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KOMUNIKO.
Monda tago de Sano. La 7a de Aprilo 1955 estos dediĉata al la Sano. La
Cenerala Direktoro de la Monda Organizaĵo de Sano, D-ro M. G. Candau,
substrekas la grandan signifon de la akvo por la sano de la homo en detalriĉa artikolo titolita: ,,Pura akvo signifas pli bonan sanon”. Ties traduko
aperos en la m arta numero de ..Esperanto”. En broŝura formo represaĵo
estos distribuata far la nomita mondorganizaĵo, ,,Palais des Nations”, Geneve,
Svislando.

2

341.12 : 008 : 089.2
SIMPATIA REZOLUCIO CE UNESKO.

Responde al la petskribo de la Esperantistaro, la Plena Kunsido de la
Oenerala Konferenco de UNESKO akceptis la 10-an de Decembro 1954 la
jenan rezolucion:
La Ĝenerala Konferenco, diskutinte la Raporton de la Ĝenerala Direktoro
pri la Internacia Peticio favore al Esperanto,
1) notas la rezultojn atingitajn per Esperanto sur la kampo de la internaciaj intelektaj interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la popoloj de la mondo;
2) rekonas, ke tiuj rezultoj respondas al la celoj kaj idealoj de LINESKO;
3) instrukcias la Ĝeneralan Direktoron sekui la kurantan euoluon en la
uzado de Esperanto en la scienco, edukado kaj kulturo, kaj tiucete kunlabori
kun Uniuersala Esperanto-Asocio en aferoj koncernantaj ambaŭ organizajojn;
4) notas, ke pluraj Ŝtatoj-Membroj informis pri sia preteco enkonduki aŭ
ampleksigi la instruadon de Esperanto en siaj lernejoj aŭ superaj edukaj institucioj, kaj petas tiujn Ŝtatojn-Membrojn informadi la Ĝeneralan Direktoron pri la rezultoj atingotaj sur tiu kampo.
Ĉi tiu rezolucio estas dokumento, kiu pro ĝia alta aŭtoritato povas servi
kiel valora informaĵo pri Esperanto; Kvankam ĝi ne enhavas pozitivan rekomendon pri Esperanto al ŝtatoj aŭ la scienco, ĝi tamen povos esti granda stimulo al la progreso de Esperanto en la scienca mondo pro la nura
simpatia kaj pozitiva reago.
La akiro de la rezolucio estas grandstila konkero, ebla nur post longa detala
preparado, per la solidara mona helpo de la tutmonda Esperantistaro, per la
undanima kunlaboro de la lokaj Esperantistaj organizaĵoj. Nepre decidaj estis
la preskaŭ superhomaj penadoj faritaj de nia granda oratoro kaj diplomato
proL Ivo L a p e n n a. Informitoj scias ke la komisiito de U.E.A. ne facile
rikoltis la valoran rezulton. Estus tro facile se ni, sciencistaj Esperantistoj,
estus nur dankaj al li kaj al ĉiuj liaj helpintoj.
Ni konsciu pri ago niaflanka. Ke ni vaste diskonigu la enhavon de la rezolucio al neesperantistaj scienculoj — prefere sen troa komentario —, ŝajnas
al ni tre dezirinde. Pli grava ni juĝas ke ni esperantistaj scienculoj perfare
pruvu ke UNESKO prave akceptis la rezolucion. Disvolvante kaj aplikante
Esperanton ni pruvu ke Esperanto tiom elstare taŭgas kiel lingvo por la
scienco kaj por la kultura vivo, ke ĝi tute ne bezonas ian aŭtoritatan rekomendon de UNESKO.
La Redakcio.
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341.5 :347.62
INTERNACIAJ GEEDZIĜOJ KAJ PRIVATA INTERNACIA JURO
de EDWARD L. JOHNSON. M.A., LL.B.
Advokato ĉe la Supera Kortumo, Lektoro pri Privata Internacia Juro.
Prelego en Internacia Somera Universitato, Bournemouth, 1949.

En la ordinara senco de la vorto, la internacia juro rilatas al la juraj interrilatoj de la diversaj landoj, tio estas, de la diversaj nacioj, aŭ ŝtatoj en la
politika senco. Tamen, ekzistas alia speco de internacia juro, la privata internacia juro, kies ekzisto mem ofte estas nekonata de personoj, kiuj ne estas
juristoj. La privata internacia' juro, do, ne rilatas al la aferoj de ŝtatoj, sed al
la aferoj de privatuloj, individuoj aŭ firmoj, kies aferoj, komercaj, heredaj,
aŭ eĉ sentimentaj, ne ĉiam estas limigitaj inter la limoj de unu nacia ŝtato:
■
— aŭ, pli precize, inter la limoj de la efika tereno de unuopa jura sistemo,
aŭ leĝaro. Plej ofte, kompreneble, la politika ŝtato kaj iu leĝaro havas la
saman teritorion: ekzemple, la sveda juro validas kaj efikas ĉie en Svedujo,
sed nenie ekster Svedujo; sed en kelkaj landoj estas diversaj leĝaroj por
diversaj specoj de enloĝantoj, diversaj leĝoj por diversaj religianoj, almenaŭ
en tiuj fakoj de la juro kiuj rilatas al privataj kaj personaj aferoj, kiel edziĝo,
adopto de infanoj, heredo, k.t.p. En Hindujo ekzemple estas unu juro por
Hinduoj, alia por Islamanoj.
Kaj en aliaj landoj la leĝoj varias laŭ la distrikto aŭ provinco: en Kanado
ĉiu provinco havas sian propran juron, same kiel ĉiu ŝtato de Usono, kvankam Kanado kaj Usono mem estas ŝtatoj en la internacia senco. Same estas
en Britujo: ankaŭ Britujo estas ŝtato, sed
por nenion diri pri apartaj
insuloj kiel Man kaj la Ŝanelinsuloj —; estas eĉ en Britujo du malsimilaj juroj
aŭ leĝaroj; la angla juro kaj la skota juro. Ĉar Skotlando havas apartan juron,
kvankam ĝi ne havas apartan parlamenton, kaj la skota juro, simile al la
leĝaroj de multaj eŭropaj landoj, estas bazita sur la romana juro. Pro tio
skota juristo povas interkompreniĝi multe pli facile kun kontinenta eŭropa
juristo ol angla juristo povas, ĉar en Anglujo la romana juro havis preskaŭ
nenian influon.
Do, ni komprenu ke internacia edziĝo, por juristoj kiuj traktas la privatan
internacian juron, signifas edziĝon inter du individuoj kies personaj leĝoj estas
malsamaj, eĉ se ili apartenas al la sama politika ŝtato. Do laŭ la vidpunkto de
privata internacia juro la edziĝo de anglo kun skotino estas intemacia edziĝo
tute same kiel edziĝo de anglo kun francino: la jura problemo estas precize la
sama.
Mi diris, „laŭ la vidpunkto de privata internacia juro” kaj necesas insisti
pri ĉi tiu punkto, ĉar laŭ politika vidpunkto aŭ laŭ la vidpunkto de la publika
internacia juro, la edziĝo de anglo kun skotino, aŭ de viro el Texas kun
virino el Louisiana ne estas internacia afero; ĝi rilatas nur al Britujo, aŭ al
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llso n o . Do, kio estas tiu privata internacia juro, kies vidpunkton ni devas
akiri por la momento? Mi diru tuj, ke ĝi ne estas parto de la publika internacia juro, kaj nur tre malofte venas al la Internacia Kortumo en H ago dem andoj aŭ problem oj de p riv ata internacia juro. L a p riv ata internacia juro
do ne estas speco de publika internacia juro, aplikata de internaciaj tnbunaloj,
sed, kontraŭe, la aplikado de priv ata internacia juro ap arten as al la naciaj
kortum oj de ĉiu lando.
La p riv ata internacia juro do trak tas privatajn ju rajn aferojn en kiuj estas
iu ajn eksterlanda aŭ internacia elemento, ekzemple, internaciaj kontraktoj,
kontraktoj inter privatuloj aŭ firmoj en diversaj landoj, im port- kaj eksportkontraktoj, aŭ la heredo de posedaĵoj de personoj kiuj hav as posedaĵojn en
diversaj landoj. Sed la p riv ata internacia juro ne estas sistemo de reguloj,
disponebla por la traktado de la afero, sed kontraŭe, ĝi nur indikas la leĝon,
la nacian leĝaron, kiun la kortum o devas apliki. N e kredu ke la kortum oj de
iu ajn lando ĉiam trak tas ĉiajn procesojn laŭ sia pro p ra juro, ke angla kortumo ekzemple ĉiam juĝas procesojn laŭ la angla juro: ne, ofte estas okazo
kiam kortum o en iu lando devas apliki la juron kaj la leĝojn de aliaj landoj.
Ekzem ple, se franco, aŭ italo, —- aŭ skoto, ĉar laŭ nia vidpunkto la skotoj
ankaŭ estas eksterlandanoj — m ortas, kaj lasas posedaĵojn en A nglujo, la
disdono de tiuj posedaĵoj estos laŭ la franca, aŭ la itala, aŭ la skota leĝo
respektive, sed ne laŭ la angla leĝo: kaj se estas disputo inter la fam ilianoj de
la m ortinto pri la disdono de la heredaĵo, la angla kortum o juĝas la aferon
ne laŭ la angla leĝo, sed laŭ la persona leĝo de la m ortinto, franca, itala, aŭ
skota. E n tiu okazo, la angla juĝisto simple aplikas la indikitan eksterlandan
leĝon.
T am en, estas aliaj okazoj kiam la aplikenda leĝo, la leĝo kiu devus decidi
la aferon, ne estas m em evidenta — se estas kontrakto pri la im porto de varoj
el F ran cu jo en A nglujon, kaj estas disputo inter la franca vendisto kaj la
angla aĉetanto, laŭ kiu leĝo oni devas decidi la disputon; laŭ la franca leĝo,
kiel la leĝo de la franca vendisto, aŭ laŭ la angla leĝo, la leĝo de la angla
aĉetanto? E ble la rezulto de la proceso dependos de tio. A1 tiu dem ando ne
estas sim pla respondo, mi diros nur ke se ne estas forta kontraŭa indiko en
la k o ntrakto aŭ en la cirkonstancoj, kontrakto estas reguligata laŭ la leĝo de
la lando en kiu ĝi estas plenum ota; ni povas rigardi tiun problem on rilate al
la temo de tiu ĉi prelego, la internaciaj edziĝoj.
A n taŭ edziĝo estas fianĉiĝo. E n kelkaj landoj fianĉiĝo validas kiel leĝa kontrakto, en aliaj landoj ĝi estas nur socia aranĝo sen leĝa efiko, sed mi supozas
ke ĉiu scias, kc en U sono kaj en A nglujo, fraŭlino kies fianĉo rifuzas edziĝi
kun ŝi rajtas procesi k o n traŭ li en kortum o por ricevi m onan rekom pencon.
T iu scio estas necesa por la kom preno de usonaj filmoj, en kiuj tiaj procesoj
ofte estas prezentataj.
Internacia fianĉiĝo do estas fianĉiĝo inter du personoj kiuj ap artenas al
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diversaj landoj, aŭ al diversaj juroj. En angla kortumo antaŭ kelkaj monatoj
estis sensacia proceso rilate al internacia fianĉiĝo kaj pri tio multon skribis la
anglaj ĵurnaloj — kies legantoj avide legas ĉiujn detalojn pri tiaj procesoj.
Tiun proceson nomis la ĵurnalaro ,,La Proceso de la Virgulino de Ateno"
(aŭ ,,de la Junulino de Ateno”, la angla vorto maid estas dusenca). La faktoj
de tiu proceso estis, ke angla oficiro renkontis, dum la liberiĝo de Grekujo,
grekan fraŭlinon, tre belan —■ laŭ la ĵurnaloj ĵ —. kaj fianĉiĝis kun ŝi. Estis
konsentite kaj aranĝite inter ili, ke ili geedziĝos en Grekujo, en Ateno, kaj
post la edziĝo ili kune veturos al Anglujo, kie estos la definitiva geedza
hejmo. Tamen, post iom da tempo la angla oficiro revenis al Anglujo, kie li
enamiĝis al angla fraŭlino, kaj li rifuzis edzinigi la ..junulinon de Ateno”; en
la lingvo de juristoj, li rifuzis plenumi sian kontrakton ,li rompis la fianĉecon,
kaj la atena belulino procesis kontraŭ li en angla kortumo. Nu, laŭ la angla
la lingvo de juristoj, li rifuzis plenumi sian kontrakton, li rompis la fianĉecon,
tamen, la greka leĝo ne estas tiel indulgema al fraŭlinoj kun rompitaj koroj.
Laŭ la greka leĝo, certe, fianĉiĝo validas kiel leĝa kontrakto, sed laŭ greka
leĝo, ŝi ne rajtis al sumo da mono kiel kompenso pro rompita koro, sed nur
al repago de la mono kiun ŝi elspezis por necesaĵoj por la edziniĝo, por edziniĝa robo, k.t.p. Do la jura demando — kaj pri ĉi tiu kompreneble la
ĵurnaloj nenion skribis — la jura demando estis, ĉu oni devas apliki la
anglan, aŭ la grekan leĝon? Kiu leĝo reguligas la kontrakton, ĉar kontrakto
ĝi estis, kaj laŭ la angla kaj laŭ la greka leĝo.
Nu, en internaciaj kontraktoj la kontraktantoj rajtas indiki en la kontrakto
mem la leĝon kiu devas reguligi ĝin, kaj en komercaj kontraktoj, en importkaj eksportkontraktoj ofte estas sekcio kiu indikas ĉu la juro de la vendisto
aŭ de la aĉetanto devas reguligi ĝin, kaj certe enestas tia sekcio se la kontrakto estas redaktita de juristo. Sed la angla oficiro ne estis juristo, kaj
kiam li fianĉiĝis kun la junulino de Ateno, li tute forgesis indiki, ĉu la fianĉiĝo
estas laŭ la angla aŭ laŭ la greka leĝo. Eble en tiaj cirkonstancoj nur juristo
memoras ke li tion indiku. Do, la kontraktantoj ne indikis la aplikotan leĝon,
kaj la juĝisto devis decidi ĉu apliki la anglan aŭ la grekan leĝon. La regulo
de privata internacia juro rilate al kontraktoj sen indiko pri la aplikota leĝo
ĝenerale estas, ke oni devas apliki la leĝon de la lando en kiu la kontrakto
estis plenumota, kaj tiu regulo validas por la komercaj kontraktoj kaj ankaŭ
por la sentimentaj. Do, la leĝo de la lando de la plenumiĝo ■
— de la intencita
plenumiĝo, —- devus esti aplikota, sed estis plua demando: ĉu tiu lando estis
Grekujo, kie oni intencis soleni la edziĝon, ĉar oni povas argumenti ke plenumiĝo de fianĉiĝo estas edziĝo; aŭ ĉu ĝi estis Anglujo, la lando en kiu la
fianĉparo intencis krei sian hejmon, kie ili intencis loĝi kiel geedza paro? La
juĝisto decidis, ke estis Anglujo, kiel la lando de la proponita geedza hejmo,
de la proponita edza domicilo. La rezulto estis, ke oni aplikis la anglan leĝon,
kaj la Junulino de Ateno ricevis treege grandan monsumon; la kompenso ne
estis limiĝita al ŝiaj elspezoj, kiel postulas la greka leĝo.
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Mi citis tiun proceson tiel detale pro du kialoj: unue, por doni al vi ideon
pri la speco de problemo kiun traktas la privata internacia juro, kaj, por tiel
diri, pri la pensmaniero de la fakanoj en tiu juro; kaj due, por montri la
gravecon, en privata internacia juro, de la geedza hejmo, de la edza domicilo.
Se estas demando, se estas dubo, kiu leĝo estas aplikota, ĝenerale estas la
leĝo de la lando en kiu estas la edza domicilo. La rajtoj inter si de geedzoj
ĝenerale dependas de la leĝo de la lando de ilia domicilo, tio estas la lando
pli koncernita.
Nu, mi parolis pri fianĉiĝo; ni nun konsideru la edziĝon mem. Je okazo de
internacia geedziĝo, la soleno de la edziĝo kompreneble efikas por krei la
staton de laŭleĝa geedzeco, sed estas la demando, ĉu edziĝa soleno cn iu ajn
loko, ĉie validas, aŭ en aliaj vortoj, eĉ se la solena ceremonio estas akceptita
kiel sufiĉa en unu lando, ĉu ĝi ankaŭ necese validos kaj efikos en aliaj landoj? Kaj oni povas respondi: Ĝenerale, jes; edziĝo ie ajn, validas ĉie. Estas
kelkaj esceptoj — en juro ĉiam estas esceptoj •— sed ili ne estas tre gravaj,
kaj tiu problemo ne ofte okazas en la praktiko, ĉar kutime antaŭ la ceremonio
la geedzoj igas sin informataj pri la valideco de la solena ceremonio en la
alia lando, kaj se tio necesas, okazas du ceremonioj. La esceptoj de la ĝenerala regulo, ke edziĝo en iu ajn loko, ĉie validas, ne estas multnombraj aŭ
gravaj. Tamen, povas okazi, ke viro kaj virino estas laŭleĝe geedzoj en unu
lando sed ne en alia. Plej ofte tio estas la rezulto de eksedziĝo, aŭ de nuligo
de la geedzeco: kaj se estas vere, ke edziĝo ie ajn ĉie validas, la malo ne
estas vera, eksedziĝo en iu loko, tre ofte ne ĉie validos. Eksedziĝo estas
alia terno; sed mi citos okazon rilate al nuliĝo de edziĝo por montri kia estas
la problemo.
En preskaŭ ĉiuj landoj estas leĝo, ke neplenaĝulo ne rajtas edziĝi sen la
konsento de siaj gepatroj, aŭ de sia kuratoro aŭ de iu funkciulo kompetenta.
Do, preskaŭ ĉiu lando havas leĝon de tiu speco, sed la leĝa rezulto de malobeo al tiu leĝo varias en divcrsaj landoj. En kelkaj landoj edziĝo de neplenaĝulo sen patra aŭ alia konsento estas simpla nulaĵo, ĝi havas nenian
leĝan efikon, tio estas, simple ne estas edziĝo. En aliaj landoj, Francujo ekzemple, la gepatroj de la neplenaĝulo rajtas nuligi la edziĝon, se ili deziras
tion fari, se ili ne faras tion, la edziĝo restas valida. En aliaj landoj, Anglujo
ekzemple, la edziĝo ĉiam validas kaj ne estas nuligebla pro manko de patra
konsento: la neplenaĝulo kiu edziĝas sen patra konsento estas punebla de
kriminala kortumo, ĉar se li efektive sukcesis edziĝi, estas memevidente ke li
trompis la solenantan funkciiston kredigante aŭ ke li estas plenaĝulo aŭ ke li
havas gepatran konsenton. Sed, kvankam li estas punebla pro tiu trompo laŭ
la kriminala leĝo, la edziĝo validas.
Nun vidu ni la rezulton de tiaj diversaj naciaj leĝoj en la privata internacia juro. Por preni ekzemplon — franca neplenaĝulo venas al Anglujo kaj
per ia trompo pri sia aĝo, aŭ eble per falsita patra konsento, sukcesas edziĝi
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kun angla fraŭlino. Pro la trompo, kia ajn ĝi estis, ekzemple malvera deklaro
pri sia aĝo, li estas punebla de angla kortumo, sed eĉ se li estas kondamnata al
puno de angla kriminala kortumo, la edziĝo validas laŭ angla leĝo. Laŭ la
franca leĝo. liaj gepatroj, kies konsenton li bezonis por edziĝo, sed ne ricevis,
rajtas nuligi la edziĝon, kaj ni supozu, ke ili tion faras: ili akiras dekreton de
franca kortumo kiu nuligas la edziĝon. Ĉu ni povas diri ke la edziĝo validas
en Anglujo, sed ne en Francujo? Eble; sed se Francujo estas la geedza domicilo, se la geedza hejmo estas en Francujo, en tiu okazo la dekreto de la
franca kortumo ankaŭ validas en Anglujo: se Francujo estas la domicilo, ĉiuj
dekretoj de francaj kortumoj rilate al tiu edziĝo estas akceptitaj kaj ankaŭ
validas en Anglujo. Sed kontraŭe, se la franca junulo restas en Anglujo kun
sia edzino, se ili akiras edzan domicilon en Anglujo, en Anglujo oni ne rekonas la dekreton de la franca kortumo nuligantan la edziĝon, kaj fakte, la
edziĝo validas en Anglujo sed ne en Francujo. La kialo estas, ke laŭ angla
vidpunkto nur kortumo de la lando en kiu estas la edza domicilo rajtas nuligi
edziĝon, kaj se alia kortumo pretendas fari tion, ĝia dekreto estas simpla
nulaĵo.
Bedaŭrinde estas fakto, ke en kelkaj okazoj ne estas konsento inter la
nacioj pri la kompetenteco de naciaj kortumoj rilate al internaciaj aferoj, aŭ
por esprimi tion en alia maniero; la reguloj de privata internacia juro ne
ĉie estas tute samaj —<la bazaj principoj estas la samaj, sed la aplikado varias,
kaj pro tio oni povas eĉ paroli pri franca privata internacia juro, nederlanda
privata internacia juro, angla privata internacia juro, k.t.p. kun la signifo,
privata internacia juro kiel oni komprenas kaj aplikas ĝin en Francujo, en
Nederlando, en Anglujo respektive.
Estas ĝenerale akceptite, ke ĉiu havas sian propran leĝon, leĝon kiu reguligas la aferojn de la privata vivo, kiel plenaĝo, edziĝo, adopto de infanoj,
disdono de siaj posedaĵoj post la morto, sed ne ekzistas akordo pri tio, ĉu tiu
persona leĝo estu la leĝo de la nacia ŝtato de kiu oni estas ano, aŭ la leĝo de
la domicilo, la lando en kiu oni havas fiksitan hejmon. Kompreneble ofte tio
ne gravas, ĉar, ekzemple, la plimulto de la francoj havas sian domicilon en
Francujo, do ĉiuokaze ilia propra leĝo estas franca leĝo, sed, kiel ni vidis,
en la kazo de franco kiu havas sian domicilon en Anglujo, estas konflikto,
la franca leĝo pretendas reguligi lian privatan vivon, kaj precipe lian edziĝon,
ĉar li estas franco, ano de la franca ŝtato: ankaŭ la angla leĝo pretendas
reguligi tiajn aferojn, ĉar ĝi estas la leĝo de lia domicilo. Internacia konsento
je tiu punkto estas tre dezirinda, sed eble ne havebla, pro diversaj kialoj.
Antaŭ la franca revolucio, ĉiuj landoj akceptis la teorion de la domicila leĝo,
aŭ la teorion de la domicilo, tio estas, ke ĉies persona leĝo estas la leĝo de
lia domicilo, sed en la Franca Civila Kodo, la Napoleona Kodo, Francujo
adoptis la teorion de ŝtataneco anstataŭ la antaŭa teorio de domicilo: do, la
franca leĝo pretendas reguligi la privatajn leĝajn aferojn de francoj, kie ajn
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en la rr.ondo ili loĝas. Kaj dum la deknaŭa jarcento preskaŭ ĉiuj landoj de
E ŭropo sekvis la francan modelon, kun escepto de Svislando, N orvegujo kaj
D anujo. K ontraŭe, Usono, ĉiuj landoj de la B rita Imperio, kaj preskaŭ ĉiuj
landoj de M ez- kaj Sudameriko konservis la teorion de domicilo.
P arte tio estas politika afero? la landoj de enm igrado, la britaj transm araj
regnoj kaj la landoj de la am erika kontinento, preferas la sistem on de domicilo, ĉar laŭ tiu teorio ili p ovas ordigi la vivon de novaj enm igrantoj eĉ
an taŭ ol ĉi tiuj ak iras nov an naciecon. La eŭropaj landoj, precipe Italujo kaj
la landoj de M ezeŭropo, la landoj de elmigrado, preferas la teorion de nacieco,
laŭ kiu ili rajtas daŭre reguligi la privatajn leĝajn aferojn de siaj ŝtatanoj
ekster la landlimoj.
E n tiu rilato estas notinde ke nuntem pe kelkaj em inentaj juristoj francaj
preferus ke F ran cu jo reakceptu la m alnovan sistem on de la dom icila leĝo;
efektive F ran cu jo fariĝis lando de enm igrado, larido en kiu trovis fiksitan
hejmon tre granda nom bro da rifuĝintoj okaze de la rusa revolucio kaj de la
naziaj kaj faŝistaj registaroj en Germ anujo, Italujo kaj aliaj landoj. L a rezulto
de tiaj enm igradoj en F rancujon estas, ke en la aplikado de p riv a ta internacia
juro en F rancujo oni faras pli kaj pli da esceptoj en la teorio de ŝtataneco.
Ekzem ple, laŭ la strikta aplikado de tiu teorio, dum la valido de la hontindaj
N urnbergaj leĝoj en Germanujo, F rancujo devus m alperm esi geedziĝon en
F rancujo inter germ anaj kontraŭnaziaj rifuĝintoj, se unu estas judo kaj la
alia nejudo, ĉar tiaj geedziĝoj estis m alperm esitaj de germ ana leĝo, la leĝo
v alid a laŭ la nacieco. F rancujo ne faris tion. Ĝ i perm esis tiajn edziĝojn. T io
signifis do, ke oni forlasis la striktan aplikadon de la teorio de nacieco, kaj
perm esis escepton. T am en, en la aplikado de la teorio de domicilo, tiaj m alfacilaĵoj n e tre ofte okazas, ĉar la leĝo de la lando en kiu oni h av as fiksitan
domicilon, rajtas reguligi p riv atajn aferojn, ekzem ple edziĝon.
E stas alia grav a afero p ri kiu mi devus ion diri rilate al internaciaj edziĝoj,
kaj tio estas la tiel nom itaj geedzecaj reĝim oj; geedzeca reĝim o estas leĝa
sistemo kiu reguligas la reciprokajn rajtojn de la geedzoj rilate al posedaĵoj.
T iaj sistemoj d iv ersas m ulte en diversaj landoj. E n multaj landoj ankaŭ
diversaj specoj de edziĝaj kontraktoj ekzistas, kiuj permesas al la edzparo
klare indiki siajn rajto jn inter si pri estantaj kaj estontaj posedaĵoj. Se estas
edziĝa kontraktp en internacia edziĝo, estas tre g rav a afero ke oni inform iĝu
ĉu ĝi validos en la du koncernataj landoj, rilate al la enhavo de la kontrakto,
al sia formo, kaj al la kom petenteco de am baŭ geedzoj fari tian kontrakton:
eble ĝi ne v alidos en unu el la du landoj, se unu el la geedzoj estas neplenaĝulo en tiu lando — kaj la laŭleĝa plenaĝo ne estas ĉie la sam a.
Se estas edziĝa kontrakto, kiu estas valid a en la du koncernataj landoj
je la okazo de la edziĝo, laŭ la personaj leĝoj de la geedzoj, kaj kelkfoje se
ĝi n u r estas v alid a laŭ la leĝo de la edzo, tiu kontrakto restos valid a dum la
daŭro de la geedzeco, eĉ se la geedzoj ŝanĝas sian domicilon aŭ ŝtatanecon.
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Tio estas la doktrino de la neŝanĝebleco de la edziĝaj kontraktoj. Do, edziĝa
kontrakto valida je la komenco de la geedzeco ĉiam restas valida en ĉiuj
landoj.
En kelkaj landoj kie tiaj kontraktoj ekzistas, ili estas tre kutimaj, en aliaj
oni tre malmulte uzas ilin, kaj eble estas vere, ke tamen en ĉiuj landoj la pli
multaj personoj edziĝas sen speciala edziĝa kontrakto. Do ĉiuj landoj aŭ
havas regulojn pri la posedajoj de la geedzoj, aŭ ili havas regulon, ke sen
speciala kontrakto, la edziĝo nenion ŝanĝas en la leĝa pozicio de la posedaĵoj de la geedzoj. Ekzistas diversaj sistemoj: antaŭe, ofte ĉiuj posedaĵoj de
la edzino apartenis, jure, al la edzo, kaj eĉ nun en kelkaj landoj, ekzemple
en Germanujo kaj Svisujo, la edzo rajtas ĝui kaj administri la posedaĵojn de
la edzino; tamen en tiuj landoj estas esceptoj al tiu regulo, ekzemple koncerne monon gajnitan de la edzino per aparta laboro aŭ komerco. Alia sistemo, kiu estas la leĝa sistemo en Nederlando kaj Portugalujo, estas ke la
geedzoj fariĝas komunaj posedantoj de la posedaĵoj de ambaŭ: en juro, la
posedanto de la posedaĵoj de la edzo aŭ de la edzino estas simple la edzparo.
Kaj en aliaj landoj, en Anglujo kaj en multaj Mezeŭropaj landoj, la edziĝo
ne havas ian leĝan efikon rilate al la posedaĵoj: nek la edzo, nek la edzino
havas ian rajton al la posedaĵoj de la alia.
Je okazo de internacia geedziĝo, se ne estas aparta edziĝa kontrakto, la
sistemo de la leĝo de la edzo estas aplikenda, sen konsidero pri tio, ĉu ĝi
estas pli aŭ malpli favora al la edzino ol ŝia antaŭa persona leĝo. Virino kiu
edziniĝas kun eksterlandano devas akcepti la leĝon de lia domicilo. Sed estas
notinde, ke ĝenerale, se la geedza paro ŝanĝas sian domicilon iom da tempo
post la edziĝo, tio ankaŭ povas ŝanĝi la geedzecan reĝimon: ekzemple, se
nederlanda geedza paro akiras domicilon en Anglujo, tio kaŭzus tro da malfacilaĵoj se oni klopodus apliki la nederlandan komunecon de posedaĵoj en
Anglujo, ĉar tiu sistemo estas nekonata en Anglujo. Tamen, oni akceptus la
fakton en Anglujo ke la nederlanda juro efikis en Nederlando, kaj oni lekonus
la komunecon de posedaĵoi pri tiuj posedaĵoj, kiujn la paro posedis kiam ili
venis en Anglujon. Sed por posedaĵoj akiritaj en Anglujo post la ŝanĝo de
domicilo, oni aplikus la anglan leĝon. Estas tre konsilinde, do, je ŝanĝo de
domicilo, ke oni informiĝu pri la leĝo de la lando en kiu oni loĝas, kaj ĉu
estas dezirinde kaj permesate, ke la geedzoj faru novan kontrakton inter si,
ĉar la problemoj kiuj okazas en tiu rilato plej ofte okazas nur post la morto
de unu el la geedzoj, kiam oni disdonas la posedajojn. Kaj se ne estas nova
kontrakto, postedziĝa kontrakto aŭ testamento, eble la laŭleĝa disdono de
posedaĵoj tre malsimilas al tiu laŭ la leĝo de la lando, kiu estis la domicilo
kiam okazis la edziĝo.
Tiu temo, la juraj efikaĵoj kaj rezultoj de internaciaj edziĝoj, estas malfacila kaj malsimpla, sed mi esperas ke mi diris sufiĉon por ke vi havu ian
ideon pri la problemoj kiujn traktas la juristoj kies fako estas la privata internacia juro, problemoj kaŭzitaj de la malsimileco de la diversaj naciaj leĝoj.
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PRI STATISTIKAJ MISKONKLUDOJ
de D ocento D-ro O L A V R E IE R S0L ,
Prelego en Internacia Somera Universitato, Parizo, 1950.
S tatistikaj metodoj estas uzataj pli kaj pli en multaj sciencoj, en diversaj
natursciencoj, en sociaj sciencoj, en medicino kaj psikologio. E n kreskanta
am plekso statistika m aterialo kaj statistikaj konkludoj estas uzataj kiel bazo
de politikaj decidoj. Argumentoj de statistika n atu ro estas uzataj pli kaj pli
en politikaj diskutoj.
L a statistikaj asertoj farataj ofte estas falsaj a ŭ nefidindaj, p arte pro tio ke
tiuj kiuj faras la asertojn, ne havas sufiĉan konon pri statistikaj m etodoj, kaj
p arte pro tio ke ili ne h av as sufiĉan konon pri la realaj cirkonstancoj kiuj
estas interligitaj kun la fenomeno pri kiu oni fara s la aserton. T ie ĉi mi pritraktos statistikajn konkludojn kiuj estas falsaj laŭ m etoda vidpunkto. T ia jn
konkludojn mi volas nomi statistikaj m iskonkludoj.
T re ofta tipo de m iskonkludo estas ke oni faras ĝeneralan konkludon bazitan sur tro malgranda norobro da observoj. S upozu ke oni ĵetas m oneron
trifoje kaj ke la bildflanko/ turniĝas supren ĉiujn tri fojojn. N i ĉiuj kom prenas
ke el tio oni ne po v as konkludi ke la bildflanko ĉiam turniĝos supren se oni
daŭrigos la ĵetadon. O ni eĉ ne povas konkludi ke la probablo de la bildflanko estas pli granda ol la probablo de la alia flanko de la m onero. E n la
ĉiutaga v ivo tam en ofte o k azas ke oni faras ĝeneralajn konkludojn el tia malgranda nom bro d a observoj, aŭ alm enaŭ ke oni faras ĝeneralajn konkludojn
el tro malgranda nombro d a observoj.
Kelkaj kritikantoj de E sp eranto diris ke la pluralaj finaĵoj (-aj kaj -oj) en
E sp eran to estas maTbelaj a ŭ ke ili faras m alplaĉan im preson su r la okulojn de
leganto de E speranto-teksto. T iu aserto evidente ne estis p ensata kiel aserto
sole pri la gusto de la hom o kiu faras la aserton, ĉar la gusto de unu hom o
ja ne po v as esti u zata kiel argumento en la diskuto pri m ondlingvaj problemoj. La aserto d evas esti statistika, aserto pri la gusto de la plej msultaj homoj.
Sed mi neniam vidis ke iu el la kritikantoj diras kiom da homoj li dem andis
pri la beleco a ŭ la m albeleco de la pluralaj finaĵoj aŭ ĉu li entute dem andis
iun ajn.
C etere ne sufiĉas dem andi grandan nom bron da hom oj. O ni ankaŭ devas
zorgi ke homoj de diversaj tipoj troviĝu en la aro da homoj al kiuj oni direktas la dem andojn, precipe ke la diversaj lingvaj grupoj de la m ondo estu
reprezentataj.
Parenteze ni po v as rim arki ke ne n u r la unua im preso kiun faras la pluralaj
finaĵoj estas grava, sed an k aŭ la im preso kiun ili faras post alkutim iĝo.
N i konstatis ke ĝeneraligo povas esti falsa eĉ se la nom bro da observoj
estas sufiĉe granda. Konsideru ni alian ekzemplon. E n la jaro 1936, an ta ŭ la
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elekto de la prezidanto de Usono, la revuo Literary Digest faris provelekton
por antaŭdiri la rezulton de la elekto. Por fari tion la revuo elsendis balotilojn al pli ol dek milionoj da homoj en Usono. E1 la voĉoj prezentitaj en la
provelekto 40.9 elcentoj estis por R o o s e v e l t . La elekto mem montris
60.7 elcentoj por Roosevelt. La kaŭzo de tiu malpreciza antaŭdiro estis ke la
plej multaj homoj al kiuj Literary Digest sendis balotilojn, estis elektitaj el
telefonadresaroj kaj listoj de posedantoj de aŭtomobiloj. Tial la frakcio de
homoj de la ekonomie malsupra klaso estis multe pli malgranda en la aro da
homoj partoprenantaj la provelekton ol en la tuta voĉdonrajta loĝantaro de
Usono. Kaj la elcento de voĉoj por Roosevelt estis plej granda en la malsupra klaso.
Kiam oni eltiras parton el statistika amaso por tiri el ĝi konkludojn pri la
tuta amaso, la parto estu nomata specimeno. En la ekzemplo ĵus konsiderita la
aro da homoj kiuj partoprenis en la provelekto de Literary Digest estis specimeno el la tuta voĉdonrajta loĝantaro de Usono. En tiu ĉi kazo la specimeno havis alian konsiston ol la tuta amaso; tial ne estis permeseble tiri el
ĝi konkludojn pri la tuta voĉdonrajta loĝantaro.
Se specimeno estas elektita en tia maniero ke estas permeseble tiri konkludojn el ĝi pri la tuta amaso, la specimeno estu nomata reprezenta speci~
meno. En kiu maniero oni povas elekti reprezentan specimenon? La respondo,
kiu povas ŝajni stranga por nestatistikisto, estas ke la plej sekura maniero
estas loterimaniera elekto. Plej ofte tamen estas prefereble unue dividi la
tutan amason en grupojn kiuj estas pli homogenaj ol la tuta amaso, kaj poste
uzi loterimanieran elekton en ĉiu grupo. Oni tiam povas kalkuli la probablan
diferencon inter elcento aŭ alia grando en la tuta amaso kaj la responda elcento aŭ alia grando en la specimeno.
Ni konsideru kelkajn ekzemplojn de tria tipo de miskonkludo.1)
Oni faris studon pri la nombro da horoj uzataj de lernantoj por lerni la
lecionojn kaj la gradigaj notoj, kiujn ili ricevis en la lernejo. Dividante la
infanojn en du grupojn laŭ la tempo uzata por lerni la lecionojn, oni trovis
ke la grupo kun la pli longa tempo de preparado montris la malpli bonajn
rezultojn. Cu oni el tio devas konkludi, ke oni devas admoni la infanojn uzi
pli mallongan tempon por la lernado de la lecionoj, por ke ili montru pli
bonajn rezultojn en la lernejo? Evidente ne. La ĝusta interpreto de la rezultoj
estas, ke la pli inteligentaj infanoj uzis pli mallongan tempon por la lernado
de siaj lecionoj, kaj ke ili malgraŭ tio montris pli bonajn rezultojn en la
lernejo. Alivorte, la observita interligo inter tempo de preparado kaj rezulto
en la lernejo ne estas rekta, sed malrekta interligo, en la maniero ke kaj tempo
de preparado kaj rezulto en la lernejo estas interligitaj kun la inteligento
de la lernantoj. Por eviti miskonkludon oni povas dividi la lernantojn en
i) La tri sekvantaj ekzemploj estas ĉerpitaj el sveda lernolibro pri statistiko: „Praktisk statistik”. de H o f s t e n.
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grupojn laŭ la inteligento. En grupo de lernantoj kun preskaŭ sama inteligento ni atendas trovi, ke la rezultoj en la lernejo estas des pli bonaj ju pli
longa estas la tempo de preparado.
La rusa statistikisto Ĉ u p r o v prezentis la jenan ekzemplon: La rusa fajrostatistiko montris, ke la fajroj ĉe kiuj fajrobrigadoj partoprenis en la estingado estis multe pli detruantaj ol aliaj fajroj. Ĉu ni el tio devas konkludi ke
la detruoj de fajroj malkreskus, se oni forigus la fajrobrigadojn? Denove tio
estus miskonkludo. La klarigo estas ke fajrobrigadoj ekzistis nur en urboj kaj
grandaj vilaĝoj, kie la fajroj malgraŭ la laboro de la fajrobrigadoj povis
estiĝi multe pli ampleksaj ol en la kamparo, kie la domoj estis pli disigitaj.
En la sekvanta ekzemplo ni uzos la vorton mortokvociento. La mortokvociento estas difinita kiel frakcio, en kiu la denominatoro estas la nombro
de homoj en iu grupo, kiuj apartenas al certa aĝogrupo, ekzemple la nombro
de homoj en la grupo kies aĝo estas inter 40 kaj 45 jaroj, kaj kie la numeratoro estas la nombro de tiuj el ili, kiuj mortas dum la sekvanta jaro.
En angla statistiko de certa periodo oni trovis ke la mortokvociento de
123 000 pastroj estis 2,06 elcentoj kaj ke la mortokvociento de 192 000 fervojistoj estis 1,28 elcentoj. Ĉu ni el tio devas konkludi ke la fervojista profesio
estas pli sana ol la profesio de pastro, aŭ ke juna homo havas pli grandan
ŝancon ĝui longan vivon se li elektas la fervojistan profesion ol se li elektas
la pastran profesion? Ke oni ne povas fari tiajn konkludojn iĝas klare, kiam
oni dividas la grupon de pastroj kaj la grupon de fervojistoj en subgrupojn
laŭ la aĝo. Oni tiam ekhavas la jenan tabelon:
Pastroj
Aĝo

Nombro
de
personoj

25-35 jaroj ...
35-45 .........
45-55 .........
55-65 .........
65.........
Entute ......

21000
29000
29000
22000
,22000
123000

Fervojistoj

Nombro Morto- Nombro Nombro Mortokvociento
kvociento
de
de
de
en
en
mortoj elcentoj
personoj mortoj
elcentoj
0.22
46
284
69000
0.41
90
0.31
52000
256
0.49
218
0.Z5
39000
423
1.08
490
2.23
559
22000
2.54
1690
7.68
10000
936
9.36
2534
2.06
192000
2458
1.28

Ni vidas ke en ĉiu aĝogrupo la fervojistoj havas pli grandan mortokvocienton ol la pastroj. Sed inter la pastroj estas pli granda frakcio da maljunaj homoj, kaj la maljunaj homoj havas pli grandan mortokvocienton ol la
junaj homoj. Tio klarigas kial la mortokvociento en la tuta grupo de pastroj
tamen estas pli granda ol la mortokvociento en la tuta grupo de fervojistoj.
La ekzemploj, kiujn ni prezentis montras, ke se oni trovas statistikan interligon inter du faktoroj, oni devas demandi sin ĉu tiu interligo estas rekta aŭ
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ĉu ĝi estas malrekta, kaŭzita de interligo inter ĉiu el la du faktoroj kun tria
faktoro. Se oni suspektas la lastan kazon, oni devas en iu maniero elimini
la influon de la tria faktoro. Unu metodo por tia eliminado estas ke oni dividas la statistikan amason en plurajn partojn laŭ la grando de la tria faktoro,
tiel ke en ĉiu de la partoj la tria faktoro estas preskaŭ konstanta. Sed tiu
divido faras la komparatajn grupojn pli malgrandaj, kaj ili povas iĝi tiel malgrandaj ke oni pro tiu kaŭzo ne povas tiri iun ĝeneralan konkludon el ili.
Ekzistas ankaŭ aliaj metodoj por eliminado de la influo de la tria faktoro. La
eliminado de konfuzantaj faktoroj tamen estas tre malfacila problemo kiam
oni, kiel en la antaŭaj ekzemploj, analizas fenomenojn kiuj estiĝis ekster la
influo de la sciencisto. Pli multe favora estas la situacio kiam oni povas fari
eksperimentojn. En la lastaj dudek jaroj la statistikistoj kreis ampleksan teorion pri planado de eksperimentoj, kiu interalie celas eviti tiajn miskonkludojn
kiajn ni ĵus priparolis.
Jen ekzemplo de kvara tipo de statistika miskonkludo. Ni prezentas en la
sekvanta tabelo mortokvocientojn (en elcentoj) de fraŭloj kaj edzoj laŭ la
norvega mortostatistiko de la jaroj 1921—1930.
Mortokvociento de
Aĝo en
jaroj
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75

fraŭloj

edzoj

0.40
0.64
0.74
0.83
0.90
1.05
1.26
1.71
2.12
2.73
4.05
6.28

0.23
0.25
0.32
0.37
0.44
0.53
0.69
0.93
1.35
2.07
3.04
4.83

La tabelo montras ke en ĉiu aĝogrupo la mortokvociento de fraŭloj estas
multe pli granda ol la mortokvociento de edzoj. E1 tio ŝajnas ĝuste konkludi
ke la edziĝo bone influas la sanon kaj plilongigas la vivon. Tamen ne estas
ĝuste tiri tiun konkludon el la statistiko prezentita.
Ni faru la jenan hipotezon:
Hipotezo A: La edziĝo ne havas iun influon sur la sanon. La elcento de
viroj en ĉiu aĝogrupo, kiuj edziĝas, estas multe pli granda inter sanemaj viroj
ol inter malsanemaj viroj.
Se hipotezo A estas ĝusta, tiam en ĉiu aĝogrupo la grupo de fraŭloj eu-

14
havas pli grandan elcenton de malsanemaj viroj ol la grupo de edzoj, viroj,
kiuj ne tial estas malsanemaj ĉar ili restis fraŭloj, sed viroj kiuj restis fraŭloj
ĉar ili estis malsanemaj. T ial hipotezo A sufiĉas por klarigi la diferencojn
inter la mortokvocientoj de fraŭloj kaj edzoj. Sed ni trovas ke la statistiko
prezentita en la lasta tabelo ankaŭ akordiĝas kun ĉiu el la sekvantaj hipotezoj:
Hipotezo B: La edziĝo bone influas la sanon. La decido edziĝi ne dependas
de la sanstato de la viro.
Hipotezo C: La edziĝo bone influas la sanon. La edziĝemo estas pli granda
inter sanemaj ol inter malsanemaj viroj.
La statistiko prezentita do ne montras ĉu la kaŭza interligo estas en unu
direkto aŭ en la kontraŭa direkto, aŭ ĉu ĝi estas en ambaŭ direktoj samtempe.
T io kion ni diris, tamen, ne malestigas la eblecon, ke oni el alispeca statistika
materialo povas tiri konkludojn pri la direkto de la kaŭza interligo.
M i fine p ritraktos statistikan studon pri la lernado de E speranto, studon
kiu estas publikigita en la broŝuro E n keto pri internacia helplingvo, eldonita
de la S veda Esperanto-Federacio laŭ peto de la U niversala E speranto-A socio.
L a esplorado estis kondukata de profesoro B o v e t, tiam a direktoro de la
ln stitu to J. J. R ousseau. Li preparis testojn por uzo je la fino de Esperantokursoj, kaj tiuj testoj estis uzataj de kursgvidantoj en diversaj landoj. O ni
ricevis entute 1738 taŭgajn testaĵojn, plenigitajn en 84 kursoj en 15 diversaj
landoj. P er la testoj ĉiu lernanto estis gradigata. O ni notis la elcenton de
ĝustaj respondoj de ĉiu lernanto. La kom paroj inter diversaj grupoj estis
farataj pere de la centraj valoroj de la individuaj elcentoj en la grupo. *)
La kursoj estis diversaj en pluraj rilatoj. Ili okazis, kiel jam dirite, en 15
diversaj landoj, kaj la partoprenantoj havis diversajn gepatrajn lingvojn. E n
62 kursoj la Ĉ e-m etodo estis uzata, en 22 kursoj aliaj m etodoj. 11 kursoj
estis p o r infanoj, 4 kursoj por gejunuloj kaj 69 kursoj por plenaĝuloj. E n
39 kursoj la lernantoj bone sciis alian frem dan lingvon (aŭ aliajn frem dajn
lingvojn). E n 20 kursoj la lernantoj antaŭe nur vizitis elem entajn lernejojn,
en 11 kursoj m ezajn lernejojn, en unu kurso superan lernejon, kaj en 52 kursoj diversaj gradoj de instruiteco estis m iksitaj. L a nom bro de lernantoj en la
kursoj variis de 2 ĝis 64. K elkaj kursoj estis gvidataj de em inentaj E sperantoinstruistoj, aliaj ne.
E n la studo oni provis tiri konkludojn pri la efiko de ĉiu el la faktoroj
menciitaj escepte de la kapableco de la instruistoj. Ni volas speciale konsideri
la kom paron in ter lernantoj kun diversaj gepatraj lingvoj. L a tabelo por tiu
kom paro estas dividita laŭ instrumetodo kaj laŭ aĝo. N i nur konsideros la
rezultojn en Ĉe-m etodaj kursoj por plenaĝuloj. T io estis la plej granda grupo
inkluzivante 54 el 84 kursoj. P or ĉiu grupo de lernantoj kun iu g ep atra lingvo
x) La centra valoro de aro da nombroj estas la nom bro kiu estas en la
mezo kiam la nombroj estas ordigitaj laŭ la grando. E kzem ple la centra
valoro de la nombroj 80, 81, 82, 85 kaj 90 estas 82.
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oni trovis la centran valoron de la elcentoj de ĝustaj respondoj de la in*
dividuoj en la grupo. Tiuj centraj valoroj estas prezentataj en la sekvanta
tabelo:
Gepatra
Centra
lingvo
valoro
Angla .......................................................... 95
Rusa .............................................................. 92.50
Juda .............................................................. 92.50
Pola .............................................................. 87.50
Ĉeĥa .............................................................. 86.25
Germana ...................................................... 85.62
Nederlanda ................................................. 82.50
Hispana ..................................................... 81.25
Franca .......................................................... 78.75
Estona .......................................................... 78.75
Latva .......................................................... 77.50
Sveda .......................................................... 76.25
Finna .......................................................... 72.50
Kataluna ..................................................... 61.25
Norvega ...................................................... 56.75
E1 tiu statistiko la broŝuro interalie tiras la jenan konkludon: ,,Slavoj kaj
judoj pli bone sukcesas en studado de Esperanto, same kiel, laŭ faritaj spertoj, en studado de naciaj lingvoj.” Ni ekzamenu la enhavon de tiu aserto.
Temas evidente pri la meza kapablo por lernado de Esperanto en diversaj
samlingvanaroj. La aserto ankoraŭ estas iom malpreciza. Malrigardu ni tamen
la malprecizaĵojn de la aserto por ne turni atenton for de la ĉefaj konsideroj.
Por ke oni el observoj povu tiri konkludojn pri la meza lernokapablo por
Esperanto en diversaj samlingvanaroj, estas unue necese ke oni estigu reprezentajn specimenojn el la diversaj samlingvanaroj. Due estas necese ke la
mezaj kondiĉoj de lernado estu la samaj en la diversaj samlingvanaroj. Ŝajnas
ke neniu el tiuj du postuloj estas kontentigita en la kazo kiun ni konsideris.
Oni do ne povas scii ĉu la observitaj diferencoj inter la diversaj samlingvanaroj estas kaŭzitaj de la diversaj gepatraj lingvoj aŭ de ecoj de la homoj
apartenantaj al la diversaj samlingvanaroj aŭ de aliaj faktoroj. La kaŭzo de
la diferencoj povas esti ke la testitaj lernantoj de unu samlingvanaro estis pli
inteligentaj kompare kun la meza inteligento en tiu samlingvanaro ol la testitaj lernantoj de alia samlingvanaro estis kompare kun la meza inteligento
en tiu alia samlingvanaro. Aŭ la kaŭzo povas esti ke en unu grupo estis
malgrandaj klasoj, en alia grupo grandaj klasoj; aŭ ke en unu grupo oni
havis eminentajn instruistojn, en alia ne; aŭ ke en unu grupo la kono de
fremdaj naciaj lingvoj estis pli granda ol en alia grupo. En la broŝuro ankaŭ
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estas dirite post la citaĵo kiun mi jam prezentis: ,,La diferenco inter la ceteraj
venas ankaŭ parte de aliaj faktoroj ol la gepatra lingvo, kiel montras niaj
aliaj rezultfolioj." Sed kiel oni scias ke la diferenco inter la ceteraj nur parte
kaj ne tute venas de aliaj faktoroj? Kaj kiel oni scias ke la pli bonaj rezultoj
de judoj kaj slavoj ne venas de aliaj faktoroj?
Mi ankaŭ volas rimarki ke eventualaj diferencoj inter lerteco en lingva
lernado de diversaj popoloj estas tute malgrava de la vidpunkto de la Esperanto-movado. Aliflanke estas grave scii la rilaton inter la tempo bezonata
por lerni naciajn lingvojn kaj la tempo bezonata por lerni Esperanton. Esplorado de tiu demando estis farata en New York, Usono, en kunlaboro
inter IALA (International Auxiliary Language Association — Asocio de Internacia Helpa Lingvo) kaj Teachers CoIIege en Columbia llniversitg. La
laboro estis gvidata de la fama psikologo kaj pedagogiisto E. L. T h o r nd i k e. Resumo de la esplorado estis publikigata en la jaro 1933. Oni trovis
interalie ke la tempo bezonata por lerni la francan lingvon estas kvinfoje pli
granda ol la tempo bezonata por lerni Esperanton egale bone. La lernantoj
en tiu studo havis la anglan lingvon kiel gepatran lingvon. Estus dezirinde fari
similajn esplorojn kun lernantoj kiuj havas aliajn gepatrajn lingvojn.

622.35 : (497.1)
MALKOVRO DE KLASIKEPOKAJ SUBTERAJ STONMINEJOJ
SUR DALMATIAJ INSULOJ CE KORCULAi) *)
de MARINKO ĜIVOJE.
En la ŝtonozaj regionoj, kiuj grandparte konsistigas Jugoslavion, la ŝtono
akompanas la homon ĉiupaŝe de la lulilo ĝis la tombo, estante multflanke uzata
(urbomuroj, fortikaĵoj, cisternoj, havenoj, monumentoj, tombmonumentoj kaj
eĉ tutaj urboj kaj vilaĝoj, precipe ĉe la marzono). Tiu potenca kaj impona
„ŝtonkulturo" devenas jam el antikvaj epokoj.
En la klasika tempo sur la teritorio de Jugoslavio oni hakis la ŝtonon plurloke. Pri kelkaj el tiuj ŝtonminejoj (Tragurium, Corcgra) ni ekscias de la klasikaj aŭtoroj2); pri la aliaj atestas la konservitaj ŝtonminejoj kun videblaj
postsignoj de ŝtonekspluatado aŭ eĉ surloke postrestintaj monumentoj (insulo
Braĉ3), Gornje Vrapĉe apud Z agreb4)). Laŭ la tradicio la ŝtono estis ekspluatata en antikva tempo ankaŭ en la ĉirkaŭaĵo de Pula (Istrio), sur la monto
Jeremija super la vilaĝo Curiĉi (Montenegro); poste en S-ta Vid apud Vitanje
kaj Ŝmartno apud Slovenska Bistrica (Slovenujo) 5), proksime de Mitrovica
kaj Bijele stijene apud Hrastovice en la proksimaĵo de Petrinja (Kroatujo) ®);
) Ĉiuj notoj sub la fino de la artikolo p. 23 kaj 24.
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en la ĉirkaŭaĵo de Nemiĉ planina kaj Tara (Bosnio) "); en Fruŝka gora kaj
Srebrenica (Serbujo). Tamen nuntempe en la plimulto de la cititaj lokoj ni
trovas neniajn, eĉ ne etajn, postsignojn de la tiutempa ŝtonekspluatado. Tipajn
kaj instruajn postsignojn de klasikepokaj ŝtonminejoj mi konstatis antaŭ nelonge
sur tri insuletoj (Vrnik, Sutvara, Kamenjak) kuŝantaj apud la orienta flanko de
la insulo Korĉula en Dalmatio.
Kion diras la fontindikoj?
Serĉantĉ pri bonkvalita ŝtono por konstruado en Dalmatio jam la Romianoj
(kaj eble ankaŭ malnovgrekaj koloniigintoj) malkovris en la ŝtono de Korĉula
unuarangan konstrumaterialon. La ekspluaton de blanka ŝtono sur ĉi tiu insulo
dum la Romia Imperio evidente pruvas P s e u d o-S c y m n o s en Periegesis,
poezia verko el la 2-a aŭ 1-a jrc. antaŭ nia erao, kiun mi citas en la latina traduko:
„Et Corcyra atra, habitant coloni quam Gnidi
Haec continet regio paludem amplissimam,
Lapillus apud hos est, lychnitem quam vocant” 8).
Verŝajne en la ŝtonminejoj ne laboris tiutempe nur enlandaj ŝtonhakistoj,
sed ankaŭ multaj romiaj sklavoj, precipe dum la persekutadoj de kristanoj en
Salona. Pri tio ni trovas pruvon ĉe la historiisto de la 13-a jrc. Tomaso A r k id i a k o n o el Split en Historia Salonitana Cap. 4: „Tunc Dioditianus tale
moderamen sue uoluit adhibere seuvitie, dans legem, ut qui nollet a christiana
cultura recedere, non ut prius statim capite plecteretur, sed bonis omnibus expoliatus ad diuersa metalla et ad fodiendas arenas exul patria dampnaretur.” 9)
Surbaze de tiu ĉi citaĵo la historiisto F a r l a t i (1690—1773), parolante
pri la krueleco de D i o c l e t i a n u s , skribas, ke tian devigan laboron oni
praktikis ankaŭ en la ŝtonminejoj de Korĉula. A1 tia peniga laboro la imperiestro
Diodetianus kondamnis verŝajne tiujn, kiuj ne volis rezigni pri kristanismo,
anstataŭigante tiamaniere la ĝistiaman mortpunon per la pli milda puno: deviga
laboro en la subtera mondo10).
La loka historiisto Antonio P a u 1i n i 11) kunligas kun la priparolataj ŝtonminejoj la ruinojn de la kvarangula konstruajo sur la marbordo de la apuda
vilaĝo Lumbarda, konstruita laŭ la konstrutekniko opus reticulatum, asertante,
ke probable temas pri ergastulum, t.e. pri laborejo por malliberigitoj. Mi nur
citis la opiniojn de kelkaj historiistoj, sen ia ajn komentario.
Ciukaze ni havas sufiĉe fortajn argumentojn por la aserto, ke la ŝtonminejoj
de Korĉula estis uzataj jam delonge. Ke tie oni ne sole hakis sed ankaŭ formtranĉis kaj prilaboris ŝtonon pruvas la malnov-kristana epitafo trovita sur la
nord-okcidenta bordo de la insuleto Vrnik, kiun F. R a d i ĉ metas en la 5-an
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jrc.12). Sendube la plej forta argumento por la aserto pri ekspluatado de ĉi
tiuj ŝtonminejoj dum la klasika epoko estas la klaraj postsignoj malkovritaj sur
la insuletoj Vrnik, Sutvara kaj Kamenjak, troviĝantaj en la proksimo de la
urbeto Korĉula (fig. 1).

Fig. 1. Situo de la
klasikepokaj
ŝtonminejoj sur la
insularo de Korĉula.

La situo kaj grandeco 13).
La p ritrak tataj insuletoj situas en la insularo de Korĉula, apud la orienta
parto de la ĉefinsulo, tie kie ĝi tiom alproksimiĝas al la duoninsulo Peljeŝac, ke
ilin ap artig as n u r 2-3 km larĝa m arstrio. P ro tia situo estas tute nature, ke
la konstruŝtono el la cititaj insuletoj vekis intereson ĉe la Romianoj, ĉar la senp era proksim eco al tiutem pe bone trafikata m arvojo estis granda av an taĝ o por
la transporto de la k o n stru m aterialo 14) .
L a insuleto V rn ik, posedanta la plej m alnovan ŝtonhakistan tradicion, estas
la sola lo ĝ ata (55 enloĝantoj kun nur 4 familiaj nom oj). ĉ i a areo estas proksimume 0,30 km 2 kaj la alteco super la m arnivelo nur 50 m etroj.
S u tva ra kuŝas oriente de V rnik je distanco de 1,5 km. Ĝia areo estas 0,15 km2
kaj la alteco super la m arnivelo 36 m. S ur tiu ĉi insuleto troviĝas la ruinoj de la
m alnov-kristana preĝejeto S -ta B arbara.
K am enjak kuŝas nord-okcidente de la insuleto V rnik, en la distanco de proksimume 300 m etroj. Ĝi estas ovala, 0,05 km2 g ran d a kaj kuŝos 14 m super m aro.
S ur tiu ĉi insuleto laŭ informo de V . V . V u k a s o v i ĉ 15), oni trovis en 1886
antaŭhistorian ŝtonm artelon.
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Sur la insuleto V rn ik konserviĝis ĝis la hodiaŭa tago klasikepoka kavoform a
su b tera ŝtonrom pejo n u r unuloke, post la domo n-ro 14. La interno de la subtera k av o estas presk aŭ tute superŝutita de ŝtonaj forĵetaĵoj kaj oni ne povis
akiri im agon kaj k laran envidon en la ŝtonm inejan teknikon tiutem pan. L aŭ diro de la m aljuna m ajstro pri ŝtonhakado Boĵo F a b r i s-N a d e, dum lia infan aĝ o tiaj grotoj resp. duongrotoj estis troveblaj sur 5 lokoj de la insuleto.
U nu flan k e p ro plu a ŝtonhakado, aliflanke pro am asigo de ŝtonforĵetaĵoj, tiuj
trovlokoj m alaperis.
S u r la alia insuleto S u tva ra, su r tri lokoj konserviĝis m odela ekzem plo de
ekspluatado de ŝtono p er tiea m ineja m etodo de subtera elfoso: tuj apud la m aro
kaj sur d u lokoj en la mezo de la insuleto (fig. 2 ) . S urbaze de tiaj bone konservitaj restaĵoj ni p o v as rekonstrui la m anieron de la ŝtonrom pado en la klasika
epoko, k iu poste estis tute forlasita ĉi tie, kaj probable ankaŭ aliloke.
S u r la insuleto K arr.enjak ne konserviĝis tiaj profundaj subteraj kavaĵoj (groto j), sed n u r m alprofundaj kavaĵoj, havantaj tam en la sam an devenon kiel tiuj
de la ĝis n un p riparolitaj insuletoj. S ur la patinitaj m uroj de la forlasitaj ŝtonrompejoj mi trovis enĉizitan latin an surskribon aŭ nu r unuopajn vortojn aŭ
literojn, kiuj d atiĝas el 1586 kaj 1691.

La maniero de ŝtonhakado dum la klasika epoko.
S kribaj inform oj p aro lan taj pri la m aniero de ekspluatado de la klasikepokaj
ŝtonrom pejoj estas tre m alabundaj. T ia l la ŝtonrom pejoj mem, kune kun eventualaj restaĵo j k onsistantaj el nefinitaj kolonoj, kapiteloj kaj ilaro, donas la
plej b o n an respondon al la dem ando.
Sam e kiel la nuntem po tiel an k aŭ la klasika epoko konas am baŭ teknikojn
de ŝtonekspluatado: la surteran (eksteran) kaj la subteran (g alerian ). L a plej
k o n ata su b tera ŝtonm inejo troviĝis sur la insulo Paros, kie oni elprenis t.n.
bjchnites. Pri la m aniero de la tiutem pa ŝtonrom pado ni ekscias el la egiptaj
ŝtonrom pejoj apud S y e n a (A su an ). Se ni forigas la nuntem pan m eĥanikon, la
procedo estas simila al la tiam a, sed tam en ne tute egala. P ri tiu ĉi dem ando
okupiĝis H. B 1ŭ m n e r 16) kaj J. D u r m 17).
Unue -— laŭ la priskribo de B 1 ŭ m n e r — oni konsideris la strukturon de
ŝtono kaj la d irekton de ŝtonvejnoj kondiĉantaj la rom pdirekton. P ost tio oni
signis la dim ensiojn de la d ehakota ŝtonbloko. T ia m oni sur unu flanko enĉizis
p er ĉizilo a ŭ m etala segilo profundan sulkon, kaj sur la alia oni entranĉis aron
d a k v aran g u laj truoj (ĉ. 5 x 5 x 2 cm3). E n la tru o jn oni enigis kojnojn el fero
a ŭ el seka ligno kaj enbatis ĉiujn sam m ezure. L a enbatitajn lignajn kojnojn oni
surverŝis per akvo. Ĉi lasta procedo havis sian av an taĝ o n , ĉar la ŝvelintaj kojnoj
estigadis ĉie eg alan prem on kaj tiam aniere m alhelpis la difektiĝon de la konstrumaterialo, kaŭzita de nedezirinda rom po ĉe la flanko.
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B 1 ŭ m n e r mencias du specojn de segiloj: kun kaj sen dentoj. La malmolan
ŝtonon oni tranĉis per sendenta segilo tiamaniere, ke la segilon oni konstante
malsekigis per akvo saturita de kvarca sablo. La probableco de la ekzisto de
denthavaj segiloj destinitaj al la tranĉado de mola ŝtono, estas malgranda. Plin i u s 18) mencias, ke dum lia tempo oni trovis taŭgan sablon por tiu celo sur
la Adriatika marbordo (kie ni ne scias), sed ĝi estis malfacile akirebla, ĉar
trovebla nur dum la forfluo.
Kian rezulton ni ĉerpas el la stonrompejoj de Korĉula?
Laŭ la ĝisnunaj esploroj, ŝajnas ke dum la klasika tempo sur la insularo
de Korĉula la ŝtono estis hakata ekskluzive per la mineja metodo de la subtera elfosado, ĉe kiu oni ne forprenas la ŝtonaĉon t.e. la plej supran, malbonkvalitan ŝtontavolon, sed oni lasas ĝin netuŝita, kiel montras klare nia bildo
(fig. 2). Verŝajne oni tion praktikis tial, ĉar surtiuj ĉi insuloj la korodita ŝtontavolo dikas 1«—4 metroj, kaj la forigado de tiom dika ŝtonmaso sen la uzo de
eksplodaĵo postulis multan penon kaj prenis multan tempon. Pro tio oni ko-

Fig. 2.

Klasikepoka ŝtonrompejo sur la insuleto Sutvara.

mencis dehaki la ŝtonblokon sub la korodita ŝtontavolo, kaptante la kompaktan
kaj fortikan ŝtontavolon.
Sur tiuj ĉi insuloj oni seninterrompe ekspluatis la ŝtonon de jarcento al jarcento ĝis la hodiaŭa tago. En la mezepoko, precipe post la malkovro de pulvo,
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sendube oni tute forlasis ĉi tie la subteran teknikon kaj ekuzis la surteran (eksteran). Laŭ tiu, la vertikale fortranĉita kaj patinita rokaro (fig. 3), kiu sur la
insuleto Vrnik superas la altecon de 40 m, miaopinie ne estas restaĵo de klasikepokaj sed de mez- kaj novepokaj ŝtonminejoj.

Fig. 3. Restaĵoj de mezkaj novepokaj ŝtonminejoj
sur la insuleto Vrnik.

La plej granda kaj plej bone konservita subtera ŝtonrompejo estas tiu ĉe la
supro de Sutvara (fig. 1), havanta laJormon de groto, 25 m profunda, 13 m
larĝa kaj 2—3 m alta. Ĝi tie oni elhakis tri ŝtontavolojn. Interesa estas la detalo
dekstre de la eniro (fig. 4) el kiu ni akiras klaran envidon en la manieron de
rompado de ŝtonblokoj. Unue oni izolas la forhakotan ŝtonblokon ambaŭflanke pere de profundaj vertikalaj kanalformaj sulkoj. La sulkoj havas duonrondan formon (fig. 5). La postsignojn de tiaj izolaj sulkoj ni trovas ĉiupaŝe
en la ŝtonrompejo; la larĝeco de sulko varias inter 5 kaj 15 cm.
Post tio oni enĉizis laŭlonge ĉe la supra parto de bloko aron da mallarĝaj
truoj, en kiuj oni poste enbatis la kojnojn ĝis la fendiĝo de la ŝtonbloko for de
la cetera ŝtonmaso. En nia kazo (fig. 4) la fendita ŝtonego estis 2,30 m longa
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Fig. 4.

Enmura kavaĵo — kuŝejo de la forhakita ŝtonbloko.

Fig. 5. Detalo; la suba prto
de la longa izola
vertikala sulko.
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kaj proksimume 1 m dika. Per tia dehakado oni sendube ofte rieevis formon tre
proksiman al la dezirata figuro (statuo, kolono, sarkofago k.s.). Tiamaniere oni
plifaciligis la postan prilaboron kaj ankaŭ la transporton.

La radiusoj de eksporto de la korĉula ŝtono en la klasika epoko.

E1 la klasika epoko, krom kelkaj epitafoj19) kaj tre modestaj murrestaĵoj
(en Lumbarda, Zrnovska Banja, Kneza, Potirna kaj la insulo Majsan) ni ne
trovas sur la insularo de Korĉula ian pli imponan ruinon aŭ monumenton tiuepokan. Oni ankoraŭ ne trovis la restaĵojn de la loĝloko pri kiu parolas surskribo de la konata greka ŝtonmonumento el Lumbarda. Laŭ la ĝisnunaj esploroj
ni ne scias ĉu dum la Romia epoko sur la insulo Korĉula ekzistis iu urbo20).
Alivorte por la konstruŝtono sur la insulo mem ekzistis malgranda aĉetintereso;
oni devis ĝin eksporti trans la maron.
Estus utila laboro determini la radiuson de eksporto de tiu ĉi ŝtono dum la
klasika tempo. Tiucele necesus studi la materian strukturon de multaj ŝtonmonumentoj. Tiu tasko postulas ankaŭ konon pri la strukturo kaj kvalitoj de
la ŝtono el Korĉula. Sur la bone konservitaj plurjarcentaj monumentoj kaj konstruaĵoj en Korĉula, Dubrovnik kaj aliaj dalmatiaj urboj, konstruitaj el tiu ĉi
ŝtono, oni povas rekoni kaj distingi, preskaŭ unuavide, la kvalitojn kaj karakterojn de tiu ĉi ŝtono. Mi menciu nur la ĉefan: tiu ĉi pure blanka kalkŝtono, submetata al la atmosferaj influoj, fariĝas malhel-flava sur la suda flanko;
sur la norda flanko ĝi ricevas brunan patinon13). Por solvi la lastan demandon estas necesaj granda sperto kaj multa, sed ne senutila, plia studado.

Notoj.
l ) Originale verkita en Esperanto de la malkovrinto.
2.) Plinius III, 141; Scymnos XLVI.
3) Bull. Dalm. XXIII, 18—23; Recherches a Salone II, 28.
4) Vjesnik N.S. I, 1895, 161; IX; 1906^7, 125; Brunŝmid, Kameni spomenici
145, 253; Archaeologische Karte von Jugoslawien, Blatt Zagreb, 1938, p. 96.
5) Laŭ buŝa informo de D-ro J. K 1 e m e n c, Ljubljana.
6) Laŭ buŝa informo de Prof. Stj. l l r b a n o v i ĉ , Sisak.
7) Laŭ buŝa informo de Prof. S e r g e j e v s k i , Sarajevo.
8) „Kaj la nigra Korĉula, loĝata de koloniintoj el Knido; tiu regiono okupas
tre vastan marĉon; apude troviĝas ŝtono, kiun oni nomas lychnites” ( = speco
de blanka ŝtono).
9) ,,Tiam Diokletianus volis demonstri tian moderiĝon de sia krudo, ke li
proklamis leĝon, ke tiu kiu ne volos rezigni pri la kristana religio, ne estos tuj
senkapigata, kiel pli frue, sed post depreno de ĉiun lian havon estos kondamnata
kiel ekzilito el la patrujo al laborado en diversaj minejoj kaj al kulturado de
kampoj.”
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10) Illyricum sacrum, II, 398.
11) Istoria ecclesiastico-profana di Corzola, p. 267—9 (Manuskripto el la
18-a jrc., konservita en la Abateja arkivo en Korĉula).
12) Viestnik IX (1887), 37—38.
13) M. Gjivoje, Otoci kamenara (Resumo en Esperanto), Zagreb, 1954.
Sc. Rev. 6, 116.
14) Frano Radiĉ en Viestnik XIII (1891) p. 50—52.
15) Viestnik 1886, p. 123.
16) Technologie und Terminologie der Gewerke und Kŭnste bei Griechen und
Romern, Leipzig, 1884.
17) Die Baukunst der Griechen, Leipzig, 1910, C. III.
!8) Nat. hist. XXXVI, 50.
19) CILIII kaj Supplementum.
20) V. Foretiĉ, Otok Korĉula u srednjem vijeku, Zagreb, 1940, p. 22.

409.82 : 413
NEOFICIALAJ VORTOJ EN N,IA LINGVO.
Kelkaj rimarkigoj kaj korektigoj pri la artikolo de D. R. Broadribb
en Scienca Revuo 6 81,
de W . P. ROELOFS.
Mi tre bedaŭras ke sen kiu ajn neceso ĉi tiu artikolo aperis kun tiom
da eraroj, kio nun devigas al korektigo. Jen do listo de korektigoj: hurli
(p. 84) ne signifas „bleki strige” (c= ululi), sed „bleki lupe” (vidu PV),
kaj do ankaŭ la angla traduko „to hoot’’ ne estas ĝusta. Sur la sama paĝo
post fekund- la angla termino devas esti „fertile”.
Pli gravaj estas la jenaj korektigoj kiuj rilatas al la radikoj sur la paĝoj
86-89. E1 la radikoj ne markitaj per e aŭ * la jenaj devas havi steleton:
demis (en la ĵus aperinta Suplemento al PV troviĝas: demisi-i), galaks,
galaksi, gen, goel, ĝip, hidrolog, ihtiolog, ignorant (ignor estas radiko oficiala
ĉu ignorant ne estas simple derivaĵo?), jubil, kurtizab (ĉu eble: kurtizanl),
nekrologi, planetoid, stif, suspir, ŝalte, (ĉu ne: ŝaltl), terminolog, traŭb. E1
la radikoj markitaj per e, la jenaj devas esti sen kiu ajn marko: dilat, direkci,
incident, dum per * devas esti signita la radiko hidrologi. — E1 la per * markitaj radikoj, sen kiu ajn marko devas esti la jenaj: babus, periferi, radium,
rotaci, tenajl, dum la indicon e devas havi kentaŭr.
Malĝustaloke staras pajac, palindrom, satelit.
Sendube kunmetaĵoj estas:
arian, bontempl, deport, franciskan, internul, krisoleg. Nepre radikoj estas:
beletr, bolŝevik, bolŝevism, faŝism, faŝist, sadism, sadist. Arjo, ariano, samaritano (devas esti: samariano! komp. S-ta Mateo 10 5; S-ta Luko 9 52, 10
33, 17 16; S-ta Johano 4 (4, 5, 7,) 9, 39, 40, 8 48) ne estas propraj nomoj.
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Pri impresionalism kaj impresionalist mi rimarkigu ke en Encikl. Vortaro
( W i i s t e r ) kaj Suplemento al PV ĉi tiuj radikoj troviĝas sen al. Kialici
evidente estas skriberaro anstataŭ koalici; hirugi kredeble anstataŭ hirurgi;
tanatologi eble anstataŭ taŭtologi{V). Cu eble ankaŭ la ne elparolebla kuplred
estas eraro?
Grava eraro (pri kiu kulpas kompostejo kaj redakcio) troviĝas sur paĝo
90: Post la linio: „ĉe la Sanktaj A kvoj ...........” devas sekvi:
eld. Svisa Esp. Societo, 1947-8.
Ekspedicio Kon-Tiki de H e ( y e r d a h l (trad. B r y n i l d s e n ) , eld.
♦♦
E1 la vortoj menciitaj en la listo sur paĝoj 86-89 kiel ne troviĝantaj en
PV unua eldono, la jenaj troviĝas en la dua eldono de 1934: altruismo, ampolo, aŭtenta, beata, damni, ekskludi, erupti, eskadrono, eŭgeniko, evento,
falto, fatamorgano, fotelo, franciskano, galanta, gracila, ĝentlemano, (giroskopo, sen supersigno), ideologio, intuo, kaoso, kaskedo, kiosko, koaguli,
kohera, koktelo, koneksa, konfirmacio, koruso, kvalifi, legacio, logo, mahometano, mapo, marseljezo, masakri, metapsikio, miraĝo, nano, navigi, nazalo,
nocio, nokaŭti (Encikl. Vortaro: knokaŭti), onomatopeo, organika, paraŝuto,
pijamo, plejdo, protozoo, rara, razeno, referi, referato, relikvo, sakro, sakri,
sanitara, semantiko, siesto, skolto, sledo, slojdo, snobo, specifi, spontana, stadiono, staplo, stoko, stompi, strangoli, stumbli, sublima kaj sublimi, ŝminki.
telepatio, tiktako, tranco, transcenda, (trubaduro kaj trobadoro, sed ne frubadoro), unio, vodevilo.
Ne troviĝas en la unua, nek en la dua eldono de PV, sed jes en la ĵus
aperinta Suplemento jenaj: aerodromo, agresiva, armistico, avanci, bebo,
celofano, dekalogo, derviŝo, dorijuano, donkihoto, eseo, etoso, fanto, de-fraŭdi,
galaksio, garaĝo, geno, gineo, gracila (nova difino), handikapo, heĝiro, hektografo, hulo (kun tute alia sencol), humida, impresionismo, impresionisto;
jubili, kajako, kakia, kamiono, kamufli, kodako* kopro, kultivi, kvartiro, lanĉi,
lazo, lispi, majusklo, makulaturo, manekeno, manikuro, mesaĝo, mimeografo,
morna, nargileo, nazio, neŭtrono, nikso, nirvano, nilono, nukleo, nupto, obskura, pakto, partizano, pasteŭrizi, penicilino, pikniko, plonĝi, plumpa, pojno,
povra, primuso, psikozo, pundo, rapsodo, rapsodio, ravino, repliko, sadismo,
sadisto, sandviĉo, skeĉo, smokingo, splisi, spuro, sterita, stetoskopo, stratosfero, (sublima), suspiri, ŝejko, tajpi, taŭro, teko, telefoto {tele- prefikso),
televidado, tenaca, timida, tonalo, trado, trako, traŭbo, trejni, triliono, trisfa,
truso, ultra, uzino, vagabondo, viruso, vitamino.
E1 la listo de la neoficialaj vortoj de s-ro Broadribb do nun nur tre malmultaj ne troviĝas en la ĵusa eldono de Plena Vortaro.
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141.22 : 248 : 282 : 284.2 : 294.3 : 159.9 : 3
PREPOZICIA VIVO? RECENZO PRI THOMAS A KEMPIS1)
far D-ro Inĝ-o G. HAMMING.

1. Venki sin mem.
Ĉi tiun jaron pluvegis kaj pluvadis en multaj partoj de la mondo. La malgajno pro veteraj influoj estis grava multloke, ofte perdiĝis la vivoj de multaj
homoj.
Same sur la planedo Marso la vetero estis malbona; vidiĝis multego da
nuboj. Laŭ supozo de veteristoj la suno influis la veteron. Estis preskaŭ
neniu sunmakulo, tio indikas ke la intenso de la sunradiado ne estis normala
ktp.
Mezepoke estis multaj katastrofoj en Eŭropo, pestoj kaj militoj. Tiam ili
pensigis pri Dia kolero. Novvenis moviĝoj riproĉantaj la misaĵojn en la eklezia
praktiko; kelkuloj protestegis ĝis finfine per la Reformacio la kristanaro disrompis sin. Sub influo de la evidenta kolero Dia oni fanatike batalis la Katolikan eklezion, aŭ same fanatike bruligis kaj turmentegis la herezulojn, —
ĉion por eviti la evidentan malgracon Dian.
Apenaŭ oni povas imagi la karakteron de tiu epoko. Granda estis la distanco inter nobeloj kaj ceteruloj. La nobeloj mem estris siajn landetojn, daŭre
batalante kaj edziĝante pri la limoj; ili timadis siajn kolegojn kaj konkurenculojn. Danĝerulojn kaj senkulpulojn oni fitraktis en karceroj aŭ malestigis iel
ajn. Inter la landestroj estis episkopoj kaj aliaj ekleziuloj; ankaŭ ili pligrandigis siajn terenojn iel ajn.
En tiu mondo la kolero de Dio estis evidenta; la eklezio putradis. Sed
kunekzistis aliaj fortoj, rememorigantaj ke la bazo de la eklezio estas la sufero
de Kristo. Kontraŭ la koruptiga potencemo la sanktuloj atestis sie; ili forlasis
la mondon malagnoske la deziron. T iu ekzemplo instigis al Thomas a Kempis
(Tomo Kem pano); li fariĝis monaĥo, ■
— liaj gepatroj estis riĉetaj.
Por Thomas la vivo ne estis facila. Jam estas sinofero forlasi la mondajn
honorojn; aliajn malfierigojn Thomas devis akcepti. Li eniris la saman monaĥejon kiel lia frato antaŭe. Laŭ la statutoj li tial bezonis specialan aprobon;
ĝi prokrastiĝis ĝis post preskaŭ sep jaroj. Tiom longe adis la novictempo
de Thomas. Imagu la situacion: Sagaca junulo el riĉeta medio forlasas la
mondajn ĝuojn kaj ne atingas la monaĥan ĝuon: oni ne akceptas lin. Verŝajne fortigis tiu sperto la rezignemon de la novico. Nu, por atesti pri rezignemo la prasanktuloj jam sidadis sur siaj kolonoj; Thomas verkis libron kun
rezignema baztOno.
A1 ni la libro konigas mezepokan monaĥon, liajn opiniojn kaj sentojn. Ĉar
la libro tre disvastiĝis en monaĥejoj ĝis la nuno ni verŝajne rajtas supozi ke
ĝi iom konigas la monaĥon ĝenerale. Tiun opinion substrekas la impreso, ke
temas pri instrulibro por novicoj; Thomas estis novicestro en la monaĥejo.
l ) Vidu Sc. Rev. 6, 153.
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E n la libro tio ev identiĝas sur paĝo 69 (libro I, ĉap. 25, 1) ,,R estu fervora
kaj diligenta en la servo de Dio, kaj ofte pensu por kio vi venis ĉi tien, kaj
kial vi forlasis la mondon”. Sam e sur p. 219 (III 45,2) ,,Hom oj ni estas, kaj
nenio alia ol hom oj m alfortaj ni estas, kvankam m ultaj nin kredas kaj nom as
an ĝ elo j” .
M alarogem o, m odesto, m alfiero, humilo, — kiu p ovas precize distingi ĉi
tiujn nociojn? P ro la arogaĉem o de la potenculoj la piuloj serĉas la humilecon.
T ia sento m ontriĝas p er jen a diro sur p. 173 (III 22,2) „tiu estas la plej
g ran d a kaj la plej bona, kiu al si m em atribuas plej malmulte, kaj kiu en la
dankesprim o estas la plej hum ila kaj la plej fervora. Kaj kiu el ĉiuj sin estim as la plej sensignifa, kaj sin juĝas la plej m alinda, tiu estas la plej taŭga
por ricevi donojn pli g ra n d a jn ” . L a citaĵo ne vidigas la hum ilecon, kiun
T h o m as sur p. 264 (III 58,3) citas el M at. .18:4 nom e „kiu do hum iligos sin,
kiel ĉi tiu infano, tiu estos la plej gran d a en la regno de la ĉielo” . Infanoj
sanaj estas kam aradaj, ili ne volas ap artig i sin per fiereco; tial Jesuo m ontras
ilin kiel ekzem plon de humileco. T am en sana, senkom plika infano ankaŭ ne
ap artig as sin p er m alfiereco; ĝuste tion postulas T hom as.
A n k aŭ leg u su r p. 153 (III 14,2) „indignu k ontraŭ vi mem, kaj ne toleru,
ke ia m alhum ileco en vi vivu; sed m ontru v in tiel subm etita kaj m algranda,
ke ĉiuj p o v u m arŝi su r vi, kaj piedprem i vin kiel koton de la stra to j”.
A rogem o, fiereco, konkerem o, krueleco, turm entem o, -— ili fontas el homaj
inklinoj. V en k an te ilin la homo devas venki inklinojn siajn. T hom as volas
venki inklinojn, ne n u r la aĉajn, sed ĉiujn. C ite mi jam vidigis ke T hom as
v olas m ortigi la bezonon je ŝatateco. A n k aŭ la plezuron, la sim plan ĝojon
oni venku; sur p. 55 (I 21,3) legiĝas „Justulo ĉiam tro v as sufiĉajn kialojn
p o r m alĝoji kaj p lo ri” .
L a sinvenko estu kom pleta, oni devas disprem i la p ro p ran koron; „mi ne
v olas konsolon, kiu forprenas de mi la kordisprem iĝon” tekstas frazo sur p.
1 0 4 /5 (II 10,1). E ĉ la korpaj bezonoj estas venkindaj (p. 73; I 25,3): ,,Ho
se neniam vi bezonus m anĝi, trinki, nek dormi; sed ĉiam povus laŭdkanti al
Dio, kaj okupi vin n u r p er spiritaj ekzercoj; tiukaze vi estus multe pli feliĉa
ol nun, kiam vi, p ro kiu ajn bezono, devas servi v ian korpon!”
O ni rezignu pri siaj deziroj, oni sam e rezignu pri la kunhom o. E stas pli
bone forlasi lin. Jen kelkaj citaĵoj: .
„N e estu fam iliara kun kiu ajn virino, sed rekom endu ĝenerale ĉiujn bonajn
v irinojn al D io. N u r kun D io kaj Liaj A nĝeloj deziru esti intim aj, kaj evitu
esti k o n ata de homoj. Am on oni devas senti por ĉiuj, sed intim eco ne konv en as” (p. 26; I 9, 1 /2 ) .
,,La n atu ro kliniĝas al kreitaĵoj, al sia pro p ra karno, al vantaĵoj kaj distraĵo j, sed la graco tiras al D io kaj al virtoj, rezignas pri kreitaĵoj, fuĝas la
m ondon, abom enas k arn ajn dezirojn, m alm ultigas eliradojn, hontas por aperi
en publiko” (p. 247; III 54,2).
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De la sacerdoto la ,,konversacio ne devas esti kun la popolo kaj sur multhomaj vojoj; sed kun la Anĝeloj en la ĉielo, aŭ kun viroj perfektaj sur la
tero” (p. 297; IV 5,2).
,,Tiel vi devas esti morta je tia afekcio al personoj amataj, ke, kiom de vi
dependas, vi dezirus esti sen ia homa interrilato. Des pli homo alproksimiĝas
al Dio, ju pli li foriĝas de ĉiu konsolo homa” (p. 213; III 42,2).
Jen do grava vidpunkto: Thomas evitas homan konsolon por ricevi la konsolon de Dio. Konsolo, ■
— centra nocio el la libro de Thomas. La Franca
nomo de la verko estas „La Consolation Interieure", ,,la konsolo interna”.
Prenu Plenan Vortaron kaj kontrolu, kio estas konsoli: mildigi ies ĉagrenon,
bedaŭron, doloron kaj reesperigi lin per afablaj kuraĝigaj paroloj. Por ricevi
konsolon oni bezonas ĉagrenon, doloron, suferadon. Konsolon oni devas ricevi
malprene, la necesan ĉagrenon oni povas prepari por si mem. La monaha
ĉagreno estas la maladaptiĝo societa. Ĉagrenon trovu Thomas, piedpremiĝon,
enkotiĝon kaj solecon. Inter ili la soleco estas la granda doloro. Soleco,
,,saŭdo” diras L o r e n z en sia Diverskolora Bukedo, ■
— saŭdo: nostalgio.
Nu, ĉe Thomas konsolo estas malsaŭdo; cetere ne nur ĉe Thomas. „Ve ankaŭ
al vi, riĉuloj, ĉar vi jam ricevis vian konsolon” citas Thomas el Luk. VI. 24
(p. 264; III 58,3).
Kiel do Thomas venkas la nostalgion kaj trovas malsaŭdon? Jene: „Pia
homo ĉie kunportas sian Konsolanton Jesuon, kaj diras al Li: Sinjoro Jesuo,
estu kun mi en ĉiu loko kaj en ĉiu tempo. Ĉi tiu estas mia konsolo: volonte
deziri malhavi ĉiun konsolon homan" (p. 159; III 16,2).
Iomete ni jam komprenas: Thomas ne senplie rezignas pri la ĝuoj, rekompencan konsolon li volas gajni per sia ago. Sintrompo iom minacas: „Ni do
humiligu niajn animojn sub la mano de Dio en ĉiuj tentoj kaj ĉagrenoj, ĉar:
Li savos kaj altigos (!G.H.) la humilajn en spirito” (p. 36; I 13,6).
Kion do Thomas serĉas, ĉu humiliĝon, ĉu altiĝon? Kelkfoje Thomas serĉas
nur resti ekster la infero: „Bone tamen estas ke, se la amo vin ne deturnas de
la malbono, almenaŭ la timo al la infero vin retiru” (p. 69; I 24,2). „Por ke vi
do povu eviti la punojn eternajn, klopodu pro Dio pacience toleri la nunajn
suferojn” (p. 149/50; III 12,1).
Sed pli rivele diras Thomas siajn opiniojn: En la infero „la luksemuloj kaj
la voluptemuloj estos surverŝataj per ardanta peĉo kaj malbonodora sulfuro;
kaj kiel furiozaj hundoj la enviuloj ululos pro doloro .......... Tie unu horo en
puno estos pli netolerebla, ol ĉi tie cent jaroj en plej severa pentofarado .......
en la juĝotago........... la justuloj staros kun granda konfido kontraŭ tiuj, kiuj
ilin malestimis kaj subpremis. Tiam leviĝos por juĝi, kiu nun humile submetiĝas al la homaj juĝoj. Tiam grandan konfidon havos la malriĉulo kaj la
humilulo; kaj ĉiuflanke tremos la fierulo” (p. 66/7; I 24,2). Jen do. Thomas
volas rezigni pri la batalo por honoro kaj potenco, li serĉas senhonorecon.
Ami la tutan homaron li volas, kaj venki koleron pro maljustaj travivaĵoj. Sed
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fakte li akaparas malamegojn kontraŭ la socio kaj la homoj; li jam aŭdas la
ululadon, jam plezuras esti la juĝanto, kiu tremigas la fierulojn. Ja tial Thomas volas esti piedpremata, ĉar li atendas esti mem kondamnanta juĝisto.
Cu ni daŭrigu per la facila konkludo ke Thomas estas lerta trompisto?
Tamen ne. Li scias ke ,,multaj serĉas sekrete sin mem en tio, kion ili faras,
kaj ne scias tion” (p. 37; I 14,2); kono de ĉi regulo ankoraŭ ne savis lin.
Verŝajne li ofte spertis tiun veron ĉe si, klopodadante korekti la eraron, sed
nescie li faradis aliel saman eraron. Volante perfortadi sian animan strukturon
oni iel malsukcesas. Kelkfoje Thomas blindis pri siaj misiroj, ofte li bedaŭre
kaj seniluziigite parolis pri ili. Jen kelkaj ekzemploj:
,,Ĉar sincere mi konfesas: ke ordinare mi estas multe distrita (s= senatenta
G .H.)” (p. 229; III 48,2).
„Sed se Vi Vin retiras, kiel Vi tre ofte faras, tiam li (la servisto de Dio
G.H.) ne povas kuri laŭ la vojo de Viaj leĝoj" (p. 236; III 50,1).
..Kial do mi ne ekflamiĝas pli ĉe via adorinda ĉeesto; kial mi ne preparas
min pli zorgeme por ricevi viajn sanktajn misterojn; dum tiuj antikvaj sanktaj
patriarkoj kaj profetoj, ankaŭ reĝoj kaj princoj kun la tuta popolo, montris
tiom da grandaj pieco kaj fervoro por la dia kulto?” (p. 281; IV 1,2).
„ĉemu kaj malĝoju pro tio, ke vi ankoraŭ estas .......... tiel ofte envolvita
en vantaj fantaziaĵoj, .......... tiel facilanima je ridoj kaj distraĵoj, tielm alinklina al ploro kaj malĝojo, .......... tiel scivolema por aŭdi novaĵojn kaj
vidi belaĵojn.............. tiel dormema dum la sankta noktopreĝo; tiel dezirema
al la fino............. tiel senfervora celebrante, tiel malvarma ĉe la komuniiĝo;
.......... tiel ofte faranta multajn bonajn decidojn, kaj tiel malofte ilin efektiviganta” (p. 300/1; IV 7, 1).
Plej klare vidiĝas la seniluziiĝo sur p. 322/3 (IV 14, 1/2): „Kiam mi
pensas pri kelkaj piuloj, kiuj, Sinjoro, kun plej grandaj pieco kaj fervoro
alproksimiĝas al via Sakramento, tiam mi forte konfuziĝas kaj ruĝiĝas, ĉar
mi tiel senfervore kaj tiel malvarme alproksimiĝas al via altaro kaj al la
sankta Komunio, kaj mi restas tiel seka kaj indiferenta je koro, kaj mi ne
estas tute ekflamiĝinta antaŭ Vi, Dio mia, kaj ne tiel forte altirita kaj ekscitita, kiel multaj piuloj estis, kiuj pro grandega deziro al la Komunio kaj
sentebla amo de koro, ne, povas reteni siajn larmojn .......... Estu al mi favora,
ho bona, dolĉa kaj aminda Jesuo, kaj donu al via mizera almozulo, ke li sentu
almenaŭ kelkfoje iom de tiu kora intimeco de via amo en la sankta Komunio,
por ke mia kredo pli kaj pli fortiĝu, mia espero je via boneco kresku, kaj
mia amo, unufoje perfekte ekflamigita, kaj gustuminte la ĉielan manaon,
neniam plu malfervoriĝu”.
2. Tempo kontraŭ Dio.
„Prepozicia vivo" estas la titolo de ĉi recenzo. Oi memorigas pri artikolo
mia en Sc. Rev. 6 26. En tiu artikolo videblas la diferenco inter prepozio kaj
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verbo: prepozicio kungluds strukturaĵon, verbo metas ĝin en la tempon. Nu,
ĉe Thomas la malo de D io estas ne diablo, sed la tempo. Eternulo estas Dio.
Ĉi tiuj konstatoj estas malŝlosiloj por kompreni Thomason. Jen kelkaj citaĵoj:
,,Demetu ĉion ŝanĝiĝem an, serĉu la eternan. Kio estas ĉiuj tem paĵoj, se ne
delogaĵo?” (p. 122; III 1,2).
„Ĉar ĉiu gloro homa, — ĉiu honoro tempa, — ĉiu grandeco monda kompare
kun via gloro eterna: vantaĵo estas kaj m alsaĝeco” (p. 211; III 40,2).
„Ĉar vi ne povas interrilati kun Mi, kaj samtempe amuzi vin per pasemaĵoj.
D e konatuloj kaj amikoj vi devas vin* apartigi, kaj teni vian animon senigita
de ĉiu ajo tempa” (p. 243; III 53,1).
„Kelkaj ĉiam havas Min en la buŝo, sed malmulte en la koro. Estas aliaj
kiuj, lumigite en spirito kaj purigite en afektoj, ĉiam sopiras al aĵoj eternaj,
nevolonte aŭdas pri aferoj surteraj, kun m alĝojo plenum as la necesaĵojn de la
naturo” (p. 130; III 4,2).
Jen n o v a lumo falis sur la m otivon kial T hom as evitas am ikojn kaj terajn
ĝuojn, kial li abom enas m anĝi kaj urini. Ĉio kaj ĉiuj estas tem paj, pasemaj.
T eorion serĉas T hom as. T e-orio estas G rekdevena vorto, sam e kiel te<ologio, te-okratio; ĝi signifas „dionvido”. E n la teorio oni vidas la maltem pon,
Dion. L aŭ P latono la efektivo estas om bro de la id e o j; laŭ hodiaŭaj opinioj
la nocioj estas resum o el la faktoj. A nkoraŭ en la M ezepoko la faktoj devis
obei la natur/eĝojn, nun tiuj leĝoj devas obei la faktojn. P o r kom preni T hom ason oni konsciu la grandan diferencon inter am baŭ vidpunktoj. Se ni,
sciencistoj, tro v as novan fakton ni ĝojas ĉar ni p ovas plibonigi la teorion; se
T hom ason trafis n o v a fakto, li m alĝojis, ĉar tiu fakto ĝenis la kontem pladon:
la m ergiĝon en la belecon de la teoria, dionvida skemo.
Guste tial T hom as evitas la tem paĵojn, ĉar ili ne laŭas la teorion, ĝuste
tial li volas liberiĝi eĉ de si mem. T hom as serĉas konsolon, m alsaŭdon, li
trovas ĝin en la teorio; tiom ofte li ripetadas la teoriajn form ulojn, ke ili
regas lian tu tan afekcion anim an.
,,Ho, kiam estos al mi donate, esti tute senigita de mi mem, kaj „vidi kiom
dolĉa estas V i, Sinjoro, Dio m ia”? (Ps. X X X III, 9 ). ,,Kiam mi estos tute
absorbita en V i, tiel ke pro V i, mi ne sentas min mem, sed nu r V in sola super
ĉiu sento kaj m ezuro, je manierO" nur al m alm ultaj k o n ata” (p. 169/70;
III 21,2).
T u te perforti la n atu ro n ne eblas: la konsolo per la dionvida teorio ricevas
seksajn kvalitojn. T hom as ,,ĝuas tiujn dolĉajn ĉirkaŭbrakojn, kiuj ĉiam estas
al la dispono de la spiritoj b e a ta j” (p. 170; III 21,2). T iu j ĉirkaŭbrakoj konkretiĝas sub la formo de la komunio: ,,M ia anim o sopiras al v ia korpo, mia
koro deziras unuiĝi kun V i. D onu V in al mi, kaj tio sufiĉas; ĉar ekster V i
neniu konsolo v a lo ra s” (p. 289; IV 3,1). L a spirito kiu pie ricevas sian Sinjoron estas feliĉa, tiu animo benita. ,,H o kiel grandan Sinjoron ĝi ricevas,
kiel am indan G aston ĝi ehloĝigas, kiel agrablan K onulon ĝi akceptas, kiel
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fidelan Amikon ĝi alprenas, kiel belegan kaj noblan Fianĉon ĝi ĉirkaŭbrakas"
(p. 291; IV 3,2). .
Ci tiaj partoj mistikaj estas verkitaj per plej entuziasma lingvo; en la traduko ili ofte kantiĝas. Laŭ mia gusto la stilo estas preskaŭ delira.
Prepozicia vivo mi nomas la sintenon de Thomas. Li serĉas kazojn, ne
okazojn. La kazoj ne prenu lokon en la tempo. Thomas am homaro, bela
ideo; sed Thomas ne amas la homojn: Thomas am homoj scias ke intimeco
ne decas. Thomas sen deziroj, bela iluzio,
sed Thomas ne senas je deziroj:
li estu la juĝonto, la piedpremintoj estu en fajro sulfura.
Decidi ne konformas al prepozicia vivo; decidanto aliigas. Eĉ se iu decidas
promeni, io okazos; li aliigos sian lokon. Thomas timis decidi, kvankam li
certe estis kapabla honio; li preferis esti sub aŭtoritato de aliuloj.
„La amo estas submetita kaj obeema al superuloj” (p. 134; III 5,2).
..Penadu, filo, fari prefere la volon de aliuloj ol la vian ........... Ciam serĉu
la lokon plej malaltan, kaj esti sub aliuloj" (p. 175; III 23,1).
,,Kiel vi povas alimaniere esti mia, kaj Mi via, se vi interne kaj ekstere ne
estas senigita de ĉiu propra volo?” (p. 205; III 37,2).
Ĉefaĵo estas ke la propra volo de Thomas malestiĝu. Laŭ mia opinio estas
iom naive, ne kompreni ke superulo jes devas havi volon kaj decidemon por
ke li povu ordoni. Thomas simple akceptas superulon kiel anstataŭanton de
Dio.
Ankaŭ nun ni devas konstati ke Thomas mistaksas siajn povojn; estas peza
tasko por li obei. Li persistas pro la ĉiela rekompenco:
„Estas apenaŭ io, en kio estas tiel necese morti je vi mem, ol kiam vi vidas
kaj suferas tion, kio estas kontraŭa al via volo; sed precipe kiam oni al vi
ordonas fari tion, kio al vi ŝajnas malprudenta kaj malpli utila ......... Sed
konsideru, filo, la frukton de ĉi tiuj penoj, la baldaŭan finon kaj la grandegan
rekompencon, kaj vi ne havos de tio ĝenon, sed fortan konsolon de via
pacienco. Ĉar por ĉi tiu ereto de via volo, pri kiu vi nun spontanee rezignas,
vi ĉiam havos vian volon en la ĉielo” (p. 233/4; III 49,2) .
Prepozician vivon serĉas Thomas; ĝi estu senokaza, senfakta, senemocia,
stabilega. Nune ni scias ke la sciencon tre ĝenadis tiu idealo. Daŭre la scienco
batalis kontraŭ dogmaro kaj tradiciemo. Thomas antaŭscias tion kaj malpreferas la sciencon.
„Ju pli multe kaj pli bone vi scias, des pli severe vi pro tio estos juĝata, se
vi ne estos vivinta pli sankte. Tial ne fieru pri iu arto aŭ scienco; sed prefere
timu pri la al vi donita kono” (p. 16; I 2,1) .
,,Se via opinio estas bona, kaj vi ĝin pro Dio forlasas, sekvante alian, de
tio vi multe profitos” ; jen tre stranga aserto sur p. 27 (I 9,2). Ĉu Dio povus
deziri forlasi opinion bonan?
Plej malkaŝaj estas jenaj citaĵoj:
„Vi devas gardi vin kontraŭ scivola kaj senutila esploro rilate al ĉi tiu
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nesondebla Sakramento, se vi ne volas submergiĝi en la abismon de dubo ...
Feliĉa simpleco, kiu forlasas la malfacilajn vojojn de la problemoj, kaj plue
iras sur la glata kaj firma vojeto de la ordonoj de Dio ...... Kredo estas
postulata de vi, kaj sincera vivado, ne alta intelekto aŭ profunda scio de la
diaj misteroj” (p. 331; IV 18,1) .
La fino de la libro tekstas jene: ,,Se la diaj faroj estus tiaj, ke ili de homoj
povus esti facile komprenataj, tiukaze oni ne povus nomi ilin mirigaj nek neeldireblaj” (originalo: eldireblaj) (p. 333; IV 17,2).
Ĉe Thomas la teoria skemo estas tro senokaza; nun li serĉas la sensacion
ke ĝi estas miriga kaj neeldirebla. Thomas rifuzas kompreni la mondon, ĉar
nekomprenata mondo pli imponas al li. Fakte tamen Thomas malatentas la
efektivan mondon. Lia amata mondo nekomprenebla ekzistas nur en la tradicio eklezia.
3. Loko en la monda kulturo.
,,La Imitado de Kristo ja ekhavis post la Biblio la plej multajn tradukojn
kaj represojn el ĉiuj libroj de la mondo ......... Ni kuraĝas diri, ke ĝi en neniu katolika monaĥeja komunumo estas vane serĉata, kaj ĝi ĉeestas en ĉiuj
katolikaj edukejoj, verŝajne eĉ en ĉiu pastrejoj kaj nenombreblaj familioj”,
tion ni legas sur p. 8.
Mi kuraĝas diri ke la influo al la Nederlanda Kalvinismo estas multe pli
profunda ol la influo al la Katolikismo. Verŝajne la senpera influo ne estas
granda, multaj ne legis la libron; tamen ĝi stampis la Kalvinanan tradicion.
Eble alia efiko estas pli grava. Mirigas ofte, ke la socia progreso stagnas
en landoj kiuj nomiĝas Kristanaj. Multon ĉi tiu libro klarigas. Ci ja predikas
la taskon silentigi siajn dezirojn pro Dio.
Ĝenerale direndas ke Thomas iris sian vojon ĝis absurdo; kaj ŝlosis la eklezion por multaj. Leginte la libron mi ekkomprenis la diraĉon ke religio estas
opio por la popolo.
Ĉi tiu libro estas ŝatata de multaj personoj. Kial do? Imagu homon ne
povanta sin teni inter la homoj. Li ne scias kiel konduti, li timas esti ridata.
Eble li havas malplezuran amsperton kaj ne kuraĝas komenci ree. Kiel ajn,
li estas timema kaj havas ĉagrenon pro tio, saŭdon. Ek li legas la libron de
Thomas kaj malkovras ke lia ĉagreno, lia timemo estas lia virto. Ju pli malproksima de homoj, des pli proksima al Dio. Konsolon internan li trovas, kie
mankas la konsolo ekstera. Venki sian timemon li ne bezonas, nek trovi
socian kontakton. E1 la socia malpovo li nur faru socian malvolon, kaj jen li
estas preskaŭ sanktulo.
Ankoraŭ du citaĵojn mi donu:
„Se, libera de deziroj, egoismo kaj fiero, vivas hom' prudenta, certe trovos
li la sanktan Pacon, kiu estas vivo dia, stato de feliĉo plena, kaj kiam la
morto venos, li kun Dio unuiĝos”.
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,,Ĉi tio, ho monaĥoj, estas la eminenta vero pri la sufero: naskiĝo estas
sufero, malsano estas sufero, mortado estas sufero, kuniĝo al malŝatataj estas
sufero, disiĝo de ŝatataj estas sufero, ne ricevi la deziraĵon estas sufero ......
Ĉi tio, do, ho monaĥoj, estas la eminenta vero pri la malfaro de la sufero: la
kompleta malfaro de tiu soifo (al potenco, volupto, ktp. G.H.) per neniigo
de la pasioj”.
Ĉu ankaŭ ĉi tiuj citaĵoj estas el libro de Thomas aŭ alia sanktulo eklezia?
Ne, la unua estas el la Bhagavad. Gita, Hinda verko, tradukita de L o r e n z
II 71,72. La dua estas parto el la unua prediko de B u d h o. E1 tri fontoj
ni lernas venki la suferon per neniigo de la deziroj. Laŭ mia gusto Thomas
imitas pli Budhon ol Kriston.
'Ĉu mi estas lojala al Thomas? Mi ne scias. Ofte okazas ke leganto ĝuste
atentas pri tiuj partoj el libro, kiuj ne estas por li. Gepatroj legas ke la infanoj „respektu siajn gepatrojn”, infanoj legas ke „gepatroj ne kolerigu siajn
infanojn”. En la tempo kiam Thomas vivis estis necese atentigi pri tio, ke
fieruloj iom malfieriĝu, potenculoj iom malgravigu sin. Sed ĝuste la malfieruloj legas la enhavon trovante motivon por sia retiriĝemo. Tiele la sekvo
de la libro povas esti alia ol la aŭtoro celis. Nepre miaj riproĉoj trafas tiujn
homojn, kiuj eĉ hodiaŭ predikas ĉi tiajn ideojn.
4. Lingvaj rimarkoj.
Pri la lingvo de ĉi tiu recenzo mi volas diri ion. Por kapti la koncepton
de Thomas mi kelkfoje uzis radikojn verbajn prepozicie. Iuj plendos ke tia
lingvuzo estas malfacile komprenebla. Kion signifas ,,Thomas am la homoj”
alian ol „Thomas amas la homojn?” Mi tute konsentas. Tamen la malfacilaĵon
ne kaŭzas mia lingvuzo, sed la malfacila koncepto.
Mezepoke oni diris pri Dio, ke Li estas nemoviĝanta movanto. Kion signifas tiu esprimo? Laŭ tiutempaj opinioj ĉiu moviĝo estas kaŭzata de alia
moviĝo. Serĉadante la kaŭzon de la kaŭzo, oni atingis la unuan kaŭzon: Dion.
Sed ne decus por Dio se Li moviĝus; Li estu Eternulo maltempa, senokaza. La
Kaŭzo unua ne moviĝas, tamen movas. Tiun koncepton mi volas kapti pli
klare per la prepozicio abstrakta: Dio mov la mondo. Inter Dio kaj la mondo
estas la rilato „mov”, sed tiu rilato ne enestas la tempon; ĝi estas eterna
rilato. Se Dio movus la mondon, Li mem moviĝus; se Dio ne movus la mondon, la mondo ne moviĝus. Ambaŭ implicaĵojn oni rifuzis; tial la prepozicio
abstrakta: Dio mov la mondo. Iom pli elsalte ni povas esprimi la koncepton
Mezepokan: Senmova Dio kre la mondo. Ne miru ke la teologoj ĉie trovas
Dion, kaj la natursciencistoj nenie. Ja la naturscienco esploras nur okazojn;
la teologio eblojn por eterna harmonio.
Klara bildo de ĉi tia ideformo troviĝas en Apokalipso 4:6, ,,antaŭ la trono
(de Dio) kvazaŭ vitra maro, simile al kristalo”. Johano vidas ion ondan, sed
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la ondoj ne moviĝas, estas kvazaŭ vitraj ondoj. Johano vidas antaŭ Dio maron onda, sed ne ondanta. Eterno ne estas senĉesa tempo, sed stagno: skemo.
Estas tri kampoj de homa penso, kiuj esence postulas lingvon senverban:
la logiko, la matematiko kaj la mistiko. Ja tiuj tri kampoj ne okupiĝas pri
okazoj, faktoj; ili esploras aŭ kontemplas nur eternon, skemojn, rilatojn. Ili
lasas la strukturojn ekster la tempo.
Ne riproĉu min, ke mi uzas Esperanton laŭ reguloj nekutimaj; mi ja volas
kapti nekutimajn konceptojn. Hazarde mi finis la studon pri lingva kapto de
strukturoj, antaŭ kiam mi legis la verkon de Thomas. Aliuokaze mi ne estus
kompreninta la esencon de lia mistiko tiom ldare. Ne estas malfacilaĵo de mia
lingvuzo, se oni ne povas traduki miajn frazojn en sian nacian lingvon, por
kompreni la enhavon per sia gepatra; estas la forto de nia lingvo ke ni povas
kapti ideojn, kiujn almenaŭ mi ne povas kapti per iu alia; ni fieru pri tio,
kaj konsciu ke komplete regebla lingvo estas forta esplorilo scienca.
5. Neŭtraleco.
Religiajn konceptojn mi kritikegis. Ĉu tio estas konforma al la neŭtraleco
de ISAE? Multaj homoj ja ŝatas, ke oni ne pensigu ilin pri ilia vivobazo. Laŭ
mi estas du formoj de neŭtraleco. La pasiva formo enhavas ke neniu rajtas
kritiki ies opinion. Tiu formo garantias kompletan animtrankvilon por la
legantoj.
Aktiva neŭtraleco signifas ke ĉiu rajtas kritiki ĉies opiniojn. Ĉi tiu formo
estas nepra kondiĉo por scienca esploro. Por la moralaj sciencoj tio estas
evidenta: ĉiu kiu studas pri juro, pri ekonomio, pri religio aŭ pri io tia, nepre
asertas ion, kion iu alia indigne forrifuzas. La historio pruvis, ke eĉ la natursciencoj ne povas evolui sen atakoj kontraŭ alies konvinkoj. Akra estis la
batalo pri la aĝo de la tero, pri la planeda sistemo, pri la parenceco inter
homo kaj simioj. Por scienca asocio eblas nur unu formo de neŭtraleco: la
aktiva.
Ĝuste tial mi donis al ĉi tiu recenzo la formon artikolan. Ĉiu konsciu ke li
plenrajtas kontraŭargumenti; prefere li ne nur protestu.

620.9 : 523.7 : 621.383 : 546.28
SUNO-PILARO.
E1 „Discovery” de Septembro, 1954, p. 383, kun permeso de la redaktoro,
tradukita de T.L.C.B.
Oni anoncis el la „Bell Telephone Laboratories”, ke pilaro estas elpensita,
kiu uzas sunlumon kiel fonton de energio, kaj kiu estigas sufiĉe da potenco
por funkciigi ludilojn, aŭ transsendi voĉojn ĝis mallongaj distancoj. Oni pretendas, ke la efikeco de la pilaro, pro tio ke ĝi ŝanĝas sunlumon rekte al
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elektro, estas 6 % , kio kompariĝas favore kun la efikeco de vaporaj kaj petrolaj maŝinoj, kontraste Kun aliaj foto-elektraj elpensaĵoj, kies efikeco ne
estas pli granda ol 1 % .
La eksperimenta suno-pilaro uzas striojn, maldikegajn kiel oblatojn, de
siliĉio; ili estas ĉirkaŭe tiel grandaj, kiel razoklingoj. Ĉi tiuj strioj estas
treege lum-impresiĝemaj, kaj oni povas ilin kunligi elektre, kaj provizi el la
sunlumo potencon, kies kvanto estas po 50 vatoj por ĉiu kvadrata jardo da
supraĵo (60 vatoj sur 1 m2, Red.).
La suno-pilaro, kune kun aliaj siliciaj elpensaĵoj, kiujn oni elmontris en la
laboratorioj, ŝajne estas flankaĵo de ampleksa esploro pri la silicio kaj pri la
ebleco ĝin apliki ĉe la moderna elektrona scienco. G rava trajto de tiuj siliciaj
elpensaĵoj estas, ke ili povas funkcii je multe pli altaj temperaturoj ol aliaj
kristalaj rektigiloj (unudirektigiloj), kiujn ni nuntempe kutimas uzi.

620.9 : 523.7 : 621.383 : 546.482.21

ELEKTRO EL LA SUN£>.
E1 la ,,Listener” de la 19-a de Aŭgusto, 1954, (p. 275) kun permeso de
la redaktoro tradukita de T.L.C.B.
E n Usona laboratorio lumo el la suno nuntempe funkciigas etan elektran
generatoron, kiu siavice funkciigas elektran horloĝon. Sciencistoj kredas pri
la ebleco de multe pli fortaj generatoroj por multe pli grandaj taskoj, sed
funkciantaj laŭ la sama principo, ke la lumo transformiĝas en la elektran
energion. La principo estas disvolvita de la llnited States A ir Force Research
and D evelopment Centre (ejo de la Usona aerarmeo por la esplorado kaj utiligado), en D ayton, Ohio. S-ro Douglas W i 11 i s, kiu estas ano de la oficistaro en W ashington de la B.B.C., parolis pri ĝi en la programero „Eye~
tvitness” (vidinto).
Li diris jene: „La eltrovon faris la sciencistoj de la aerarmeo, kiuj laboras
en unu el la dekdu laboratorioj, kiuj troviĝas apud la 1300 akreoj (520 ha,
Red.) de la kampo de W rig h t en la M ad River Valley je dek mejloj oriente
de D ayton, Ohio. C i estas la plej granda unuopa instalaĵo de la militista
distrikto (,,Command” ), kaj multaj el la plej gravaj eltrovoj ĉe la disvolviĝo
de la aviado en Usono eŝtas faritaj en ĉi tiu ejo.
Unu el la sciencistoj, kiuj estigis la elektran generatoron, estas kolonelo de la
aerarmeo, kiu diris al mi ke la ideo pri la generatoro venis al ili en la menson
hazarde. lli interesiĝis pri la proprecoj de la kadmia sulfido por aliaj celoj, sed
ili trovis, ke ne estas eble ĝin aliformigi en kristalojn, ĝis ili sukcesis tion
fari, vaporigante la sulfidon en maniero iom simila al tiu, per kiu oni estigas
la solidan karbonan dioksidon. Kiam ili jam elfaris tion, ili baldaŭ eltrovis, ke
oni povas ĝin uzi por provizi elektran fluon el lumo. La aerarmeo konsideras,
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ĉu ĝi petu patentojn, kaj ĝi ricevis multajn demandojn de komercaj orgonizoj,
kiuj deziras scii pluajn detalojn pri ĝi.
En la nuna tempo la aerarmeo ne malkaŝis pli ol limigitan kvanton da informoj, pro reguloj por la sekureco, kaj ĝi ankoraŭ konsideras, ĉu ĝi verku,
aŭ ne, pli detalan priskribon pri siaj esploroj, por ke ĝi eble publikiĝu en
scienĉaj gazetoj. D-ro C l e m e n s , kiu estras la fakon por la fizika esplorado ĉe la laboratorio en Dayton, diris, ke oni povus uzi la elpensaĵon por
produkti energion en malproksima aviada stacio, kie estus malfacile
funkciigi normalajn metodojn, aŭ en kelkaj cirkonstancoj oni povus disvolvi ĝin, tiel ke ĝi povus funciigi motor-generatorojn, kiuj provizas elektran
energion por urbo. Sed la sciencistoj de la aerarmeo, al kiuj mi parolis, opiniis,
pro motivoj kiuj rilatas al la sekureco, kaj pro aliaj motivoj, ke estus por
ili malsaĝe antaŭdiri la estontecon de ĉi tiu suna generatoro.”
019.941(048.1)
RECENZO KAJ BIBLIOGRAFIO.
La Internacia Lingvo (Faktoj pri Esperanto), de D-ro Ivo L a p e n n a,
eldono de Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado,
Londono, 1954. —■ Formato 18 X 12,5 cni2; 192 paĝoj, inklude 13-paĝan
indekson; tola bindaĵo. Prezo: 10 br. ŝil. + 6 p. por afranko.
La agado de UEA ĉe UNESKO unuparte, la kandidatigo de UEA por la
Nobel-premio por la Paco aliparte, devigis al kolektado de ĉiuj faktoj pri Esperanto kaj pri UEA. CED entreprenis tiun laboron kaj ni, esperantistoj,
devas esti dankaj ke nun en bela, presita formo ĉi tiu materialo estas je la
dispono de ĉiu el ni je la vere malalta prezo de lOJ^ ŝilingoj. Ja ĉiu el ni
trovos en ĝi multon sciindan, kaj precipe por tiuj kiuj nur post la milito esperantistiĝis ĝi estas riĉega fonto de informoj. Kelkfoje oni esprimas la opinion
ke la atingoj de Esperanto en ĝia jam tiel longa ekzisto estas ja neniel spektaklaj, kaj vere, kompare kun niaj deziroj, la jamaj atingoj ofte ŝajnas al
ni ridinde, hontige malgrandaj. Sed kiom ni efektive scias pri la faktoj? Legante ĉi tiun libron vi trovos kaŭzon iom fieri pri la multega laboro farita,
pri la vere ne neglektindaj atingoj. Ho, ne venis jam la tempo kiam ni rajtos
ripozi sur niaj laŭroj. Kiam mi skribas ĉi tiujn liniojn, jam finiĝis la Ĝenerala
Konferenco de UNESKO en Montevideo, kaj nepre -certe estas ke ankoraŭ
atendas nin multjara sindona laborado. Iuj mortos; kelkaj, laciĝinte aŭ perdinte la kuraĝon, forlasos niajn vicojn; aliaj prenos la vakiĝintajn lokojn.
La Nobel-premion 1954 UEA ne riĉevis; la mon-manko provizore ankoraŭ
daŭros, kaj, kiel en la pasinto, ja povos ĝeni, sed ne haltigi nin. La libro de
L a p e n n a donu al ni freŝan kuraĝon, al nia movado novan impeton en la
ankoraŭ longa lukto kontraŭ ŝajne superfortaj potencoj. La potenco de Esperanto sidas en tio ke ĝi kaj ĝia interna ideo inspiris, inspiras kaj inspiros
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homojn al amo, al krea laboro, al ĝisvenka batalo kontraŭ inerto kaj malbonvolo.
La libro de L a p e n i ^ a provizas nin per faktoj per kiuj ĉe iuj ne malbonvolaj, ne tro inertaj homoj ni povos venki la inerton kaj veki la idealismon.
La Unua Parto, preskaŭ centpaĝa, temas pri ,,Esperanto kiel Solvo de la
Problemo de Internacia Lingvo” kaj konsistas el jenaj ĉapitroj: ..Formiĝo,
Ekesto kaj Evoluo de Esperanto”, „Opinioj pri la Valoro kaj Signifo de Esperanto", „Instruado de Esperanto”, ,,La Esperanta Literaturo” Originala kaj
Traduka, „Scienca, Faka kaj Popularscienca Literaturo”, ,,Fakaj Vortaroj kaj
Terminaroj”, „Gazetaro”, ,,Diversaj Formoj de Praktika Aplikado de Esperanto” (en komerco, turismo, radio, PTT, sonfilmo, prelegvojaĝoj, privataj
vojaĝoj, korespondado), ,,Internacia Esperanto-Muzeo en W ien”.
La Dua Parto havas la titolon: „Esperanto-Organizaĵoj. Iliaj Celoj kaj
Laboro”, kaj jenajn ĉapitrojn: ,,Organizaĵoj por Disvastigo de Esperanto” kaj
..Organizaĵoj por Praktika Utiligo de Esperanto”. La Tria Parto, ĉirkaŭ 40
paĝoj, temas pri UEA, ĝia historio, ĝia nuna organiza formo, ĝia kultura
agado (Internacia Somera Universitato, Belartaj kaj Oratoraj Konkursoj),
ĝiaj praktikaj servoj, kaj ĝiaj aliaj aktivadoj por interfratigo de la popoloj.
En la ..Konkludo” Profesoro L a p e n n a diras: „Sesdek ses jarojn praktike
funkcias la Internacia Lingvo. Sesdek ses jarojn la Esperanto-Movado faras
grandegajn servojn al la Homaro kaj tute speciale al la afero de la tutmonda
paco ........... komence pli-malpli spontanee, ........... precipe post la jaro 1908
pli kaj pli organizate sub la gvidado de UEA ........... preskaŭ sen iu ajn
morala aŭ materia helpo fare de gravaj internaciaj aŭtoritatoj.” La aŭtoro
atentigas pri tio ke la malbonvolaj potencoj, esence kontraŭaj al internacieco
kaj homeco, kiel ekzemple la naziismo, multe pli klare vidis kaj komprenis la
veran signifon kaj esencon de la lingvo internacia, ol faris tion ĝis nun la
sinceraj batalantoj por la tutmonda paco.
Finas la libron „Bibliografio kaj dokumentoj” kaj Indekso.
Mia ĉefa kritiko rilatas al la paĝo 84-87, kie temas pri la praktika utiligo
de la lingvo internacia en la scienco kaj tekniko. Inter la verkoj (tradukitaj
kaj originalaj) tie menciitaj troviĝas, apud pli aŭ malpli ampleksaj verkoj
aparte eldonitaj, ankaŭ artikoloj aperintaj en diversaj sciencaj gazetoj. Tamen, mencio aŭ ne-mencio evidente dependis de pura hazardo, ne de la graveco de la enhavo aŭ de la meritoj de la lingvaĵo. La granda plimulto de la
sciencaj kaj teknikaj gazetartikoloj aperintaj en la lingvo internacia en fakaj
gazetoj ne-esperantaj ne ricevis mencion, nek kiu ajn artikolo en gazeto
esperantista. Ŝajnas al mi ke ĉi-rilate sekvi unu linion estus preferinde. Cetere
mankas en tiu bibliografio libroformaj verkoj kiuj ja meritis mencion, ekzemple
inter la tradukitaj: B ŭ h r e r kaj S a a g e r: „La Organizado de la Intelekta Laboro”; T a k a s e: „Kemiaj Strukturoj kaj Fiziologiaj Agoj”; inter
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la originaloj: A. P. A n d r e e v: ..Revolucio en la Lingvoscienco”; kaj la
granda kaj grave dulingva (angla-esperanta) „Fotometria Atlaso de la Sunospektro” de Prof. M. M in n a e r t , G. F. W . M u 1 d e r s, kaj J.
H o u t g a s t . Estas vere ke la aŭtoro ja klare diras ke li povas mencii nur
kelkajn el la jam multaj esperantlingvaj verkoj en kampo scienca kaj teknika;
mia kritiko do rilatas al la elekto kaj la ne-mencio ke inter la publikigaĵoj
menciitaj troviĝas k a j libroj kaj broŝuroj, k a j gazetartikoloj.
Mi trovis kelkajn malmultajn preserarojn pp. 27 (simbolaj anstataŭ sfmboloj), 73 (kaŭzaka anst. kaŭkazal), 87 (animo anst. amino), 100 (1901 anst.
19091), 107 (originale anst. originala)', sur pp. 158 kaj 169 mi trovis respektive: Dresdeno kaj Drezdeno. Krome min frapis kelkaj iom strangaj esprimoj:
p. 35: ,,ĉis iu komunaĵo volas havi komunan lingvon, ......... ĝi konservas
tiun lingvon.” Pli logike oni diru: „Dum .......... ” aŭ Tiel longe kiel ...........”,
ĉar ja temas ne pri ,,ĝis ĝi volas”, sed pri ,,ĝis ĝi ne volas plu”. Sur p. 82:
,,85 sciencistoj, el kio .......... ” anst. ,,......... eZ (aŭ inter) kiuj". Fine, sur p.
142 la aŭtoro mencias ke en 1953 UEA havis membrojn en 84 landoj kaj reprezentis entute 16861 organizitajn esperantistojn. Kompreneble ĉi tiu nombro
estas interesa pro sia simetrio kaj pro tio ke oni povas derivi ĝin el la nombro
84 (de la landoj) per duobligo, rezultiganta la nombron 168, kaj simetriigo.
Ke praktike ne estas eble, iom precize kalkuli la nombron de la esperantistoj
organizitaj, sekvas el tio ke ja multaj estas membroj de pluraj organizaĵoj. E1
la membro-nombroj de tiuj organizaĵoj oni do povas konkludi nur proksimume
pri la nombro de la organizitaj individuoj, eble povas indiki nur inter kiuj
limoj tiu nombro devas troviĝi, kaj la intervalo inter tiuj limoj ja povas esti
tre vasta.
Strange estas ke duloke (pp. 57 kaj 86) la aŭtoro citas la libron de E.
A i s b e r g kiel: ,,Fine! Nun, mi komprenas la radion!”, dum mia ekzemplero
montras sur la kovrilo (kaj fronte, kaj dorse) la titolon: „Fine mi komprenas
la radion”, kaj sur la titolpaĝo, kredeble pro plifacila disduonigeblo: „Mi
komprenas fine la radion!”
Kompreneble ĉi tiuj malmultaj kaj malgravaj makuletoj neniel deprenas de
la vere tre granda valoro de ĉi tiu por ni tiel grava verko.
W . P. R.
Kaj fcamen Dio estas amo de D-ro F. W . A. K o r f f, esperantigis
W . V e r s t e e g-G r a f t d ij k, eldonis J. N. V o o r h o e v e, Den Haag,
Nederlando. 12 X 19 cm2, 29 p.
Ĉi-tiŭ bele eldonita libreto pritraktas la Dian amon laŭ la Kristana kredo.
La aŭtoro parolas kun sia leganto. Li vortigas viajn demandojn kaj klopodas
doni kontentigajn respondojn. Li sukcesas veki vian intereson kaj instigas vin
al plua pripensado. Finleginte la libreton vi nur bedaŭras ke vi ne plu povas
paroli kun la aŭtoro pri la solvo de la problemo. Ŝajnas al mi ke ĝuste en la
fino la aŭtoro ne tute sukcesis klarigi al la leganto la Biblian predikon pri la
savo en Jesuo Kristo per la fido.
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La bele aspektanta libreto havas valoran kaj legindan enhavon, sed la traduko ne estas laŭdinda. Kompreneble ĉiu traduko iel difektas la originalon,
ofte laŭlitera traduko estas malebla, sed la tradukintino ne nur malbeligis la
originalon, ofte ŝi ne trafis la sencon, foje ŝi eĉ tute fuŝis ĝin.
Ekz.: Ĉu vi komprenas la esprimon „spirita interparolado”? (6). Kial uzi
,,ni devas neniam kredi" (6) se vi nur volas diri: „vi tamen ne opiniu"?
..Sciigo” (6) ne sufiĉas por „prediko". Kaj „komisio" ne taŭgas por indiki la
enhavon de la prediko (21). Preseraroj abundas kaj eble tial la esprimo
..kaŭzojn al si mem" (21) estas nekomprenebla. ,,Reĝo” kaj „regno" (21)
estas interŝangitaj kaj pro tio tuta alineo fariĝis sensencaĵo! ,,Estu tia" devas
esti „estu tiel” (12), „certeco” certigo (7), tumas turniĝas (15) k.t.p.. k.t.p.
Kial uzi ripetfoje „de f " anstataŭ „de la ’ senbezone? Kial citi la tekstojn
el la Biblio ne laŭ la Zamenhofa traduko? Kial, parolante pri Dio, uzi jen
„Li", jen „li"?
Mi nur povas bedaŭri ke la tradukintino ne petis konsilon de teologo kaj
pli kompetenta esperantisto.
F. A. Hofman.
Familio kaj Popolo ,(,,Familie und Volk”), germana genealogia kaj loĝantarscienca revuo redaktata de d-ro Erich W e n t s c h e r f kaj prof. d-ro Hermann M i t g a u (Eldonejoj Degener
Co. kaj Heise); jarkolektoj 1 kaj 2
(Gdttingen 1952-’53).
Tiu ĉi nova fakrevuo, kunigita el la du genealogiaj revuoj „Genealogie
und Heraldik" kaj „Gottinger Mitteilungen fŭr genealogische und heraldische
Forschung” aperis en 5 kajeroj po jarkolekto. Laŭ la enhavo la genealogiaj
artikoloj estas pli nombraj ol tiuj pri la loĝantarscienco. La lasta scienco estas
aŭ devas esti la bazo por la loĝantarpolitiko. La komuna objekto de la genealogio kaj la logantarscienco estas la popolo. La unua rigardas la popolon en
ĝia plej malgranda strukturunuo, la dua en ĝia tuteco. Tiel ambaŭ fakoj fakte
apartenas unu al la alia. Kiel problemojn de la loĝantarscienco d-ro W^ e n ts c h e r montris en sia antaŭparolo tiujn de la alurbemo, de la grandurbo kaj
de la refluo en la industrian regionon. La sola priloĝantara artikolo pritraktas
la novajn geedzojn inter orient-eŭropanoj kaj okcident-eŭropanoj, sociologia
studaĵo pri la geedziĝoj inter la germanaj forpelitoj, konsiderita laŭ la enradikeco aŭ la gentfidelo. Alia artikolo estas dediĉita al la fama genetikisto prof.
d-ro Fritz L e n z pro lia 65-a naskiĝtago. La aliaj arikoloj en la unua jarkolekto estas genealogiaj. Pli grava por monda legantaro estas la dua jarkolekto. Kelkaj artikoloj en ĝi estas kontribuaĵoj al la ĝenerala (teoria) genealogio kiel vera scienco. Ili traktas inter aliaj du problemojn: la homan karakteron de genealogia vidpunkto kaj la plej bonan metodon numeri la personojn
en pragepatra tabelo. Menciindaj estas plue verkaĵo titolita „Logikaj meditadoj pri la pragepatraro" de prof. d-ro F. von Klocke kaj verkaĵo „Pri la gra-
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fologia enketo pri la karaktero kiel genealogia kvalito” de d-rino Ilse Z u th e rR o 1o f f. Ci tiuj artikoloj meritus specialan atenton, eĉ tradukon. D-ro
R o e s 1e r postulas ke la karaktero kiel geneologia kvalito „unue rilatu al
la faktoj de la konscia parenceco kaj due konsistu el biologiaj, sociologiaj
kaj tradiciaj radikoj”. Li jam nomas la manskribon kiel ilon de la karakterologiaj studoj. D-rino Ilse Z u t h e r komunikas ke la moderna grafologio
estas tiel progresinta, ke ĝi povas respondi al plej sagacaj demandoj de la
genealogio. La du artikoloj de prof. d-ro R d s c h kaj de prof. d-ro von
Klocke entuziasmigos multajn matematikistojn, ĉar ili enhavas ekzemplojn de
matematiko aplikita. La plej konata numeriza metodo estas la sistemo de
Stephano Kekule von S t r a d o n i t z , sed ĝi havas kelkajn kontraŭojn same
kiel aliaj numerizaj metodoj. La aŭtoroj volas plibonigi la sistemon de Kekule
laŭmatematike. Aliaj rimarkindaj artikoloj genealogiaj estas ekz. ,,La frankaj
pragepatroj de la prezidanto E i s e n h o w e r " , ,,B a s s e r m a n n" kaj
..Prauloj de Ludwig T h o m a ”. Ambaŭ lastaj kontribuajoj alportas pragepatrajn listojn de konataj germanaj artistoj. La unua estis aktoro, la alia
verkisto.
La loĝantarsciencaj enketoj en tiu ĉi jarkolekto estas jenaj: ,,La rifuĝintasimilo en nova urbo” (nome Wilhelmshaven) kaj ..Genealogio kaj la artefarita fekundigo”.
La recenzinto ankoraŭ deziras noti ke li klopodis trovi la plej precizan esprimon por tiuj genealogiaj tabeloj, kiuj nur enhavas la gepatrojn de iu persono (la ,,provendo” ), la gepatrojn de la gepatroj kaj senĉese tiel plu. Li
venis al la konkludo ke estas plej bone nomi ĉi tiujn tabelojn pragepatraj tabeloj, fakte la plej preciza termino kaj pli taŭga ol prapatraj aŭ praulaj tabeloj (listoj).
D-ro F. Zschaeck.

ISAE-INFORMOJ.
Estraro de ISAE 1955. La Komitato elektis Estraron de ISAE por 1955,
kaj la rezulto estas:
Prezidanto: prof. S. N i s h i, Japanujo.
Vicprezidantoj: s-ro C. S t o p - B o w i t z , Norvegujo, kaj d-ro inĝ. G.
H a m m i n g, Nederlando.
ĉenerala sekretario: prof. B. P o p o v i ĉ, Jugoslavio.
Sekretario-kasisto: inĝ. S. A 1e x a n d e r s s o n , Svedujo.
Anstataŭantoj: prof. H. S i r k, Aŭstrujo, kaj inĝ. R. H a f e r k o r n , Germanujo.
Revizoroj: s-ro A. A. M. W h i t e h e a d, Britujo, kaj d-ro U. P e s o n e n,
Finnlando.
La Sekretario-kasisto.

Informoj kaj gvidlinioj por verkontoj.
Scienca Revuo akceptas diversspecajn artikolojn; ili povas, ekzemple, havi
instruajn, superrigardajn kaj/aŭ ordigajn karakteron kaj stilon; ili ankaŭ
povas trakti ian specialan temon. La artikoloj tamen prefere ne estu tro specialismaj; la verkanto almenaŭ kredu, ke la artikolo estos utila aŭ interesa
por ĉiaj scienculoj.
La aŭtoroj aparte atentu pri siaj terminoj. Ili konsideru ke la terminoj estu
elegantaj, kaj elektendaj laŭ la principo de sufiĉo kaj neceso. Oni do evitu
nenecesajn radikojn, eĉ se tiuj jam ekzistas.
La redakcio prenas la rajton se necese iomete aliigi la frazojn kaj terminojn,
se la verkinto tion ne aparte malpermesis. Terminoj ne troveblaj en Plena Vortaro estu klare difinataj, escepte se ili estas sufiĉe ĝenerale konataj al ĉiufakaj
scienculoj aŭ vere internaciaj laŭ sia formo. La difinon oni povas doni per
piednoto aŭ en aparta artikoleto; ofte sufiĉas mencio de literaturloko.
Oni ne nepre evitu la literon h. Ĝi estas plenrajta apartenaĵo de nia lingvo,
kaj aparte en fakaj terminoj ofte povos ludi utilan rolon.
La artikoloj ktp., se eble, estu tajpitaj sur unu flanko de la folioj, kun unulinia interspaco inter la linioj kaj kun malplena marĝeno maldekstre. Ĉiu litero
de manuskripto estu klare legebla; oni memoru ke la kompostistoj ne estas
esperantistoj.
Figuroj kaj aliaj kliŝotaĵoj estu faritaj per nigra inko, sufiĉe grandaj kaj
klaraj. Fotoj estu brilaj, nigro-sur-blankaj.
Oni povas indiki literaturon por pruvo aŭ por plia informo. Tamen oni ne
troigu. Menciataj literaturaĵoj estu indikitaj per la nomo de la aŭtoro(j); en
kazo de gazeto oni aldonu ties nomon kun volumnumero, jaro de apero, kaj
paĝo; en kazo de libro oni aldonu ties titolon, adreson de la eldoninto, kaj
jaron de apero.
Aŭtornomojn oni skribu per minuskloj, sed eventuale oni substreku per intermita linio (streketaro); kursivigendaĵojn oni substreku aŭ per serpentuma
linio aŭ per ruĝa krajono. Por indiki pezan litertipon oni substreku per ordiaara nigra linio. Oni retenu kopion por faciligi eventualan prian korespondon.
Aŭtoroj ne ricevas honorarion, sed se ili deziras, ili povas ricevi senpage
maksimume 20 ekzemplerojn de la kajero en kiu ilia artikolo aperis. Pliaj ekzempleroj estas livereblaj kontraŭ pago de poe 0.25 ned. guldeno por unuobla
kaj 0.40 ned. guldeno por duobla numero. En kazo de iom granda mendo
represo de unuopa artikolo povas esti konsiderata. Oni nepre ĝustatempe
sciigu la redakcion pri la dezirata nombro, prefere per noto sur la manuskripto
ĉe la kapo de la unua paĝo.

ATAKOJ KONTRAC
ĜARDENPLANTOJ

de D-ro Paul NEERG AARD
licenciato de hortikulturo, magistro kaj doktoro
de agronomio kaj sekciestro ĉe Ŝtata Plantpatologia Servo, Kopenhago, krome membro de
la Akademio de Esperanto

La unua libro aperinta en Esperanto:
pri ĜARDENKULTURO,
pri INSEKTOJ,

pri PLANTMALSANOJ,
pri DAMAĜAJ FUNGOJ.

La libro enhavas 234 paĝojn artpaperajn, kiuj enhavas 75 tekstfigurojn. Krome,
la libro enhavas 9 kolortabulojn, kiuj sume enhavas 85 figurojn, do la libro

entute enhavas 160 bildojn!
Belege tuttole bindita, kun ora stampo kaj kolorpresita kovrilo, desegnitaj de
la dana pentristo Mogens Zicler.

Prezo £ 1, afranko 9p.
Eldonita de
THE ESPERANTO PUBLIŜHING COMPANY LTD, ANGLUJO
Mendebla ĉe

UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO,
Heronsgate, Rickmansworth, Herts., Anglujo,
aŭ ĉe landaj kaj lokaj Libro-Servoj,

Profesoro ĉe la Agrikultura Kolegio de Okcident-Skotlando, D-ro
HUGH NICOL, Ph.D., F.R.I.C., F.R.S.E., en Esperanto:
Mi ne konas libron verkitan anglalingve kiu valoras siaspece la duonon de
“Atakoj kontraŭ ĝardenplantoj” ....... La libro estas perfekta kiel presaĵo, ĝia
lingvo estas senerara. Oucbla de ĉiu
fakisto aŭ ne.

Ĉefĝardenisto ĉe la Ŝtata Ĝardeneksperimentejo en Alnarp, Svedujo, S-ro CARL A. KLANG en Svenska Esperanto-Tidningen:
Tre malofte oni vidas tiel modernan, aktualan, belpresitan kaj seneraran faklibron ...... Pri la enhavo mi konstatis, ke ĝi estas pli moderna kaj aktuala ol
svedaj ĝardenlibroj, kiuj ĝis nun aperis.

