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K*o estæs
Zetetfrks?

lntenjuo de profesaro Ileni
i3qûCtl por La 6æzeto, en la
lak;retorio de "zetetiho" cle la
fakult*tts de sciencaj, Uniuersi-
tât{} ?;ice-Sapbia Antipalis, ta
24ae de janxans 2AA1 Je**-
?iere CAvEtA:ç feris kaj esper-
a*igi"s ks i*Ta$urm.

La Gazeto Kio vi estas, prof'esoro Henri Broch?
Henrl Bsocn lli estas fizikisto. doktorer

pri sciencoj, profesoro en universitato Nice-
Soiia Ântipol is, kie mi instruas f izikon kaj
'zeieùkon'

LG Kiel prezentas sin zetetikc kompare kun
TtzikoT Cu $i estas marfiena fako?
IIt Ne, $i le estas mar$ena fako, tamen fri

estas i*m aparta.. En tiu ii universitatri $i estas
agnoskita kai la in.struado de zetetiko kiun mi
4,istlonas estas fako cficiala, priz*rgata iaùsta-
tute de la fizika administrofako. Sed ti{r estas
praptays de la universilât$ de Nice . kio povas
kLatigi ke, se *ni dernandas al fizikistc en
?aûzrs, kio estas zetetiko, li eventuale kanfescs
realen nescion.

LC Se mi bone komprenas, la zeteriko ne spe-
ciale apartenas al la fizika, êu?
fl$ Ne, la zeretiko esras interfaka, $i estas

su1>ezâta aparteni al eiuj studofakoj, sed, ear fri
esus praktikau de fizikisto ene de la irakult4to
dc Scieneoj de Nice, $i estas instruata sub la
aùtoritato de la administrofako pri fiziko kaj
sub la respondeco de la Universitato.

LG eu aliaj universitatoj interesi$as anka* pri
z.e.tÊfrlkrs?
IIB Interesifpataj? Jes. Disdonantaj reguian

kurson? Ne. Ci ti(r la instruado daùras de ok
jaroj. Sed ketkaj iniciatoj ekaperas. En novem-
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brct 2û0t kolego de ir uniçersil:to lr;:ir1-\i. ':tl
(s-ro Él ie Volr '1,  en la Universrtaia tni l r r ! . : rr  ; ) : .
Teknologin ( l l , 'Tl  Cer Saint- I lenj .s l .  kumunL:)
kurson pr i  zetetrkc t i :o l i ta af ieielc "Scicni ' , r
pseùdc-scier:coj ka1 Zetetik*" gvii;ir.i; ckz..': '
coj dum 6 herroj por srudentcj eic la 1-,i !;rr:. Ki:
e* zprilts 2i)Ol a\ia kolegc {s-rc Vinccni Lli,i ' ' i ':
rnaliermtss dekhrraa ktr.r*:: çri z.ertt:ka en i:
lernejr: pcr inieniera.i spxcieiist*j pri icioi kij
teleko*ulikadoi {ll5l G til ' l: l) cn Fontarncbica.r l

Dissemi$ado ekas do, sed * i  rrstas lpcnl i ;
kcmenci$anta

Lû eu ekstei  Francio, al i loke sur la planedo.
ekzistas analogaj iniciatoj?
HB f ie kaj rie fi kurscj de senmrsrifikaio dt

lz paraaarmo eslas disdarlataj nc regule, iaù'
okaze, sed, laù mia scio, ncnia samspeca instru-
ado estas disdonata en clficiala kursarn aliloke
ekster mia universitâtCI. Ëvidente la Ci-tiea in.s-
truado konciukas al ek;nmeno.

De ôi tiu jaro, dum ia unua scmestro. la stu-
dentoj pri Sciencoj de la \:ivo kaj cie la Tcro
havas pluse devigan prizetetikan parton, dev-
igan ekzanlenon en februaro, kaj, dum la dua
semestro, il i deva"ç elekti iun el pluraj instru'
temoj prûpûnataj ,  inter k iuj  speciaie trovigas
zetrliko. Gis !a pasinta jar<"s la instruado esiis
nur elekteL:la, sed $i alriris e.:tute pli o1 l:l l l
studentû, durn 7 1araj. i
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LG fu oni povas paroli pri nova fako?
HB Fako esra eble tro forta vorto, sed alme-

naù gi estâs instruado nova, kiu polus i$i mem-
stara 'branôo'' por tio necesus ke aliaj kolegoj

tpogu la klopodadon. Tio tre certe eblas.
Gis nun, de ok jaroj, mi tute solis; nun du kole-
goj, fizikrstoj de mia universitato, kunvenis kun
mi kaj instruas je gvidauj ekzercoj de zetetiko,
kio estas ege kura$ga.

LG Problemo estâs ke tiu kiu unuafoje aùdas Ia
vorton "zetetiko" demandas sin de kie âi venas
kaj kion gi signifas.
HB Jes, efektive. "Zetetiko" ne estâs vorto

inventiia por piezure mirigi publikon de 3at-
antoj de laùmodaj vonoj. Gi Cevenas de la greka
z.êtein, kiu signifas: serôi, Temas fakte pri
scienca branôo praktikau de la greka anlikv-
eco, komence de Pirclno, kiu praktikis kam-
pletan skeptikismon. Sed ne en tiu senco ni
uzas gin, sed laù senco !'aste metodologia, t.e.
por referenci al la kapableco de la homa
menso funkc i ig i  s ia jn  kr i r ika jn fakul to jn .
Persane. mi difinas la zetetikon kiel "La arlo de
la dubo" Fakte Si estas la scienca metodologio.
ls avantafio en la uzado de etkonata votto,
maigraû iia mainoveco, estas ke tiele oni ne
kuntrenas krornsignifon eventuale aôigan de
termino kies sencon pl ivastigis la uzado,
Ekzemplo povas tuj priiumi ei riun ideon; la
!'orto "raciisrno" fundamente esprimus sufiêe
i-:r:ne ideon sufiee proksiman al zetetiko, sed $i
estis trûm multe uzata de homoj kiuj kulpis, je
gia nomo. pri kredo-deklaroj, ke nun la vorto
perfidas sian analogion kun la vorto zetetiko.

LC Efektive la vortoj ne porôiame fidelas la
ideojn kiujn ili devas daùre esprimi. Por reveni
al la laboratorio de zetetiko, kie nun ni interparo-
las, kiel gi estis kreita?
IfB La laboratorir: multe pli novas ol la ins-

truado. La instruado a$as ok jarojn. Necesis
proksimume dek jaroj antaù la kreado de tiu ôi
kurso, Ci tiu tempo eble Sajnas longa, sed oni
devas kalkuli kun la administraj malrapidadoj de
Lra peza sistemo La instruado estis sesjara
kiam la ebleco krei la laboratorion donacitis
dank'al la f inanca subteno de Jacqucs TIlÉo-
l)on, kiu plenumas konstantece kai doneme
sian rolon de mecenato.
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LG Sen tiu ôi ekstera financa subteno. ôu la ofi-
ciala instruado povus faciligi êi tiun novan aktiv-
adon?
HB Iâ instn"rado - kai $ia agnoskado - help-

innrs al la kreado de la laboratorio, sed $i ne
povintus alporti la gravajn mâieriain rimedojn
kiuj igas nian laboron efika. Sen la duondekcluo
da komputiloj inter si rete konektiuj, kaj rilai-
antâi al la cetero de la universiuta reto, kiu sia'
vice ligatas al Interreto oni lzcile imagas kiom
da homa energio oni doma$is. Nia TTTejo
http://www.unice.frlzetetique estis laneita en
decembro 1999.La laboratorio estis kreita kel-
kajn monatoin poste. Ohi vidas kiagrade $i
estas juna. Ci evidente esus agnoskata de la
Fakultato de Sciencoj kaj de la universitato, sed
per iliaj subvencioj oni por.us afeti nur kelkajn
krajonojn jare.

Ia seûars,n aparataron konsistantan el ma3i-
noj novaj kaj potencaj kaj el diversaj mezur- kaj
analizmezur-iloj ni Suldas al Jacques Théodor,
kolego sereisto nun emerita, kiu laboris en
CNRS [l-lacia Cen*o pri Scienca StudadoJ, kiu
posedas ampleksajn personajn financajn rime-
dojn kiujn li filantrope donacas al nia entre-
preno; li ja financas la prezon de la "zetetika
defio" je monsumo de 200.ûtû eùroj.

LG La sumo estas impresa, sed en kio konsistas
tiu ôi premio, kiel kaj kiucele $ estis laeira?

HB Nu, jen $ia historio: la universiuto de
Nice malfermis Minitel-an3 servon sur la tele-
matika reto en 1986, longe da antaù la komenco
de la kurso? Ia servonomo estis j6l5 ZlT, "zet"
estis la mallongigo de "zetetiko" la servonomo
estis oficiale deponita ôe la nacia komisiono
*informadiko kaj libereco" fzre de la Prezid-
anto de la universitato de Nice, kio montras ke
nia zetetika agado jarn estis agnoskata de la plej
altaj aùtoritatoj de nia universitato, kiu - mi me-
morigas al vi * estas sendependa, kiel ôiuj aliaj
en Francio. Konkrete, mi metis la dosieron en
la Minitel-on kaj la Prez\danto de la universiuto
respondecis jure pri tiu ôi informada ago. Le
akcepto de ôi tiu respondeco Sajnas al mi vera
agnosko de la kvalito de nia latroro sub la eti-
keto "zetetiko" En tiu fi Minitela servo lokigis
pluraj miloj da ektanopapoi klartgantaj la laùdire
paranormajn fcnomenojn. ' l" iam, mi pl ic aldo-
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r'ts al lz.servo jcnan pruvalvclkrsn al mediumoj:
"\:i aser-tas ke vi posedas povojn, venu prur,'i
tion al nil" i\{i ekigis tion, kion mi ankoraù ne
*omis "defio", kunlabare kun Cérard Ma;nx,
kiu rolis kiel kansilanta iluziisto, ôar sciencisto
nepre bezonas helpon de *a prcfesiulo, ear li.
sala kun siaj nuraj konoj, ne estâs armita kon-
traù eventuala mistifikr de trompisro,

LC Veras ke la iluziafio je servo de ulo kapabla
uzi giajn teknikojn, sen la bremso de moralaj
skrupuloj, povâs ege dan$eri.
HA Fizikisto $enenle emas fidi la naturon

kailz hrsmon. Psikolcgo kutiminte je la homaj
atestcj sendube estus pli singarda. Konccrnc
i iuzi iston konantan la postan f lankan de la
'teatra dekoro', Ii rapidege detektas la ruzajon
de trompi.sto.

LÇ La unua "defio", kiu ne nomi$is tiel, dat-
umas do de 1936.
IIB Custe, kaj la sekvantan jaron, en 1987,

Jacques 
'I'hêodor 

organizis kolokvon pri Ia
pâranormo, en la Libera Universitato de Bru-
selo. Mi estis invitita alporti mian ateston pri
praktikado de zetetikc. Jacques Thêadrst, infor-
mita pri 1s, ekzist{} de la "pruvalvoka" te Mini-
tel. prapaais al ni meti en la ludon mûnsumon
por spici t ion, kir:n samkubjere ek*omiSi.s
"Zeterika Defio" Fakte Jacques Thécdor ver-
monigis sumon kiun, jam en 1982, l i  dediôis al
defiado de belgaj mediumoj.

LC Do, antaùajo ekzistis anraû lâ nuna d*fio, êu?
HA Ee dum la 19a iarcenro samspecaj defiol

estis lanfiuj. Ilum la ZOa jarcento pluraj aliaj sin-
sekvis.

LC Tio igis kvazal tradicio?
HB Jcs, scd tamen tio diferencas de la tradi-

cio, kiam iu decidas vetrnonigi gtandzn rnon-
sumon.

LC fu ni rernemoru ke ternas pri 2û0.000 eùroj?
IIÊ Flodiaù jes, sed en 7987 la afero ekestis

kun 5Çû.$00 FF Je la l}ta kandidato Jacques
Theodor decidis piialtigi la sumon je 1.û00.000
FF, kai por la 200a kandidato * kaj la kreado de
tûva m{} unuo - li pligrzndigis la sumon je
àA{}.ç*t eùroj, t.e. firkaù 1.300.000 FF Cis nun
ni ekzame*is 213 kandidatojn. Nuntempe ni
hav*s dek*n da kurantzj eksperimentcj.

" /

t. & .

Jacques'i'?ir--t<7tx itlcccÊ;1 i::

LG Tia defi* prezenla; la feian âfgun1ênirli i
rebateblan al tiu kiu arogas al si ia p*sedon i1e
paranormaj poyoj kaj $i ebligas ankaù âverti le
nesingardan naivulon kiu lasas sin trompi de ajna
ôarlatano. [,a diverraj eksperimentoj fxiuj kun la
kandidatoj rnontris $is nun do, ke la povoj anonc-
itaj kaj supozs kontroleblaj ne ekzistis, êar la
2Û0.0Û0 eùroj plue estas l;r'retajo.
It3 Gusie , la eksperimentoj, kiui iisvoh'ifias

laù antaùdifinita prorokolo kaj anraùe akcepùui
de la du partneroi - lz kandidatoj kal ni meln *

senescepte evidentigis ke la anoncitaj fenomc-
noj rute ne okazis.

LG eu eblus ke la kondiêoj de la provoj mal-
faciligu la efektcjn de povcj al kiuj mankas
rezulta reguleco?
Hn Ne, la eksperimenraj kondifoj kores-

pondas ôiam al duobla bl indeco, por' izol i '  la
eksperimento-objeklon disde la eksperiment-
antûi, k*i la kanrhdataj, mediumoj aù 'psi'-uloj.

komencas la eksperimenlôn nur kiam ili ment
opinias ke fiuj kor::diôcj estas favoni al a?ero
de lz'paraîorma' Ie*<sr*ents.
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LG Pro la ludmono eblas tirni ke trompisto uzu
artifikon aù iluzian trukon. fu vi timas tian ris-
kon? eu vi jam senmaskigis trompistojn?
HS La risko reale ekzistas kaj necesa$ ne

subtâksi $in; pro tio la konsiloj de la iluziistoj
de la laboratoria teamo ege altvaloras" Tromp-
istojn ni jam renkontis, sed unuflanke $is nun ili
estis rnalpli rumj oi ni, kaj plue ili ne estas mult-
nnmbraj. l^a rre granda plimulto de la persnnuj
kiuj atakas la 'Defion' estas sinceraj; preskaù
nenia provo de trukado okazis.

LG Sed rr, ôu eblas, ke la mistifikulo estu
ankaù sia unua kliento? Jen informo kiu tule
$u"nceligâ$ enteuju$on kiun mi mem povus elrnefi.
HS Hfektive, ne estâ,s unuflanke rnistifikuloj

kaj alifianke kredemuloj. Kredemo kaj (mem)-
mrsrifikado ofte kunlo$as en la sama individuo.
"l ' io cr: rïe estâs materialo inte resa por psik-
ologo, kaj ankar) por la aliaj fakuloj pri la hermaj
scienccj. Lfi roojt, al interfaka kunlaborado estâs
ler$e ûpsrtr. La zeletiko interesâs la fiziki.ston,
sed gi ns e$tâs ekskluzive rezerviu al li.

LG eu oni povas konservi ôi tiun ideon de mal-
fermo kaj deseptigo inter specialajoj de la konado

kiel enkondukon al la legado de via nrtikolo tr s
prironaj de la rnenso?
HS ei ilu deseptigo esras necesâ. [fektive,

analizi la kredon, âù la kredajn, kiel - inrer
aliaj - konsekvencon air produkron de procedn
de socii$o, kiel klarigon de la rnondo donantan
sencon al la vivo, kiel psikan kura$igon kaj
socian subtenilon air kiel alibion al iaj agmanie-
roj, posfulas nepran deseptigon kaj interfakan
alproksimi$on. Estas tiel por fiuj kiuj rilatas al la
'paranormo', ee por tiuj kiuj Sajnas rilati nur al
la fizikista kampo.

La prizonoj de la menso rnalfelife multe pli
oftas ol oni kutime $upoza$. Jen plua kialo pur
rekomendi gravan disvolvi$on de la zetetiko.

Lt : Jean-FieJrr tav*mr"
lCirkatiurbo norde dt: Parizo.
2Urbo proksima al Pariz.o.
JMinitel : tele-ekrano.

ndlr: Ni atentigas niajn legantajn ke la intensju*
esrâ.s rekta, pryarcta haj nepreparita ds la intsr-
tfuilo; en tiaj çirkorxtancaj potlis okazi eraroj,
kiuln li rajtas horekti sbibe sft wnont{t ltuftwrc.


