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За автора

Жозеф-Анри Рони-старши (1856 – 1940) е из-
вестен класик на френската фантастика, работил на 
границата на две столетия. Истинското му име е Жо-
зеф Анри Оноре Бьокс (Joseph Henri Honoré Boex). 
Роден е през 1856 година в Брюксел в семейство, в 
чието родословие се е смесила кръвта на белгийци, 
холандци, испанци и французи. Три години по-късно 
се ражда брат му Серафим Джъстин Франсоа Бьокс, 
известен в литературата под името Рони – така се на-
рича селцето близо до Париж, което му се сторило 
подходящо за псевдоним.

Получил блестящо класическо образование, Анри 
Бьокс започва отрано да изкарва прехраната си, рабо-
тейки като наставник в английско учебно заведение и 
телеграфист. Неудържимото му влечение към литера-
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турата го кара да се заеме с писателска дейност. През 
1874 година след женитбата си заминава за Лондон. 
През 1885-а се премества в Париж. През 1887 година 
излиза повестта му „Ксипехузите“, която е посрещ-
ната доброжелателно от читателите, а критиците я 
сравняват със знаменитото произведение на Мопасан 
„Орла“. Отначало писателят  подписва книгите си като 
Ж.-А. Рони. После, когато в Париж пристига по-мал-
кият му брат, двамата започват да пишат съвместни 
произведения и да ги издават под същия псевдоним. 
Съвместното творчество на братята продължава до 
1908 година. Но скоро отношенията им се обтягат и 
те започват да се изявяват като двама отделни писате-
ли: Рони-старши и Рони-младши. Но Рони-младши не 
оставя следа след себе си, докато Рони-старши влиза в 
историята на френската фантастика и световната лите-
ратура с много свои произведения.

През 1908 година излиза книгата на Рони-старши 
„Смъртта на земята“. В нея за първи път се описват 
представителите на неорганичния феромагнитен жи-
вот, внезапно нахлули на Земята. Рони-старши се инте-
ресува от загадките на човешката психика, пише често 
за междупланетни пътешествия. Негово изобретение 
е терминът „астронавтика“. Не след дълго писателят 
е приет в състава на комисията, която се занимава с 
присъждането на литературната награда „Гонкур“. 
Член на комисията той остава до края на живота си. 

През дълголетния си живот Рони-старши успява 
да постигне много неща. Човек с огромна физическа 
сила, любител на живота във всичките му проявления, 
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той оставя обширно литературно наследство, което 
съдържа и романи за античността, и трудове по физика 
и химия (високо оценени от знаменития Пиер Кюри). 
Скоро след откритията на Айнщайн той написва мно-
го интересен очерк за теорията на относителността – 
„Пространство и време“.

За заслугите му в литературата Жозеф-Анри Ро-
ни-старши  е награден с Ордена на Почетния легион 
(1897). От 1926 година е президент на академията 
„Гонкур“. Умира през 1940 година.

Произведенията му и днес се преиздават на мно-
го езици. През 1980 година във Франция е учредена 
премия на негово име – за най-добро произведение 
от научнофантастичния жанр в две номинации: за но-
вела и за роман.

С огромна популярност се ползват романите на 
писателя с доисторическа тематика. През 1909 го-
дина е издаден романът „Борба за огън“, който ста-
ва една от най-известните му книги. Поради интри-
гуващия сюжет  – търсене на огъня, жизненоважен 
за първобитното общество, романът е екранизиран 
през 1981 година. Филмът получава две награди 
„Сезар“, „Оскар“ за костюми и пет канадски награ-
ди „Джини“. Режисьорът Жан Жак Ано се обръща 
към една от вечните теми – темата за огъня, но „ис-
торията за любовта“ е пренесена осемдесет хиляди 
години назад. Символиката на жестовете на пер-
сонажите разработва специално за филма ученият 
Дезмънд Морис, а езика за тях измисля британският 
писател Антъни Бърджес.



На Теодор Дюре 
посвещавам това пътешествие в далечната 

праистория, в онези времена отпреди може би 
сто хиляди години, когато човекът още не е 
рисувал нито върху камък, нито върху кост. 

От неговия почитател  
и приятел Ж.-А. Рони-старши 



ПЪРВА ЧАСТ

ПЪРВА ГЛАВА

Гибелта на Огъня

Улхамрите бягаха, обгърнати от ужасната нощ. 
Бяха обезумели от страдания и умора; всичко им се 
струваше нищожно пред върховното бедствие: Огъ-
нят бе загинал. От самото зараждане на племето те 
го пазеха в три клетки; четири жени и двама воини го 
поддържаха денонощно.

Дори в най-мрачните времена бе получавал храна, 
за да живее; защитен от дъжда, от бурите и наводнени-
ята, той бе преминал през реки и тресавища – синкав 
призори, кървавочервен привечер. Пред могъщия му 
лик отстъпваха черният лъв и жълтият лъв, пещерна-
та мечка и сивата мечка, мамутът, тигърът и леопар-
дът; алените му зъби закриляха хората от необятния 
свят. Той даряваше радост. От него месото замирис-
ваше вкусно, върховете на копията ставаха твърди, 
яките камъни се пукаха; той разливаше топлина по 
крайниците и ги изпълваше със сила; вдъхваше сме-
лост на племето из шумолящите гори, из безкрайна-
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та савана, в дълбоките пещери. Беше Баща, Пазач и 
Спасител, макар да бе по-див и по-страховит дори от 
стадо мамути, когато се измъкваше от клетката и се 
нахвърляше върху дърветата. 

А ето че бе загинал! Врагът бе унищожил две от 
клетките; по време на бягството пламъчето в третата 
бе отслабнало, избледняло и затихнало. Не му стига-
ха сили да захапе тревите от мочурището; потръпва-
ше като болно животинче. Накрая се бе превърнало 
в червеникаво насекомо, което всяко подухване на 
вятъра доубиваше... И бе угаснало... Сега ограбените 
улхамри бягаха в есенната нощ. Нямаше звезди. Зас- 
тиналото небе бе надвиснало над застиналата вода; рас-
тенията протягаха хладните си вейки; чуваше се пляс-
кане на влечуги; мъже, жени и деца изчезваха невидими 
в мрака. Насочвани от гласовете на водачите, улхамри-
те следваха доколкото бе възможно една по-изпъкнала 
и по-твърда ивица земя, която ту се губеше под водата, 
ту образуваше островчета. Три поколения бяха мина-
вали по този път, но сега им липсваше звездната свет-
лина. На зазоряване наближиха саваната. 

Студена дрезгавина започна да се процежда през 
тебеширенобелите и тъмните като глина валма на об-
лаците. Вятър фучеше над застоялата черна вода; во-
дораслите се подаваха като гнойни израстъци; лениви 
влечуги се гмуркаха между водните лилии и стрело-
листите*. Над едно пепеляво дърво се издигна чапла 

* Стрелолист – водно растение, наричано още воден шип 
или блатен картоф. – Б. р.
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и саваната изникна, докъдето стигаше погледът –  
осеяна от трептящи растения, потопена в червени-
кава мъгла. Хората се поизправиха, превъзмогнали 
изтощението, промъкнаха се през тръстиките и стъ-
пиха сред тревите върху твърда земя. 

Сега, когато смъртното напрежение бе спаднало, 
много от тях се проснаха да си почиват като омало-
мощени животни. Жените проявяваха по-голяма из-
дръжливост от мъжете; онези, които бяха изгубили 
децата си в тресавището, виеха като вълчици; изпъл-
ваха ги злокобни предчувствия за гибелта на техния 
род, за мрачно бъдеще; някои от тях, успели да спа-
сят рожбите си, ги издигаха към небесата. 

В настъпилата утрин Фаум преброи хората от пле-
мето на пръсти, като си помагаше с клончета. Всяко 
клонче отговаряше на числото на пръстите на две-
те ръце. Не умееше да смята; все пак установи, че 
бяха оцелели четири клончета воини, повече от шест 
клончета жени, около три клончета деца и неколцина 
старци.

А старият Гун, който броеше най-добре от всички, 
каза, че не са останали и един мъж от петима, и една 
жена от три, и едно дете от клонче. Тогава ония, кои-
то бяха будни, осъзнаха каква страшна беда ги е спо-
летяла. Проумяха, че заплаха тегне над потомството 
им и че развихрилият се наоколо свят е станал още 
по-враждебен: щяха да се скитат по земята безпо-
мощни и голи. 

Колкото и да бе силен, Фаум изпадна в отчаяние. Не 
вярваше вече на мощното си телосложение, на огро-
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мните си ръце; върху едрото му лице, осеяно с твър-
ди косми, в жълтите му като на леопард очи се четеше 
безнадеждна умора; оглеждаше раните, нанесени му от 
вражеските копия и стрели; сегиз-тогиз смучеше кръв-
та, която продължаваше да се стича от едната му ръка. 

И той като всички победени възкресяваше мислено 
спомена за пропуснатия миг на победата. Дива ярост 
бе обзела улхамрите; самият Фаум бе смазал с тояга-
та си много глави. Вече се готвеха да избият мъжете, 
да отвлекат жените, да унищожат Огъня на врага, да 
ловуват из нови савани и пълни с дивеч гори. Каква 
неведома промяна бе настъпила? Защо улхамрите се 
бяха разпръснали в ужас? Защо изпотрошиха техните 
кости, защо изтърбушиха тях, защо от техните гърди 
се изтръгваха предсмъртни викове, а врагът завладя 
стана им и потъпка свещените огньове? Тези въпроси 
измъчваха тромавото, мудно съзнание на Фаум. Ду-
шата му се бе вкопчила в спомена като хиена в мърт-
вата си плячка. Не искаше да се предаде, да повярва, 
че не е бил достатъчно силен, смел и жесток. 

Развидели се напълно. Светлината се разстла вър-
ху тресавището, проникна в калта, изсуши саваната. 
С нея идеше радостта на утрото, тя вливаше живот 
в растенията. Сега водата сякаш бе по-лека, не тъй 
коварна, не тъй мътна. Сребристата є повърхност 
се диплеше между зеленикавите островчета; по нея 
играеха малахитови* и бисерни отблясъци, бледо-

* Малахит –  минерал със зелен цвят, дължащ се на медта в 
състава му. – Б.р.
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жълти петна искряха като късчета слюда, а върбите и 
елите смекчаваха мириса є със своето ухание. При-
щевките на природата бяха разхвърляли много во-
дорасли; светлееха се блатни лилии и жълти лотоси, 
мяркаха се ириси, блатни млечки, невени, стрелоли-
сти, разстилаха се заливчета, осеяни с вълчи корен 
и лютичета, с виеща се пухеста тлъстига, със среб-
ристи тръстики, розов епилобиум*, горчив мокреш, 
росянка, цели тръстикови и ракитови джунгли, пълни 
с водни кокошки, черни бекаси, летни бърнета**, дъж-

* Род цъфтящи растения, съдържащ 197 вида; билка върбов-
ка (дребноцветна, планинска и др.). – Б.р.

** Вид дребна патица, наричана още чекръкчийка. – Б. р.
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досвирци, калугерици с преливаща се като нефрит* 
перушина, едри дропли и дългопръсти водни дърдав- 
ци. Край ръждивочервените вирчета дебнеха чапли; 
жерави тракаха с клюнове и пляскаха с криле върху 
тясна ивица суша; зъбати щуки преследваха линове-
те, а последните водни кончета се стрелкаха като зе-
леникави искри, като лазулитови** светкавици. 

Фаум оглеждаше своето племе. Бедствието ги бе 
връхлетяло като гъмжило от влечуги: калножълти, 
кървавочервени, водорасленозелени, те разнасяха 
смрад на трескава, разлагаща се плът. Някои хора 
лежаха, свити като питони, други се бяха изтегнали 
като гущери, тук-там се чуваха предсмъртни стена-
ния. По коремите се чернееха отвратителни рани, 
още по-ужасни изглеждаха раните по главите пора-
ди сплъстената, почервеняла коса около тях. Почти 
всички щяха да се оправят; най-зле засегнатите бяха 
загинали още на другия бряг или се бяха издавили. 

Фаум отмести поглед от спящите и се взря в ония, 
които понасяха поражението дори по-мъчително от 
умората. Много от тях бяха добре сложени, както бе 
присъщо за улхамрите. Имаха едри лица, ниски чела, 
яки челюсти. Кожата им бе не черна, а рижа; гърдите 
и крайниците на повечето от тях – силно окосмени. С 
отлично развитите си сетива и най-вече с обонянието 
си те не отстъпваха на зверовете. Очите им бяха го-
леми, често жестоки и дори диви, но у децата и у ня-

* Твърд минерал със зелен или жълтозелен цвят. – Б. р.
** Скъпоценен камък в оттенъци на синьото. – Б. р.
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кои девойки изглеждаха направо красиви. Макар по 
външност да наподобяваха някои изостанали днешни 
племена, не можеше да става сравнение с тях. Хора-
та от каменния век са съществували единствено сред 
онова дивно обкръжение; в тяхната плът се е таяла 
неповторима младост, цъфтял е живот, чиято неудър-
жима сила си остава непостижима за нас. 

Фаум вдигна ръце към слънцето и нададе продъл-
жителен вопъл. 

– Какво ще правят улхамрите без Огън? – викна 
той. – Как ще живеят в саваната и сред горите? Кой 
ще ги защитава от мрака и зимния вятър? Ще трябва 
да ядат сурово месо и горчиви корени; няма да могат 
да се стоплят; върховете на копията им няма да бъдат 
твърди. Лъвът, острозъбият звяр, мечката, тигърът и 
голямата хиена ще ги разкъсат живи в нощта. Кой ще 
намери Огън? Оня, който го стори, ще бъде брат на 
Фаум; ще получава три дяла от дивеча, четири дяла 
от бойната плячка; освен това ще му дам Гамла, дъ-
щерята на сестра ми, а ако умра, негова ще бъде тоя-
гата на вожда. 

Тогава Нао, синът на Леопарда, стана и каза:
– Дайте ми двама бързоноги воини и аз ще отида 

да взема Огън от синовете на Мамута или от чове-
коядците, които ловуват по бреговете на Двойната 
река. 

Фаум го изгледа недружелюбно. От всички улхам-
ри Нао бе най-едър. Ставаше все по-широкоплещест. 
Нито един воин не можеше да го надмине по пърга-
вина и по издръжливост в бягането. Той бе победил 
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