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Avizo al aŭtoroj kaj tradukontoj. . Manuskriptoj, se.iel eble, estu maŝinskribitaj kun blanka interlinio. Uzu nur unu flankon de la papero. Z orgu ke Ia
literoj estu puraj kaj netaj. La longeco de la linioj estu 75 elementaj spacoj.
Manuskriptoj kun Zz anstataŭ supersigno aŭ kun k anstataŭ kaj estos rifuzataj ĉar ili kaŭzus tute nenecesan ekstran laboron.
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061.22I.S.A.E.
ISAE-INFORMOJ.
Estraro de ISAE 1951. La rezulto de la elektado je la fino de la jaro

49.
estas:
Prezidanto: M. Frechet, Francujo.
Vicprezidantoj: C. St0p-Bowitz, Norvegujo, kaj G. F. Makkink, Nederlando.
Ĝenerala sekretario: E. D. Durrant, Britujo.
Sekretario-kasisto: S. Alexandersson, Svedujo.
Anstataŭantoj: H. Sirk, Aŭstrujo, kaj M. J. de Lange, Nederlando.
Revizoroj: K. Young, Britujo, kaj K. Wastfelt, Svedujo.
50. La jarkotizo de aktiva membro estas 10 anglaj ŝilingoj. Laŭ nunaj
kurzoj tio signifas: Argentino 19 pesoj, Aŭstrujo 30 ŝilingoj, Belgujo 70 frankoj, Brazilo 25 kruzejroj, Bulgarujo 550 levoj, Ceĥoslovakujo 70 kronoj,
Danujo 10 kronoj, Finnlando 325 markoj, Francujo 600 frankoj, Hispanujo
22 pesetoj, Italujo 880 liroj, Japanujo, 540 jenoj, Jugoslavujo 100 dinaroj,
Meksikio 12 pesoj, Norvegujo 10 kronoj, Polujo 800 zlotoj, Svedujo 7.50
kronoj, Svisujo 6 frankoj, Usono 1.50 dolaroj. En Britujo kaj Nederlando
estas specialaj kotizoj.
La delegitoj estas petataj raporti pri pagitaj kotizoj. Laŭ tiuj raportoj ni
sendas abonlistojn al la eldonejo. Bonvolu ankaŭ esplori ĉiujn eblojn de
monsendo. Se malgraŭ ĉiuj klopodoj monsendo ne estas ebla, la eldonisto
eble ne povos daŭrigi la sendadon de la revuo.
51. Biblioteko de ISAE. La estraro decidis elekti fraŭlinon d-ron A. J.
Middelkoop, Jonkerweg 11, HILVERSUM, Nederlando, prizorganto de la
biblioteko de ISAE.
52. Nederlando. Nova sekretario de ANSE post s-ro C. F. W . Slijper
estas s-ro A. Nijhuis, Groenesteynstr. 99, DEN HAAG.
La 18 oktobro 1950 estis fondata Universitata Esperantista Rondo Amsterdama, kiu kolektive apartenas al ANSE. Sekretario: S-ro C. A. ten
Seldam, Middenweg 117boven, AMSTERDAM (O.).
53. Mortis nia membro prof. J. Ramstedt, Finnlando, konata lingvisto,
la 25.11.1950.
54. Terminologio. En n-ro 4-1950 estis donata raporto pri terminologia
laboro en esperanto, kiu estis konata al la sekretariejo. Se krome iu laboras
pri terminologio, ni danke akceptas informon pri tio por publikigo. Tio
faciligos internacian kunlaboron, kiu estas necesa sur tiu kampo.
55. Komitato. En jenaj landoj oni elektis komitatanojn de ISAE por la
periodo 1950-52: Aŭstrujo, Britujo, Francujo, Nederlando, Norvegujo, Polujo,
Svedujo, Usono. La delegitoj en la aliaj landoj bonvolu aranĝi elekton de
komitatano por ke la komitato estu kompleta. En ĉiu lando oni rajtas elekti
unu komitatanon (por sekcioj estas specialaj reguloj).
Sven Alexandersson.
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Protokolo pri la jarkunveno de ISAE
la 8-an de aŭgusto 1950 en la SorbonneUniversitato, Parizo.
Partoprenis ĉ. 30 personoj. Noto: Pro la samtempa vizito de delegacio al
Unesco la kunveno devis esti prokrastata 2 horojn.
§ 1.
Prof. F r e c h e t , prezidanto de ISAE, malfermis la kunvenon je la 16.30
horo kaj salutis la ĉeestantojn bonvenaj.
§ 2.
La tagordo jam presita en SR estis aprobata.
§ 3.
S-ro A l e x a n d e r s s o n , sekr. kasisto de ISAE, estis elektata sekretario de la jarkunveno.
§ 4.
A l e x a n d e r s s o n laŭtlegis la jarraporton (publikigita en SR) kun ekonomia raporto. Li informis ke li ne ricevis revizoran raporton, kaj menciis
la datojn por sendo de kaslibro al la revizoroj. Poste li laŭtlegis leteron
ricevitan en la sama tago de s-ro d e L a n g e , Nederlando (unua revizoro),
kiu letero donis la kaŭzon kial la afero prokrastiĝis. S-ro d e L a n g e e n la
letero deklaris ke la kaslibro estas kontrolita kaj aprobita de la revizoroj, kaj
ke ĉio estas en bona ordo. Nur estis malgranda kalkuleraro, kiun li korektis.
A l e x a n d e r s s o n petis la kunvenon akcepti tiun leteron kiel anstataŭan
revizoran raporton, kaj la kunveno decidis laŭ tiu propono.
La kunveno aprobis la jarraporton kaj la ekonomian raporton.
§ 5.
La kunveno sen diskuto decidis doni plenan senŝarĝigon al la estraro por
la agado dum ,1949. Neniu kontraŭa voĉo estis donata.
§ 6.
La propono de budĝeto por 1950, jam presita en SR, estis komentata de
la kasisto, kaj poste aprobata de la kunveno sen diskuto.
§ 7.
Raportoj kaj leteroj al la jarkunveno:
1. Salutletero de s-ro D u r r a n t , ĝenerala sekretario de ISAE, kiu ne
povis ĉeesti pro malsano de sia patro.
2. S-ro H a m e 1i n, Francujo, deziris esperantan terminaron pri Astronaŭtiko. Li faris peton al Unesco por kreado de ..Esperanta Astronaŭtika
Asocio”.
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3. S-ro L i e n h a r d t , Francujo, sugestis ke ni propagandu diversmaniere en neesperantistaj medioj. Kiel ekzemplon li menciis ke la eldonejo
Raumbildverlag Otto Schdnstein, Oberaudorf am Inn, Germanujo, eldonis por
la ,,Sankta Jaro” verkon konsistantan el 30 stereofotoj kun teksto franca,
angla, itala, hispana, germana kaj esperanta, kaj li montris la verkon. La
esperantotekston L i e n h a r d t mem redaktis.
Li cetere deziris ke sur ĉiu esperanta presaĵo estu videble indikita ke temas
pri esperanto.
4. S-ro P h i 1i p p e, Francujo, sendis al la franca sekcio, por studo,
manuskripton de traduko de terminaro seslingva pri Urbanismo.
5. S-ro R o e 1o f s, redaktoro de SR, sendis leteron en kiu li: a) memorigis pri dezirataj artikoloj pri ,,Loĝantaro kaj nutraĵo”, b) mencias leteron de
japano pri kongreso de la Internacia Unio Geodezia kaj Geofizika en Bruselo
1951, c) petis tujan raporton pri la ISAE-kunveno, d) petis sciencajn artikolojn el landoj kiuj ankoraŭ ne sendis.
S-ro J o b e r t, Francujo, informis ke li post ricevo de la matrikulo skribis
leteron al japano ( M i y a m u r a ) , ĉar ili estas samfakanoj.
6. S-ro M a k k i n k, Nederlando, proponis pretigon de propagandilo
en la angla kaj franca, por uzado dum internaciaj sciencaj konferencoj. La
ĉeestantoj aprobis la proponon. Makkink ankaŭ donis statistikon pri la abonantoj de SR.
S-ro M a k k i n k ankaŭ peris proponon de s-ro J. M u u s $ e s, eldonanto de SR, ke ISAE elektu redakcion pri originalaj sciencaj verkoj en esperanto.
Oni decidis responde al tiu propono sendi la rezolucion, kiun faris la 2a
sekcio de la 35a UK, kiu rezolucio i.a. temas pri sciencaj verkoj. S-ro
F r a n ? o i s ricevis la taskon respondi al s-ro M a k k i n k.
7. S-ro W a r i n g h i e n , Francujo, proponis diskuton pri la nomoj de
la literoj en esperanto. S-ro N a o u m o f f , Francujo, posedas kelkajn elementojn por tiu diskuto. S-ro R o e 1o f s, Nederlando, sendis longan raporton pri la nomoj de la literoj en esperanto. Oni substrekis ke ankaŭ temas pri
literoj kiuj ne ekzistas en la alfabeto de esperanto. Prof. B e l i n f a n t e ,
Usono, jam faris enketon pri la afero en la revuo Esperanto. La kunveno
decidis transdoni por prilaboro la demandon al s-ro L a p i e r r e, Francujo,
kiu estas fakulo sur tiu kampo.
Rimarko: Raporto pri terminologia laboro estis donata dum la kunsido
de la 2a sekcio de la UK.
§ 8Geteraj demandoj:
S-ro L i e n h a r d t , Francujo, diris ke la redaktoro de SR pro manko de
taŭgaj manuskriptoj devas presigi ankaŭ artikolojn ne sufiĉe altkvalitajn.
Li proponis alvokon al la membroj de ISAE traduki bonajn artikolojn el la
naciaj sciencaj revuoj por publikigo en SR, kompreneble post permeso de la
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de d-ro R e i e r s 0 1, Norvegujo, ke oni klopodu ricevi de famaj sciencistoj
neesperantistaj ankoraŭ ne publikigitajn artikolojn por traduko kaj presigo
en SR.
S-ro F r e c h e t diris ke li treege aprobas la proponojn de s-roj L i e nh a r d t kaj R e i e r s o l . Por efektivigi ilin estus necese: a) trovi esperantistojn kiuj bonvolus senpage traduki sciencajn tekstojn kaj b) publikigi iliajn
nomojn en SR.
S-ro J e 1e n c, Alĝerio, deziris ke oni dum la LIK aranĝu sciencajn ekskursojn.
§ 9.
Pro tio ke la kunvenejo ne plu estis libera pro alia kunveno, la prezidanto deklaris la jarkunvenon finita je la 18.00 horo, kvankam ne ĉiuj punktoj de la tagordo ricevis sufiĉan pritrakton.
Maurice Frechet
Sven Alexandersson
prezidanto de ISAE
jarkunvena sekretario
378.183.4 = 089.2(489) : 378.18.067.1,, 1951”
Internacia arkeologia tendaro por esperantistaj studentoj en Danlando
3.—17. Julio. Denove la dana ŝtato amplekse subvencias la aranĝon.
La.grava dana studentorganizaĵo Dana Internacia Studentkomitato en kunlaboro kun Studenta Esperanto-Klubo en Kopenhago aranĝis pasintan someron
sukcesplenan arkeologian tendaron ĉe la vikinga fortikaĵo Aggersborg.
Kvankam la dana registaro nuntempe multe ŝparas pro malfacilaj ekonomiaj cirkonstancoj, oni tamen decidis subvencii internaciajn arkeologiajn
tendarojn por studentoj aranĝotajn somere 1951.
Tial DIS kaj SEK ĉi somere ankaŭ aranĝos arkeologian tendaron por
esperantistaj studentoj kun tre alloga programo.
La tendaro okazos 3.^17. julio en la insulo Bornholm — la dana paradizo
— apud la vilaĝo Dalshoj.
Sub gvidado de arkeologoj de Nacia Muzeo en Kopenhago la partoprenantoj partoprenos elfosadon de domoj el la frua ferepoko.
Post la restado en Bornholm SEK kaj DIS aranĝos interesan restadon en
Kopenhago por la partoprenantoj (18.—22. de julio).
La tendaron povos partopreni gestudentoj, altlernejanoj, seminarianoj, instruistoj ks. Por ĉio (krom la posta restado en Kopenhago) oni pagos 40
danajn kronojn, sed poste la partoprenantoj rericevos 32 d.kr. — do la 2semajna restado kostos nur 8 — ok — danajn kronojn. Tia malalta prezo estas
ebla nur pro ampleksa ŝtata subvencio.
Francaj partoprenantoj tutverŝajne povos vojaĝi al Kopenhago per flugmaŝino (SAS) je samaj kostoj kiel per vagonaro en la 3-a klaso.
Germanaj partoprenontoj facile akiros danan vizon.
Petu detalan programon aŭ sendu aliĝon al Dana Internacia Studentkomitato, La Universitato, Sct. Pederstraede 19, Kopenhago K., Danlando.

001 : 061.2(421) : 3—057(100-87)
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S.V.S. - UNIKA SCIENCISTA KLUBO.
Sub la rubriko „A unique club” troviĝas en la 15-a numero de „Science
News” artikoleto pri ĉi tiu klubo, „The Society for Visiting Scientists” mallonge „S.V.S.” Ĝin fondis la British Council en 1944, por ke alilandaj
sciencistoj, kiuj vizitas Londonon, povu interkonatiĝi kun siaj Britaj kolegoj,
kaj tie manĝi kaj malkare tranokti. Oni esperis, ke kiam finiĝos la milito,
similaj kluboj estiĝos en aliaj landoj, sed ĝis nun tio ne okazis, kaj ĉi tiu
klubo restas unika.
Oi troviĝas malantaŭ Burlington House, kiu estas en la fame konata ĉefstrato Piccadilly en la okcidenta parto de Londono. Burlington House estas
precipe konata pro tio, ke tie okazas ĉiujare Ia ekspozicioj de la Royal Aca~
demy (of Art); ĝi estas ankaŭ la ejo de la Royal Society kaj de pluraj aliaj
sciencaj societoj.
Krome la klubo provizas senpagan inform-servon rilate al la Britaj sciencistoj kaj iliaj verkoj, k.t.p. Tie okazas ĉiumonate dum la vintro kunvenoj kun
diskutoj precipe pri temoj ĉe la limoj inter pluraj sciencoj.
Dum la lasta jaro 200 sciencistoj el 20 landoj gastis ĉi tie, kaj kredeble dum
ĉi tiu jaro multaj deziros viziti la „Festival of Britairi’, kaj la sciencan ekspozicion, kiu okazos ĉe ĝi, kaj volos kapti la okazon por viziti ankaŭ la
klubon.
Mi ne scias, ĉu ekzistas iaj specialaj aranĝoj por uzi Esperanton en la
klubo, sed mi opinias, ke tio prezentas bonegan okazon por ĝin utiligi. Do
mi deziras atentigi la anojn de I.S.A.E. pri la ekzisto de la klubo, kaj pri la
dezirindeco, ke oni starigu similajn klubojn en aliaj landoj.
Pluan informon pri la klubo provizos ĝia sekretario, profesoro F. J. M.
S t r a t t o n , F.R.S.
1 /9 : 159.9

HOMAJ AFEROJ KAJ LA PSIKOLOGLA VIDPUNKTO *)
Prelego de
D-ro J. C. FLUGEL,
Prezidanto de la Sekcio „J” (Psikologio),
farita dum la jarkunveno de la Brita Asocio por la Antaŭenigo de
la Scienco, Birmingham, 30 Aŭg.-6 Sept. 1950**).
La psikologia vidpunkto.
La Oksforda Vortaro difinas ,,vidpunkton” jene: ..pozicio el kiu io estas
*) Ĉe la fino de la artikolo troviĝas la difinoj de kelkaj fakaj neologismoj.
**) T rad u k ita (de d-ro M. Wajsblum) kun perm eso de la Asocio laŭ la
angla originalo ap erin ta en „The A dvancem ent of Science” 7 224.
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rigardata aŭ vidata, aŭ el kiu bildo estas farata; ankaŭ pozicio aŭ aspekto
en kiu io estas vidata aŭ rigardata”. Do, vidpunkto kiel ,,pozicio'” aŭ
„aspekto’’ estas io aparta de la objekto vidata el ĝi aŭ de la bildo farata de
el ĝi; sekve, vidpunkto de iu scienco estas distingebla de la faktoj aŭ konstatoj de tiu scienco. Vidpunkto restas sama, sendepende de tio ĉu la objektoj
vidataj el ĝi estas multaj aŭ malmultaj, proksimaj aŭ malproksimaj, klaraj
aŭ malklaraj, simplaj aŭ malsimplaj, kiel ni povas konstati, rigardante la
saman vidaĵon el la sama pozicio, sed dum hela aŭ nebula tago. Simile
ankaŭ la vidaĵo rigardata el vidpunkto akceptita de iu scienco povas esti
klara kaj vasta, aŭ malklara kaj malvasta, depende de la progreso atingita
de la scienco mem ĝis la momento de nia konsidero.
Kompreneble, devas ekzisti iu vidaĵo por ke ni povu paroli pri iu vidpunkto kaj se ni pensas pri iu vidpunkto, apenaŭ evitebla estas implica
aludo pri tio kio videblas el ĝi. Malgraŭ tio tamen ni povas okaze tute prave
kaj profite konsideri la vidpunkton de iu scienco kiom eble sendepende de la
efektivaj atingoj de tiu scienco. Mi kuraĝus sugesti, ke tio ĝuste koncernas
psikologion en la nuna stadio de ĝia disvolviĝo. La „bildo” prezentata de
nuntempa psikologio estas — kiel sciate — multrilate malklara kaj nekompleta kompare kun la vasta, klara perspektivo de la granda teritorio, kiu laŭ
niaj esperoj fine estos disponebla al ni. Kaj tamen eĉ la nura atingo de la
karakteriza psikologia vidpunkto ne estas sensignifa por homaj progreso kaj
bonfarto.
Pritrakto de la vidpunkto de iu scienco evidente implicas almenaŭ ioman
komprenon pri naturo de tiu scienco kaj
se ni estas pedantaj — ŝajnas
postuli ties difinon. Kiel konate tamen, difini psikologion estas malfacilege.
Mi do intencas eviti tiun malfacilaĵon, premisante por nia nuna temo, ke
psikologio estas ĉio tiel nomata en nia kutima lingvouzo, en niaj normalaj
lernolibroj kun vortoj „Psikologio" aŭ „Psikologia” sur la titolpaĝoj (malgraŭ ke la libroj estas multaj kaj ilia pritrakto varias) kaj en resumaj fakaj
raportoj aperantaj en tiaj periodaĵoj kiel „The Psychological Bulletin” (Psikologia Bulteno) kaj „Psychological Abstracts” (Psikologiaj Resumoj). Tiusence psikologio inkluzivas vastan kampon limantan kun multaj aliaj fakoj.
Precipe tamen ĝi ampleksas studon same pri menso kiel pri konduto kaj
uzon de ĉiuj metodoj kiuj ŝajnas esperigaj kaj taŭgaj por tiuj celoj —- se ili
almenaŭ en kontentiga grado observas kutimajn regulojn de scienca procedo.
La problemo pri metodoj estas grava kaj ligita kun specialaj malfacilaĵoj
kaj progreskrizoj en la historio de la psikologio. La espero pri eblo apliki
al la menso iujn ekzaktajn teknikajn metodojn kiuj montriĝis tiom eminente
sukcesaj en fizika scienco, gvidis sub influo de F e c h n e r kaj W u n d t
al la gravrezulta enkonduko de eksperimenta metodo kaj kreo de psikologia
laboratorio. Aliflanke tamen, malfacilaĵoj pri scienca pritrakto de la tiome
eskapemaj fenomenoj de konscio kaj karaktero gvidadis al ribeloj bazataj
sur senpacienco kaj malespero. F. J. M o b i u s skribis pri „senespereco de
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ĉia psikologio”, J. B. W a t s o n volis malpermesi ĉian aludon pri menso
en la de li esperata pli ekzakta scienco pri konduto, dum S p r a n g e r kaj
aliaj reprezentantoj de la Geistesusissenschaft en Germanujo sugestis, ke psikologio estu kontenta pri sia modesta tasko de priskribo, forlasante la pli
ambician aspiron al ekspliko, laŭ li neaplikebla en tiu sfero. Eĉ J a n e t kaj
F r e u d kaj post ili preskaŭ ĉiuj modernaj psikopatologoj, kiuj ankaŭ siavice
ribelis kontraŭ materialista malvastigo de la malnova psikiatrio, ĉiuj ili
kapablis konservi sian interpreton en kategorioj de la menso nur dank' al
ega plivastigo de sia koncepto de menso por ke ĝi ampleksu la grandan kaj
malbone difinitan regionon de la ,,malkonscio”. Kaj tamen, eĉ se la diferencoj
inter konscio kaj malkonscio estas emfazataj, malkonscio estas ĉiam interpretata pere de analogio kun konscio, kiu laŭimplice disponigas la solan
(kaj ĉiukaze ĝis nun la plej esperigan) ŝlosilon al kompreno pri tiuj mallumaj regionoj neatingeblaj de introspekto. Siavice, la „behavioristoj”, malgraŭ sia persista lukto por eviti ĉiun aludon pri la malbonvenaj por ili faktoj
de konscio, ofte tamen — kiel ĝin montris iliaj kritikistoj — kulpe repekas
almenaŭ pro neceso esprimi per malkonvenaj nerektaj frazoj tion kio estas
multe pli nature kaj facile priskribebla en kategorioj de konsciaj procesoj.
Dume, plej multaj psikologoj vidis sin devigitaj rekoni la konscion fundamenta (multrilate eĉ plej fundamenta) objekto de siaj studoj, ĉar la konduto
de homaj estaĵoj kaj de almenaŭ la aliaj altevoluintaj animaloj estas plej facile
komprenebla en lumo de tiu rilato inter niaj pensoj kaj deziroj unuflanke
kaj niaj agoj duaflanke, kiun ni konstante observas en ni mem.
Rezulte do, kredo pri reala ekzisto kaj gravego de la menso estas komuna
kvalito de ĉiuj psikologoj (kun ebla escepto de kelkaj ekstremaj protestemuloj) kaj la fundamenta faktoro determinanta la psikologian vidpunkton.
Indas tamen interesi, ke en tiu sia kredo psikologio havas ion komunan kun
primitiva penso. Kvankam nuntempaj antropologoj ŝajnas emfazi gravecon
de animismo malpli ol la antaŭa generacio, estas tamen sendube, ke la tendenco interpreti videblan kaj senteblan mondon per nocioj de mensaj kaj
spiritaj fortoj estas tre karakteriza trajto de primitivaj popoloj, samkiel cetere
de ĉiuj popoloj nesubigitaj al influo de maŝina epoko kun ties fizikoscienca
bazo kaj ties pensado per nocioj de mekanisma kaŭzado. Se temas pri niaj
propraj infanoj, P i a g e t eble kulpis pri ioma troigo en siaj pioniraj
esploroj, supozante, ke animismo estas pensmaniero neevitebla, eĉ ekskluzive
karakterizanta iun stadion de mensa disvolviĝo. Kaj tamen ekzistas bona
pruvo, ke kvankam nocioj pri pure fizika kaŭzado povas ekaperi eĉ en tre
frua aĝo, atribuado (eĉ se duone luda) de deziroj kaj streboj al senvivaj
objektoj estas multe pli kutima ĉe infanoj ol ĉe civilizitaj plenaĝuloj, tiel ke
V a l e n t i n e povis diri: ,,ne necesas emfazi la precipe animisman pensmanieron de la plej multaj infanoj eĉ kvin- aŭ sesjaraj en ilia interpreto de
materiaj okazaĵoj”.
Efektive, estas sufiĉe klare, ke, dum mensa disvolviĝo de gento aŭ indi-
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viduo, la sfero de animismo tendencas al progresa kaj drasta malkresko, kaj
la sfero de materia kaŭzado konforme pligrandiĝas. Ekstrema behaviorismo
provis konduki tiun tendencon al ŝajne logika konkludo, senigante la menson
eĉ je tiu duba privilegio esti epifenomeno, la privilegio lasata al ĝi de la
materialismo de la deknaŭa jarcento. T iu ŝajne senkompromise logika konsekvencemo certe povus ŝajni la plej forta apriora argumento por behaviorismo. Plej multaj psikologoj tamen opinias, ke tiu provo fiaskis kaj persiste
postulas por la menso almenaŭ etan, sed gravan lokon en la universo, evidentan en ilia p ro p ra konscio kaj dedukte ankaŭ en la konduto de iliaj kunhomoj kaj de multaj (eble de ĉiuj) kunanimaloj.
Sed psikologio faris pli ol nu r savi ideon de m enso kaj m otivo kiel relikvon de la iam m ulte pli v asta am plekso de animismo. Se ĝi estus farin ta nur
tion, ĝi tenus nin su r vojo de simpla prudento, ĉar sam kiel idealistaj filozofoj
kredas je m aterio kiam ili ne filozofas, ankaŭ behavioristoj ekster siaj laboratorioj sendube kredas je m enso. E stis tam en farita plua kaj tre g rav a paŝo.
S trebante iĝi scienco, la psikologio — sam kiel aliaj sciencoj — interesiĝis pri
sia objekto p ro ĝi mem, ne pro iu tra n sa m otivo. P ro tio ĝi diferencis de
la g ran d a plim ulto de la pli prim itivaj animismaj interpretoj, kiuj celis ne
tiom la n atu ro n kaj funkciadon de realaj a ŭ supozataj faktoj, kiom la konsekvencojn de ties funkcioj, precipe la konsekvencojn po r ni mem. T iukaze,
kiel ĉiam cetere, la celo de la ,,p u ra” scienco estas konstato de vero, de vero
sendependa de niaj esperoj aŭ deziroj ne implicaj en la serĉado de vero mem.
T io siavice tru d as sev eran disciplinon al nia menso: rezignon pri ĉia dezira
aŭ ..aŭtism a” pensm aniero kaj tutkoran akcepton de tio, kion F r e u d nomis
..principo de realo ” . E n term inologio de aliaj psikologiaj skoloj ĝi im plicas
la ..determinan tendencon” , „alĝustiĝon”, aŭ ..sintenon”, en kiu niaj konpovoj devas labori plene kaj vigle kaj por tiu celo estas laŭeble liberigataj
de ĉiu d isto rd an ta influo de o rekta sfero. T iu sinteno validas eĉ po r ..aplikata”
scienco, kun tiu diferenco tam en, ke la esenca m otivo ne estas serĉo pri la
vero mem, sed deziro atingi iun prak tik an celon por kies efektivigo povas
helpi plia kono de vero. A plikata scienco aspiras trovi rim edojn p o r tiu
atingo, sed en sia strebado ĝi ree elim inas ĉian deziran pensm anieron kaj
laboras tute konform e al la principo de realo, lasante al la konpovoj plenan
kaj liberan regon. Inĝeniero eble deziras konstrui ponton, aŭtom obilon, aeroplanon, kuracisto ku raci a ŭ profilaksi m alsanon, psikologo celas eltrovi pli
bonan m etodon p o r lernado aŭ po r m alpliigo de industria laco a ŭ malkontento, sed p ro tio ke ili estas aplikaj scienculoj, ankaŭ ili ak ceptas por
tiuj celoj v id punkton kaj m etodojn de siaj puraj sciencoj.
E lim ino de dezira pensado, im plicata en akcepto de scienca vidpunkto,
kaŭzis en ĉiu fako gravajn konsekvencojn krom la eventuale rezultanta nura
pligrandigo de utila kaj interesa kono. E n fizikaj sciencoj ĝi implicas rezignon pri tiu alia granda pensosistem o, kiu same kiel animismo estas tiom
k arak teriza por prim itivaj kredoj kaj por konduto bazita sur ĝi: la sistemo
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de magio, sistemo reflektanta tion, kio en psikanaliza ĵargono nomiĝas „ĉionpovo de la penso” (aŭ
kiel ĝi devus nomiĝi pli precize — ĉionpovo de
deziroj). Eble plej signifaj estas tiuj konsekvencoj en psikologio, parte ĉar
psikologio en sia moderna formo estas scienco relative nova, al kies ekzisto
la socio apenaŭ sukcesis adaptiĝi, parte (kaj sendube precipe), ĉar homa
konduto estas sfero, en kiu estas speciale malfacile alpreni pure konan kaj
senemocian sintenon. Niaj pasioj, niaj antaŭjuĝoj, niaj moralaj pritaksoj emas
interveni pli serioze ol en konsidero de okazaĵoj en nehoma kaj materia
mondo. Tial do akcepto de scienca, kona vidpunkto en tiu kampo povas
esti samtempe pli malfacila kaj pli promesoplena je ebloj gravaj por la socio,
ol se temas pri vidpunkto de iu alia scienco. Ouste pro tio mi kuraĝis sugesti,
ke signifo de tiu vidpunkto por homaj aferoj ĝenerale povas valori specialan
studon.
Signifo de „Determina Tendenco”.
Antaŭ ol prikonsideri tiun signifon pli detale, en ties rilato al iuj specialaj
fakoj, estus bone por ni, la psikologoj, rememori psikajn kaŭzojn de la
sobriga impreso de adopto de objektiva, scienca vidpunkto je niaj sentoj
kaj pasioj. La esenca kaŭzo de tiu fakto estas certe la fenomeno ..amplekso”,
aŭ ,,malvasto de konscio”, aŭ „universala mensa konkuro", kiel S p e a r m a n preferas ĝin nomi. Pro tiu konkuro nia konpovo emas elpeli nian
strebon kaj afekcion, samkiel emocio ligita kun antaŭjuĝo kaj inklino paralizas nian juĝon kaj racion. Kiel iam esprimis ĝin iu parlamentano (kvankam
kun eble misa emfazo je la fiziologia metaforo): ,,Klero emas ŝveligi kapon
je kosto de malfortigata intestaro” *— paralele al la nazista admono „pensi
per sango”, t.e. ke partianoj de tiu reĝimo intence instigu siajn emociojn al
subigo de intelekto. Kaj tio rememorigas al ni, ke lastinstance la strebo
determinas konpovon. Ĝuste, unuflanke, ekapero de spontanea intereso aŭ
emocio aŭ, aliflanke, pli-malpli intenca adopto de iu determina tendenco
estas la faktoroj, kiuj decidigas nin akcepti precipe konan aŭ precipe orektan
sintenon. Tial do, se la strebo determinas naturon de nia sinteno, la fenomeno
de amplekso sekurigas portempan forigon de diferencaj aŭ kontraŭaj sintenoj.
La adopto de precipe kona aŭ „scienca” determina tendenco estas unu
el la plej grandaj atingoj de la homaro, permesanta al ĝi pensi kaj agi pli
konforme al la principo de realo, ol alikaze. Plue, la eltrovo kaj pruvo de
la graveco de determina tendenco mem estas unu el la triumfoj de la eksperimenta psikologio: en la limoj de malvasta, iom artefarita eksperimenta
situacio ĝi konvinke montris kiel determina tendenco povas kontroli kaj determini niajn sentojn. Ni menciu nur kelkajn ekzemplojn. W o h l g e , m u t h
montris, ke oni povas intensigi malagrablajn sentojn kaŭzatajn de dolorigaj
stimuloj, direktante la atenton de la observanto al la tuto de lia momenta psika
travivaĵo, dum oni povas malintensigi aŭ eĉ nuligi tiujn sentojn laŭ almenaŭ
tri manieroj: unue kaj plej evidente, direktante lian atenton al io alia, due
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atentigante pri konaj aspektoj de la travivaĵo (ekz. variado de kvalito, intenso kaj loko de la sentaĵoj), trie (kaj unuavide ĝi estas iom paradoksa)
penante atenti la sentojn mem, aparte de la tuta travivaĵo kies parto ili estas.
En tiuj eksperimentoj la determina tendenco funkciis nur determinante la
direkton de la atento. Aliaj eksperimentoj tamen montris, ke ĝi povus esti
same efika determinante la naturon de orekta sinteno rilate al stimulo.
A s h b u r n kaj G r o s e kaj post ili Y u a n P a n montris, ke adoptante
pozitivan ..streban" aŭ ,,bonvenigan” sintenon rilate al stimuloj kutime sentataj kiel malagrablaj, ni povas rimarkinde ŝanĝi la tutan naturon de afekcia
aspekto de 1’eksperimento ĝis tia grado, ke ties rezulto (konsiderate en ties
kuneco kun la bone konata fakto de seksa masoĥismo, elmontrata ekz. de
skurĝemuloj) preskaŭ kredebligas supozon de M c D o u g a l l , ke kristanaj
martiroj povis ĝui sian martirecon, se ili bonvenigis kaj akceptadis ĝin kiel
rimedon de savo kaj atesto pro plia gloro de sia Dio. Plenaj konsekvencoj
de tiuj eksperimentoj por la sfero de sociaj sintenoj ankoraŭ ne estas formulitaj. Sed ankaŭ ĉi tie oni montris, ke sintenoj ekz. rilate al membroj de
iu raso, povas esti ege ŝanĝataj pro taŭgaj spertoj, ekz. se oni renkontas
membrojn de tiu gento en favoraj cirkonstancoj aŭ se oni atingas pli bonan
komprenon pri ilia vivmaniero, malfacilaĵoj, aspiroj aŭ idealoj. E n ĉi tiu
kazo la ŝanĝo estas kaŭzata de radiado de la afekcio aŭ de la ..kondiĉaro”
kaj ne de intenca adopto de iu determina tendenco, plua studo tamen certe
montrus, ke transiraj kazoj de duone volaj — duone senvolaj ŝanĝoj povas
okazi kaj fakte okazas.
Tiuj esploroj -— ekde momentaj artefaritaj kondiĉoj en laboratorio ĝis
aferoj povantaj havi daŭran socian kaj politikan signifon
estas menciataj
kiel ilustraĵoj pri signifo de ŝanĝoj en sinteno kaŭzeblaj de la determina tendenco. Vidante objektojn el la tiel nomata psikologia vidpunkto, ni intence
akceptas konan determinan tendencon, laŭ kiu ni celas senantaŭjuĝe studi
menson de aliuloj kaj nian propran. En tiu kazo la kona determina tendenco
akcelas malpliigon de la potenco de afekcio, grandparte simile kiel okazas
ĉe adopto de simila determina tendenco en simplaj laboratoriaj eksperimentoj.
Konfliktoj kaj interrilatoj kun aliaj vidpunktoj. Filozofio.
La adopto de la psikologia vidpunkto havas ne nur la pozitivan funkcion
ebligi al ni novan pritrakton de multaj problemoj kaj pro tio plivastigi nian
scion en ĉiuj fakoj en kiuj faktoras mensaj fenomenoj. Gi ankaŭ kontrastas
kaj iugrade konfliktas kun aliaj sintenoj. Kaj studo de tiuj konfliktoj estas
utila, eble eĉ esenca, por rekoni la plenan signifon de la psikologia vidpunkto
rilate al homaj scio kaj konduto. Ŝajnas do prave dediĉi la ceteron de tiu
parolado al mallonga revuo de la ĉefaj fakoj en kiuj evidentiĝas tiu konflikto.
Laŭhistorie, psikologio estas grandparte infano de filozofio kaj kiel multaj
aliaj gepatroj, filozofio iufoje malemas rekoni la kreskantan sendependon
de sia ido. Certe, problemoj de psikologio — ne nur historie, sed pro sia na-

12
turo mem — pli ol tiuj de fizikaj sciencoj proksimas al problemoj de filozofio.
Oiskutoj pri eblo kaj pravo de psikologio kiel sendependa scienco, furiozintaj en filozofiaj rondoj je la fino de la lasta kaj je la komenco de la nuna
jarcento, estingiĝis pli ĝuste ol kontentige solviĝis. Decida sendube estis la
faktoro de metodo. Insistante pri observo kaj eksperimento kaj laŭeble pri
mezurado, psikologio pli similas fizikajn sciencojn ol sian gepatran fakon,
por kiu la proverba brakseĝo kaj skribtablo ĝis nun estas plene sufiĉa studaparato. Precipe surbaze de tiu diferenca procedo psikologio gajnis sian
rajton al rekono kiel sendependa fako, tute aparta de la fakoj de metafiziko,
epistemologio kaj logiko, al kiuj ĝi grandparte povas spursekvi sian originon. Se temas pri logiko, ĝi pliriĉigis tiun patran fakon. La tradicia formala
logiko estis multe tro intelektisma kaj ignoris emocian bazon de nia pensado;
laŭ mia opinio, konvinkas pri tio komparo inter tiaj libroj, kia, ekz.,
„Rekta kaj malrekta pensado" („Straight and Crooked Thinking") de
T h o u l e s s kun iu el la pli malnovaj lernolibroj. Multo tamen estas ankoraŭ farota tiurilate. Ekde la „Psikopatologio de la ĉiutaga vivo” de
F r e u d kaj „Aŭtisma pensado” de B 1e u 1e r ĝis la lastaj amerikaj studoj
pri antaŭjuĝoj kaj „stereo-tipoj”, psikologio faris multegajn kontribuojn pri
la maniero laŭ kiu homa penso en sia praktiko estas malordigata de orektaj
faktoroj. Plue, se oni akceptas opinion de S p e a r m a n, ke eraron esence
konsistigas uzo de reprodukta proceso tie kie bezoniĝas la „edukta", do la
psikologio faris gravan progreson koncerne nian komprenon pri pure kona
aspekto de implicaj mensaj agoj. Dirante eĉ plej modere, ĉio ĉi signifas tre
konsiderindan revizion kaj pligrandigon de la sekcio pri eraroj en niaj traktaĵoj pri logiko.
Medicino, materialismo kaj determinismo.
Medicino povas esti rigardata kiel la dua el la gepatroj de psikologio kaj
precipe en tiu fako la psikologio konfliktas kun la materialista vidpunkto,
kiel ekzemplate de la fiziologia kaj anatomia pritrakto. En ĉi tiu sfero, la
psikopatologio devis progresi kontraŭ la opinio, ke malsanoj de menso povas
esti interpretataj kaj traktataj en kategorioj de korpo, koncerne kiun neŭrologoj, „specialistoj pri cerbo” kaj pli freŝdate endokrinologoj sentis sin sur
pli sekura kaj pli scienca grundo. Kompreneble, ne ĉiam estis tiel. En la plej
fruaj stadioj la studo pri mensaj malsanoj devis lukti ĝuste kontraŭ krudaj
animismaj teorioj pri ..obsedo", dum la materialista sinteno bazata sur kreskanta medicina scio pri korpo kaj ĝiaj funkcioj estis sana reakcio kontraŭ la
jam tro primitiva psikologia interpreto. Sed malgraŭ la granda progreso de
fiziologia scio, multaj aspektoj de mensaj malsanoj restis neklarigeblaj en
korporilataj kategorioj, kaj laboroj de psikopatologoj jam firme bazis la pravon kaj utilon de la psikologia vidpunkto en la medicino.
La grandaj finaj problemoj koncernantaj rilaton inter korpo kaj menso,
estas tamen ĝis nun nesolvitaj kaj kredeble restos nesolvitaj. La konflikto de
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psikologio kun materialismo en medicino kaj en aliaj fakoj estas unu el la
aspektoj de la daŭra lukto inter la kontraŭaj vidpunktoj de vitalismo kaj
mekanikismo, inter libera volo kaj determinismo. La nova scienco de psikakorpa medicino dume saĝe limigas sin ĉefe al la studado de la rilatoj inter
korpaj kaj mensaj funkcioj, prefere ol provi entrepreni la pli ambician taskon
determini kio estas kaŭzo kaj kio efiko en la korpo-mensa interrilato; koncerne kuracon, ĝi proponas korpan, mensan aŭ kombinitan pritrakton, laŭ
tio, kiel la cirkonstancoj ŝajnas indiki aŭ permesi.
Ĉi tiu sama pragmatisma sinteno aperas en la maniero laŭ kiu psikologo
kaj psikopatologo aliras la problemon de determinismo. Koncerne tiun malnovegan problemon, psikologoj eble povus esti tute prave akuzataj, ke ili
klopodas ĉasi kun la hundoj kaj fuĝi kun la leporo. Kiel scienco laboranta
per la samaj ĝeneralaj konceptoj kaj metodoj kiel la fizikaj sciencoj, la psikologio estas determinisma en siaj premisaĵoj tiusence, ke ĝi ne rigardas
mensajn okazaĵojn laŭvolaj kaj neantaŭvideblaj; estas premisate, ke ilia eventuala ŝajno de hazardeco estas kaŭzata de limigiteco de nia scio en tiu fako,
rekonata malfacila kaj kompleksa. Aliflanke, psikologio nepre devas pritrakti
dezirojn kaj motivojn rilatantajn al iu estonta stato kaj pri agoj de elekto kaj
vola decido, t.e. pri fenomenoj estigantaj nocion de libera volo. Ouste ĉirkaŭ
tiu punkto furiozis la ,,batalo pri behaviorismo”, kvankam M c D o u g a l l ,
la protagonisto de kontraŭbehaviorista flanko, certe ne konsentus, ke allasante teleologion, li senigis psikologion je ties scienca rango. F r e u d,
neante hazardon aŭ akcidenton en mensa vivo, penis pli sekure kaj komplete
enkonduki menson en sferon de scienca determinismo, sed la trovitaj de li
determinaj faktoroj ree estis motivoj kaj ..deziroj”, eĉ se nekonsciaj. Plue, se
genetiko sukcesos klare pruvi heredadon de mensaj kvalitoj sur orekta flanko
(kiel ĝi jam faris rilate al nia konpova doto), ni devos pli serioze ol ofte
ĝis nun, priatenti la biologie determinitajn tendencojn en temperamento kaj
instinkta dataĵo, tendencojn same nekontroleblajn de nia konscio, kiel ankaŭ
niaj hereditaj korpaj karakteraĵoj — malgraŭ tio ke la diferencoj plue estos
psikaj laŭ sia naturo.
Tiu evoluo ŝajnas aperigi du ĉefajn konsekvencojn tre gravajn por la influo de psikologio kaj de psikologia vidpunkto. La unua estas premisaĵo, ke
eblas scienca esploro de motivoj, konsciaj kaj introspekteblaj aŭ nekonsciaj
kaj nur dedukteblaj, kaj ke motivoj — malgraŭ sia teleologia naturo —
aperigas sufiĉan regulecon kaj antaŭvideblecon por esti studeblaj per la
ĝeneralaj metodoj kiuj montriĝis tiel sukcesaj en fizikaj sciencoj. Fakte, per
tiu premisaĵo psikologio kviete evitis la malnovan problemon de determinismo
kaj libera volo kaj eĉ ne provante serioze kaj rekte aliri tiun problemon, ĝi
plue lasas ĝin al la filozofio. La dua konsekvenco estas akcepto de opinio,
ke la sfero de menso kaj psikologio estas pli vasta ol la sfero de konscio kaj
ke sekve ekzistas aspektoj de mensa vivo nekontroleblaj de konscia volo kaj
elekto kaj eĉ en plej favoraj kazoj nur malrekte influataj de ili. En tiu
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aspekto la menso tre similas la korpon: la striitaj muskoloj plenujnas ordonojn donatajn de nia menso, sed ĉiuj aliaj funkcioj de nia korpo nur malrekte
estas sub nia kontrolo. La konscia mio povas determini nian vivmanieron
sur la plej alta nivelo, sed rilate al la cetero ni devas rekoni, ke ni estas
„vivataj” de biologiaj procesoj, kiujn ni povas influi nur per metodoj malrektaj kaj ofte nur parte sukcesaj. Plej ofte nia korpo kaj menso kondutas laŭ
maniero kiun ni mem konscias bedaŭrinda.
Tiu aspekto de psikologia vidpunkto kun ties implica paralelismo inter rego
pri nia menso kaj rego pri nia korpo, estas grava por nia sinteno rilate al
malsanoj de menso. Se tiu graveco estus pli ĝenerale rekonata, ĝi povus
helpi al forigo de la stigmo de mensa malsano, kiu nun kaŭzas aldonan mizeron al la afliktatoj kaj kiu malhelpas ilin serĉi kuracon je la frua stadio, kiam
la kuraco povus esti plej efika. Kun malmultaj esceptoj, korpa malsano estas
konsiderata relative respektinda, pleje pro tio ■
— laŭŝajne <— ke ni paciĝis
kun la fakto ke la rego de nia menso pri nia korpo estas limigita. Tial ni
povas suferi kaj tamen konservi nian memrespekton. Multe malpli tamen ni
paciĝis kun la fakto, ke profundaj internoj de nia menso estas preskaŭ same
nekontroleblaj de niaj konsciaj deziroj. Tio — kiel F r e u d iam rimarkis
en sia fama diraĵo —' estas por ni malfacile suferebla frapo kontraŭ nia
vanto. Konsekvence, en mensaj malsanoj ni devas portadi ŝarĝon de ĝeno
kaj honto iel pli granda, ol en kazo de korpa malsano. Homoj tamen sukcesis
transvivi la antaŭajn traŭmojn kaŭzitajn de K o p e r n i k kaj D a r w i n —
kiel ĝin rememorigas F r e u d en kunligo kun tiu problemo. Kaj sendube
ili iom post iom same paciĝos kun la tria, la plej sentiga frapo kontraŭ ilia
memestimo. Ili ekkapablas kompreni, ke homa mio povas esti sana kaj fortika
malgraŭ tio ke ĝi ne estas ĉiopova, eĉ ne en la sfero de la menso. Progreso
de fizika kaj biologia scio provizis ioman kompenson pro antaŭaj humiliĝoj
kaj la samo povas okazi pro kresko de nia scio rezultanta el studoj pri niaj
pli profundaj mensaj procesoj. Se la kontrolpovo de konscia volo estas limigita, moderna psikologio kompense donas almenaŭ ioman indikon pri la fortoj kiujn ni frontas. N i scias ion ankaŭ pri la maniero laŭ kiu nia konscia
ĵuĝo emas distordiĝi pro fortoj agantaj ekster ĝia ordinara vidkampo. Tial,
eĉ se ni konservas multajn el niaj antaŭjuĝoj, ni povas almenaŭ trakti ilin pli
bonhumore kaj kapabli sen troa honto konfesi, ke okaze ni povas erari.
La malfacilo, kiun ni spertas frontante fakton de mensa malsano, estas
evidente firmigata per malŝato sentata kontraŭ la malkaŝoj de la psikopatologio
pri la naturo de multaj mensaj tendencoj ne submetitaj al konscia regado. La
psikologio elirinta el kabinetoj de filozofoj kaj laboratorioj de pioniraj eksperimentistoj, ofte povas ŝajni neadekvata, teda, eĉ bagatelema, sed dube ĉu
iam ajn ŝokanta. Tio, tamen, kio aperis el konsultejoj de psikanalizistoj, ofte
profunde vundis nian moralan kaj estetikan sentemon. La terurkrioj kaŭzitaj
de ĝi jam mallaŭtiĝis iom kaj la edukita okcidento plejparte akceptis multajn
nebonvenajn konstatojn. Tio siavice rezultigis malrapidan kreskon de sento
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de psikologia realismo, eĉ en niaj pli-malpli oficialaj sintenoj kaj institucioj.
Ni scias, ke homo ne estas logika aŭ virta tra sia tuta naturo, ke racio kaj
morala sinrego nur malcerte regas kaj nur sur la plej alta nivelo, ke la ĉefa
tasko de mensa kaj socia higieno estas trovi kompromison inter kruda malsocia esprimo de primitivaj impulsoj unuflanke kaj la danĝeraj inhibicioj
kadukigantaj niajn fundamentajn energiojn, duaflanke. Por tiu celo estas
esence grave, ke ni laŭeble distingu inter tabuoj (eble malnoviĝintaj kaj
neraciaj) kaj vere kontraŭsocia konduto; kaj la psikologio ne nur devigas nin,
sed ankaŭ helpas al ni, fari tiun distingon. Ĉi tie ni rimarkas la unuan indikon pri novspeca konflikto, la konflikto inter la psikologia, kaj tio kio estas
proksimume difinebla kiel la morala vidpunkto ■
— temo, al kiu ni ankoraŭ
revenos.
Ekonomio.
La lukto kontraŭ materialista aŭ mekanikista vidpunkto, kiun la psikologio
devis lukti en la medicino antaŭ ol ĝi povis pravigi sian propran vidpunkton,
ripetiĝas nun (kvankam kun signifaj variaĵoj) en iuj aliaj fakoj. Unu el ili
estas ekonomio. Certe, ekonomio ne povis tute rezigni je psikologio, ĉar
esence ĝi koncernas ja konduton de homaj estaĵoj kiel produktantoj kaj konsumantoj. Por siaj celoj, tamen, ĝi akceptis el la psikologio de la deknaŭa
jarcento la iom krudan raciisme-hedonisman koncepton de menso, kiu -—
kvankam eventuale allasebla por provizora simpligo de malfacilaj ekonomiaj
problemoj — treege subtaksas tamen la efektivan kompleksecon de la homa
naturo. En tiu tre grava fako estas urĝa neceso pri pli vasta akcepto de la
psikologia vidpunkto kaj pri kunlaboro de ekonomiistoj kaj psikologoj por
fari ĝin ebla. Kiel grandaj estas mankoj tiurilate, oni povas konkludi el la
bonefikaj invadoj de psikologio en la kampon de la industrio, kiu ja estas
cetere nur branĉo de aplika ekonomio. Ouste la industria psikologio pro sia
insisto pri la ,,homa faktoro" montris eraron en tiaj krudaj premisaĵoj, kiel
ekzemple, ke produkto estas rekte proporcia al laborhoroj, ke difektoj kaj
akcidentoj estas pure ..akcidentaj” kaj ke variemo de personara konsisto kaj
forestoj pro malsano dependas nur de ekonmiaj kaj sanitaraj kondiĉoj. Pli
ĝenerala rekono de la graveco de tiu homa faktoro en aliaj fakoj de la ekonomio, kiel distribuo, konsumado, ŝparado kaj elspezado certe montriĝos ne
malpli malkaŝada. Por doni unu ilustraĵon, ni diru, ke psikologiaj eksperimentoj pri elekto, kiuj en laboratoria medio povas ŝajni tre abstraktaj kaj
neligitaj kun praktikaj vivaferoj, eble kapablos tamen doni utilan klarigon,
kiamaniere milionoj da homoj ĉiutage elspezas monon en miloj da butikoj
tra la tuta mondo.
Eduko kaj konflikto kun morala vidpunkto.
Se temas pri eduko, ni konstatas, ke ankaŭ tie akcepto de psikologia vidpunkto atentigis pri la neglektita aspekto de la homa faktoro, tiukaze rilate
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al la lernoproceso. Ekzemple, ĝi evidentigis egajn trosimpligojn kaj distordojn proprajn al la klasikaj opinioj pri formala eduko, sur kiu tiom altgrade
baziĝis la edukteorio, kaj multmaniere ĝi prilumis la kompleksajn problemojn
pri akirado de lerto kaj scio kaj pri evoluado de tiuj kvalitoj de karaktero,
kiuj permesas al ni fariĝi utilaj kaj agrablaj socianoj.
Samtempe, ĝuste en tiu fako, ni akiras novajn indikojn pri tiu konflikto
inter la psikologia kaj la morala vidpunktoj, kiun ni jam rimarkis parolante
pri iuj konstatoj de psikopatologio. Kompreneble, eduko iugrade devas esti
morala proceao, ĉar la konduto postulata de ĝi ofte kontraŭas niajn primitivajn dezirojn. Sed al psikologo kun sia kona sinteno (mala al la orekta)
ŝajnas ofte, ke tiu neevitebla morala elemento estis troe emfazata, tiel ke ĝi
kaŭzas multe da nenecesa kulposento kaj sufero. Tio okazas precipe kiam
rezulte de tia morala troemfazo oni fidas je pli-malpli arbitraj premioj kaj
punoj kiel instigiloj taŭgaj por eduka proceso. Krome, tia sinteno emigas
lernanton al malkvieto kaj trompo kaj instruiston al komforta kaj tro ofte
kruela memkontento. En la pasinteco la kampo de eduko estis ofte plezura
ĉasejo por sadistoj. Apogite de opinioj emantaj atribui ĉian nekapablon lerni
al morala malforto, ili povis sen riproĉoj de konscienco kontentigi sian propran atakemon kaj ĝui plezuron per suferigado, ĉar oni supozis, ke la puno
celas moralan bonfarton de la viktimo. Tio estis la raciigo de kruelo, kiun ni
renkontas en aliaj sferoj, eĉ en pli malicaj formoj. Tendenco al relativa senmoraligo de eduko multon ŝuldas al psikologio. Certe. iuj eksperimentoj pri
..libera” eduko, en sia reago kontraŭ la antaŭa morala tiranio iris eble pli
malproksimen, ol emus aprobi multaj psikologoj, ĉar tiuj eksperimentoj ŝajnas
tro multe postuli de individua konscienco kaj povas doni neadekvatan preparon por limigoj de libero neeviteblaj en vivo de plenaĝulo. Kaj tamen
preskaŭ sendube la movado estas ĝenerale sana, grandparte dank’ al anstataŭigo de tro ekskluziva morala vidpunkto per vidpunkto psikologia.
Leĝo kaj krimo.
Kiam temas pri juro kaj traktado de krimuleco, ni vidas, ke tiu konflikto
inter la morala kaj psikologia vidpunktoj aperas en formo multe pli klara
kaj malkaŝa. Kvankam moralo estas pli ampleksa ol juro, la leĝo estas esence
nur kodigita moralo. La precipa tasko de la reprezentantoj de leĝo en ties diversaj fakoj estas konstati, ĉu la leĝo estas rompita, kapti la krimulon kaj
se la kulpo estas pruvita, puni lin laŭleĝe. Tiel do iliaj sfero kaj vidpunkto
tute diferencas de la sfero kaj vidpunkto de psikologoj. Sed la psikologia
vidpunkto ekpenetras juron kaj komplikigas ĝin tuj kiam estas konsiderata
la motivo, kiel okazas en ĉiuj progresemaj juraj sistemoj. Plua proksimiĝo
al psikologio okazas, kiam profilakso de krimo estas konsiderata aparte de
ties malkovro kaj puno. En okcidenta jura teorio tri ĉefaj celoj estas delonge
kunigitaj kun puno: reeduko de la kulpulo, fortimiga efiko je aliaj eventualaj
krimuloj kaj motivo de repago kaj venĝo. Laŭ sia propra vidpunkto, psi-
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kologoj tre prave demandas, ĉu puno laŭ pli-malpli fiksitaj kaj arbitraj reguloj
efektive estas la plej efika metodo por rebonigo aŭ fortimigo. Ilia studo pri
krimula menso supozigas, ke ĉefaj kaŭzoj de krimuleco estas troveblaj en
kondiĉoj de la medio (precipe en la medio de junaĝa vivo), pri kiu la juro
en si mem ne interesiĝas. E n pli progresintaj landoj psikologoj sukcesis ege
influi juran praktikon; ĉiam pli ofte kuraco estas aplikata anstataŭ puno,
almenaŭ al junaj krimuloj, dum eĉ ĉe pli aĝaj krimuloj ĉiam pli ofte estas
konsiderata ilia mensa stato. Tiu sukceso tamen forte konfliktigis la psikologion kun tiuj kiuj emfazigas leĝan kaj moralan vidpunkton kaj kiuj evidente estas influataj de venĝomotivo postulanta, ke tiuj kiuj suferigis senkulpajn socianojn, siavice suferu mem.
Psikologio apenaŭ povas neglekti la profunde psikologian fundamenton de
tiu motivo; fakte, psikanalizistoj alportis pruvomaterialon, ke la nocio de
puno, de ,,puno adekvata al krimo”, profunde radikiĝis en la homa menso
kaj sekve estas pli ol nur arbitra socia institucio. Sed ili montris ankaŭ, ke
la efiko de puno tute ne estas ĉiam la sama. Se ĝi estas akceptata de krimulo
kiel justa repago, puno povas havi sanan influon, se tamen ĝi ne estas akceptata, ĝi povas nur firmigi lian kontraŭsocian sintenon — aŭ ĉar li opinias,
ke la puno forviŝis lian kulpon, aŭ ĉar la puno mem firmigas lian kredon, ke
la socio estas lia malamiko. Plue, samkiel en la eduka sfero, puno ofte povas
servi kiel raciigo de atakemo aŭ sadismo, aŭ kiel anstataŭa pento pro persona
kulpo de tiuj, kiuj tiun punon postulas aŭ pere aŭ senpere respondecas pro
ties plenumo. La tuta problemo de puno estas do tiel komplikita, ke psikologoj
ne povas permesi al si dogmemon en siaj pretendoj; ili povas nur postuli la
rajton pri ĉiu ŝanco de plua studo laŭ sia speciala vidpunkto. La valoro de
tiu vidpunkto ne estas dubebla, eĉ se la demando, ĉu kaj kiam ĝi devas kompletigi aŭ anstataŭigi la kontraŭan leĝan aŭ moralan vidpunkton, aŭ cedi al
ĝi, estas unu el problemoj probable nesolvotaj ankoraŭ dum multaj jaroj.
Etiko kaj valoroj.
Tiu konflikto inter kontrastaj aŭ kontraŭaj vidpunktoj en sfero de krimuleco tute nature kondukas al la demando pri rilato inter psikologio kaj etiko.
Kiam mi kaj miaj samgeneracianoj ekstudis psikologion en komencaj jaroj
de la nuna jarcento, ni kutim e solvadis tiun problem on kontentige por ni mem,
asertante, ke psikologio estas pozitiva scienco, kies tasko estas priskribi kaj
laŭeble ekspliki fenom enojn de konscio kaj konduto, ne taksante ilin laŭ
m oralaj kategorioj, dum etiko estas norm iga disciplino diranta al ni kiel konduti kaj kial. K vankam ŝajnas, ke la plej m ultaj m odernaj psikologoj ĝis nun
ĝenerale konsentas je tiu distingo, oni devas tam en konfesi, ke limo inter
la du disciplinoj iom malklariĝis, precipe pro du kaŭzoj. Unue, dank’al ega
pro g reso de aplika psikologio en medicino, eduko, industrio, krim ologio kaj
en aliaj fakoj. D ue, ĉar psikologio ĉiam pli interesiĝas pri mensaj strukturoj
kaj procesoj implicaj en m orala konduto, pri form iĝado de konscienco, pri

18
la faktoroj de karaktero determinantaj la „bonan” aŭ „malbonan” konduton,
pri konflikto inter deziro kaj morala sinrego, pri volagoj kaj morala elekto. En
sia esploro pri naturo kaj evoluo de konscienco ĝi montris relativecon de
ĉi tiu mensa institucio (se estas permesate uzi tiun terminon), same se temas
pri rilato inter individuoj kaj socioj, kiel interne de la individuo mem, ĉar
konscienco ne estas homogena, sed entenas diversajn nivelojn, ne ĉiam akordajn logike aŭ etike. Ni konscias nun, ke iuj el tiuj niveloj estas krudaj kaj
arkaikaj kaj (juĝate laŭ pli civilizaj kaj rafinaj vidpunktoj) ofte malrealaj
kaj malboninfluaj. Granda parto de malhumaneco de homo rilate al homo
estas kaŭzata ne tiom de simpla egoismo, senkompato kaj manko de simpatio,
kiom de la funkciado de primitiva, malvasta kaj distordita konscienco. Tiel do,
evidentigante kompleksecon de la konscienco kaj problemigante ties validon
kaj internan koheron, la psikologio senigis la etikon je unu el ties armiloj,
t.e. je senpera apelo al tiel nomata „morala sento”, kaj faris la konsciencon
dependa de psikologio en verdiktoj pri rango kaj respektindo de iu morala
juĝo.
Se temas pri aplika psikologio, la psikologio mem, samkiel aliaj aplikaj
sciencoj, premisas iujn celojn aŭ valorojn kaj serĉas plej taŭgajn rimedojn
por atingi ilin. Ekzemple, ĝi premisas dezirindon de mensa sano, de efika
lernado, de kontento kaj sukceso en laboro. La demandon pri valideco kaj
valoreco de tiuj celoj ĝi lasas al aliaj disciplinoj kaj finfine al etiko. Tiel do,
la distingo inter etiko kaj psikologio kiel aplika scienco, estas unuavide sufiĉe
klara. Sed en la praktiko ofte aperas iuj problemoj kiuj konfuzas la bildon.
Unue, ni eble devos iam demandi: ,,ĉu la celo pravigas la rimedon?” Tio
povas okazi, se ekzemple ni devas decidi, ĉu probabla gajno de mensa sano
pravigas elspezon de tempo, energio kaj mono por longdaŭra psikoterapia
kuraco. La dua, pli grava problemo estas, ke ne ĉiam estas facile distingi la
rimedojn kaj celojn. Fakte ekzistas tuta hierarkio de celoj: kio estas rimedo
kaj kio celo, povas dependi de vidpunkto, kiu mem povas varii ĉiumomente
— ĝis, sekvante la temon, ni estos devigitaj supozi iun finan esencan valoron,
iun superan bonon, nediskuteble bonan en si mem. Ĉi tie la limo inter psikologio kaj etiko varios depende de tio, kion ni pormomente rekonas kiel
rimedon aŭ celon. Trie, studo pri rimedoj povas iam modifi, plivastigi aŭ
pridubigi naturon de la celo. Laŭ nia nuna opinio, iuj pioniroj de industria
psikologio akceptis tro malvastan celon, emfazante studon pri tempo kaj
movo; oni devis plivastigi celojn de tiu fako de psikologio por pritrakti ĉiujn
aspektojn de homa faktoro en ĉiu speco de laboro. Plue, ni povas eĉ intence
celi ŝanĝon de la celo en individua menso, ekz. kuracante krimulojn aŭ neŭrozulojn; espereble, dank’ al kreskanta penetremo de psikologio, oni sukcesos
modifi iliajn celojn kaj idealojn, direktante ilin al pli firma sociemo aŭ realismo. Tiaj modifoj povas koncerni eĉ grandajn grupojn; ekzemple, ni parolas
pri ..reeduko de iu popolo” aŭ pri „eduko por demokratio”. En ĉiuj ĉi kazoj
oni povas diri, ke la aplika psikologio, penante modifi homajn celojn, parte
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koincidas kun sfero de etiko a ŭ invadas ĝin, m algraŭ tio ke la psikologoj
respondencaj p ro tio plejparte apenaŭ rim arkas kaj eble ne emus konfesi,
ke ili tran siras lim ojn de sia .propra scienco. K oncerne senperan studon pri
valoroj, m ulto dependas de tio, ĉu ni sam opinias kun iuj filozofoj ekde Platono, ke valoroj ekzistas sendepende de ties pritakso en la menso, aŭ kun aliaj,
ke laŭ sia n atu ro mem ili estas subjektivaj. E n la unua kazo ili lastinstance
definitive estas ekster la sfero de psikologio, m algraŭ tio ke psikologio rajtas
interesiĝi p ri m aniero laŭ kiu ili estas taksataj. Se tam en ni konsideras, ke
valoroj mem finfine estas en la menso, estas statoj de menso aŭ aspektoj de
m ensostatoj, ili same definitive estas am pleksataj de tiu sfero, alm enaŭ koncerne priskribon de ilia naturo. P enante konservi la distingon inter psikologio
kiel scienco pozitiva kaj etiko kiel scienco norm iga, ni povas diri, ke psikologio devus limiĝi al priskribo kaj ekspliko, evitante pritakson. G randparte
ĝi efektive ag as tiel. Sed an k aŭ ĉi tie la proceso mem de priskribo kaj ekspliko neeviteble influas nian pritakson de valoro, ekzemple en juĝoj pri bona
aŭ m albona gusto, k ru d a aŭ altkultura m orala nivelo, en juĝoj bazataj sur
grado de kom plekseco kaj rafino de koncernaj mensaj procesoj. D o ankaŭ
ĉi tie la limo in ter psikologia kaj etika vidpunktoj povas varii kaj oni rajtas
diri, ke psikologio serioze invadis la teritorion antaŭe rig ard atan propraĵo
de ĝia paren ca disciplino.
E stetiko.
L a konsideroj p ri etiko grandparte validas ankaŭ por estetiko, kvankam
en ĉi tiu kazo kredantoj pri absolutaj valoroj estas m alpli multaj kaj multaj
pretu s eĉ konsenti, ke estetiko estas nu r speciala fako de psikologio. Kaj
tam en la distingo inter pozitiva kaj norm iga disciplino grandparte validas
ankaŭ ĉi tie kaj presk aŭ same kiel por rilato inter psikologio kaj etiko.
P sikologoj p o v as studi procesojn de estetika elekto kaj juĝo, povas priskribi
kaj analizi la im plicajn konajn kaj orektajn funkciojn, povas eĉ rilatigi ilin
al la personeca tipo, historio de evoluo kaj ..kom pleksoj” de la individua
subjekto, sed esence ili penas eviti estetikajn juĝojn en nocioj de fina pritakso. A n k aŭ ĉi tie tam en, sam kiel en etiko, psikologiaj studoj ne estas seninfluaj je tiaj pritaksoj. F akte, iuj artistoj ne ŝatas psikologion, tim ante, ke
tro p ro fu n d a psikologia analizo povas senigi arton je ties evidenta valoro
kaj m alfortigi k rean povon de la artisto mem. U nuavide ĉi tiu timo ŝajnas
iom pravigebla. A rto okupas specifan lim regionon inter fantazio kaj aŭtism a
pensado unuflanke kaj plene realism a pensado aliflanke. T ia l do ĝi hav as ion
kom unan kun neŭrozaj sim ptom oj. Kaj se psikanalizo aŭ iu alia psikoterapia
m etodo po vas forigi tiajn sim ptom ojn, ĉu ĝi ne povas do forigi ankaŭ kapablon de a rta kreado kaj pritakso? E stu s v ane pretendi, ke ni konas plenan
respondon je tiu dem ando. D isponeblaj faktoj tam en ŝajnas m ontri, ke tiu timo
estas tre senbaza. Gi naskiĝis p arte el trotakso de la povo de psikanalizo,
p arte el m iskom preno pri ties efikoj kaj celoj. Psikanalizo celas firmigi la
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mion, kaj arto estas plejparte tre „mi-kunsona”. Certe, psikanalizo povas
malpliigi aŭ forigi agojn malaprobatajn de la mio, interalie neŭrozajn simptomojn kaj iujn m alutilajn trajtojn de karaktero, sed eĉ se ĝi intencus tion,
estus ege neprobable, ke ĝi povus senigi nin je tiu impulso krei kaj ĝui arton,
la im pulso kiu ĉiam estis tiel konstanta kaj k arakteriza trajto de hom a menso
en ĉiuj socioj kaj tra la tuta kronikita historio.
Religio.
L a konflikto inter psikologio kaj religio estas iurilate pli akuta ol inter
psikologio kaj etiko aŭ estetiko. E ble ĝuste en ĉi tiu kazo pli ol en la aliaj
sentiĝas iam, ke la psikologia vidpunkto estas vidpunkto m inacanta valorojn.
Religio, alie ol etiko kaj estetiko, tute definitive kaj ĝenerale postulas nesubjektivan n atu ro n de valoroj en formo de D io aŭ dioj kiuj konsistigas tiujn
valorojn kaj el kiuj — oni povas diri — fluas ĉiuj valoroj rekonataj de
homaj estaĵoj. Ĉi tio m etas religion en pli firm an kaj sam tempe pli vundeblan
pozicion kom pare kun la du supre nom itaj disciplinoj. Kondiĉe ke ni firme
kredas la ekziston de dia estaĵo, religio estas tute imuna kontraŭ iu minaco
flanke de psikologio, kiu rajtas studi religian konscion, sed ne pov as ion diri
pri la esenca naturo de la dia estaĵo mem, kiu restas objekto por teologio aŭ
m etafiziko. Z o rg o tamen povas aperi tuj kiam ni eksupozas ebla, ke psikologio kapablas iel konvinki nin per siaj esploroj, ke religio estas pure subjektiva, ke ĝi estas nur specifa sinteno de la m enso kaj ke dia estaĵo estas
nur fikcio de la hom a imago. T iu zorgo povas trovi kelkan pravigon en la
fakto, ke laŭ iu am erika esploro dikredantoj estas malpli multaj inter psikologoj ol inter reprezentantoj de aliaj sciencoj. Plue, estas vere, ke iuj
psikologoj opiniis, ke intensiĝanta lumo ĵe ta ta de ilia fako sur la manieron,
laŭ kiu religiaj kredoj kaj sintenoj evoluas en la menso, definitive pruvis ke
religio efektive estas tute subjektiva laŭ sia n aturo kaj ke tial kredo je objektiva ekzisto de D io estas ,,iluzio”. T io certe ne estis opinio de F r e u d
(m algraŭ ke li uzis tiun term inon) aŭ de iu el la pli singardaj esplorantoj
de religia psikologio ekde R i b o t, kiu ja mem konstatis, ke m ontri ke
religiaj kredoj p o v as respondi al profunde radikiĝintaj kaj prim itivaj homaj
fantazioj, tute ne signifas pruvi, ke ili nepre estas m alveraj. E ĉ se la dem ando
pri objektiva vereco aŭ m alvereco de religia dogmo povus esti respondata en
sciencaj term inoj, estas dubinde, ĉu la respondo povus veni de psikologio.
M alg raŭ tio, elm ontrante ..aŭtism an” aŭ ..deziran” bazon de multaj religiaj
ideoj, psikologio pliigis m alfacilaĵojn jam ligitajn kun kredo pri m etafizika
aspekto de religio kaj tial sendube ĝi ludis sian propran rolon (kaj en lastaj
jaroj g rav an rolon) en la ĝenerala antagonism o inter scienco kaj religio,
en la antagonism o, en kiu dum la pasinta generacio la ĉefaj protagonistoj
de la scienca flanko estis geologio kaj biologio. Guste ĉi tiu aperigo de
skeptiklsmo b azata sur la fakto, ke religia kredo estas infektita de dezira
pensado, estas la ĉefa faktoro en nuntem pa opozicio inter la psikologia kaj
religia vidpunktoj.
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Sed kiam ni transiras de la religia dogmo al emociaj sintenoj implicaj en
religio, psikologio akordiĝas kun defendantoj de religio, rekonante la grandan
signifon de tiuj sintenoj kaj la gravan rolon kiun ili ludas same en individuo,
kiel en socio. Sento de vivo en harmonio kun iu principo aŭ celo supera al
individua vivo ŝajnas esenca por pli altnivelaj kontentoj kaj aspiroj de la
homaro. Tiu aspiro devas trovi iun elirejon kaj kvankam organizita religio
pro sia ena konservemo ne povas plene kontentigi bezonojn de pli kulturaj
kaj progresemaj partoj de la homaro, ĝi povas tamen esti multrilate tre preferinda alternativo, ol iuj aliaj elirejoj ludintaj tiom eminentan rolon en nia
antaŭnelonga historio.
Politiko.
Estas preskaŭ ĝenerale interkonsentite, ke iuj el la plej gravaj elirejoj
estas en la sfero de politiko. Politika entuziasmo kaj maltolero paradantaj en
la nuna jarcento preskaŭ certe estas iugrade la modernaj ekvivalentoj de
similaj entuziasmo kaj maltolero antaŭe elmontrataj sur religia kampo. La
bildo estas sendube malserena. La problemoj ĝin koncernantaj estas nun la
plej urĝaj el ĉiuj problemoj sieĝantaj la homaron kaj por solvi ilin estas
urĝe necesaj psikologiaj scio kaj sagaco. Bedaŭrinde tamen, socia psikologio,
malgraŭ promesoplenaj progresoj en iuj regionoj, estas ankoraŭ lamentinde
malprogresa kompare kun la vastaj taskoj frontantaj ĝin. Ankaŭ politikistoj
plejparte montras malgrandan inklinon utiligi la scion jam posedatan de
sociaj psikologoj kaj ne klopodas serioze por antaŭenigi psikologiajn esplorojn laŭ la skalo de la grandegaj problemoj solvendaj. En tiu fako la psikologio frontas ne tiom timon aŭ opozicion (ĉi tiu stadio ŝajnas ankoraŭ
neatingita), kiom indiferenton kaj ignoron.
Kvankam la psikologio povas nun oferi malmulton, ĝi tamen meritas pli
da atento ol ĝi renkontas flanke de tiuj, kiuj respondecas pri grandaj decidoj
koncernantaj homan destinon. Certe, oni dediĉis ioman atenton al metodoj
de mezurado kaj influado de publika opinio, sed plejparte la nun disponataj
subtilaĵoj de tiuj metodoj estas evoluigataj kaj uzataj pli por aktualaj celoj,
ol por larĝskala sistema esploro. Ekzisto de ,,stereotipoj" en sociaj sintenoj,
ofte implicantaj krudajn kaj malutilegajn gentajn kaj naciajn antaŭjuĝojn,
postulas pli vastan konsideron pri intergrupaj konfliktoj, samkiel pri rimedoj
por modifi tiujn antaŭjuĝojn. Jen estas la problemoj, kiujn psikologoj iom
klarigis per siaj relative etskalaj eksperimentoj. Observo de publikaj sintenoj
povas multon instrui al ni ankaŭ pri psikaj rezistoj, kiuj malakcelas rimedojn
por socia kaj ekonomia plibonigo proponatajn de aliaj sciencoj.
Tio koncernas ekzemple la grandan problemon pri alĝustigo de mondloĝantaro al vivrimedoj de la mondo, problemon okupintan la lastan kunvenon de la Brita Asocio kaj klare postulantan por sia solvo enkondukon de
plibonigitaj agrokulturaj metodoj kaj limigon de kresko de la loĝantaro en
multaj tro dense loĝataj landoj. Ambaŭ rimedoj, precipe la dua, estas pro-
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blemoj apelantaj al niaj antaŭjuĝoj kaj emocioj laŭ m aniero tre m alklari-

ganta la pripenson. Grandparte de psikanalizo ni lemis pri la evidente grava
psikologia m ekanism o de „splitado” aŭ ,,diserigado", en kiu pozitivaj kaj
negativaj elementoj de iu kom ence am bivalenta sinteno estas ap artig ataj kaj
direktataj al malsamaj personoj aŭ grupoj kun la tendenco krude rigardi ilin
,,bonaj” aŭ ,,m albonaj”. N e m alpli grava kaj ofte ligita kun ĝi estas la
m ekanismo de ..projekciado”, per kiu niaj propraj m ankoj aŭ m ankoj de nia
grupo estas atribuataj al aliuloj, iufoje kun patologiaj intenso kaj ignoro de
realo kom pareblaj kun trajtoj de individua paranojo. K un tio estas ligita ankaŭ
la d anĝera tendenco, rim arkata de ĉiuj sociaj psikologoj depost L e B o n,
forigi individuan konsciencon kaj prudenton favore al infana kaj nerespondeca idealigo de iu grupo aŭ ties estro kaj de ĉio, pro kio tiuj luktas •—
tendenco, kiu siavice povas esti sekvata de m alespera seniluziiĝo. Psikologoj
konstatis an k aŭ la m alĝojigan delonge m alklare konsciatan fakton, ke la
engrupa kohero estas plej facile atingata kaj firm igata per intergrupa konflikto. Sed la signifega socia problem o, kiel atingi m aksim um an internan koheron ĉe minimuma ekstera konflikto, apenaŭ estas klare form ulita, por ne
paroli jam pri ties esplora p ritra k to .'E b le (kiel tion supozis multaj eminentaj
pensuloj depost W i 11 i a m J a m e s) iu m odere kontentiga solvo estas
trovebla n u r en iu ,,m orala ekvivalento de m ilito” , en iu interkonsenta direktado de hom a atakem o k o n traŭ tiuj fortoj de la naturo (eble inkluzive iujn en
la hom a menso m em ), kiuj endanĝerigas kaj m alfeliĉigas la hom an vivon.
E n ĉiuj ĉi kaj en multaj aliaj kazoj psikologoj atentigis pri faktoroj intime
ligitaj kun la danĝeroj sieĝantaj nin en la politika sfero, bedaŭrinde tamen
ĝis nun ne ekzistas iu „politika psikologio” kom parebla al la jam firme
establitaj fakoj m edicina, industria aŭ eduka de psikologio. N ia tiel nomata
socia psikologio ĝis nun h avas nur supraĵajn kontaktojn kun severaj politikaj
realaĵoj, sur kiuj nia civilizo tiel facile povas ŝiprom piĝi.
Je la pli pozitiva flanko, la freŝdataj eltrovoj de kultura antropologio kun
ties precipe psikologia perspektivo konsciigis nin pri grandegaj variaĵoj en
kulturform oj tipaj por la hom a socio kaj m ontris al ni ke ĉiu tia form o havas
kaj bonefikajn kaj m albonajn trajtojn; tiam aniere ĝi instruas nin esti pli
tolerem aj rilate al kulturoj diferencaj de la nia. P ruvoj pri hom a adapteblo
liveritaj de tiuj eltrovoj ĵetas esperigan lum radion sur la cetere m allum an
scenon kaj k u raĝigas m ultajn psikologojn al la kredo, ke la terure urĝaj
problem oj de hom aro en socia kaj politika sfero estos definitive solveblaj, se
oni n u r trovos la ĝustan aliron. O ni konscise plue, ke tiu aliro devas esti prov a ta sur m ultaj niveloj — de infanejo ĝis ŝtatista konsilantaro. E stas evidente,
ke tia aliro postulas kom binitan kaj kunordigitan penadon de laborantoj en
multaj diversaj fakoj. Jen estas la pozicio akceptita an taŭ du jaroj de la
granda Internacia K ongreso por M ensa Sano en Londono. Gi estas ankaŭ
la fundam enta pozicio de la M onda Federaĵo por M ensa Sano, fondita dufn
tiu kongreso. Gi implicas programon, kiu laŭ term inaro tie akceptita, estas
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interfaka kaj interprofesia kaj postulas, ke psikologo kunlaboru kun reprezentantoj de multaj parencaj fakoj. Ĉiukaze, ni povas esti certaj, ke en la
tuta laboro la psikologia vidpunkto konsĉrvos sian gravecon. Ni povas entrepreni tiun taskon kun ioma ŝanco de sukceso nur se ni akceptas senantaŭjuĝan kaj konan pozicion rilate al homa menso en ties sennombraj aperaĵoj
en ĉiuj diversaj kaj ofte konfliktantaj formoj de homa socio. En politiko tiu
vidpunkto estas ĝis nun bedaŭrinde neglektata; niaj pasioj kaj antaŭjuĝoj ĝis
nun danĝere influas la rilatojn inter homaj grupoj. Eĉ aparte de efektiva pligrandigo de sciencaj konoj, la nura akcepto de la psikologia vidpunkto kun
ties kvieta, sed ne sensimpatia objektiveco estus grava prepara paŝo al pli
bona kompreno inter homoj de diversaj kulturoj, gentoj, ideologioj kaj nacioj.
Dum nia nuna krizo ni povas ripeti kun pli profunda konvinko kaj pli granda
sento pri urĝeco, ke ,,la ĝusta studo de homaro estas studo pri la homo mem”.
Kaj la psikologio estas la plej intima scienco kiu nuntempe faras tiun studon.
Homa uzo de energio.
Unu lastan vorton pri la ĉefa temo de ĉi tiu kunveno de la Brita Asocio:
pri la homa uzo de energio. En ĉiu sia apliko la psikologio celas plibonigi la
uzon de la propra energio de la homo, de lia korpa kaj mensa energio. Ĝuste
ĉi tie, en lia propra organismo komenciĝas la homa uzo de energio kaj nur
pere de tiu energio li povas funkciigi aŭ modifi energiojn de la ekstera
mondo. La granda progreso de la fizikaj sciencoj ebligis al la homo uzon kaj
regon de tiuj eksteraj energioj ĝis grado konsistiganta gravan minacon kontraŭ lia propra ekzisto, se li uzos ilin malsaĝe. Sed li povos uzi ilin saĝe
nur se li povos direkti al bonutila celo la enajn energiojn de sia propra
menso. Ouste la psikologio povas instrui lin pri la naturo de tiuj energioj kaj
pri eblaj metodoj por direkti ilin. Tial do la psikologio okupas ŝlosilpozicion
en la tuta problemo de la homa uzo de energio. Estas devo de la psikologoj
plene ekkonscii la grandan respondecon ŝarĝantan ilin ĝuste pro tiu fakto.
Difinoj de kelkaj neologismoj.
Ambivalento. Samtempa okazo de kontraŭaj aŭ kontraŭstarantaj emocioj
aŭ streboj rilate al la sama persono aŭ objekto.
Aŭtismo. Pensotipo regata de subjektivaj emoj, flankenlasanta realajn
faktorojn.
Behaviorismo. La teoria vidpunkto laŭ kiu ĉiuj psikaj fenomenoj povas
esti adekvate pritraktataj per pure objektivaj metodoj sen aludo al la konscio.
(Eble oni povus uzi por ĉi tiu nocio la terminon ..kondutismo” ).
Edukto. La produkto de novaj konaj eroj de jam konataj karakteroj aŭ
rilatoj.
Epifenomeno. Okazaĵo kiu akompanas iun alian procedon aŭ fenomenon
sed kiu mem havas nenian kaŭzan efikon.
Inhibicio. La parta aŭ tuta ĉesigo de iu funkcio pere de kontraŭaj funkcioj.
Orekto. (A. ,,orexis”, adj. „orectic") La emociaj kaj/aŭ strebaj ecoj de
la menso diferencigitaj de la konaj ecoj.
Paranojo. Speco de frenezo, kiun karakterizas, i.a., ke la paciento kredadas
ke ĉio kaj ĉiu kontraŭagas lin; sekve li malamike turnas sin kontraŭ ĉiun.
Traŭmo (psika). Emocia ŝoko kiu povas kaŭzi daŭrajn mensajn malordojn.
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LA ORIGINO DE LA PENTRARTO.

Estas nun ĝenerale akceptite ke la bestoj pentritaj de paleolitaj homoj
sur la murojn de kavernoj, ĉe Altamira kaj aliloke, estis magiaĵoj por doni
al la ĉasisto povon super la ĉasataj bestoj (imita magio).
La demando nun estas: kiel venis al la homo la ideo ke estas eble reprezenti tridimensian korpon per nura konturo sur ebena surfaco tiamaniere ke
oni povas rekoni ĝin? La ŝlosilon de tiu enigmo oni ŝajne trovis en la kavernoj de Montespan (Francaj Pireneoj) kies antikvaĵoj apartenas al la Gravetiana epoko. Oni ja trovis tie la transigajn ŝtupojn inter la argila modelo de
besto kaj la desegno de ĝi sur rokmuro. Jen la temo pritraktata de G. D.
H o r n b l o w e r en la angla antropologia revuo „Mari' (jan. 1951), el kiu
mi ĉerpas la sekvantajn paragrafojn.
„Kiam homo kun aparte vigla imagpovo manipulis molan argilon, kiu
abundis en lia kaverna hejmo, li kredeble spertis surprizon vidante ĝin
hazarde alprenanta inter liaj fingroj formon iom similan al besto. Li konsideris tian aperaĵon kiel imitan magiaĵon kiu havas misteran vivan interrilaton kun la besto mem kaj tiel metas tiun lastan sub lian povon — bonvenigata beno por ĉasista komunumo! La krude formitan bildon li nun retuŝis
ĝis ĝi kiel eble plej similis la vivan beston ..........
„La gravan paŝon de modlaĵo ĝis simpla konturo oni povas klarigi per la
atestoj de Montespan jene:
„Argila figuro facile disfalas kaj tiel perdas ĉiun valoron por la ĉasisto;
por malhelpi tian malfeliĉon oni apogis ĝin kontraŭ la muro de la kaverno.
Sed por ke ĝi staru apogate, necesis premi ĝin kontraŭ la rokon je unu el
ĝiaj flankoj, kiu tiel perdiĝis por la okulo. La ekstera duono tamen konservis
por la rigardanto la saman aspekton kiun havus la tuto, kaj oni atribuis al ĝi
la saman magian efikon. Ĉar ĝi estas pli facile farebla ol la tuta modelo,
oni supozeble volonte adoptis ĝin anstataŭe. Tiel ekiĝis la metodo de altreliefo, kiu estas bone ekzemplita en la kaverno de Tuc d' Audoubert. La
altreliefo poste evoluis al la bareliefo per iom da platigado de la figuro por
ŝpari kaj materialon kaj laboron.
,,Sed tia reliefo estis tre rompiĝema; la argilo emis sekiĝi kaj dispeciĝi;
ofte tamen ĝi lasis postsignon de la figuro sur la muro kontraŭ kiu ĝi estis
modlita. Tia konturo, laŭ la penso de la farinto, ankoraŭ konservas la povojn
de la originala argila modelo, kaj tial, kredeble, aperis la kutimo gravuri ĝin
en la rokmuron per silika ilo por konservi ĝin.
,,Poste la homo, lerninte kiamaniere havigi al si farbojn el mineralaj produktoj de la tero, surmetis ilin al la figuro ĉe la muro, anstataŭigante per
tio la multe pli malfacilan gravuran procedon. Tiel naskiĝis la pentrarto."
(Kontribuis G. Marin, Anglujo).
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001 : 168.1/.2
SCIENCO KAJ FILOZOFIO
de J. V. HANUŜ (Ceĥoslovakio).

En la 4-a numero de SR 1950 donis s-ro V a n G i l s jenan difinon de
scienco: Certa kaj sistema kono de rilatoj inter aferoj sur speciala tereno. Mi
ne konsentas plene pri tiu difino, ĉar ĝi ne priskribas la tutan karakteron de
scienco. Jam la vorto certa ne estas precize dirita. Ekz. en moderna fiziko
ekzistas samtempe du teorioj klarigantaj la naturon de lumo, la korpuskla
kaj la onda, sed neniu klarigas ĉiujn fenomenojn kaj ni ne povas diri, ke la
unua aŭ la dua estas certa. Tamen ambaŭ teorioj estas sciencaj. Plue la
difino estas tro statika kaj ne atentigas je la unueco kaj komuneco de sciencoj.
Ankaŭ la vorto afero ne estas sufiĉe preciza kaj klara. Ne nur rilatoj estas
objektoj de scienco, sed la scienco klopodas ankaŭ ekkoni kaŭzan dependecon
de diversaj faktoj.
Oni uzas la vorton scienco precipe en du sencoj. Unue scienco estas kultura artefaritaĵo (produkto) same kiel ekz. religio, moralo, arto, ekonomio.
tekniko ktp. Ciaj karakteroj estas: objektiveco, precizeco, kritikeco. Pli speciale oni diras due, ke scienco estas logike ordigita kono pri homogenaj
faktoj kaj iliaj rilatoj. En tiu ĉi kazo kiom da grupoj de faktoj aŭ kiom da
vidpunktoj sur la realon, tiom da diversaj sciencoj. Mi proponas sekvan difinon de scienco: „Metoda esplorado de rilatoj, veraj kaj probablaj, inter
faktoj realaj kaj konstruado de logike ordigitaj sistemoj de juĝoj pri grupoj
de homogenaj faktoj.”
Ankaŭ la klasado de sciencoj estas malnova problemo. Jam la antikvaj
grekaj filozofoj okupis sin pri ĝi, ekz. A r i s t o t e l o en sia Metafiziko
dividas la sciencojn jene:
1. teoriaj — matematiko, fiziko, metafiziko
2. praktikaj — politiko, medicino ktp.
3. poetikaj — tekniko, metioj
En la nova epoko Francis B a c o n dividis la tiel nomatan „scientia universalis” laŭ tri kapabloj de la homa menso:
1. memoro — historio
2. fantazio —- poezio
3. racio — filozofio
La filozofion li plue dividis:
1. teologio — Dio
2. natura filozofio -— naturo
3. antropologio — homo
David H u m e konis la diferencon inter la sciencoj: formalaj ■
— realaj,
abstraktaj — konkretaj, naturaj
spiritaj (kulturaj). Sed nur Auguste
C o m t e en sia Kurso de la pozitiva filozofio dividis la sciencojn jene:
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1. teoriaj

a) abstraktaj
b) konkretaj

2. praktikaj
kaj donis vere tre naturan ordon de la abstraktaj sciencoj marŝantaj al pli
granda konkreteco kaj komplikeco:
matematiko - astronomio - fiziko - kemio - biologio - sociologio.
Tamen li eraris en du punktoj. Astronomio ne estas abstrakta scienco kaj
plue li arbitre ellasis psikologion. Poste A. A. C o u r n o t dividis la sciencojn en jenajn grupojn:
1. matematika
2. fizika kaj kosmologia
3. biologia
4. noologia — logiko, estetiko, etiko
5. politika kaj historia — sociologio
La ĉeĥa sociologo T. G. M a s a r y k dividis la sciencojn laŭ iliaj objektoj:
Scienca objekto:
1. rilatoj
2. faktoj
a) neorganikaj
b) organikaj
ba) korpaj
bb) mensaj (spiritaj)
kaj adoptis la ordon de C o m t e iom korektitan:
matematiko - mekaniko - fiziko, kemio - biologio - psikologio, sociologio.
Ekster la ordo staras lingvoscienco, estetiko, logiko. Lia disĉiplo, la sociologo E. C h a 1 u p n y, dividas la abstraktajn sciencojn jene:
logiko - matematiko - mekaniko - fiziko - kemio - biologio - sociologio - psikologio.
Estas klare, ke la klasado de sciencoj estas problemo malfacila kaj ankoraŭ
ne solvita. Ankaŭ la divido de s-ro Van G i 1s ne estas tute preciza, ĉar
filozofio ne estas nur scienco kaj plue mi opinias, ke la pozitivaj sciencoj
konsistas el:
1. natursciencoj
— naturo
2. psikologio
— homo kiel individuo
3. sociologio
—' homo en socio.
S-ro Van G i l s opinias, ke kultursciencoj (t.e. precipe sociologio) estas
sole spirita scienco, sed tio ne estas vera, se ni dividas la sciencojn laŭobjekte. Mi ne komprenas, kio signifas fizika abstrakto ekz. en psikologio aŭ
en historio, kiu estas certe kulturscienco. Diro, ke la teoriaj sciencoj okupas
sin pri la estado, estas iom tomisma kaj ne tute klara.
Ĉu filozofio estas scienco? Ne, sed filozofio kaj filozofado devas ĉiam
esti scienca, tio estas metoda, objektiva, preciza kaj kritika. Filozofio ne
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estas nur scienco. Oni kelkfoje diras, ke filozofio estas scienco pri sciencoj,
sed tio estas metodologio, kiu apartenas al logiko. Filozofio okupas sin plejparte pri noetikaj kaj metafizikaj problemoj (noetiko = epistem ology, theory
of know ledge, Erkenntnistheorie) kaj diskutas pri malfacilaĵoj okazintaj dum
scienca esplorado. M ultaj demandoj fundam entaj ne estas science respondeblaj, tamen filozofio, sciante la ĝisnunajn rezultojn kaj konkludojn de
scienco, povas esplori la malfacilan kampon kaj profeti teorion, kiun la
scienco eble iam pruvos. Filozofio serĉas novajn vojojn, kie scienca esploro
eble povus progresi. Filozofio krom tio estas certa vivmaniero, kiun ne ĉiu
sciencisto posedas. Oni povus preskaŭ diri, ke filozofio estas religio, kies
objekto estas vero kaj saĝeco, se filozofio ne estus bazita tiagrade sur scienco
kaj ne uzus ĝian racian labormetodon.
001.4:061.12 = 089.2
FAKAJ TERM INOJ. {33 + 547} : 001.4 = 089.2
Scienco kaj Tekniko (dec. 1950) raportas interesan diskuton, okazintan en
la ĝenerala kunsido de B E SA en Londono, la 24an de oktobro 1950, pri la
fakaj terminaroj. Ĉiu kiu interesiĝas pri ĉi tiu por ni tiel grava afero petu
ekZempleron; prezo 3 rpk. E n venonta num ero de Scienca R evuo ni intencas
reveni al ĉi tiu temo. Jam nun ni notu ke estas iuj kiuj deziras ke la Akadem io
oficialigu fakajn term inojn, dum aliaj prenas la starpunkton ke la akadem ianoj fake ne estas kom petentaj, kaj ke do la A kadem io ne pov as akcepti
respondecon pri tio. E fek tiv e la oficialigo de fakaj term inoj hav as sian danĝeron. O ficialaj estas, ekzemple, la terminoj naftalino, glicerino, kaj glikozo.
La unu an mi nepre ne akceptas en SR, la duan nur tre kontraŭvole, dum la
tria, m iaopinie, ankaŭ estas netaŭge elektita. T aŭ g aj estas: naftaleno, glicerolo, kaj glukozo. L a form o ..glukozo” tial estas preferinda, ĉar (a) ĝi pli
ako rd as kun la nacilingvaj formoj, kaj (b) ĝi ebligas distingi inter la ĝenerala
term ino „glikozido” ( = kom binaĵo en kiu ia sukero estas kom ponanto) kaj
„glukozido” (c=z glikozido de glukozo). O ni do devas konstati ke la siatem pa
oficialigo de ĉi tiuj terminoj ne prezentas avantaĝon.
V an e mi serĉis en ĉiuj v o rtaroj kiujn mi posedas (eĉ en du kom ercaj term inaroj) kelkajn vere tre o rd inarajn term inojn: (1) A rate of interest, F faux
de l'interet; (2) A liq u id (ity ), F liq u id (ite ). Post kelka cerbum ado mi trovis
por (1) la esprim on „poo de interezo”, kaj mi opinias ke en m ultaj kazoj
„poo” estas tre taŭ g a esprim o por la A rate, F taux. Pli grandajn m alfacilaĵojn kaŭzas (2 ). Sendube la term ino estas iel parenca al ..likvidi” unuflanke,
al „lik v a ”, ,,flui”, ,,fluida” aliflanke. T am en neniu el ĉi tiuj vortoj taŭgas por
derivi de ĝi ad ek v atan esprimon por (2 ), kaj tial la neologism o „likida”
ŝajn as al mi preferinda; ĉi tiu esprim o perm esas derivi jenajn espriniojn:
..likidaj rim edoj” , „prefero por likideco”, „prem io por (pro) likideco”, „likidigi” . Kion opinias pri tio la fakuloĵ iriter niaj legantof? ' La R edaktoro.
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NOTOJ PRI KELKAJ SUFIKSOJ SISTEMATIKAJ KAJ PRISKRIBAJ
EN< BIONTOLOGJO

de A. ALBAULT (Francujo).
I. Sistematikaj sufiksoj.

1. -ide~* kaj ~ine~* en Zoologio. W i i s t e r 1) (p. [66]) skribas: ..Anstataŭ
L ~id~ kaj ~in~ uziĝis ĝis nun la formoj E ~oid~ kaj -oin-. Intermiksoj kun la
jama komunlingva signifo de ~id~ resp. de ~in~ tiel estas evitataj."
Tiu ĉi uzo havas du malavantaĝojn:
1°. Misformado de la internaciaj vortoj:
L Cervidae, G Zerviden, F Cervides, sed E Cervoidoj;
L Cervinae, G Zervinen, F Cervines, sed E Cervoinoj.
2°. ~oid~ internacie jam havas pli vastan signifon (simila al), kio povas
krei konfuzon: a) ĝenerale, b) aparte en la sistematiko mem; ekz. Culicoides
(ĉu kuloido?) ne estas el la „ceratopogonidae”.
Nu, ni rimarku, ke la latina sufikso ~id~ (same por ~in~) estas uzata nur
plurale: ~idae (resp. ~inae). Tiun pluralon oni vestis nacilingve (G ~iden,
F ~ides). Koncerne la francan, ĝi do tute ne estas la pluralo de la transskribo
de la sufikso: tiu ĉi pluralo estus ~ides aŭ ~ites. Ĝi fakte estas la asimilo de
la plurala formo: efektive ~idae kaj ~ides same sonas (same por ~inae kaj
~ines). E1 tio rezultas, ke france oni povas ĝin uzi singulare: un cervide.
Tio kondukas al la propono uzi la francajn formojn de tiuj latinaj sufiksoj:
do ~ide~2) kaj ~ine~. Ekz.: La muŝideoj dividiĝas en pluraj subfamilioj:
muŝineoj, glosinineoj, stomoksidineoj, ktp.
Ke jam ekzistas la vorto „ide-o” kaj la botanika sufikso ~ine~, verŝajne ne
multe ĝenos. Sed oni eble povus uzi la sufiksojn sub la modifitaj formoj:
~ida~ kaj ~ina~ (muŝidao, muŝinao ktp.) kiuj konservus al la internaciaj formoj
ilian aspekton kaj forigus ĉiun konfuzeblon.
Pri tio, ke tiuj sufiksoj aldoniĝu al esp-a radiko (muŝideo, cervideo) aŭ,
en iuj kazoj, al esp-a transskribo de la koncerna latina radiko (ekvideo, kanideo, felideo) vidu W ŭ s t e r (Esperantologiaj principoj E ). Samloke vidu
pritrakton de la demando pri la nomoj de specioj. (Eble duonasimilo, kiu
konservus la latinajn finaĵojn, estus kontentiga. Aŭ — ĉar nur fakuloj uzas
tiujn terminojn
plej simple estus konsenti inter esperantistoj pri prononco
de la latina).
2. Sufikso ~e~*i a) Anstataŭ ~ul~, s e d n u r e n l a s i s t e m a t i k o .
Ĝi aldoniĝas al nomo de karakterizilo: Cili-eoj, Flagel-eoj, vertebr-eoj (samaj
ĉe W ŭ s t e r , sed kun ~ul~). Komparu F Cilies, flagelles, vertebres. Plie
ronĝ-eoj (por eviti rod- jam signifohava, F rongeurs) palmopied-eoj = palmipedoj, ĉiropied-eoj <= ciripedoj, ktp.
b) Aldoniĝas al ..priskriba nomo” por striktigi ĝin al sistematika signifo.
ekz.:
karnivoro estas iu ajn karnomanĝulo (ekz. ankaŭ insekto).
karnivoreo estas nur ordo el la mamifereoj.
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[c) ĝi jam internacie formas tribonomon, kiam ĝi estas aldonata al botanika
genronomo ( W i i s t e r : migdal-eoj, citin-eoj).]
Rim. por signifo a) oni povus pensi pri ebla sufikso „~at”, sed nur por kelkaj okazoj, ĉar ĝi estus tro sentata kun signifo ..provizita per”, pro ioma internacieco kaj precipe pro la participo ~ata. Ĝi havus tro malvastan uzon
kaj do ne estus sufiĉe oportuna.
II. Priskribaj sufiksoj.
Biologoj kaj la popolo bezonas priskribajn nomojn por animaloj kaj vegetaĵoj. La diferenco inter tiuj nomoj kaj la sistematikaj estu klarigata helpe de
ekzemplo.
Se oni volas nomi karnomanĝantan estaĵon, oni povas uzi la vorton „kar~
nivoro”, kaj tiu vorto konservas sian primitivan signifon de ,,estaĵo kiu karakterize nutras sin per karno”. Oi do povas esti aplikata al tre diferencaj
estaĵoj: karnivoraj vertebreoj, insektoj, vegetaĵoj.
Sed la sistematiko bezonas multajn „etikedojn” por nomi la sennombrajn
grupojn de la faŭno kaj flaŭro. Do ĝi jam kontentas, se ĝi trovas iun karakterizilon, kiu permesas fabriki tiun etikedon. Poste ĝi eble konstatos. ke tiu
karakterizilo ne estas specifa aŭ eĉ ne la plej grava por la koncerna grupo;
sed la etikedo, malviva, kvazaŭ ŝtoniĝinta vorto, restos. Tial tre taŭgas kaj
konvenas la senvivaj nomoj latinaj por specioj kaj genroj: ili klare apartigas
la sistematikajn nomojn de la priskribaj. Saman rolon volas ludi la sufikso
-e-: Karnivoreo ne plu estas iu ajn karnivoro, sed nur ordonomo de mamifereoj.
Tiel la du nomkategorioj klare kaj plene apartiĝas ne nur idee, sed ankaŭ
vorte: Oni klare kaj daŭre perceptas ideojn, nur se ili sone konkretiĝas. Kaj
se poste oni uzos sistematikajn nomojn ankaŭ en priskribaj tekstoj, tio jam
estas alia afero.
Jen kelkaj priskribaj sufiksoj:
1. ~ul~ Ekz. Ruĝgorĝ(ul)o: krucbekulo ( W ŭ s t e r : A Cross~bill, F bec
croise, G Kreuzschnabel); falvulo (besto kun pale flava felo: „falva” koloro).
Kp. sub I, 2, a kaj b).
Pli laŭcele estus lasi tiun sufikson nur por la signifo ,,homo” (riĉulo,
grandulo, longkrurulo .......) kaj enkonduki alian por aliaj estaĵoj. Atentinda
estas la propono de G. H a m m i n g uzi la sufiksojn: -efo por vivaĵoj,
ĝenerale kaj -ilso por bestoj ĝenerale (vd. S.R. 2 44).
2. ~je*~ ..Vegetaĵo karakterizita de ...... ” Ekz.:
Pom-jeo (pomarbo), frag-jeo (fragplanto), te-jeo (tearbeto), frukt-jeo.
Tiu sufikso estis plurfoje proponita sub formo: ~jero. Sed la formo ~jeo
ŝajnas pli ĝusta. Oi efektive devenas de la franca -ier (pr. -je), sed ne de
-iere (pr. -jer). Komparu la du vortojn: theier (teje) = tearbo kaj F theiere
(tejer) =

tekruĉo.
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3. -fporo* „estaĵo, kiu karakterize nutras sin per io”: herbivoro, karnivoro,
insektivoro (ĉiuj tri jam ĉe W ŭ s t e r, la du lastaj kun signifoj: 1) -ivoro;
2) -ivoreo). Plie: fruktivoro, sangivoro, lignivoro, sterkivoro, ktp. Homo
estas ,,divers”-ivoro (li ja ne manĝas ĉion!)
4) Diversaj aliaj sufiksoj devenigitaj el „latinismaj vortoj” povus esti
utilaj: ekz. ~ikolo* = „estaĵo, kiu vivas, loĝas en .......”. Kelkaj tiaj sufiksoj
eliras el nura biologia uzo: ekz. -ifera*: „kiu portas, enhavas”: mamifera
besto, sed orifera grundo (ne similas al „sabloza grundo”), lanifera ŝafo,
rezinifera arbo.
icido: „io, kio mortigas” ....... (jam uzita de D-ro Paul N e e r g a a r d
— Somera Universitato Malmo). Ekz.: insekticido, paraziticido, herbicido,
gameticida medikamento, ktp. Sed plie en la juro: ,,iu, kiu mortigis iun”:
hom-, reĝ-, patr-, frat-, infan-, kaj ankaŭ gent-icido (prefere al: genocido).4)
III. Teknika esprimo de sekseco Ĉe bestoj.
x anstataŭas radikon.
x~o

x-oĉo*

x-a£ro*

x~ino

x~ido

1. Vulgara nomo de grupo (raso, specio, genro, familio, ordo,
klaso, filumo, ktp.).
Ekz. aligatoro = aligatorideo; birdo = klaso de vertebreoj.
2. Iu ajn el tiu grupo de masloj, inoj aŭ idoj).
Ekz. grego el 50 alkoj.
3. Maslo ĝenerale, reproduktiva aŭ ne, diference de ino kaj idoj.
Ekz. tigro kaj tigrino.
4. Reproduktiva maslo por kelkaj.
Ekz. koko (virkoko) kaj kapono.
5. Nereproduktiva maslo por kelkaj; (ŝajne evitinda).
Ekz. bovo kaj taŭro.
(arteformita apud -ĉj- analogie al -in- apud -nj-) = ,,Reproduktiva
maslo” ( = vir-x-o, x-viro, x-maslo). Kp. x-o 4. Ekz. Taŭro estas
batal-bovoĉo. Kokoĉo (F coq); ĉevaloĉo aŭ stalono3); kaproĉo aŭ
boko 3).
(de la franca -afre, aĉsignifa. Ĝi plie memorigas la vorton: kastri)
= „Nereproduktiva maslo” (kastrita x-o, eks-x-viro3), eksvirx-o3), eks-x-maslo). Kp. x-o 5.
Ekz. Bovatroj tiras la plugilon. Grasa kokatro aŭ kapono (F
chapon).
Idonaskanto. Kp. x-o 2.
Ekz. bovino kun siaj bovidoj. Kokino (F poule); plie kokinatro
(F poularde) estas nereproduktiva ino.
Naskito. Kp. x-o 2.
Ekz. kokido (F poulet).
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x-eto

1. Malgranda raso ktp. (respondas al x-o 1, 2).
Ekz. ĉevaleto = ponio.
2. Juna x-o 3, 4, 5;
Ekz. koketo [pli precize: kokoĉeto (F cochet) kaj kokineto (F
poulette)] kokideto (F poussin). Bovoĉeto (F taurillon); bovatreto
(F bouvillon); ktp.

A) Eugen W ŭ s t e r: Enciklopedia vortaro Esperanta-Germana (Leipzig
1923). Partoj II-III entenas la Esperantologiajn principojn (§ E „Pri la
nomoj de bestoj kaj plantoj).
2) Temas pri la zoologia sufikso! Ne pri la botanika -oid^ por subfamilio.
3) Menciita en „Plena Gramatiko” de K a l o c s a y kaj W a r i n g h i e n.
4) Tre maloportune estas ke respondaj vortoj nacilingvaj (ekz. anglaj)
signifas jen — mortigon, jen — mortigulon, jen havas ambaŭ signifojn. Eble
pli oportune estus doni verban karakteron al tia sufikso: insekticidi, insekticido
= ago -i; insekticidaĵo aŭ insekticidilo; genticido; genticidantoj. (Noto de
la Redaktoro).
* signas proponitajn neologismojn.
914.83 : 546.96 : 001.4 = 089.2
Sinjoro Redaktoro,
Vi demandis en „Scienca Revuo”, vol. 2a, nro 4a, paĝo 133, ĉu Rutenio
povus roli kiel geografia nomo.
Laŭ mia opinio, Rutenio estu uzata en Esperanto ne kiel geografia nomo
pro jenaj kialoj:
le la geografia nomo Rutenio (Ruthenia) estas malnoviĝanta, ĉar la
popol-politika problemo, per kiu ĉi tiu nomo estiĝis, nun estas forigita per
la aligo de la koncerna teritorio al Sovet-unio.
2e la teritorio, kiu estas nomata Rutenio (Ruthenia), ne estas ekzakte
difinita. Kelkfoje oni nomas tiel Ukrainion (almenaŭ en Germanio), pli ofte
la okcidentan parton de Ukrainio (apartenintan al la tiama Auŝtri-Hungaria
monarkio), kaj plej ofte tiun teritorion, kiu ankaŭ nomiĝas Karpato-Rusio,
kaj apartenis dum 1918-’39 al Ĉeĥoslovakio, dum 1939-’45 al Hungario kaj
nuntempe al Sovet-unio.
3e ekzistas anstataŭ Rutenio aliaj nomoj novaj kun pli ekzaktaj signifoj:
a) Ukrainio (Malgrand-Rusio); b) Okcidenta Ukrainio, Orientp Galicio;
c) Karpato-Ukrainio, Karpato-Rusio. Rutenoj = a) ukrainoj (malgrand-rusoj); b) rusniakoj (okcident-ukrainoj). Rutena lingvo ■= ukraina lingvo.
Oni klare vidas, ke la geografia nomo Rutenio estas nenecesa, eĉ evitenda,
kaj sekve sen ia rolo. Tial oni povas uzi la vorton Rutenio kiel nomo de
la elemento n-ro 44, sen skrupuloj pri homonimeco kaj eventuala miskomprenebleco.
Herbert Runtze.

32

002:025.4:651.5:658.387.5
LA MEĤANIKA MEMORO.

Nova metodo por selektado de la dokumentoj.
Laŭ „La Mecano-Memoire” de d-ro Jacques SAMAIN en „Hommes & Techniques” — PARIS •— 1946 — Dec. — 59/61.
resume tradukis E. JOUIS.
Serĉanto pritraktanta problemon ofte havas nur malmultajn faktojn en sia
memoro por ĝin solvi. Li do devas ilin eltiri el „dokumentoj”: Libroj, revuoj,
muzeoj, ktp.
Elstaras tiam gravega malfacilaĵo: tiu de la selektado de la dokumentoj.
Kondiĉoj de la selektado.
Serĉanto ekz. deziras koni ĉion kio koncernas la agon de insulino sur
glicemion ĉe la tuberkulozuloj. Kiel elekti inter la sennombraj dokumentoj
disponeblaj, ĉiujn tiujn, kaj nur tiujn, kiuj povas alporti eron da solvo?
Ciujn tiujn dokumentojn, eĉ se la ero da solvo kiun ili alportas ŝajnas
unuavide malgrava, ĉar lumo ekbrilas ofte el kunmetado pri kiu neniu
pensis ......
Sed, ankaŭ, neniujn aliajn dokumentojn, ĉar la tempo de la serĉanto estas
valora, kaj lia cerbo ne devas esti tro plenigata per faktoj kiuj havas nenian
rilaton kun la starigita problemo.
Selektado de la dokumentoj konsistigas ja ĉefan problemon por la progreso de la homaro. Oi ludas la saman rolon kiun ludas la elvokado de la
memoraĵoj el la homa memoro kaj, kiel ĝi, estas ĉe la komenco de ĉiu ideasocio, kaj konsekvence, de ĉiu eltrovo.
La selektado de la dokumentoj devas ebliĝi rilate al iu ajn unuopa aŭ
ĝenerala problemo. Nu, problemo esprimiĝas per nocio, aŭ interrilatoj inter
nocioj.
Estas, ekz., la problemo: tuberkulozo, aŭ tiu de: ago de insulino al glicemio^) dum tuberkulozo.
Sed ĉiu dokumento ankaŭ tradukas interrilatojn inter pluraj nocioj. Estu
la sekvanta observaĵo:
,,La veneno de la abelo produktas ĉe la hundo, hemolizon, hiperkoaguliĝemon, hiperglicemion, modifojn de la cirkulado (subnormala premo), kaj de la
spirado (eŭdemo de la pulmoj kaj spasmoj de la bronkoj).”
Tiu observaĵo enhavas kelkajn nociojn: veneno, hundo, hiperkoaguliĝemo, ... Ĉiu el tiuj nocioj, kaj ĉiu kombinaĵo el tiuj nocioj inter si, konsistigas apartan problemon, super kiu povas, iun tagon, sin klini serĉanto.
Estas do necese ke, en la dokumentsistemo, ĉiu el tiuj nocioj restu libera.
Do ĉiu dokumento devas esti klasigita je ĉiuj ĉefaj entenataj nocioj, kaj.
interrilatoj.
*) glicemio, glikemio, glikozemio, aŭ glukozemio. Mi preferas la lastan vorton. Komparu mian noton sub la titolo ,,Fakaj Terminoj” en ĉi tiu numero
(p.
). La Redaktoro.
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Nunaj klasifikaj metodoj.

La nunaj klasifikaj metodoj ne povas elteni tiun fundamentan postulon.
1/ — La alfabeta klasifikado montras nur nocion aŭ grupon de nocioj
arbitre elektitaj kaj, konsenkvence, „blokas" ĉiujn aliajn.
2/ ■
— La metoda klasifikado (decimala ekz.) provas eligi el dokumento
la ĉefajn problemojn kiun ĝi entenas, sed povas evidentigi nur tre malmultnombrajn nociojn. Bedaŭrinde, estas neeble antaŭdifini la problemojn al
kiuj iu dokumento estas kapabla alporti eron da solvo.
Sufiĉas nur legi la faman internacian dekuman sistemon por konvinkiĝi
pri la absurdo enkateni sciencon en rigidan kaj malvastan kadron de definitiva plano.
3 / — La truitkarta metodo, uzata laŭ la ordinara maniero, alportas senteblan progreson en la klasigado de la dokumentoj. Diversaj sistemoj inventiĝis tiudirekte:
a — unuj okazigas selektadon de truitaj kartoj per vergoj (sistemoj Findex,
Desanbliaux, ...).
b — aliaj, pli modernaj kaj multe pli laborkapablaj, uzas elektrajn kontaktilojn (statistikaj maŝinoj Hollerith ...) kiuj ĉiutage disvastiĝas.
Tiuj lastaj metodoj tre utilas kiam temas pri simplaj selektadoj, ekz. por
kontregistrado aŭ statistikoj, sed ne utilas sur kampo tiel malsimpla kiel
dokumentado, ĉar, ĝis nun, ĉiu loko de la karto*estas rezervita al speciala
familio de nocioj, kaj, estas neeble klasifiki ĉiujn niajn nociojn en malgrandan
nombron da familioj.
Eĉ se oni povus tion fari, okazus dua pli grava malfacilaĵo: la malebleco
prezenti sur la sama karto du nociojn el la sama familio.
La Meĥanika Memoro.
Tiu metodo, kiun mi trovis, estas bazita sur uzado de truitaj kartoj.
Dank al speciala skribmaŝino, oni povas skribi, en la diversaj lokoj, kaj
laŭ libera ordo, difinitan nombron da nocioj, simboligitaj per kombinaĵoj de
malgrandaj truoj, tute sendepende de la loko okupita de tiuj kombinaĵoj.
Aliparte, maŝino nomita ,,selektomaŝino”, povas eltiri el kartaro tiele
starigita, ĉiujn kartojn kiuj montras nocion, aŭ kunmetaĵon de nocioj, kie
ajn estas tiuj nocioj sur la kartoj.
Dokumento estos reprezentata de karto, sur kiun oni enskribos, laŭ la
ordo laŭ kiu ili estos trovitaj, ĉiujn ĉefajn nociojn, kiujn ĝi entenas.
Estos eble skribi ĝis 24 malsimilajn nociojn, sur la nunaj kartoj, po 6
literoj por ĉiu nocio.
Sufiĉos kunpremi antaŭe nociojn entenatajn en la vortaroj, en ,,mnemogramojn" sesliterajn, unu fojon por ĉiam. Tiu konvencia vortaro de mnemogramoj povos enteni pli ol 60 milionoj (6 X 107) da nocioj aŭ rilatoj
(206 — 64 X 106), kio multe superas la entenon de la plej dikaj nun ekzistantaj vortaroj.

34
Oni krome povos grupigi sur specialajn zonojn de la kartoj kunmetaĵojn
de nocioj prezentantajn elementan ideon, ne perdante pro tio la avantaĝon
de la sendependeco de la nocioj.
Dankal la selektomaŝino, oni povos eltiri nur la kartojn kiuj entenas la
serĉatajn nociojn, kiuj ajn estu la vicoj de tiuj kartoj en la kartaro.
Oni eĉ povos eltiri nur la kartojn prezentantajn samtempe du aŭ plurajn
elektitajn nociojn, kaj, ankoraŭ pli akurate, tiujn kartojn kiuj prezentas la
nociojn en iu difinita loko. Multnombraj kombinaĵoj povas esti trovataj.
Plue, ĉar oni povas facile meĥanike reprodukti karton, oni povas antaŭe
klasigi ilin en diversajn alfabetajn kartotekojn kaj tiel esplori nur la kartojn
de iu kartoteko, anstataŭ ĉiujn faritajn kartojn. Oni tiam esploros dum kelkaj
minutoj milojn da kartoj reprezentantajn milionojn en la ĝenerala kartoteko.
La selektomaŝino.

Tiu maŝino legas la kartojn po 400 je ĉiu minuto kaj apartigas tiujn kiuj
posedas la nocion por kiu ĝi estas agordita.
Per sinsekvaj pasigoj tra la maŝino, oni fine ricevas nur la kartojn respondantajn al la sinsekvaj agordoj.
La legado okazas per du lumopiloj. La unua legas la truojn de por tiu
celo rezervita unua kolono. Kiam estas truo, la responda linio enhavas 1 aŭ 2
nociojn enskribitajn, kaj la selektado per la dua pilo estas ebla.
Por agordi la maŝinon, oni enmetas karton malan al tiu kiu devas esti
selektata (sed kun unua kolono tuttruita). Tiamaniere, al la truoj de la dua,
respondas plenoj de la unua, kaj reciproke.
Do, kiam bona karto selektota prezentiĝas kontraŭ la agorda karto.
neniu lumo trapasas. La dua lumopilo tion konstatas, kaj funkciigas la
meĥanismon kiu apartigas tiun bonan karton.
Aplikadoj de la meĥanika memoro.
La mehanika memoro povas utili por klasigado de ĉiuj dokumentoj, libroj
de biblioteko, artikoloj sciencaj, observadoj en laborejo, starigo de statistikoj,
kreado de tabeloj kun multnombraj enirejoj, ktp.
Cetere, la konvencia lingvo kiun ĝi uzas povas esti tradukata en ĉiujn
lingvojn, kaj fariĝi internacia, el kio devenas ebleco krei ampleksajn internaciajn dokumentejojn kie ĉiuj dokumentoj estus konservataj por servi kiel
veraj artefaritaj kolektivaj memoroj de la homaro.
368 : 519 : 061.3(100)„1951.06.04/11 ” (492.611)
Partoprenontoj (esperantistaj) en la internacia kongreso de aktuaroj (asekuraj matematikistoj), okazonta en Hago, Nederlando, de la 4a ĝis la ll a de
junio 1951, estas petataj kiel eble plej baldaŭ skribe kontakti s-inon C. Conterno Guglielminetti, Viale Settimio Severo 27, Torino, Italujo.

019.941
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575
RECENZOJ KAJ BIBLIOGRAFIO.

Thc Elements of Genetics, by C. D. Darlington and K. Mather.
G. Allen and Univin, Ltd. London, 1949. pp. 374, and 3 appendices.
Ĉi tiu verko pri „la elementoj de la genetiko”, t.e. la scienco pri la heredeco,
oni bezonas la neologismon, — estas de D-ro C. D. D a r 1i n g t o n,
kiu tenas tre gravan postenon, ĉar li estas la direktoro de la fame konata
instituto de John Innes por la esplorado pri la ĝarden-kulturo, kiu troviĝas
en Merton apud Londono. En la antaŭparolo li kaj lia helpanto diras, ke ili
provis fari laboron neniam antaŭe provitan,
t.e. pritrakti la tutan provinr
con de la scienco. Ili konfesas, ke tio havas la malavantaĝon, ke la asertoj
en la finaj ĉapitaj (pri la apliko de la genetiko al homaj aferoj kaj pri la
estonteco de tiu scienco), estas multe malpli certaj ol la fundamentaj faktoj
pritraktitaj en la unuaj ĉapitroj.
Tamen eĉ tiuj finaj ĉapitroj estas multege malpli spekulativaj ol la disradiigita parolado de D-ro D a r l i n g t o n kiu presiĝis en „Listener”, pri
la ebleco de la vivo en aliaj mondoj.
Eĉ pli grava malavantaĝo estas, ke por ampleksi la tutan sciencon en modere granda libro kun 384 paĝoj, estis necese pritrakti multajn aferojn kun
ekstrema koncizeco kaj uzante multajn teknikajn terminojn. Tamen por helpi
la studanton en la unua aldono troviĝas tre ampleksa terminaro. En 60 paĝoj
troviĝas klarigoj pri 984 terminoj. E1 ĉi tiuj ne ĉiuj, sed la plejmulto estas
uzataj en la cetero de la verko; sed en ĝi troviĝas ankaŭ multaj aliaj teknikaj terminoj, kiujn oni ne klarigis en la terminaro. Tamen se la leganto
volas konstante sin turni al tiu terminaro, kaj al la tre ampleksa indekso,
li eble sukcesos iom kompreni la verkon, sed estas konsilinde, ke li unue
studu unu el la malnovaj lernolibroj pri la scienco, ekz.: „The Cell in Devel*
opment and Heredity” de E. B. W i 1s o n, New York, 1898, 1906 kaj 1925,
aŭ la artikolon pri la heredeco de prof. J. B. S. H a 1d a n e en la lasta eldono de la Encyclopaedia Britannica. Ĉi tiu mencias la grekajn vortojn, el
kiuj devenas la teknikaj terminoj; laŭ mi tio estas granda helpo.
En dua aldono oni klarigas la simbolojn uzatajn en la genetiko, kaj en tria
oni donas liston de 918 anglalingvaj verkoj pri tiu scienco. Krom tio D-ro
D a r l i n g t o n kelkafoje citas verkojn en la germana kaj la itala lingvoj,
sed, strange, ne en la franca.
Kiel specimeno, jen la difino en la terminaro de la scienco. ,,La Genetiko
estas la scienco pri la heredeco, inkluzive la studon pri ĝia kemia fundamento,
ĝia efiko je la disvolviĝo, kaj ĝiaj rilatoj al la variado, elektado kaj evoluo,
ĝiaj rilatoj al la bredado de bestoj kaj kultivo de kreskaĵoj, kaj al la agadoj
de la homo.”
E1 tiu tre ampleksa difino estas evidente, ke la genetiko estas centra
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scienco, t.e. ĝia provinco tuŝas la limojn de preskaŭ ĉiuj aliaj sciencoj. La
heredeco estas unu el la esencaj kaj fundamentaj ecoj de la vivo, do ĝi koncernas egale la zoologiiston kaj la botanikiston, kiel ankaŭ la bestbrediston
kaj la terkulturiston. Oi ankaŭ koncernas la kuraciston, precipe rilate al la
virus-malsanoj kaj la kancero. Gi tuŝas la plej profundajn problemojn pri la
naturo kaj origino de la vivo, kiel ankaŭ pri ĝia evoluo. Tio, kio estas heredata ŝajne estas tendenco al certaj kemiaj reagoj; tial la genetiko tuŝas la
kemion, do ankaŭ la fizikon; kaj kiu scias, kiel la lastatempaj eltrovaĵoj pri
la naturo de la atomo influos niajn ideojn pri la naturo de la vivo? La mensaj
ecoj estas heredataj, kiel ankaŭ la korpaj, do la heredeco tuŝas ankaŭ la psikologion. La statistika esplorado pri la tendencoj ĉe la distribuo de ecoj inter
la idoj de gepatra paro, (t.e. la biometriko *)), postulas konsiderindan scionpri
la matematiko. Plue apenaŭ ekzistas ia fako de la homaj aferoj, kiun ne influas la heredeco. La historio de la homaro estas multe influita de la diversaj
opinioj pri la naturo de rasoj, kaj pri la dezirindeco aŭ ne-dezirindeco de
geedziĝoj interrasaj. Se iu raso estas precize taŭga por siaj cirkonstancoj,
nenormalaj individuoj kredeble estos malpli taŭgaj, kaj tiaj geedziĝoj kredeble
estos nedezirindaj. Sed se la cirkonstancoj ŝanĝiĝus, estus dezirinde, ke la
raso ne perdu la kapablon estigi individuojn, kiuj estas malsimilaj al siaj gepatroj. Kredeble subita ŝanĝo el unu sistemo al alia estas precipe malutila.
Tion montras la sperto de popoloj izolitaj en malgrandaj insuloj, ekz. la
insuloj Pitcairn en la Pacifika Oceano, kaj Tristan cTAcunha en la Atlantika.
Do D-ro D a r l i n g t o n konkludas jene: „niaj genetikaj principoj favoras
nek la ekstremajn defendantojn de la rasa pureco, nek la egale ekstremajn
kontraŭulojn de tio, ĉu ili estas antropologoj, filozofoj aŭ historiistoj, ĉu
liberalaj, marksismaj aŭ katolikaj, kiuj dogme asertas tion, kion ili deziras
kredi, t.e. ke la genetikaj kaj rasaj problemoj ĉe la homaro estas nur bagatelaj
aŭ portempaj produktaĵoj de ĉiopova ĉirkaŭaĵaro, •— ,,ne kaŭzo, sed efiko,
k.t.p.”
Multe pli fundamentaj kaj gravaj ol la evidentaj kaj kutime de longe
agnoskitaj ras-diferencoj estas la distingo, kiu troviĝas inter homoj en ĉiuj
partoj de la mondo, laŭ tio, ĉu ilia sango enhavas la „faktorojn” A aŭ B,
aŭ ambaŭ, aŭ neniun. Laŭ tio oni povas dividi la homojn en kvar grupojn,
A, B, AB kaj 0.
Oni emus supozi, ke se ekzistas iu fako de la homaj aferoj, kiu ne koncerniĝas pri la heredeco, tiu fako estas la lingvo, ĉar estas evidente, ke ĉiu
infano, kia ajn eble estas ĝia rasa deveno, povas kaj devas akiri la lingvon
de la popolo ĉe kiu ĝi naskiĝis. Simileco de lingvo ne pruvas similecon de
rasa deveno.
Tamen rilatoj inter la lingvistiko kaj la genetiko ne tute malestas. Kiel
*) Mi preferas la vortojn biometrio, ekonometrio, laŭ, ekzemple, fotometrio,
kolorometrio, k.t.p. — La Redaktoro.
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atentigas D-ro D a r l i n g t o n , la eltrovo, kiun faris kavaliro William
J o n e s en la jaro 1784, de fundamenta parenceco inter la tre diversaj lingvoj
de la „arja” aŭ „hindo-eŭropa” familio estis unu el la fontoj el kiuj estiĝis
la evolua teorio, kiel ankaŭ multaj superstiĉoj pri la rasoj. Aliflanke, kvankam la lingvo ne estas heredata (en genetika senco), homoj de kelkaj rasoj
kapablas pli facile prononci kelkajn sonojn ol homoj de aliaj rasoj, kaj tia
kapablo ofte estas heredata.
Sur paĝoj 362 kaj 363 troviĝas du landkartoj de Eŭropo, kiuj interese ilustras tian rilaton. La unua indikas per ombrumo la areaĵojn, kie pli ol 60 % de
la loĝantaro apartenas al la grupo 0; la dua indikas la areaĵojn, kie oni parolas
lingvojn aŭ dialektojn, en kiuj troviĝas la du sonoj de la angla th, (en la
fonetiko la senvoĉa sono indikiĝas per la greka litero 0, kaj la voĉa per la
islanda litero d). Estas konate, ke tiuj du fonemoj troviĝas en la lingvoj
angla, kimra, islanda, hispana (sed ne portugala) kaj greka.
La du landkartoj tre similas; la ĉefa diferenco estas, ke nur en la unua el
ili Italujo estas ombrumita (grupo 0: 68% ), sed tie ne troviĝas la sono th.
Tamen historiaj faktoj indikas, ke antaŭ 700 A.K., tiu sono troviĝis en pli
vasta areaĵo, kiu estas preskaŭ identa kun la areaĵo, kie plej multe abundas
la grupo 0. La arjoj kaj aliaj popoloj invadantaj el Azio povis detrui la lingvojn de la popoloj kiuj antaŭe loĝis en Eŭropo, sed ili ne povis detrui la
tendencon preferi kelkajn sonojn ol aliajn. Lastatempe la studoj pri la sangogrupoj efikis revolucion en la etnologio.
T. L. C. Bluett.
333.013.2 : 336.211 : 339.11 : 916.855(061.3)
Deklaracio de la Sepa Internacia Kongreso por Progresigo de Tervalora
Impostado kaj Libera Komerco, okazinta en Swanwick, Derbyshire, Anglujo,
14-21 Aŭg. 1949: La Vojo al Daŭra Paco kaj ĉen era la P rospero. 4 paĝoj.
Senpage havebla de la Internacia Unuiĝo por Tervalora Impostado kaj
Libera Komerco, 4 Great Smith Street, London, S.W . 1, Anglujo. Ĉi tiu
movado atribuas nian ekonomian mizeron eksklude al la fakto ke en la kapitalisma parto de nia mondo la rento de la tero (de la naturaj riĉaĵoj ĝenerale)
estas akiraĵo ne de la komuno, sed de privataj homoj aŭ institucioj, dum en
la cetera parto la komunismo neas la neceson de individuaj rajtoj. Oni
pretendas ke tervalora imposto kiu alsociigas la plenan renton de la tero
superfluigus ĉiujn aliajn impostojn, farus finon al ĉiuj monopoloj, garantius
prosperon, faciligus la konservadon de la paco.
Kvankam via recenzanto senrezerve agnoskas ke ĉiuj socianoj, ĉiuj homoj,
havas egalajn rajtojn pri la rento kiun liveras la naturaj riĉaĵoj, li ne samopinias kun ,,solimpostistoj” aŭ George-anoj ke ilia rimedo, sendube necesa,
sufiĉas.
Restus, ekzemple, monsistemo kiu neniel taŭgas, kaj kiu estas, kaj pro sia
naturo nepre devas esti, monopola, kaj kiu plu kaŭzus mizeron kiel ĝis nun.
Oni legu do ĉi tiun deklaracion, sed ne kredu ke la ..solimposto” ĉion solvos.
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8.08(022)

Retoriko, kun aparta konsidero al Esperanta Parolarto, originale verkita
en Esperanto de d-ro Ivo L a p e n n a . Formato 135 X 185 mm2; 220 paĝoj.
Broŝurita. Prezo: 500 fr.fr., 10 ang. ŝil., aŭ $ 1.50, aŭ egalvaloro, plus 10%
por sendkostoj. Mendebla ĉe ĉiuj pli gravaj Esperantaj libroservoj kaj librejoj aŭ rekte ĉe la aŭtoro: Prof. I. Lapenna, Paris 16, 33 Leconte de Lisle.
ĵen nova pliriĉigo de nia .originala literaturo! La aŭtoro ĝin dediĉas al la
esperantista junularo. Antaŭparolon por ĝi skribis Reto R o s s e t t i .
La unua parto de la libro traktas pri la lingvo, la instrumento de la oratoro,
ĝenerale, pri ĝia ekesto (kaj la priaj teorioj), la faktoroj influantaj la lingvoevoluon, la formiĝo de grandaj komunaj lingvoj, kaj pri la lingvo kiel ilo de
pensado. La dua, kaj pligranda parto, portas la titolon: ..Retoriko", kaj traktas pri elokventeco kaj retoriko, pri la fizikaj ecoj de la oratoro (liaj aspekto,
voĉo, gestoj, vestaĵo), pri liaj intelektaj kaj moralaj ecoj, pri la publiko, kaj
pri la parolado mem.
Finas la libron 20-paĝa aldono konsistanta el kvar paroladoj kun ties
analizo.
Antaŭnelonge mi aŭdis paroladon de prof-o L a p e n n a en Amsterdam,
kaj konstatis ke li same brile oratoras, kiel li verkis sian libron. Ĉi tiu libro
enhavas, precipe en sia unua parto, multon interesan ne nur por oratoroj kaj
tiuj kiuj esperas fariĝi oratoro, sed por ĉiuj seriozaj esperantistoj entute.
Profesoro Lapenna ne ĉesas emfazi la superecon de la esprimilo kaj pensilo
pri kiu ni, esperantistoj, disponas, kaj li insistadas ke ni kulturu ĝin, ne malgrandigu ĝian valoron per stulta insistado pri ĝia artefariteco. Ja la naciaj
kulturlingvoj ne estas malpli artefaritaj, kaj tiu artefarado de kulturlingvoj
ankoraŭ hodiaŭ okazas (ekz. en Hindujo, en Indonezio, en Jugoslavuja Makedonio). Lingvo estas socia, ne biologia, kaj do ne ,,natura" fenomeno. Se
tamen oni volas paroli pri „natureco", do tia lingvo estu nomata pli natura,
kiun posedi estas pli facile, kiu estas pli fleksebla instrumento por nia pensado kaj interkomunikiĝado. En tiu senco Esperanto sendube estas pli natura
ol kiu ajn tiel nomata natura lingvo.
Mi finu per unu citaĵo el ĉi tiu libro, citaĵo kiun mi plene subskribas:
„La scio de la Internacia Lingvo devas esti adekvata al tiu de la gepatra
literatura lingvo. La ĝenerala kulturo kaj la speciala klereco de ĉiu persono
parolanta Esperanton, devas respeguliĝi en la I.L. proksimume same tiel, kiel
ĝi respeguliĝas en la gepatra lingvo. Oi estas unu el la antaŭkondiĉoj de bona,
grandskala evoluo de la esperantlingva parolarto! ....... oni povas kaj devas
postuli, ke ĉiu unuopa esperantisto sciu aŭ klopodu scii la Internacian Lingvon same bone, kicl sian propran gepatran lingvon. Ĝar ĝi ne estas „fremda’
en la ordinara senco de la vorto. Por la esperantistoj ĝi devas esti same tiom
— se ne same tiel <— kara kaj proksima, kiom la hejma dialekto aŭ la gepatra
literatura lingvo."
Preseraroj ne estas multaj. Sur paĝoj 23-25 la aŭtoro trifoje parolas pn
„linia" lingvo, kaj mi devas konfesi ke mi ne komprenas la liniecon, eĉ se la
kunteksto ne lasas dubon pri tio, ke temas pri mana aŭ gesta lingvo.

539.18(091)
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Historio de Yukawa Teorio, verkis kaj eldonis: Esperanto-Rondo en Naturscienca Fakultato de la Universitato de Osaka, ĵapanujo. Formato 127 X 181
mm2; 25 paĝoj.
Ĉi tiu broŝuro enhavas antaŭparolon, tripaĝan artikolon de prof-o Egami,
la japana delegito de ISAE, pri ,,Scienco kaj Esperanto’’, dum la cetero de
la broŝuro traktas la naskiĝon kaj disvolviĝon de la mezonteorio de prof-o
d-ro Yukawa, kiu la lOan de decembro 1949 ricevis la Nobel-premion por
fiziko. La verkintoj sukcesis por nefakuloj iom klarigi la disvolviĝon de la
atomkerna fiziko, kaj tial sendube meritas komplimenton, kiel ankaŭ pro ĉi
tiu eldono entute.
Necesas, tamen, fari kelkajn prilingvajn rimarkojn. „Neŭtona” por „Newton-a” estas malrekomendinda. Se oni skribas ,,Newton-a”, la leganto estas
libera legi ,,Njutona”, kaj ne bezonas iom malfacile trovi la vojon al la kompreno ke temas pri la angla fizikisto Newton. Molekuloj, atomoj kaj pli
malgrandaj eroj ne apartenas al la mikroskopa mondo, ĉar per mikroskopo ili
ne estas videblaj. Oni prefere parolu pri mikromondo. „Kosmradioj” estas
vorto fakte neprononcebla. Oni diru ,,kosmaj radioj”. „Senrezona” (p. 11)
supozeble misrolas kiel traduko de la angla ,,unreasonable”; ,,senbaza” ŝajnas
pli taŭga. „Formuligo” estu „formulado”. ,,Malakordaj unu la alian” estu
„reciproke malakordaj” (p. 12). „Efekto” (p. ,14) ne estu uzata en Esperanto
por esprimi „efikon” aŭ „fenomenon”. ,,Teorifizikisto” kaj „teorifizik-grupo”
monstre impresas min, precipe la lasta vorto.
„La teorie kalkulita valoro estis de la grado de 10-8 sekundo”. Ĉu preseraro
por grando? Alie oni uzu prefere la internacian vorton „ordo”. „Kontraŭstaro” (p. 15) estu „malakordo” aŭ io simila. Cetere sufiĉe ofte la aŭtoroj
uzis it-participon anstataŭ at-participon, ekz. (p. 9) „estis trovita”, (p. 15)
„esti atendita”, dum (p. 19) „estas progresita” devas esti „estas progresinta”.
408.92(075.4) = 393
C. B. Z o n d e r v a n: Vortoj kaj Esprimoj por Komencantoj. Eldono de
J. M u u s s e s , Purmerend. Formato: 133 X 194 mm2. 70 paĝoj. Prezo
/ 1,15. Kio celas esti „Esperanto in der Tasche” (vidu la recenzon en Scienca
Revuo 2 114) por germanlingvanoj, tio evidente ĉi tiu libreto volas esti por
nederlandlingvaj komencantoj. Bedaŭrinde ĝi denove montras, kiom necese
estas ke ne nur esperantaj literaturaĵoj kaj sciencaj verkaĵoj, sed ankaŭ lernolibroj kaj vortaroj, ktp. estu kontrolataj kaj kritikataj de aliaj, kompetentaj
esperantistoj, prefere ankaŭ de alilingvanoj. Mi opinias ke la kritikindaĵoj en
ĉi tiu libreto estas tro multaj, eĉ se multaj el ili ne estas tre gravaj.
Mi nur volas diri ĉi tie, ke, se ĉi tiu libreto ĝisvivos duan eldonon, ĝin ne
ankoraŭ makulu trifoja misuzo de „ne ankoraŭ” por „ankoraŭ ne”! Kaj ankaŭ
la aliaj maltrafaĵoj tiam estu malaperintaj.
575/576(023)
„La nuna stato de 1’ evoluismo” de Jean R o s t a n d. Eldonis SAT, 67
avenue Gambetta, Paris 20, Francujo. E1 la franca tradukis J. kaj M. D e 1 ac o u r t . 114 paĝoj, formato 13 X 20 cm2. Prezo: broŝurita $ 0.70, tole
bindita $ 0.85. Recenzo sekvos.
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Post la jam pli frue anoncita 27-paĝa traktaĵo de prof-o d-ro O. R e i e rs 0 1 pri „Diferencialaj ekvacioj de specimenaraj distribuoj”, la sama aŭtoro
en decembro 1950 publikigis novan traktaĵon, 11-paĝan, kies titolo estas:
„Transiro per diferencialaj ekvacioj de probablodenso al karakteriza funkcio
kaj inverse”. Ambaŭ traktaĵojn eldonis la Sociekonomia Instituto de la Universitato en Oslo, Norvegujo. Se iu kompetentulo pretas recenzi ĉi tiujn verkojn, li bonvolu anonci sin ĉe la redaktoro.
= 089.2 = 061.239(100) (058.2)„1950 + 1951”
Jarlibro de UEA, 1950, 2a Parto. (Komp. recenzon en Sc. R. 2 116).
48 paĝoj. Enhavas i.a. raporton de la estraro, liston de sciencaj verkoj kaj
disertaĵoj en Esperanto (1949—50), cetere certe ne kompleta. La paĝojn
21-46 plenigas la dua parto de la Marista Terminaro. Kvankam tio ne estas
mia fako, mi kredas tamen, ke mi trovis kelkajn preserarojn sur p. 23: Zcorkapabla maristo (ĉu pensi pri F r e u d ? ) . Mi supozas ke oni intencis skribi:
„korpkapabla maristo", simpla traduko de la angla „ablebodied seaman";
„mekanista" supozeble devas esti „mekanikista". Kaj mi ankaŭ trovis: ĉefa
ingeniero (por maŝinestro) (ne kun ĝ, sed kun g); ĉu preseraro, aŭ intenco?
Cetere, ĉu maŝinestro sur ŝipo estas „inĝeniero”, eĉ se la anglalingvanoj diras
„enyineer"? Ja en la angla lingvo maŝino povas nomiĝi „engine". En Esperanto la vorto maŝinestro (maŝinisto) ŝajnus al mi preferinda.
La paĝoj 28-45 prezentas laŭalfabetan liston de maristaj terminoj kun iliaj
tradukoj en la angla, franca, germana, kaj hispana lingvoj. Sur paĝo 40 mi
trovis „sana atesto", esprimo miaopinie nepre netaŭga. Temas, evidente, pri
atesto pri saneco aŭ sanstato. Oni do diru tion, aŭ, se oni preferas malpli
longan formon: prisanstata, prisaneca, aŭ simple sanatesto aŭ prisana atesto,
kies analizo estus: (pri sano)a atesto. Sur la sama paĝo troviĝas la vorto
„senventa". La germana traduko estas nepre substantivo. Ĉu tiu traduko estas
erara, aŭ ĉu la termino devas esti „senvento"? Sur pago 35 troviĝas la vorto
(ŝip)korpo, kies tradukoj estas egalaj al tiuj kiuj sur paĝo 41 troviĝas post
la vorto (ŝip)ŝelo, dum post la termino ŝipkorpo, sur la sama paĝo, troviĝas
aliaj tradukoj. Ĉu eraro? Fine, sur p. 36 mi trovis „magneta vario"; mi rimarkigu ke Enciklopedia Vortaro de Wŭster jam donis por tiu signifo: „magneta
deklino", kiu termino ŝajnas al mi preferinda.
Ni ĝoju ke nia faka vortararo denove kreskis.
Jarlibro dc UEA, 1951, la Parto. 256 paĝoj; nur por membroj.
{629.12 + 656.6} : 001.4 = 089.2
Marista Terminaro de Komandanto Peter C J i s ŝ o 1 d. Eldono de LIEA.
62 paĝoj kun ilustraĵoj. Prezo lj^ ŝil. + 1 p. por afranko, aŭ 5 rpk. Represaĵo el la Jarlibroj de UEA por 1949 kaj 1950. Vidu la ĉi-supran recenzon.
La paĝoj 8-37 respondas al la paĝoj 30-59 de la dua parto de la Jarlibro por
1949, kaj la paĝoj 38-62 al la paĝoj 22-46 de la dua parto de la Jarlibro por
1950, Mi konstatis ke la korkapabla mar-isto dume jam fariĝis korpkapabla.

