloj kiuj vintre
endormiĝas kiel ursoj. Ĝis ni venis manuskripto «Pri
nekonataj homoj en Orienta lando». Tiu manuskripto
!236

detale rakontas pri homoj, ĉe kiuj buŝo troviĝas sur
kapa verto, pri senkapuloj kun okuloj sur la brusto.
Al ni tio ŝajnas ridinda. Tamen ankaŭ en nia tempo
aŭtoroj de fantastikaj romanoj loĝigas per monstroj
mondojn, kiuj estas ankoraŭ neatingeblaj al homoj.
Tero estas jam bone pristudita. Tial verkistoj ne
malofte sendas siajn heroojn en centron de Tero, sur
Marson, sur Lunon.

1. 12. 4.
Pri unuaj kantistoj
Kun ĉiu centjaro restis malpli kaj malpli da mistera
kaj nekonata en vivo de homoj. Majstro pli kaj pli
kredis al sia mano kaj al sia okulo, malpli ofte uzis
ekzorcojn. Magio poiome foriris el vivo, kiel nebulo, kiu
foriras el valo post sunleviĝo.
Plej longe magio tenis sin en ritoj, en sanktaj ludoj,
en dancoj kaj kantoj. Tamen ankaŭ el ĉi tie, el ĝia
propra domo, ĝin senkompate pelis vekiĝanta menso.
Magio foriradis el magiaj dancoj kaj kantoj, kiuj
restis do simple dancoj kaj kantoj.
Kiam en Grekio grundkultivistoj organizis ludojn
honore al Dioniso, donacanta al homoj fruktojn, tio
estis komence sanktaj magiaj ludoj. Koruso kantis pri
morto kaj reviviĝo de Dioniso, por helpi al naturo
ankoraŭfoje reviviĝi post morta vintra dormo, kaj doni
al homoj panon, fruktojn kaj vinon.
Homoj en bestaj maskoj dancis ĉirkaŭ vilaĝa
ofertablo.
Kantgvidanto kantis pri suferoj de Dioniso, kaj la
ĥoro respondis per la refreno.
Tiu antikva magia ludo similas jam teatraĵon. En la
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kantgvidanto, en la maskitaj homoj eblas jam diveni
estontajn aktorojn. La kantgvidanto ne nur kantas pri
suferoj de dio, sed ankaŭ bildigas ilin per siaj agoj. Li
batas sin je la brusto li, kriaĉante, etendas la manojn al
ĉielo.
Kiam la dio reviviĝas, la maskituloj senbride ĝojas,
interŝanĝas rikanojn kaj ŝercojn.
Pasos ankoraŭ kelkaj centjaroj, kaj magio foriros el
magia teatraĵo.
Tamen teatraĵo restos. Kiel antaŭe homoj ludos,
kantos kaj dancos. Tamen ili prezentos ne suferojn de
dioj, sed suferojn de homoj. Rigardante la podion,
homoj ridos kaj ploros, ravante pri heroeco kaj heroaĵo,
priridante malvirton kaj stultecon.
Tiel kantgvidanto de antikva koruso transformiĝos
en aktoron de tragedio, kaj gajaj maskituloj – je
komikistoj kaj klaŭnoj.
Tamen solisto estas ne nur unua aktoro, sed ankaŭ
unua kantisto. Komence li kantas kune kun la koruso.
Poste li komencas kanti ankaŭ sola.
Kanto separiĝas de rito. Kantisto kantas kaj dum
sanktaj ludoj, kaj ĉe tablo, kiam la estro festenas kun
siaj militistoj. Kantisto kantas, tuŝante la kordojn, kaj
iam eĉ dancas, kunigante laŭ antikva kutimo vorton,
muzikon, movon. Li mem estas kaj solisto kaj koruso. Li
kantas kaj la kanton kaj la refrenon.
Tamen pri kio kantas kantisto? Li kantas pri dioj kaj
herooj, pri gvidantoj de sia tribo, kiuj forkurigis plej
kuraĝajn. Li kantas pri militistoj, kiuj pereis en bataloj,
pri fratoj, pereon de kiuj oni devas venĝi.
Tiu kanto ne estas ekzorco aŭ sorĉado. Tio estas
rakonto pri heroaĵoj, kiu vokas al novaj heroaĵoj.
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Kaj kantoj pri amo, pri printempo, pri malĝojo! Kiel
ili aperis? Ankaŭ ili deŝiriĝis de ritoj, kiujn homoj
okazigis iam dum edziĝfestoj kaj funebroj, dum
grenrikolto aŭ kolekto de vinberoj. Koruso interŝanĝis
mallongajn kantetojn kun koruso.
Tiujn kantetojn elmemoras junulino, sidante ĉe la
spinilo. Ilin ripetas patrino, lulante la bebon.
Kantojn pri printempo oni komencas kanti ne nur
printempe, kantojn pri amo – ne nur dum edziĝfesto.
Kiu kreis unuajn kantojn pri herooj, pri amo?
Ni ne scias tion, same kiel ni ne scias kiu faris
unuan glavon aŭ unuan spinilon. Ne unu homo, sed
centoj da generacioj kreadis ilojn, melodiojn, vortojn.
Kantisto ne kreis mem sian kanton, sed transdonis
al aliuloj tion kion li aŭdis. Transirante de kantisto al
kantisto, kantoj kreskis, ŝanĝiĝis. Same al rivero, kiu
kreiĝas el rojoj, el kantoj elkreskis poemoj.
Ni nomas na «Iliado» poemo de Homero. Tamen kiu
estis Homero? Ĝis ni venis pri li nur legendoj. Homero
estas same legenda kiel herooj kiujn li prikantas.
En tempo kiam kreiĝis unuaj kantoj pri herooj,
kantisto estis ankoraŭ forte ligita kun sia klano, kun sia
tribo. Homoj ĉion faris komune, kaj ankaŭ kanto kreiĝis
per komuna laboro de generacioj.
Kantisto ne opiniis sin aŭtoro kaj verkanto eĉ kiam
li ŝanĝis, plibeligis kanton, ricevitan herede.
Tamen jen homo komencas distingi «propran» de
«malpropra». Klano disfalas, forestas jam antaŭa
egaleco. Majstro laboras por si, li ne sentas sin plu
obeema ilo en manoj de tribo.
Pasos kelkaj centjaroj, kaj poeto Teognis diros:
Tiujn versaĵojn, frukton de mia majstreco, mi
!239

stampis per mia stampilo. Neniu alproprigos ilin. Ĉiu
diros: «Jen estas versaĵoj de Teognis el Megaro!».
Tion ne povus diri homo de triba reĝimo. Homo pli
kaj pli ofte prononcas vorton «mi». Malproksime,
malantaŭe restis tempo kiam al homo ŝajnis ke ne li
laboras, sed iu laboras per li. Kantisto ankoraŭ parolas
pri muzoj, kiuj enspiris kanton ene de li, pri tio ke
«donaco de kantoj» venis al li de dioj, sed li ne
forgesas jam ankaŭ pri si:
Muzoj donis al mi vorton, memoro pri mi ne
malaperos.
En tiuj versaĵoj de grekino Sapfo 112 malnovo
kuniĝas kun novo. Sapfo ankoraŭ kredas ke ne ŝi mem
trovis vorton en la lingvo, same al ministo kiu trovas
ercon en montoj. Tamen en samaj versaĵoj aŭdeblas
jam fiero de kreanto, fiero de poeto, kiu scias ke ties
nomo ne estos forgesita.
Tiel kreskas homo. Kaj ju pli alte li leviĝas, des pli
vasta iĝas horizonto ĉirkaŭ li.

!
112

Sapfo (Sappho; Сафо) 6a jc a.K
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Vortareto 1
acero (Angle: maple; Ruse: клён)
aglo (eagle; орёл)
aglo ora (golden eagle; беркут)
akcipitro (hawk; ястреб)
akcipitro-tetromanĝulo (hawk; ястреб-тетеревятник)
aktinio (actinia; актиния)
alaŭdo (lark; жаворонок)
algo (algae; водоросль)
ascidio (ascidian; асцидия)
astako (crawdad; рак)
asterio (starfish; морскaя звезда)
avelujo (hazelnut; орешник)
baleno (whale; кит)
betulo (birch; берёза)
boaco (reindeer; северный олень)
brankoj (gill; жабры)
Darvin, Ĉarlz (Darwin,Charles; Дарвин, Чарлз) 1809-1882
dolĉgumarbo (sweetgum tree; kamfornoe дерево)
elefanto (elephant; слон)
evonimo (euonymus; бересклет)
ezoko (pike; щука)
figarbo (fig tree; сикимора)
filiko (fern; папоротник)
foko (seal; тюлень)
frageto (strawberries; землаяника)
frakseno (ash tree; ясень)
fringelo (siskin; чиж)
gruo (crane; журавль)
gufo (eagle owl; филин)
ĝerboso (jerboa; тушканчик)
arkta vulpo (arctic fox; песец)
kamforarbo (camfortree; камфорное дерево)
kampanulo (bellflower; колокольчик)
konvalo (lily of the valley; ландыш)
kapreolo (roe deer, косуля)
kardelo (goldfinĉ; щегол)
Kizilkum (Kyzylkum; Кызылкум)
kratago (hawthorn; боярышник)
krizalido (pupa; куколка)
krucbekulo (crossbill; клёст)
kverko (oak; дуб)
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larvo (larva; личинка)
laŭro (laurel; лавр)
likeno (lichen; лишайник)
lumbriko (earthworm; дождевой червь)
magnolio (magnolia; магнолия)
marteso (marten; куница)
meduzo (jellyfish; медуза)
melampiro (cow wheat; иван-да-марья)
mirtelo (blueberry; черника)
mirto (myrtle; мирт)
molusko (mollusk; ракушка, моллюск)
musko (mosses; мох)
muso (mouse; мышь)
naĝveziko (swim bladder; плав. пузырь)
omaro (lobster; омар)
otido (bustard; дрофа)
papago (parrot; попугай)
paruo blua (titmouse; синица лазаревка)
pego (woodpecker; дятел)
piceo (fir; ruse: ель)
pino (pine; сосна)
piro (pear; груша)
pomarbo (apple tree; яблоня)
pulmo (lung; лёгкие)
pulmfiŝo (neoceratodus forsteri; рыба рогозуб)
rano (frog; лягушка)
regolo (goldcrest; королёк)
salamandro (newt; тритон)
saliko (willow tree; ива)
Sapfo(Sappho; Сафо)6a jc a.K
sciuro (sĉuirrel; белка)
sekalo (rye; рожь)
sekvojo (seĉuoia; секвойя)
siluro (catfish; сом)
silvio (warbler; славка)
skolopo (woodcock; вальдшнеп)
sorparbo (service tree; рябина)
stegocefalo (stegocephalia; стегоцефал)
stepo (steppe; степь)
strigo (owl; сова)
strobilo (cone; шишка)
ŝelinsekto (scolytus; короед)
ŝlimsaltulo (mudskipper; илистый прыгун)
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tajgo (taiga; тайга)
tetrako (little bustard, стрепет)
tetrao (hazel hen; рябчик)
тетrо (black grouse; тетерев)
tigro sabrodenta (machairodus; махайрод)
tilio (linden; липа)
tremolo (aspen; осина)
tritiko (wheat; пшеница)
turdo (thrush; дрозд)
urso (bear; медведь)
vakcinio (cowberry; брусника)
vesperto (bats; летучая мышь)
violo (violet; фиалка)
vinberarbo (grapevine; виноградное дерево)
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