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Vlastislav Zazvorka: 80
Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio)

Antaŭ kvin jaroj (SR, 1978, 8)-88), ni rememorigis nian legantaron pri la
trikvaronjarcenta jubileo de la tiama ISAE-estrarano, RNDr. Vlastislav
Zazvorka, CSc. Nun, okaze de lia ankoraŭ pli rond-aĝa festo, ni ne ripetu la
jam prezentitan biografion, sed kompletigu ĝin per aliaj detaloj, koncernantaj ĉefe lian imponan verkaron el la fako paleontologia-biostratigrafia.
V. Zazvorka, naskiĝinta la 3-an de oktobro 1903 en la krimea Simferopolo, legas sur sia bapt-atesto de 1’ armenkatolika rito jenan naskodaton:
20.9., laŭ la tiama rusa kalendaro. En la nomita urbo, lia patro estis luĝardenisto de la firmo Einem.
La knabo baldaŭ ekvidis sian veran patrolandon, kien la ĉefia familio revenis. Krom kurta intermito (1912-1913), denove en Rusio (Koreizo, nun
apartenanta al Jalto), lia infanaĝo situis nord-bohemie, en Budinjo ĉe Ohro
(Budyne nad Ohri) 1906-1907, poste mez-bohemie en Dobrifiovo (Dobrichov) apud Peĉko (Peĉky) 1908-1911. Tie lia patro laboris kiel memstara
ĝardenisto, kulturanta precipe fruktarbojn. Jen, de kie fontis la naturhistoria orientiĝo de nia ĉi-jara jubileulo. Ankoraŭ aliaj lokoj rolis en la frutempa
vivo de Vlastislav: Sadsko (Sadska) 1911, Niĵeboho (NiZebohy) 1914, Prestavelko (Prestavlky) 1914-1915, Roŭdnico ĉe Elbo (Roudnice nad Labem)
1915-1923. La laste menciitaj tri loknomoj rilatas al la ĉarma nordbohemia
regiono proksime de la mitologia monto Ripo (Rip). La monto mem erupciis
dum terciaro, sed ĝia ĉirkaŭaĵo konsistas el pli aĝa geologia formacio, nome
el la fosiliplenaj sedimentoj de la suprakretacea maro. Tiuj ravis la roŭdnican gimnazianon kaj determinis la paleontologian sferon de liaj sekvaj universistata studado kaj profesia esplorado.
En la roŭdnica gimnazio, li havis bonegan profesoron de la naturhistorio.
Temis pri Konstantin Kalles, laŭ kiu Zazvorka en 1958 nomis novan specion
de suprakretacea amonito: Acanthoceras kallesi ZAZVORKA. Profesoro
Kalles instruis al siaj studentoj ankaŭ Esperanton kiel nedevigan objekton,
sed tio okazis nur post kiam Zazvorka jam estis absolvinta la gimnazion.
Ĉe la naturscienca fakultato de Karola Universitato en Prago, Zdzvorka
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R N d-ro Vtastislav Zazvorka, CSc.
studis naturhistorion (t.e. zoologion, botanikon, geologion, mineralogion)
kaj geografion. Jam antaŭ la fermaj ŝtatekzamenoj, ekde la 1-a de marto
1926, li ekdeĵoris en Nacia Muzeo kiel scienca helpanto. Sed eĉ antaŭ ĉi dato
li volontulis tie, laborante en la geologia-paleontologia sekcio.
La fakultaton li finis en 1927 kaj doktoriĝis en 1928. Ekde 1929 li fariĝis
profesia laboranto de la muzeo.
La ĉefaj kampoj de lia scienca esplorado estas biostratigrafio kaj biotaksonomio, ĉefe de la supra kretaceo, sed ankaŭ de neogeno, kvaternaro eĉ de
la pli aĝa paleozoiko: lia doktoriĝa disertaĵo estas dediĉita al la hiolitoj; paleontologio de senvertebruloj, antaŭ ĉio gastropodoj, lamenbranfiuloj, sed
ankaŭ de vertebruloj, ĉefe la rostruloj dinoterioj.
Pri lia senlace diligenta aktivado, komencita en la universitato kaj daŭranta ĝis hodiaŭ, atestas jena longega listo de la verkoj, kiun ni strebas publikigi
en formo laŭeble kompleta:

1926

Rdz stdel vychodooravskych. — Sbor. Ĉs. Spoleĉ. zemĉp., 32, 7-8, 270. Praha.
Kras v zubereckĉ dolinĉ. — Sbor. Ĉs. Spoleĉ. zemĉp., 32, 7-8. Praha.
Otazka jednotneho slovanskĉho ja zyka na svĉtovych vĉdeckjjch kongresech. — “ F ro n ta ” , 2, 3,
39-40. Praha.
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Narodohospodarsky vfznam zavedeni s/ovenskych mlĉĉnych vyrobku na naŝ trh, N ova Prace.
Technic. hospodars. Revue, 8, 9, /21-122. Jednota M asarykovy Akademie Prace. Praha.
im
K ridovy utes “ k Cha/oupkach” u Cerveneho Ŭjezdu na Unhoŝtsku. — Ĉas. Nar. M uz., Odd.
prirodoved., /0 /, 54-55. Praha.
1928
Predbezna zprava o na/ezu kridovych hornin v do/e M ayrau u K/adna. — Ĉas. N ar. Muz.^ Odd.
prirodoved., /02, 3-4, 165. Praha.
P/eurotom aria gigantea SOW. z ĉeskĉho iitvaru kridoveho.
Ĉas. N ar. M uz., 102, 2, 106.
Praha.
Ĉeska more. — Narod, 31.10. Praha.
1929
S tratigraficky vyznam hyo/itu v sou vrstri dy. — Vĉst. 6. sjezdu ĉs. prirodozpytcŭ, lekarŭ a
inzenyrŭ v Praze r. 1928, 3, 1. ĉast prirodovĉd., 71-72. Praha.
Actinocam axp/enus (B L A IN V .) v ĉeske kridĉ. Actinocam axplenus (B L A IN V .) dans la Cretace
de /a Boheme. — Vĉst. Stat. geol. Ŭst., 5, 2-3. Praha.
S ta ri kridovych hornin z do/u M ayrau u Kladna. — Ĉas. Ndr. M uz., 103, 1-2, 50. Praha.
L im a p/auensis G E IN . v ĉeske kridĉ. — Ĉas. Nar. M uz., 103 3-4, 151-152. Praha.
M a Zemĉ svĉ vlastni tep/o? — Encyklopedie ĉs. mladeze, 1, 4, 193. Praha.
Z tra c i Zemĉ svĉ teplo? — Encyklopedie ĉs. mladeze, 1, 4, 193. Praha.
Jak se tvo fi/a zemska kŭra? — Encyklopedie ĉs. mladeze, 1, 193-194. Praha.
Je zemska kŭra pruzna? — Encyklopedie ĉs. mladeze, 1, 194 + 1 obr. Praha.
Krasova lizem i na S/ovensku. Krasa naŝeho domova, 21, 3-4. Praha.
Revision o f the H y o /ith i fro m dy. Palaentographica Bohem., 13. Praha.
Revise hyo/itŭ v souvrstvi dy. Palaentographica Bohem., 13, 2. Praha.
Geo/ogie republiky Ĉeskoslovenskĉ. In : N ovy velky ilustrovany slovnik nauĉny. Praha.
H istoricka geologie. (Stratigrafie). In : N ovy velky ilustrovany slovnik nauĉny. Praha.
S poluautor: Soukup, J .: Fauna krasikovska. — D robnĉ zpravy a referaty. — Ĉas. Vlastenec.
spolku muzej. y O/omouci, 51, Olomouc.
Seznam kridovych zkamenĉlin z opuk III. pasmas "H o m o le ” v zavode dolu M ayrau u Kladna.
— Ĉas. Nar. M uz., 104, 3-4, 130. Praha.
Seznam k rid o v fc h zkamenĉlin I II. pasma o d Baŝtĉ. — Ĉas. Nar. M uz., 104, 3-4, 131-132. Praha.
K rid o v f utes v Bĉ/oku. — Ĉas. Nar. Muz., 104, 3-4, 130-131. Praha.
Zona s Actinocam ax plenus (B L A IN V .) v sudetskĉ kridĉ. — Zone a A ctinocam ax plenus
(B L A IN V .) du Crĉtacĉ sudĉtique. — Vĉst. Stat. geol. Ŭst., 6, 4-6, 142-155. Praha.
1931
Poznamky k p ra ci Waltera Hantzschela: E in neues G ranit- und Cenoman-Aufschluss ndrdlich
D ohna bei Dresden. — Vĉda p rir., 12, 189-190. Praha.
Zemĉ m luvi. (Ochrana geologickych pamatek) — Krasa naŝeho domova, 23, 9, 10. Praha.
G eologickĉ pom ĉry okresu novobydzovskĉho. — In : J iriJ iz b a : M istopis a verejna sprava po litickĉho okresu novobydzovskĉho, 3-8. N ovy Bydzov.
K ochranĉ geologickych pamdtek v Ĉechach. — Krasa naŝeho domova, 23, 5, 73-74. Praha.
Profesor D r. technickych vĉd h. c. Ĉenĉk Zahalka pĉtasedmdesatnikem. — Vĉst. Stat. geol.
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Ŭst., 7, 1. Praha.
K pĉtasedmdesatinam p ro f. Dra. techn. h.c. Cehka Zahalky. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 77-79. Praha.
P rof. D r. techn. v. h.c. Ĉenĉk Zahalka petasedmdesatnikem. — N arodni Listy. Veĉerni vydani.
14. 2.
Seznam kridovych zkamenĉlin z o k o li Krasikova na hranicich ĉeskomoravskych. — Ĉas. Nar.
M uz., Odd. prirodovedny, 105, 160-162. Praha.
1932
Hranice mezi I. a I I. pasmem strednokridovych usazenin na V idovli u Prahy. — The boundary
betvveen the P 1 and I I n<* zones o f the M idd le Cretaceous strata, on Vidovle, near Prague. —
Vĉst. Stat. geol. Ŭst., 8, 2, 114-117. Praha.
Poznamky ke k rid ĉ na Kladensku a na Slansku. — Remarques concernant le Cretace de la region de K ladno et de Slane. — Vĉst. Stat. geol. Ŭst., 8, 4-5. Praha.
Poznamky ke s tra tig ra fii k rid y na Bĉlohradsku. — Vĉst. Stat. geol. Ŭst., 8, 1. Praha.
Zprava o m apovani na Bĉlohradsku. — In : Geologicke m apovani a vyzkumne prace. — Vĉst.
Stat. geol. Ŭst., 8, 1, 4-5. Praha.
O nalezu t. zv. “ Lagunosaurus Popradensis S ilnicky z t. zv. “ svrchnotriasoveho vdpence popradskeho” . — Vĉda p rir., 13, 1, 27-28. Praha.
Naŝe zemĉ pleŝati. — N a ro d n i Listy. Veĉernik. 2 1 .1.
P rof. M U D r. A n to n in Friĉ. (K 100. vyro ĉije ho narozenin. Praha.) — N aro dniL isty, 209. 30.7.
Praha.
Peĉe o fo s iln i kosti v mistnich museich a kabinetech. — N edĉlni zabavna a pouĉna priloha Naro d n i P olitiky, 141. 22.5. Praha.
Uhelne doly v Praze. — N a ro d n i Listy. Veĉernik (N arodn i veĉernik). 1.1. Praha.
D r. A n to n in Culek: Zprava o vysledcich m apovani kridoveho ŭtvaru na jihozapadnim okraji
Zeleznych h o r (na listu spec. mapy Chrudim ). K ritic k e poznamky. Vĉst. Stat. geol. Ŭst., 8,
2. + English summary. — Ĉas. Nar. M uz., 106. Praha.

1933
U niversitniprofesor D r. Bretislav Zahalka padesatnikem. — Ĉas. Nar. Muz., 107, 1-2, 63-64.
Praha.
U niversitni profesor D r. Bretislav Zahdlka padesatnikem. — Vĉda p rir., 14, 158-159. Praha.
1934
Domica v pravĉku. — Vĉda p rir., 15, 87-88. Praha.
Spoluautor: Soukup, J .: Paleontologie k rid y na Bĉlohradsku. — Rozpr. Ĉs. A kad. Vĉd, R.
mat. p rir. Vĉd, 44, 27. Praha.
Spoluautor: Soukup J .: Paleontologie du Cretace des environs de Laznĉ Bĉlohrad dans la Boheme du NE. — Bull. int. Acad. Tcheque Sci. Praha.
Stratigrafie a tektonika k rid y miletinskeho ŭvalu. — Stratigraphy and Tectonics o f the Cretaceous in the depression o f M iletin. — Ĉas. Nar. Muz., 108, 1-2, 43-55. Praha.
Terasy v severnim Povltavi. (Predbĉznĉ poznamky). Franc. res. — Vĉst. Stat. geol. Ŭst 10 6,
209-220. Praha.
Tmeleni kam eni a k o s ti v museich a ve ŝkolnich kabinetech.— Vĉda p rir., 15 / 26-27 Praha
Frantiŝek Zvejŝka: K ridovy ŭtvar v o k o li Letovic. — Naŝe vĉda, 15, 5, /37. Praha
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1935
Nĉkolik novych pohledŭ do vyzkumu ĉeske kndy. — Vĉda pfir., 16, 4, 101-104. Praha.
1936
Poznamky ke stratigrafii kfidy v okoli Brandysa n. L. Referat. — Vest. Stat. geol. Ŭst., 12, 3-4.
Praha.
Cepaea eversa larteti (BOISSY) ze svrchniho miocenu od Strakonic. — Sbor. ' ‘Strakonicko”,
2, 4, 100-102. Strakonice.
Cepaea eversa larteti (BOISSY) aus dem Obermiocan von Strakonice (Siidbohmen). — Zbl. Mineral. Geol. Palaont., Jg. 1936. Abt. B, 4, 157-159. Stuttgart.
Davne stĉhovani svĉtadilŭ krisilegendu o zmizele Atlantide. — Nedelnizabavna apouĉnapriloha Ndrodni Politiky, 245, 6.9. Praha.
Spoluautor: Prantl, F : Koralova poloha hybskeho rhaetu. — Sbor. Muz. slov. Spoloĉ., 30,
1-4. Turĉ. Sv. Martin.
Spoluautor: Prantl, F.: Geologicke pomĉry okresŭ Rychnov n. Kn. a Kostelec n. O. — In: Jiri
Jizba: Mistopis a verejna sprava Kostelecka a Rychnovska. Vamberk.
1937
Obrovsky ptak moa. — Poledni Narodni Politika. 27.12. Praha.
1938
Spodnoturonska pribojova facie u Predboje (sev. od Prahy). — Vedaprir., 19, 4, 122-124. Praha.
Valouny uhli v senonskych piskovcich u Chribske a Jedlove ve vztahu k tektonickym pohybŭm
po luzicke poruŝe. — Ĉas. Nar. Muz., 112, Odd. prirodovĉd., 142-147. Praha.
Profil kridou v Hledsebe u Veltrus. — Section across the Cretaceous strata at Hledsebe, near
Veltrusy. — ĉas. Nar. Muz., 112, 4, 192-196. Praha.
Rozhranispodniho a stredniho turonu v ĉeske kfidĉ. — The Lower and Middle Turonian boundary in the Bohemian Cretaceous Beds. — Ĉas. Nar. Muz., 112, 4, 296-302. Praha.
Trogontherium cuvieri FISCHER od Prezletic (Stredni Ĉechy) a porovnanis ostatnimi znamymi naleziŝti Trogontherii v Evropĉ. — Trogontherium cuvieri FISCHER from Prezletice
(Central Bohemia) and a comparison with the other known localities o f Trogontherium in
Europe. — Sbor. Nar. Muz. v Praze, IB, 9. Praha.
Jan Evangelista Purkynĉ a Pnrodovĉdecky sbor Narodmho musea v Praze. — Ĉas. Nar. Muz.,
2, Odd. prirodovedny. Praha.
V Narodnim museu novĉ instalovdny kly sibirskeho mamuta. — Poledni Narodni Politika.
18.5. Praha.
Praha ma diluvialniho nosorozce. — Poledni Narodni Politika. 2.3. Praha.
(J Nitry nalezeny zbytky obrovskych tretihornich slonovitych ssavcŭ mastodonŭ. — Narodni
Politika. 26.3. Praha.
Obrazek stoliĉky mastodona in: Narodni Poiitika, Nedĉlni. 27.3. Praha.
Baje a vĉda o Atlantidĉ. — "Cesta”, 1, 16-17. Praha.
Spoluautor: Prantl, F.: Paleontologie a geologie 3 in: O. Ŝtĉpanek: Modernipreparace pfirodnin, 132-170. Olomouc.
Morska hvĉzdice z piskovcŭ kfidoveho ŭtvaru na Broumovsku. — NarodniPolitika. 2.4. Praha.
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1939

Cyathiclium depressum S IEVERTS (Crinoidea) a je h o stratigraficky vyznam. — Pfiroda, 32, 3,
114-121. Brno.
Kaŝpar M aria hrabĉ Ŝternberk, je h o iiv o t a vyznam. — Ĉas. Nar. Muz., 113. Praha.
Ĉistota a zkraŝleni naŝich obci. — Nedĉlnizabavna a pouĉna prfloha N arodni P olitiky, 322. 19.
11. Praha.
1940

Poznamky ke s ta fi vychodoĉeskeho miocenu. — Rozpr. Ĉes. A kad. Vĉd., 1, 5. Praha.
Deinotherium levius J O U R D A N a je h o stratigraficky vyznam. — Sbor. Nar. M uz. v Praze, 3,
191-217. Praha.
Ober das A lte r des ostbohmischen Miocans. — M itt. tschech. A kad. Wiss. Prag.
Profesor R TD r. h.c. Ĉenĉk Zahdlka. 3. II. 1856-27.X I . 1938. — Vĉst. stat. geol. Ŭst., 15, 3-4,
78-92. Praha.
Acanthoceras ornatissimum z ĉeskĉ kfid y. — Vĉst. K ral. ĉes. Spoleĉ. Nauk. Tf. math. — P firodovĉd., 18. Praha.
Zkam enĉli okouni z ĉeskeho kridoveho more. — Naŝi' prirodou, 4, 14, 554-555. Praha.
“ Kostry ob rŭ” . — N a ŝ i'p fi rodou, 4, 19, 752-754. Praha.
M a m u ti chrup. — Naŝi' prirodou, 4, 4. Praha.
H ouby ze dna ĉeskeho kndoveho mofe. — Naŝi' p rir. 4, 3. Praha.
Sobi na ĉeskych tundrach doby ledovĉ. — N a ŝ ip fir. 4, 5. Praha.
Rangifer arcticus R IC H A R D S z ĉeskeho plistocenu. — Ĉas. Nar. M uz., 114, 2, Odd. prirodovĉd., 96-98. Praha.
Svaz spolkŭ p ro okraŝlovani a ochranu domoviny. — Krasa Naŝeho Domova, 33, 1. Praha.
Okraŝlovacisnahy ve Mŝenem u Budynĉ nad Ohri. — Krasa Naŝeho Domova, 32, 5, 81-83. Praha.
Spoluprace spolkŭ p ro okraŝlovania ochranu dom oviny s odbory K lubu ĉeskych turistŭ a spropagaĉnimi komisemi. — Krasa Naŝeho Domova, 32, 3, 51-53. Praha 1940.
Konservace fo siln ich kosti. — Zpr. pamatk. peĉe, 1, 4-6 Praha.
Naŝi v y h y n u lis lo n o v iti obfi. — N a ŝ ip fir., 3, 20, 789-791. Praha.
1941

Byl jsem na morskem dnĈ. — C hvilky v prirodĉ, 1, 213-215. Praha.
Zkamenĉlĉ fo ra m in ife ry . — N a ŝ i p fir ., 4, 23, 915-918. Praha.
Co by to asi mohlo byt? (Cicvar). — N aŝi p fir ., 5, 3, 109-110. Praha.
Podivnĉ kosti. — C hvilky v prirodĉ, 1, Praha.
1942

Revise druhu “ M ytilu s rudis F r . “ . — Vĉst. K ral. ĉes. Spoleĉ. Nauk., Tf. math.-pfirodovĉd.
Praha.
K otazce sta fis p ra ŝ i v o k o li Prahy. — Z u r Altersfrage der Losse in der Umgebung von Prag. —
Zpr. Geol. Ŭst. Ĉech. M o r. 17, 5, 260-269. Praha.
Pozndmky k cĥronologii kvartĉru. — Zpr. Geol. Ŭst. Ĉech. M o r., 18, 2, 123-124. Praha.
Frantiŝek Jandeĉka. — Naŝe vĉda, 21, 9-10, 254-255. Praha.
1943

Gastrochaena ostreae (G E IN .) a Lithodom us p is tillifo rm is (REUSS) z ĉeskĉho utvaru kfidovĉho. — Vĉst. K ral. ĉes. Spoleĉ. Nauk. Tf. m ath-pfirodorĉd., 10. Praha.
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Spodnoturonska pfibojova facie v Netrebech u Kladna. — Vĉda p fir., 22, 2. Praha.
Morsky cenoman u Duŝnik (list Kiadno, 3952). — Vĉda p fir., 22, 4. Praha.
Cenoman a spodni turon u Velkych Pfilep (severne od osady Ĉerny Vul, sz. od Prahy). — Vĉda p fir., 22, 5. Praha.
Vzpominka na Doc. Dra Jana Svatopluka Prochazku. — Ĉeske Siovo, 29.1. Praha.
Pfiletĉli ŝpaĉci. Lidovĉ noviny. 51, ĉ. 84. 27. III.
Schoenichen Wa!ther: Biologie der Landschaft. Neudamm u. Berlin, 1939. Rec. in Krasa Naŝeho Domova, 36, 1, 13-15. Praha.
“ Brandyske Polabi” . — Rec. in Krasa Naŝeho Domova. 36. Praha.
Krida mezi Bfezany a Vykani (okres Ĉesky Brod). — Vĉda p fir., 21, 7. Praha.
1944

Pohledy do zahrad. — Krasa Naŝeho Domova, 36, 7, 105-107. Praha.
Dutinky po larvach jepic v fiĉnich bfezich. Vĉda p fir., 22, 6. 178-180. Praha.
Vzpominka na Vaclava Jetmara. — Vĉda p fir., 23, 3, 95-96. Praha.
Kam mohla dosahovat transgresse svrchnokfidovĉho mofe na Kfivoklatsku? — Vĉda p fir., 23,
4. 120-122. Praha.
Transgresse svrchni kfidy v severozapadni ĉasti 2eleznych hor. — Vĉst. Kral. ĉes. Spoleĉ.
Nauk. Tf. math-pfirodovĉd. Praha.
Vztah bfidlic dy ke kfemencum v Barrandienu. — Pfiroda, 37, 6, 169-174. Brno.
Nalez spodniĉelisti plistocenniho dikobraza Hystrix leucura SYKES v Moravskĉm Krasu. —
Vĉst. Kral. ĉes. Spoleĉ. Nauk. Tf. math.-pfirodovĉd. Praha.
Kapitolka ze zivota svrchnokfidovych ammonitu. — Chvilky v pfirodĉ, 4, 196-198. Praha.
Otokar Fendrych. — Vĉda p fir., 33, 9-10, 311-312. Praha.
Vzpominka na prof. Dra Jaroslava J ilji Jahna. — Vĉda p fir., 33, 9-10, 310-311. Praha.
1946

Pfehled chronologie ĉtvrtohor. — Vĉst. Stat. geol. Ust., 21. Praha.
1947

Spodni turon u Lhotky pod Dzbanem, okres Rakovnik. — Ĉas. Nar. Muz., 116, Odd. pfirodov. 1. Praha.
Zivot v ĉeskĉm m ofi doby kfidovĉ. — Pfiroda a Vĉda, 1. Matice ĉeska — Orbis. Praha.
Jak vznikaji hrance? — Pfiroda, 40, 4. Brno.
1948

Dikobrazi u nas. — Chvi!ky v pfirodĉ, 6, 188-190. Praha.
Nalez plistocĉnni kostni brekcie u Blainvievv v Texasu. — Pfiroda, 40, 8-9, 196-198. Brno.
Stromy, kterĉ se na ulicich osvĉdĉily a kterĉ se neosvĉdĉily. — Krasa naŝ. Dom., 39, 9-10. 126127. Praha.
Nalez aurignacienu pod horou Kahkem u Kutnĉ Hory. — Pfiroda. 40, 5. 115. Praha.
N aleieji fiĉ n i terasy glacialum nebo interglacialum? — Pfiroda, 40, 7, 164-165. Praha.
130 let Ndrodniho musea v Prazc. — Pravo Lidu, 15.4. Praha.
Novy africky praĉlovĉk. Zemĉp. Mag., 3, 8, 308-309. Praha.
Vyskyt spodnoturonskĉ pfibojovĉ facie u Uhelnĉ Pfibramĉ (list Chrudim — 4055). — Dĉcouverte des dĉpots du terrain crĉtacĉ pres du Uhelna Pfibram (village situĉ au N de Chotĉbof
dans le SE de la Boheme). — Ĉas. Nar. Muz., 117, Odd. pftrodovĉd., 2, 195-197 Praha.
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1949

Isognomostoma holosericum (STUDER) z holocĉnu od Vapennĉho Podola v 2eleznych horach. — Pffroda, 41,'5-6, 143-144. Praha.
Trepanace lebek predhistorickych lidi. — Pfiroda, 42, 1-2. Praha.
Nalez malych "velejeŝtĉrŭ” v novomexickĉ pouŝti. — Priroda, 41, 5-6, 124-125. Praha.
Geologicka ĉinnost organismŭ. — In: Velky ilustr. pflrodopis vŝech tf( f(ŝ(. 2. vyd. J. Stejskal,
8, Geologie, 344-376. Praha.
Pleistocen Ŝarky. — In: Ŝarka. Pfirodovĉd. archeolog. Pruzk. chranĉne oblasti ŝareckĉ. Zpr.
pamatk. Sboru hlav. Mĉsta Prahy, 10. Ŝarka 1. Praha.
Jeiovky rodu Pygaster z ĉeskĉho ŭtvaru kfidovĉho. — The genus Pygaster (Echinoids) from the
Cretaceous Rocks in Bohemia. — Sbor. Nar. Muz. v Praze, 5, R. B. Praha.
Nalezy pozŭstatkŭ peipinskĉho fosilniho ĉlovĉka (Sinantropus pekinensis) ztraceny. — Pfiroda, 41, 5-6. 144. Praha.
1951

K Petrbokovĉ sedmdesatce. Ĉs. Kras, 4, 9, 212-213. Brno.
Geologie okoli hradu Valdŝtejna. — In: V.J. Sedlak: Hrad Valdŝtejn, 29-35. Vlastivĉd. Kniinice KĈT, 1, 5.
Ĉesky ŭtvar kf(dovy v okoli' Ĉeskĉ L(py. — The Cretaceous Formation in the Vicinity o f Ĉeska
Lipa (Northern Bohemia). — Ĉas. Nar. Muz., 118-119, 41-45. Praha.
Jaroslav Petrbok doiil se 70 let. — Vesmir, 30. 4„ 83-84. Praha.
Mechovky, kterych nelze nikdy nalĉzt v ĉeskĉ kfidĉ. — Ĉas. Nar. Muz., 120, 1. Odd. pfirodovĉd., 57-59. Praha.
Pfedbĉtna zprava o nalezech fosihuch kosti na Zlatĉm koni u Konĉprus (Stfedm Ĉechy). — Ĉs.
Kras, 4, 3-4, 60-66. Brno.
1952

Pozndmky k nĉkterym krinoidŭm ze svrchni kf(dy ve vztahu k ĉeskĉ kfidĉ. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. pfirodovĉd., 120, 2, 1951: 130-137. Praha.
Poznamku k nĉkteryn malo znamym cribri — morphnim mechovkam r ĉeskĉ kr(dy.
Ĉas. Ndr. Muz., Odd. pfirodovĉd., 121, 2, 156-164. Praha.
K sedmdesdtinam Jaroslava Petrboka. — Ĉas. Nar. Muz., 120, 2, Odd. pf(rodovĉdny, 163-164.
Praha.
Geologiczny Biuletyn Informacyjny. — Rec. Ĉas. Nar. Muz., 121, 2, 203-204. Odd. pfirodovĉd. Praha.
Spoluautofi: Mazdlek M., iebera K., Loiek V.: Mousterskĉ sidliŝtĉ s buliinikovou a kfemennou industrii na buliinikovĉm hfbetu u Lobkovic (Brandys n. L.). — Anthropozoikum
(Praha), 2.
1953

Vyznamny nalez ĉasti kostry pleistocenniho nosoroice Rhinoceros antiquitatis BLUMENBACH v IV ° labskĉ terase v Roudnici nadLabem. — Ĉas. Nar. Muz., 122, 1, 63-67. Praha.
Trematopygus novaki sp. n. (Echinoidea) ze svrchni kfidy Ĉech. — Vĉst. Krdl. ĉes. SpoleĈ.
Nauk. Tf. math.-pfirodovĉd., 11. Praha.
Dvĉ vystavky geologicko-paleontologickĉho oddĉleni Narodniho musea v Praze. — Ĉas. Nar.
Muz., Odd. pfirodovĉd., 122, 1, 117-118. Praha.
Miloslav Vaŝfĉek: Souĉasny stav mikrobiostratigrafikĉho vfzkum u miocĉnnich sedimentŭ ve
vnĉkarpatskĉ neogĉnni panvi na Moravĉ. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 122, 1,
114-115. Praha.
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Ochrana pfirodv a razu kraje. — Sbor. Ĉs. Spoleĉ. zemĉp., 57. Praha.
Schilder F.A.: Einfŭhrung in die Biotaxonomie (Formenkreislehre). Die Entstehung der Arten
durch raumliche Sonderung. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfidovĉd., 122, 1, 107-108. Praha.
Z badari*czwartorz?du w Polsce (Vyzkum ĉtvrtohor v Polsku). Svazek 1. Paristwowy Instytut
Geologiczny. Biuletyn 65. Warszawa, 1952. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd.,
122, 2, 232-233. Praha.
Ferdinand Prantl: Sbirame zkamenĉliny. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 122, 2.
233-234. Praha.
Korenĉvskij S.M.: Nĉktere pozndmky o vnĉkarpatskem miocenu ve vztahu k pojednani F.S.
Putrja a A.E. Michajlova. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 122, 2, 235-237. Praha.
J. Vachtl: K otazce stan a genese t. zv. oligocĉnmch kfemencŭ v okoliM ostu v sz. Ĉechdch. —
Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 122, 2, 229-231. Praha.
Pfehled geoiogicke stavby severmch Ĉech. — Sbor. Ĉs. Spoleĉ. zemĉp., 58, 2, 70-73. Praha.
K sedmdesdtinam univ. prof. Dra Bfetislava Zahalky. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd.,
122, 1. 116. Praha.
1954

Paznikost Iva jeskynniho — Panthera (Leo) spelaea, GOLDFUSS — z “Chlupaĉovy sluje” na
Kobyle u Konĉprus (Berounsko). — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123, 2. 168-175,
Praha.
Nalez pozŭstatkŭ soba v Praze-Krĉi. — Naŝe vlast, 11. 12. Praha.
Nalezy pozŭstatkŭ bobrŭ na Preŝovsku. — Naŝe vlast, 5. 10. Praha.
Ĉelist ĉlovĉka ze Svatoprokopskĉ jeskynĉ u Prahy. — Naŝe vlast, 11.2. Praha.
A.J. Michajlovska: Organizacia a technika muzealneho vystavmĉtva., — Naŝe vlast, 9.2.
Praha.
P.L.: La spĉlĉologie. Un sport au service de la Science. Rec. — Ĉs. Kras, 7, 5-7. Brno.
Prof. Dr. Bedfich Bouĉek — prof. Dr. Odolen Kodym: Geologie, I. Vŝeobecna geologie. Rec.
— Naŝe vlast, 12.2. Praha.
Ferdinand Prantl: Pravidla a zasady zoologickĉ a paleontologickĉ nomenklatury. Rec. —
Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123, 1. Praha.
F. Leutwein: Ueber die Herkunft der Ametyste in den cenomanen Schottern desErzgebirges. —
Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123. Praha.
Nalez mamutilopatky v Dablicich u Prahy. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123, 1. Praha.
M amuti lopatka z Prostfedni Lhoty u Novĉho Knina (stfedni Ĉechy). — Ĉas. Nar. Muz., Odd.
pfirodovĉd., 123, 1. Praha.
Nynĉjŝi stav foraminifer, pop§anych Jaroslavem Pernerem z kfidovĉho ŭtvaru Ĉech. — Ĉas.
Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123, 1, 74-84. Praha.
Za Miloslavem Paviiŝtou. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123, 1. Praha.
Novĉ nalezy pleistocenni zvifeny. — Naŝe vlast, 2, 9. Praha.
Pisky 1. mediterranu s Cardium (Laevicardium) kŭbecki z osady Dŭbrava v Preŝovĉ (Stovensko). — Geol. Zbor. Slov. Akad. Vied., 4, 1-2. Bratislava.
Stfednoturonskĉ zkamenĉliny ze fehunĉ, soudni okres Mĉstec Kralovĉ (severovychodni
Ĉechy). — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 123, 1. Praha.
Nalezy pozŭstatkŭ mamutŭ v pleistocenni terase u Bakova nad Jizerou. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. pfirodovĉd., 123, 1. Praha.
Nalez kosti fosiiniho ssavce v Chramci, poŝta Dubovec, jiin i Slovensko. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. pfirodovĉd., 123, 2. Praha.
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Nove nalezy kosti pleistocĉnnich ssavcfi v Lenartovcich, kraj Banska Bystrica, Jiini Slovensko.
— Ĉas. Ndr. Muz., Odd. prirodovĉd., 123, 1, 127-128. Praha.
Nalez zubu pleistocenniho nosoroice u Chocnĉ. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 123, 1.
Praha.
Mamutistoliĉka z terasovych nanosfi Vltavy v Praze-Dejvicich. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 123, 1.
Nalezy pleistocenni zvireny v Lenartovcich na jiinim Slovensku. — ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 123, 1, 123-126. Praha.
1955

50 let prvniho samostatnĉho vlastivĉdnĉho musea v Ĉechach. — Naŝe Vlast, 3, 2. Praha.
Nove nalezy pozfistatkfi pleistocĉnni zviieny z Bĉstovic u Chocnĉ. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 123, 5. Praha.
Nalez mamuti lopatky v Uniĉovĉ na Moravĉ. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 123, 2.
Praha.
Vystavka ‘‘Vyvoj od zvirecich predkfi k ĉlovĉku”. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 123,
232. Praha.
Lebka soba Rangifer arcticus RICHARDS s nasazenym parohem a kosti Rhinoceros lenensis
PALLAS z poslednipleistocĉnni terasy v Praze — Krĉi. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 102-103. Praha.
Spoluautori: Tuĉek, K. — Klaŝtersky, I. — Ŝtĉpanek, O. — F. Prantl: Zakladaniprirodovĉdeckych sbirek vlastivĉdnych musei. — Orbis. Praha.
I.A. Korobkov: Spravoĉnik i metodiĉeskoje rukovodstvo po tretiĉnym molljuskam. Plastinĉatoiabernyje. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 124, 118-119. Praha.
N.K. Vereŝĉagin a.I.M. Gromov: Sbĉr pozŭstatkŭ vyŝŝich obratlovcŭ doby ĉtvrtohorni. Rec. —
Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 124, 117-118. Praha.
Korobkov I.A.: Opisanije iskopajemych organizmov. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. Prirodovĉd., 124, 104-105. Praha.
Prace Ustavu pro naftovy prŭzkum. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 124, 120.
Praha.
S. Hrabĉ — O. Oliva: Kliĉ naŝich ryb. — Rec. — Naŝe Vlast, 3, 1. Praha.
Pozŭstatky mamuta od Levic na jiinim Slovensku. — Naŝe Vlast, 3, 1. Praha.
Nalez Iva jeskynmho v Minicich u Kralup nad Vltavou. — Naŝe Vlast, 3, 1. Praha.
Paleontologiĉeskij sbornik. I. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 124, 119-120. Praha.
Zprdva o ĉinnosti geologicko-paleontologickĉho oddĉlem' Narodniho musea v Praze za rok
1954. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 124, 1. Praha.
Vystavka na pamatku 80. vyroĉi limrti ĉeskĉho paleontologa PhDra Ferdinanda Stoliĉky (18381874). — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 124, 1. Praha.
I. Skupina prirodovĉdeckych oddĉleni. — In: Narodni museum, 10-29. “Praiske pamatky”.
Praha.
Nalez obrovskĉ pravaiky. — Lidova demokracie, 7. 10. Praha.
Karel Tuĉek — Jiri Neustupny: Evidence musejnich sbirek. — Rec. — Naŝe Vlast, 3, 4. Praha.
1956

Zkouŝky s pouiitim polyvinylbutyralu. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 125, 1. Praha.
Caryophyllia degenerans REUSS 1871 (Hexacoralla) z tortonu od Hrabŭvky u Hranic a z Laianek (Morava). — Caryophyllia degenerans REUSS 1871 (Hexacoralla) aus dem Torton von

55
Hrabŭvka bei Hranice und aus Latanky (Mahren). — Sbor. Nar. Muz. v Praze, 12, B, 2-3.
Praha.
Pecten (Macrochlamys) latissimus (BROCCHI) ze spodniho tortonu od Opavy na Slovensku.
— Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 125. Praha.
Conodonti naleti rybam nebo pltŭm ? — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 125. Praha.
Micropsalis papyracea MEYER 1859 (Decapoda — Macrura natantia, ĉeled Palaemonidae) ze
sladkovodnich oligocĉnnich uloienin severnich Ĉech. — Micropsalis papyracea MEYER
1859 (Decapoda — Macrura natantia, Familie Palaeomonidae) aus dem oligozanen
Sŭfivvasserablagerungen Nordbohmens. — Sbor. Nar. Muz. v Praze, 12, B, 1. Praha.
Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickĉho oddĉleni Narodmho musea v Praze za rok
1955. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pHrodovĉd., 125, 1. Praha.
Nalez svrchnokarbonske vatky z kladenskĉ kamenouhelnĉ panve. — Ĉas. Mineral. Geol. 1, 2.
Praha.
Hlavonoiec Mammites nodosoides (SCHLOTHEIM) z ĉeskĉ kfidy a jeho stratigraficky vyznam pro stanovem spodmho turonu. — Ĉas. Mineral. Geol. 1, 4. Praha.
Radim Kettner: Vŝeobecna geologie IV. — Naŝe Vlast, 2, Praha.
Ratujmy od zniszczenia dokumenty naukovve! — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd.,
125. Praha.
G.J. Krymgolc: Metodika sbĉru a pfipravy paleontologicko-stratigrafickĉho materialu. Pfiruĉka pro geologa — stratigrafa. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 125, 1. Praha.
Weltall — Erde — Mensch. Ein Sammelvverk. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 125,
1. Praha.
Ĉasopis pro mineralogii a geologii. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 125, 1. Praha.
Chlamys (Gigantopecten) latissima (BROCCHI) z neogĉnu Moravy. — Ĉas. Nar. Muz., Odd.
pfirodovĉd., 125, 2. Praha.
Porada sovĉtskych paleontologŭ v roce 1955. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 124, 2.
Praha.
1957
Nalez jetovky Clypeaster scillae scillae DESMOULINS 1837 v lithothamniovych vapencich
spodniho tortonu u Kosihovec na jiin im Slovensku. — Ĉas. Mineral. Geol., 2, 1. Praha.
Ostrea gingensis (S C H LO TH E IM 1813) ze spodniho tortonu od Trenĉe u Luĉence (jitniSlovensko). — Ĉas. Mineral. Geol., 2, 1. Praha.
Pecten (Neithea) quinquecostatus SOWERBY, Pecten (Neithea) regularis (SCHLOTHEIM),
P. (N.) quadricostatus SOWERBY a pfechodni fo rm y v ĉeskĉ kfidĉ. — Ĉas. Mineral.
Geol., 2, 4. Praha.
Doplnky k ĉlankŭm o exhalaci vodnich par na Boreĉskĉm vrchu (okres Lovoside) v Ĉeskĉm
Stfedohofi. — Ochr. Pfir., 12, 7. Praha.
Nalez mamutiho klu v ŜaPe, kraj Nitriansky.— Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 126. Praha.
Karel Tuĉek: Prace musei v Sovĉtskĉm svazu. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 126. Praha.
“ Musejni prace” . — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 126. Praha.
Stratigrafiĉeskij slovar SSSR. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 126, 2. Praha.
R.F. Gekker: Ekologiĉeskij analiz dĉsjatinogich rakoobraznych Ferganskogo zaliva paleogenovogo morja Srednĉj Azii. — Rec. Ĉas. Mineral. Geol., 2, 4. Praha.
Nesnaze s osvĉtou. Naŝe Vlast, 2. Praha.
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Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickĉho oddĉleni Narodniho musea v Praze za rok
1956. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 126. Praha.
Nalez kosternich pozusfatku pleistocĉnniho nosoroice v Dolnich Chabrech u Prahy. — Ĉas.
Nar. Muz-, Odd. pfirodovĉd., 126. Praha.
Natez sobiho parohu z pleistocennispraŝe od Ŝrobarovĉ, okres Hurbanovo. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. prirodovĉd., 126. Praha.
Nalez pozŭstatkŭ ze!vy v pleistocĉnu na Zlatĉm koni u Konĉprus. — Ĉas. Mineral. Geol., 2, 1.
Praha.
Nalez pozŭstatku krunyre ze!vy z Kamenice nad Hronom na jiznim Slovensku, okres Ŝtŭrovo.
— Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 126. Praha.
1958
Endocranium Homo neandertalensis z travertinŭ z Hradku od Ganovcŭ u Popradu na Slovensku ve sbirkach geologicko-paleontologickeho oddĉleni Narodniho musea v Praze. — Ĉas.
Mineral. Geol., 3, 384-385. Praha.
Acanthoceras kallesi s. sp (Ammonoidea) ze spodnibo turonu na Bilĉ hofe v Praze (stfedniĈechy) a Acanthoceras sharpei n. sp. z. anglickĉ kfidy. Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd.,
127, 1. Praha.
Geologicka mapa SSSR. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodoved., 127, 1. Praha.
D. V. Nalivkin: K ra tkij oĉerk geologii SSSR. — Struĉny pfehled geologie SSSR. — Rec. — Ĉas.
Nar. Muz., Odd. pfirodoved., 127, 1. Praha.
Zbieranie i konserwowanie skamieniatoŝci. Instrukcja dla gromadzacych zbiory w terenie.
Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 127, 1. Praha.
V.A. Vachrameev: Fytogeograficka a klimaticka zonalnost na ŭzemi Eurasie v dobĉ jurske a
kfidove. — Rec. — Ĉas. Ndr. Muz., Odd. pfirodovĉd., 127, 1. Praha.
Zprava o ĉinnosti geol.-paleont. oddĉleniNarodniho musea v Praze za rok 1957. — Ĉas. Nar.
Muz., Odd. pfirodovĉd., 127, 1. Praha.
100 iet od narozeni Josefa Kafky. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 127, 2. Praha.
1959
Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickeho oddĉleni Narodniho musea v Praze za rok
1958. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 128. Praha.
Expedice do Mongolske lidove republiky v roce 1958. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd.,
128. Praha.
Josef Svoboda — Ferdinand Prantl: Barrandien. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd.,
128. Praha.
“ fiv ĉ zkamenĉliny” . — ABC mladych technikŭ a pfirodovĉdcŭ, 2. Praha.
1960
Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickĉho oddĉleni Narodniho musea v Praze za rok
1959. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 129, 1. Praha.
Baraniecki Leszek: Pleistocenskie pokrywy zwirowe na przedpolu Sudetdw Wschodnich (w rejonie Vidnavy i Prudnika). — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 129, 2. Praha.
Jaroslav Petrbok. — Literar. noviny, 9, 52. 31. 12. Praha.
Marinov N .A .: Stratigrafie Mongotskĉ lidovĉ republiky. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 129, 2. Praha.
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Zbignievv Kotariski a Andrzej Radvvariski: Fauna s Pygope diphya (Col.) a limburgity ve vyso
kotatranskem titonu Osobite (Orava). Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 129, 2
Praha.
Jaroslav Petrbok zemfel. — Ĉas. Mineral. Geol., 6, 2. Praha.
1961

75 hesel In : Kolektiv: Nauĉny geologicky slovnik. I. A-M . (1960), II. N - f. (1961). Praha.
Diskusni prispĉvek za ĉlankem: Jan Krejĉi: K metodice vyzkumfi fiĉnich teras. — In : “ Sympo
sium o problemech pleistocenu” . — Anthropos, 14, 104. Brno.
Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickeho oddĉleni Narodniho musea v Praze za rok
1960. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 130, 1. Praha.
Akademik univ. prof. dr. Radim Kettner sedmdesdtmkem. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodo
vĉd., 130, 1. Praha.
Vystavka k uctĉni200. vyroĉi narozenin Kaŝpara Ŝternberka, zakladatele Narodniho musea. —
Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 130, 1. Praha.
V.A. Sobeckij: K systematice svrchnokfidovych pektinidu Stfedniho Podnĉstfi. — Rec. — Ĉas.
Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 130, 1. Praha.
Vzpominka na Jaroslava Petrboka. — Symposium o problemech pleistocenu. — Anthropos,
14, 6. Brno.
Jaroslav Petrbok paleontolog a paleontologicky sbĉratel. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodo
vĉd., 130, 1, 97-102. Praha.
1962

Spoluautor: Kotlaba F.: X II. sjezd Ĉeskoslovenske spoleĉnosti pro mineralogii a geologii. —
Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 131, 2, 180-183. Praha.
Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickeho oddĉleni Narodniho muzea v Praze za rok
1961. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 131, 2, 114-116. Praha.
Pamatce inz. Vsevoloda Ĉechoviĉe. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfidovĉd., 131, 2. Praha.
Okenko do muzejnictvi v Ĉinske lidove republice. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 131, 3.
Praha.
Regenhardt Horst: Serpulidae (Polychaeta sedentaria) aus der Kreide Mitteleuropas, ihre okologische, taxionomische und stratigraphische Bevvertung. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 131, 2. Praha.
1963

Cucullaea glabra PARKINSON v kfidĉ u Oĉihova jiznĉ odPodbofan. — Ĉas. Nar. Muz., Odd.
pfirodovĉd., 132, 2. Praha.
Ĉeska kfida v Grossouvrovĉ dile z r. 1901. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 132, 2. Praha.
Kopŝ J. — Stehlik V.: Konĉpruske jeskynĉ u Berouna. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 132, 2. Praha.
Exogyra reticulata REUSS takĉ zfrancouzske svrchnikfidy? — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 132, 3. Praha.
50 let. od smrti Antonina Friĉe, vĉhlasnĉho paleontologa. — Ĉas. Nar. Muz., Odd.
pfirodovĉd., 132, 4. Praha.
Chlamys (Chlamys) furcicostata n. sp. ĉeled Pectinidae LAM ARCK, zcstfedniho turonu Ĉech.
— Ĉas. Mineral, Geol., 8, 2, 203-208. Praha.
Egon Backhaus (Darmstadt): Monographie der cretacischen Thecideidae (Brach.). Rec. — Ĉas.
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Mineral. Geol., 8, 3. Praha.
Horst Regenhardt: Serpulidae (Polychaeta sedentaria) aus der Kreide Mitteleuropas, ihre okologische, taxionomische und stratigaphische Bewertung. Rec. — Ĉas. Mineral. Geol., 8, 3.
Praha.
Paleontologiĉeskij sbornik, 1. — Rec. — Ĉas. Mineral. Geol., 8, 4. Praha.
1964

Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickeho oddeleni Ndrodniho muzea v Praze za rok
1962. — Ĉas. Nar. Muz., Odd., prirodoved., 133, 2. Praha.
Zprava o ĉinnosti geologicko-paleontologickeho oddĉleni Narodniho muzea v Praze za rok
1963. — Ĉas. Ndr. Muz., Odd. prirodovĉd., 133, 2. Praha.
Ellis Frederic Owen: The brachiopod genus Cyclothyris. Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 133, 2. Praha.
Jezovky Epiaster distinctus (AGASSIZ) v kridĉstredniEvropy. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 133, 1. Praha.
Turritella (Torquesia) cenomanensis d ’ORBIGNY 1850 z cenomanu stredni Evropy. — Ĉas.
Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 133, 4. Praha.
Dr. Bedrich Bouĉek, DSc. ŝedesatnikem. — Ĉas. Nar. Muz., Odd-. prirodovĉd., 133, 4. Praha.
Jezovky Epiaster sublacunosus (GEINITZ, 1872) z kridy stredniEvropy. — The Echinoid Epiaster sublacunosus (GEINITZ, 1872) from the Cretaceous o f Central Europe. (Middle Turonian). Sbor. Nar. Muz. v Praze, R.B. prir. Vĉdy, 20, 3. Praha.
Vzpominkovĉ shromazdĉnik uctĉni50. vyroĉiŭmrtiAntonina Friĉe. — Ĉas. Nar. Muz., Odd.
prirodovĉd., 133, 2. Praha.
1965

Zprava o ĉinnosti paleontologickeho oddĉleni Ndrodniho muzea v Praze — Prirodovĉdeckeho
muzea za rok 1964. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134, 2. Praha.
RNDr. Karel Hlavka sedmdesatnikem. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134, 2. Praha.
C. W. Wright and E. V. Wright: A survey o f thefossil Cephalopoda o f the Chalk o f Great Britain. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134, 2. Praha.
20 iet od smrti prof. dr. Adalberta Liebuse. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134, 2. Praha. Hranice cenoman-turon a “zona Actinocamaxplenus” v ĉeske kridĉ. — La limo inter cenomanio kaj turonio kaj la “ zono Actinocamax plenus” en la kretacea formacio de Bohemio. —
Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134, 2. Praha.
100. vyroĉi narozenin prof. dr. Jaroslava J. Jahna. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134,
3. Praha.
Ĉelist mosasaurida ze svrchni kridy vychodnich Ĉech. — La mandibulo de Mosasauroido el la
supra kretacea formacio de la orienta Bohemio. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 134,
4. Praha.
Leslie Reginald Cox: The British Cretaceous Pleurotomariidae. — Rec. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. prirodovĉd., 134, 4. Praha.
1966

Novy nalez zubu krokodyla v severoĉeskĉm miocenu. — La trovaĵo de unu krokodila dento en
la nordbohemia mioceno. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 135, 1. Praha.
Dr. Jaromir Ŝetlik sedmdesatnikem. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 135, 2. Praha.
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Dr. A rn o Herm ann M u lle r a H elm ut Zim merm ann: A us Jahrmillionen. Tiere der Vorwelt. —
Rec. Ĉas. N ar. M uz., Odd. prirodovĉd., 135, 3. Praha.
Opravy k ĉlanku VI. Zazvorky: Hranice cenoman-turon a “ zona A ctioncam axplenus” v ĉeske
kfidĉ. — K orektoj al a rtik o lo far VI. Zazvorka: La lim o inter cenomanio kaj turonio kaj la
“ zono Actinocamax plenus” en la kretacea form acio de Bohemio. — Ĉas. Nar. M uz., Odd.
pnrodovĉd., 135, 2, 134. Praha.
Zprava o ĉinnosti paleontologickĉho oddĉleni N arodniho muzea v Praze — Pnrodovĉdeckeho
muzea za ro k 1965. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd., 135, 4. Praha.
Poznatky z cesty do Anglie. — Ĉas. N ar. M uz., Odd. pfirodovĉd., 135, 4. Praha.
Letero de D -ro L .L . Zam enhof en la Nacia Muzeo de Prago. — H eroldo de Esperanto. 17
(1426), 1. 12. Bruselo.
1967
K o lik feĉium iS ... Svoboda. 74, 9. 10. 1.
O dhalenipam atniku Joachimu B arrandovi v Saugues. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd.,
136, 1. Praha.
(Esperanto). — Smena na nedĉlu, 2(20), 27 (163), 8, 7. Bratislava.
Sloupek zvidavych. — Rude Pravo, 18, 3 Praha.
Zprava o ĉinnosti paleontologickeho oddĉleni N arodniho muzea v Praze — Pfirodovĉdeckeho
muzea za ro k 1966. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd., 136. Praha.
Treba esperanto presadzovat do svetoveho uzivania? — Svet Vedy, 14, 7, 436-437. Bratislava.
Sloupek zvidavych. — Rude Pravo, 5. 8. Praha.
R N D r. K arel Komarek, CSc. ŝedesatnikem. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd., 136. Praha.
1968
Subzono Actinocam axplenus de la supra kretaceo en Eŭropo. — Podpasmo A ctinocam axplenus svrchni k fid y Evropy. Geologio Internacia, 1, 79-90. Prago.
Stanoveni typŭ nĉkterych pachyodontnich mlzŭ z ĉeske kfid y. — The Type Determ ination o f
some Pachyodont Lamellibranchs in the Cretaceous o f Bohemia. — Sbor. Nar. Muz. v Praze, 24, 13. 1. Praha.
Zprava o ĉinnosti paleontologickĉho oddĉleni N arodniho muzea v Praze — Pfirodovĉdeckeho
muzea za ro k 1966. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd., 136, 235-236. Praha.
Scienco antaŭ ĉio. Esperanto-Gazeto, 3, 8-9, 23-24. Beograd.
1969
Naplh p o jm u chirotyp. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd. 137, 1-2. Praha.
P orovnani ob lastnistratigrafickĉ stupnice s v rc h n ik fid y Ĉech s kategoriemi vŝeobecne stratigrafic k ĉ stupnice. — Ĉas. Nar. M uz., Odd. pfirodovĉd., 137, 1-2. Praha.
Une ceremonie du souvenir. — L a vie Tchĉcoslovaque. A o ŭ t. Praha.
1973
Uloha N arodniho muzea v pfirodovĉdeckĉm vyzkumu ve 20. a 30. letech. Prace z dĉjin p firo d nich vĉd. 4. — Vyvoj modernich vĉdeckych organizaci v Ĉeskoslovensku. Praha.
1976
Paleo-ekologiaj kaj litolog iaj rila to j en la supra kretaceo de Bohemio. — Paleoekologickĉ a /i-
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tologicke vztahy ve svrchni kride Ĉech. — Geologio Internacia. 3, 73-76. Varsovio.
1977
Novvakites iinderi (GROSSOUVRE, 1894/1893) ajeho vyznam pro stratigrafiisvrchnikndy vychodnich Ĉech. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 145, 1. Praha.
Jaka byla poloha neandertalskeho ĉlovĉka v travertinech kupy Hradok v Ganovcich u Popradu.
— Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 144, 1-4. Praha.
Blata u Patku u Podebrad. Zanikle naleziŝtĉ a jeho stratigraficke zarazeni. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd., prirodovĉd., 146, 1-4. Praha.
1978
Inocerami verchnĉgo mĉla Ĉechii. — In: Inocerami jury i mĉla i ich stratigrafiĉeskoe znaĉenie.
(Materialy III i IV Vsesojuznogo kollokviumov). ANSSSR. Geologiĉeskij institut. Moskva.
Pri SK — 78 (Sciencaj komunikaĵoj ’78). Budapeŝta Informilo. 9, 11 (97). Budapeŝto.
1979
Ĉtvrtohorni soliflukce v Praze. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 146, 1-4. Praha.
Pribojova facie spodniho turonu v Tuchomĉricich u Prahy. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 146, 1-4. Praha.
Peroniceras tricarinatum (d’ORBIGNY, 1840) (Cephalopoda, Ammonoidea) z coniaku v Ĉechach. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 146, 1-4. Praha.
Sphenoceramus costatus (FRIĈ, 1893), emend. ZAZVORKA 1978 (Inoceramidae) z coniaku
svrchni kridy Ĉech. — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prrodovĉd., 148, 1. Praha.
Acanthoceras (Mantelliceras) dubium, sp. n., novy amonit pro svrchni kridu. (Cephalopoda,
Ammonoidea). — Ĉas. Nar. Muz., Odd. prirodovĉd., 146, 1-4. Praha.
Stratigrafickd pozice tak zvanych “drinovskych kouli” na klasickem naleziŝti. — Ĉas. Nar.
Muz., Odd. prirodovĉd., 148, 2. Praha.
Stredni turon z Petrina v Praze. — Ĉas. Ndr. Muz., Odd. prirodovĉd., 148, 2. Praha.
1981
Jaroslav Petrbok. (Hrst vzpominek ke 100. vyroĉinarozenin). — “Stalagmit”. Mimoiadna pfi/oha ke III. setkani speleologu v Ĉeskem krasu. 2-3. Praha.
1982
Conotomaria turonica sp. n. (Pleurotomariidae) ze svrchni kridy Ĉech. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. prirodovĉd., 150, 1-2. Praha.
Mortoniceras bourgeoisi (d’ORBIGNY) emend. GROSS. (Ammonoidea) zesvrchnikfidy Ĉech.
— Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 150,. 1-2. Praha.
Stratigraficka pozice “semickych slinu” na klasicke lokalitĉ. — Ĉas. Nar. Muz., Odd., pfirodovĉd., 151, 1. Praha.
K otazce vtiskfi svalovych uponŭ inoceramu. — On the problem o f musClescars o f inoceramids.
— Ĉas. Nar. Muz., Odd. pfirodovĉd., 151, 2. Praha.
Nĉktere subspecie druhu Inoceramus pictus SOW., 1829 z ĉeske kfidy. — Some subspecies o f
Inoceramus pictus SOW., 1829from the Upper Cretaceous o f Bohemia. — Ĉas. Nar. Muz.,
Odd. pfirodovĉd., 151, 2. Praha.
Problemoj en la stratigrafio de la supra kretaceo. — Problemy ve stratigrafii svrchnikfidy. —
Geologio Internacia, 4, 47-55. Varsovio.
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Vjalov. O.S.: Novve bioglifv i probleniatiki iz Srednej Azii.
Paleont. Sbor. ( L ’vov), 1979,
!6, 80-89. Rec. — Ĉas. Ndr. Muz. Odd. prirodoved., / ĵ / , 3, 184. Praha.
1983

Spodnoturonske slinovce v cihelne Kutnd Hora — Sedlec.
Ĉas. Ndr. Muz., Odd., prirodoved., 151, 4, 218-219. Praha.
Stredni turon u Rtyne v Podkrkonoŝi. — Ĉas. Nar. Muz., Of/^- prirodoved., (presate).
Jan Hellich a A ntonin Fric. — (presate).
Anlonin Frie a Komitet pro prirodovĉdeckv vyz.kum Ĉech.
Ĉas. Nar Mus., Odd. prirodov.,
152, 3. Praha.
Zebera Karel — J iri Mikula: Rip, hora v jezeru. Rec. — Geot- Prŭzk. 6. Praha.
Geologicka situace k ndlezu mince u Velkych Zernosek.
Die geologische Situation zum
Miinzfund bei Vetke Zernosekv (Nordbohmen). — Ĉas. jddr. Muz., Odd. histor., 153, 1,
50-55. Praha.

Do, jen ni trarigardis vere buntan paletron el esplortemoj. Tiun ĉi fironologie ordigitan liston de la plejparte ĉeĥlingvaj verkoj ni nun garnu per skizo, sistemiganta la intereskampojn de d-ro Zazvorka.
Kvankam li tuŝis pluron rande de sia naturhistoria sfero, ekz. ŝtatekonomion (1926), geografion (1926, 1943, 1959, 1966), plibeligadon de komunumoj (1939, 1940, 1948), naturprotektadon (1931, 1943, 1953), li tamen plej
esence dediĉis sin al diversa muzeaktivado. Multe li pripensis destinon de la
muzeoj, unuavice de la praga Nacimuzeo (ekz. 1954-1956, 1962) kaj speciale
de ties geologiaj-paleontologiaj kolektoj (1953 k.a.). Ĉiujare li kompiladis
raportojn pri 1’ agado de la paleontologia sekcio, en kiu li funkciis kiel zorgema, responsa estro. E1 tio venis unuflanke liaj artikoloj pri preparado kaj
konservado de fosilioj (1932, 1934, 1935, 1938, 1940), aliflanke tiuj pri klerigado (1957 k.a.). La popularigado ja estis por Ii memkomprena tasko de la
muzeisto-geologo; por ĵurnaloj, gazetoj, enciklopedioj, leksikonoj k.s. li
verkadis pri tre diversa temaro: Atlantio (1936, 1938), mara fundo (1941), fiziografia geologio (1929, 1932, 1936), regiona geologio (1930, 1931, 1951,
1953) historia geologio (1930), aktivado de organismoj (1949), torfejo
(1978), karbo (1932), gliptolitoj (1947), grundofluo (1979), karsto (1926,
1929, 1934, 1945, 1951), vaporeskapo el rokoj (1957), geologia mapado
(1932, 1937).
Konsiderindan parton de lia populariga verkado prezentas vivjubileaj artikoloj, nekrologoj, recenzoj. Precipe la lastajn li taksas gravegaj: recenzinte
diverslandajn geologiajn verkojn, li efike akcelis peradon de scioj al la ĉeĥo-
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slovaka geologa publiko. Siaflanke ankaŭ la koncernaj aŭtoroj sendube profitis la favorajn rekomendojn kaj la objektive kritikajn amendojn pri siaj
verkoj.
Tamen, kiel jam dirite, la pezocentron de sia aktivado metis d-ro Zazvorka en la originalesploran verkadon pri biostratigrafio kaj biotaksonomio. E1
la ĝeneralaj demandoj ni menciu ekz. tiun pri la ĥirotipo (1969), tiun pri paleoekologio (1976) kaj tiujn el 1969, 1980, 1982.
La stratigrafia skalo en la verkoj de d-ro Zazvorka reprezentiĝas ekde ordovicio (pli aĝa paleozoiko, 1945), sed lia plej ŝatata formacio estas kretaceo
(pli juna mezozoiko), ĝisfunde pritraktita laŭ aspektoj geologiaj (1927-1929,
1932, 1938, 1943, 1944, 1951), paleontologiaj (1931, 1934, 1947) kaj precipe
biostratigrafiaj (1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1982). A1 la suprakretacea
etaĝo cenomanio li donis atenton en 1943, sed tre detale li esploris la limon
inter ĝi kaj la malsupra turonio (1943, 1965, 1966), difinante la gravan subzonon kun aktinokamako plena (1968). La malsupra turonio mem liveras temon por la traktaĵoj el 1938, 1943, 1947-1949 eĉ por laĵus presata. Pri la limo inter la malsupra kaj meza turonio li skribis en 1938, pri la meza turonio
en 1954, 1980 kaj ĵuse. Pri karborulŝtonoj en la senonia grejso aperis lia artikolo de 1938.
E1 la terciara formacio altiris lin mioceno (1940) kaj ties mikrobiostratigrafio (1935), el la kvaternara precipe pleistoceno. Tien ĉi apartenas liaj artikoloj pri geofironologio (1942, 1946), terasoj (1934, 1961), leŭso (1942), aŭrignacio (1948), faŭno (1954, 1955), ostobreĉio (1948). En holoceno li trovis
interesan ŝnekon (1949, v. sube).
Do, ni povas alpaŝi la sistematikan zoopaleontologion, kie konstatiĝas la
eksterordinare signifoplenaj kontribuoj el la plumo de d-ro Zazvorka.
La unua klado de 1’ animala regno, tiu de la protozooj, ne restis preter lia
atento: al la ordo foraminifera (subklaso: granuloretikululoj, klaso: rizopodoj) apartenas liaj artikoloj el 1941 kaj 1954.
La dua klado, poriferoj (sponguloj), klaso siliculoj, reprezentiĝas en lia
traktaĵo pri kretaceaj spongoj (1940).
Ankaŭ la tria klado, celenteruloj, klaso antozooj (koraluloj), subklaso
zoantarioj, ordo skleraktinioj (seskoraluloj), hejmas meze de liaj verkoj. En
1956 li okupiĝis pri la tortonia kariofilio degenera R/SS. En 1936 li skribis
pri koraloj el retio.
Ĉu nia vivjubilea artikolo do estu samtempe repetitorio sistematika? Preskaŭ vere jes...
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Sekvas la klado de la briozooj (polizooj) (1951), sed kio ĝi estas kompare
kun la klado moluska, la suverena regno de d-ro Zazvorka? Kiel diligentaj
studentoj ni povus parkeri laŭ iu plej freŝdata lernolibro sistematika:
klaso: bivalvuloj (lamenbranfiuloj)
subklaso: teleodesmacoj
ordo: anizomiarioj
superfamilio: pteriacoj
fam ilio: inoceramedoj
Jes, d-ro Zazvorka okupiĝis pri la suprakretaceaj inoceramoj (1978,1982),
laŭspecie pri inoceramo piktura SOW., 1829 (1982) kaj pri sferoceramo kanelata (FRIĈ, 1893), emend. ZA ZV O R K A , 1978 el koniacio (1979). A lia superfamilio estas: ostreacoj; tien apartenas ekzogiro retikulata RSS, same suprakretacea (1963) kaj ostr(e)o ginga (SCHL) el la malsupra tortonio, do terciaro (1957). Ree alia superfamilio: m itilacoj, pli strikte familio: mitiledoj,
entenas la specion: m itilo (mitulo) kruda FR. (1942). Parenca estas litodomo
pistiloforma (RSS), kiun d-ro Zazvorka priskribis el la supra kretaceo
(1943). A lia parenculo estas tiu, kiu boras la ostrekonkojn; gastroĥeno
ostrea (GEIN), ankaŭ el la supra kretaceo (1943). Speciriĉa povas nomiĝi
krom aliaj la superfamilio pektenacoj (fam ilio pektenedoj). En la traktaĵo
de 1957 temas pri jenaj tri specoj:
pekteno (nejteo) kvinkaneiata SOW.
pekteno (nejteo) kvarkanelata SOW.
pekteno (nejteo) regulara (SCHL).
En 1956, d-ro Zazvorka publikigis artikolon pri neogena (tortonia) specio,
kies nomo ne estis stabiliĝinta:
pekteno (makroĥlamido) larĝega (BROC) aŭ
ĥlamido (gigantopekteno) larĝega (BROC).
A1 la pektenedoj apartenas ankaŭ ĥlamido forkokanelata ZAZV. el la meza turonio (1963), al la familio de la limedoj limo plaŭena GEIN.', pri tiu ĉi
skribis d-ro Zazvorka en 1929.
A lia teleodesmaca ordo estas tiu de la paĥiodontoj, alinome heterondoj
(pri la suprakretaceaj v. 1968). Tien apartenas ankaŭ la mediteranea specio
kardio (levikardio) kubeka HAUER (v. 1954).
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La dua moluska klaso estas gastropodoj. La specialistoj distingas en ilia
kadro tri subklasoj: opistobranfiuloj (postbranĥuloj)
prozobranfiuloj (antaŭbranĥuloj)
pulmuloj.
En la unua ili konas la superfamilion de la pleŭrotomariacoj, la familion
de la pleŭrotomariedoj. Pri la suprakretacea pleŭrotomario giganta SOiV.
vidu la listigitan artikolon el 1928, pri konotomario turonia sp. n. tiun el
1982.
La prozobranfiulon de la specio turitelo (torkvezio) cenomania d ’ ORB.,
1850, d-ro Zŭzvorka pritraktis en 1964.
La pulmulojn li priskribis el la supra mioceno (1936) kaj el holoceno
(1949); temas pri la respektivaj specioj cepeo eversa larteta (BOISSY) kaj
izognomostomo holoserica (STUDER).
En la tria moluska klaso, tiu de la cefalopodoj, d-ro Zazvorka eminentas
kiel mondkonata specialisto. Jam supre ni menciis, ke omaĝe al sia gimnazia
profesoro li nomis specion de amonito (subklaso: amonoidoj, alie kvarbranfiuloj): akantocero kalesa s.sp. el la malsupra turonio (1958). Laŭ tiu ĉi specio, renomita romanicero kalesa (ZAZVORKA), la francoj freŝdate difinis
etaĝon en la meza parto de la meza turonio: Bull. Centres Rech. Explor. —
Prod. Elf-Aquitaine, 1982, 6, 1, 119-225, Pau, Chateau de Saumur.
Aliaj amonitoj, interesintaj d-ron Zazvorka, estas: akantocero ornamega
(STOL.) (1940), akantocero (mantelicero) duba sp. n. (1979), peronicero trikarinata (d’ ORB., 1840) el koniacio (1977), mortonicero burĝoaza (d’
ORB.) emend. GROSS. (1893-1894) (1977).
Apud la subklaso amonoida ni menciu tiun de la koleidoj (dubranfiuloj).
Do, repermesu iom da sistematiko:
klado: moluskoj
klaso: cefalopodoj
subklaso: koleidoj (dubranfiuloj)
ordo: dekbrakuloj
subordo: belemnoidoj
Jam en la biostratigrafia parto ni aludi» la gravan subzonon kun aktinokamako plena (BLAINV.) ĉe la limo inter cenomanio kaj la malsupra turonio
(1965, 1966, 1968), kaj per tio adiaŭas la kladon moluskan.
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En la klado artropoda, d-ro Zazvorka engaĝis sin iom malpli: subklado
krustuloj, klaso: malakostrakoj, ordo: dekapodoj, familio: palemonedoj
inkludas la oligocenan «kankreton» de la specio mikropsalido papireca
MEYER (1956). A1 la klaso insekta, subklaso protefemereda, ordo arfiiptera, apartenas la efemeroj, pri kies larvoj popularige skribis d-ro Zdzvorka en
1944. Eble ankaŭ la giganta «pralibelo» suprakarbonia (1955-1956) estas
fakte «protefemero».
Pli multe da okazo troviĝis por skribi pri la klado de 1’ eĥinodermoj. E1 la
klaso krinoida estas ciatidio depresa SIEVERTS, specio grava laŭ la vidpunkto stratigrafia (1939). (Pri aliaj krinoidoj v. 1952). E1 la klaso steleroida, subklaso asteroida, d-ro Zazvorka skribis popularigan artikolon en
1938: pri mar-asterio el suprakretacea sabloŝtono. E1 la klaso efiinoida (populare «marerinacoj») estas la genro pigastero, trovebla en la bohemia kretaceo (1949). Klipeastero scila scila DESM. aperas en la litotamnia kalkoŝtono de la malsupra tortonio (1957), dum kretaceaj estas la specioj epiastero
distinga (AG.) kaj epiastero subkavoza (GEIN. 1872), ambaŭ pritraktitaj en
1964. Pri trematopigo novaka sp. n. oni legu aliloke (1953).
Sistematike enigmaj senvertebruloj estas la konodontoj (1956) kaj la hiolitoj (1929, 1930). La lastaj konsistigis temon de la grava doktoriĝa disertaĵo.
Ni turnu nin al la vertebruloj. Pri la fiŝoj — fosiliaj perkoj de la kretacea
maro — oni legu popularigan artikolon (1940), kritikan artikolon (1932) pri
la t.n. «lagunosaŭro poprada SILNICKY». Fakte temis pri makzelo de pleistocena rinocero! E1 la rampula klaso ni menciu la skvamulon mozasaŭron,
adaptitan al la vivo en la suprakretacea maro (1965). Populariga artikolo temas pri la meksikaj «saŭretoj» (1949). E1 la nordbohemia terciaro, d-ro Zazvorka priskribis denton de krokodilo (1966), el pleistoceno testudojn (1957).
Popularige li tuŝis antaŭ la gigantan birdon dinorniton (1937).
Restas la mamuloj. La histrikojn (el la ordo ronĝula) li popularigis en
1948, dum antaŭe (1945) li priskribis la pleistocenan specion: histriko leŭkura SYKES. Alia ronĝul-familio estas la kastoroj (1954). Pri la specio trogonterio kuviera FISCHER legu la publikigaĵon de 1938.
Du artikoloj temas pri pantero (leo) spelea GOLDFUSS (1954, 1955), pluraj pri la pleistocenaj boacoj (1940, 1947). Dum pleistoceno vivis ankaŭ la rinoceroj (1938, 1953, 1957), ekz. rinocero antikveca BLUMB. (1954) kaj rinocero lena PALLAS (1955). Pri la terciaraj rostruloj mastodontoj oni povas legi du popularajn artikolojn (1938). Stratigrafie signifa estas alia rostrulo dinoterio leĝera JOURDAN (1940), sed ankaŭ la elefantedoj mamutoj
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(1940, 1954, 1955, 1957).
Fine ni atingas la prahomon (1948, 1949, 1954), neandertalulon (1977) kaj
ekscias interesaĵojn ankaŭ el la sfero arĥeologia (1977).
Tutmondecon de sia scienca aktivado akcentas d-ro Zazvorka per la serioza apliko de 1’ internacia lingvo Esperanto. Jam en 1978 (SR, l.c.) ni rakontis, kiel li estis ekinteresita pri ĝi. Nun restas aldonende, ke ĉe multaj okazoj
li manifestis sian fidelecon al la zamenhofa lingvo, fiere proklamis sin kiel
ĝia adepto kaj pledis por ĝia disvastigo inter la sciencistoj (1965-1967). En
1965 li publikigis kompetentan artikolon pri la paleontologo-esperantisto,
prof. d-ro Adalbert Liebus. En 1966 li skribis pri unu zamenhofa letero,
konservata en la praga Nacimuzeo. Trafajn argumentojn favore al
Esperanto-aplikado en la sciencoj li prezentis en la slovaka periodaĵo Svet
vedy (Scienc-Mondo), 1967.
Liaj scienca reputacio, prestiĝaj kulturfunkcioj kaj postenoj, personaj
agemoj kaj saĝo ĉiam estis kaj estos bonegaj garantioj por prosperado de
Esperanto ne sole en Ĉeĥoslovakio, sed ankaŭ eksterlande.
Okaze de lia nuna jubileo ni plej sincere deziras, ke ankoraŭ longtempe li
bonfartu, utilante kromalie al sia ŝatata asocio ISAE, al ties Geologia Sekcio, nuntempe de li prezidata, kaj al la periodaĵo GEOLOGIO INTERNACIA, kies fidela kontribuanto kaj subtenanto li estas.
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Bozidar Popoviĉ: 70
Josef Kavka (Ĉefioslovakio)

Respekte kaj admire mi alpaŝas por celebri per ĉi artikolo la sepdekjariĝon
de la scienculo, tiom meritoplena pri ISAE kaj pri ĝia oficiala organo
SCIENCA REVUO, kies redaktostafeton li transdonis al mi nur antaŭ ses
jaroj...
Bozidar Popoviĉ naskiĝis la 16-an de oktobro 1913 en la vilaĝo Klinovac
(la plej suda parto de Serbio). La daton oni fiarakterizu kiel verŝajnan, laŭ
privataj esploroj de la jubileulo mem. Nome, la koncernan baptolibron detruis la 1-a mondmilito; la gepatrojn Bozidar baldaŭ perdis kaj estis edukata
de siaj geavoj kaj de sia duonpatrino en Klinovac ĝis la fino de la elementa
lernejo (1923). La gimnazion li frekventis en Vranje, sed la lastan semestron
kaj la maturiĝ-ekzamenon li faris en Skopje (1931).
Post la mezlernejo, la juna Popoviĉ studis teorian kaj aplikan matematikon en la beograda universitato. Fine de 1931 (en sia unua studjaro) li konatiĝis kun Esperanto. En junio 1935 li absolvis la nomitan altlernejon kaj —
marte 1936 — fariĝis gimnazia profesoro.
Sian sciencan karieron li inaŭguris per traktaĵo el la kampo de inversado
de Laplac-integralo (aperinta serbe en 1940, france en 1941).
En Jugoslava Popola Armeo li deĵoris ekde februaro 1945 ĝis februaro
1948. Li fariĝis scienca kunlaboranto en Astronomia Observatorio de Beogrado. De post tiam li povis plene sin dediĉi al scienca kaj poresperanta aktivadoj.
Er. 1949 aperis nova matematikaĵo el lia plumo, serblingve pri ligo inter
sumad-procedo de Cezaro kaj ĝia konverĝ-intervalo, sekvis ĝin tuj traktaĵo pri
novaj formoj de la perturb-ekvacioj en la planed-moviĝo (1950, france 1952)
kaj du franclingvaj artikoloj: pri nova metodo por akiri ekvaciojn de perturboj en elipsaj elementoj; pri ligo inter du ekvaci-sistemoj de perturboj en vektoraj elementoj, per kio liaj esploroj eniris la kampon de ĉielmefianiko (kaj de
teoria astronomio ĝenerale). Dume publikiĝis lia serblingva matematikaĵo en
1951 pri asimptotaj inversioj de la Cezar-sumadprocedo. En 1953 aperis lia artikolo pri eventuala rotacio de la sunsistemo surbaze de ĝia planedmoviĝo.

68
En 1954 li forlasis la beogradan observatorion (jam kiel ĝia aganta direktoro) kaj revenis al sia ŝatata kariero pedagoga (nun kiel eksterordinara profesoro en Arbarkultura Fakultato de la sarajeva universitato). En 1955 aperis franclingve la «korektitaj elementoj de la planedeto 1952 EA». Samjare
komencis roli ankaŭ Esperanto en liaj sciencaĵoj: Pri preciza kalkulado de
vektoraj konstantoj de planedetorbito.»
Priskribante la matematikan-astronomian vojiradon de prof. Popoviĉ, mi
preskaŭ preteratentas elspuri liajn unuajn paŝojn en ISAE. Verdire, tiuj paŝoj estis tuj rimarkindaj, neniel malcerte sinĝenaj, sed plenkonscie firmaj.
Dekomence, ili grave influis nian asocion, kvazaŭ ekipinte ĝin per nova, pli
forta motoro: En 1953 li jam estis estrarano-anstataŭanto kaj prezidis la jarkunvenon okaze de la 38-a Universala Kongreso en Zagrebo. En 1954 li fariĝis komitatano de ISAE; tiam la komitato konsistis el 15 membroj. En 1955
li partoprenis kaj protokolis la jarkunvenon okaze de la 40-a UK en Bolonjo.
La kunveno komisiis al li organizi antaŭmendojn kaj postan vendon de la jubilea ISAE-libro SCIENCAJ STUDOJ, eldonota okaze de 50-jariĝo de
ISAE. Inter aliaj decidoj de la kunveno troviĝas la propono pri statutŝanĝo.
En SR 1955, p. 159 oni legas pri la koncerna referendumo alvokon, subskribitan de la ĝenerala sekretario Popoviĉ* Ekde: tiam, la brava Popoviĉ komencis elspezi enorman energion por restarigo de la delegita reto kaj por
aliaj plej urĝaj taskoj. La temporaba agendo kreskis ĉirkaŭ li kiel neĝo sur
ruliĝanta lavangbulego. Kp. liajn artikolojn en SR 1956 pri SCIENCAJ
STUDOJ (p. 75-76), pri LA FONDAĴO «SCIENCO» (p. 76-77) kaj lian
protokolon pri la kopenhaga jarkunveno (p. 80-82).
Dume intensis ankaŭ lia profesia aktivado: En 1956 aperis liaj kvar traktaĵoj, t.e. 1. pri novaj formuloj kaj tabeloj koncerne planedet-poziciojn, 2.
pri proksimuma elkalkulado de 1’ orbit-elementoj de planedeto el ĝiaj tri heliocentraj pozicioj, 3. pri nekorekta apliko de la metodo de minimuma kvadratsumo ĉe determinado de altec-kurbo (kun resumo en Esperanto), 4. pri
la planedeto 1952 EA kaj la certeco de la kalkulitaj elementoj de planedetorbito (same kun Esperanto-resumo). Samjare publikiĝis liaj kvin originalaĵoj en Esperanto: 1. Vektoraj elementoj de elipsa moviĝo de dukorpa mascentro ĉirkaŭ tria korpo, 2. Kepler-leĝoj por la perturbata planed-moviĝo, 3.
Pliprecizigoj de eltrovataj rapidoj de planedetoj, 4. Specialperturboj de vektoraj elementoj de planedetorbito, 5. Interpolaj formuloj kaj tabeloj por rapidkoordinatoj de Suno kaj de kvin eksteraj planedoj.
Prof. Popoviĉ doktoriĝis pri matematikaj sciencoj en 1957 surbaze de la
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disertaĵo teori-astronomia, defendita en Naturscienca Fakultato de la zagreba universitato. La temo estis: Vektoraj metodoj en la korektado de orbitelementoj de planedetoj. Samjare aperis kvar esperantlingvaj verkoj el lia fako:
1. kaj 2. pri eltrovado de la vektor-elementoj de planedetorbito el du observoj kaj la moviĝ-direkto, 3. pri cirklaj planedetorbitoj, 4. pri avantaĝoj de la
gibsaj esprimoj kompare kun la gaŭsaj. Ankaŭ unu serblingva verko publikiĝis tiujare, temante pri senpera kaj posta restarigo de distribuo de arbdiametroj, do respegulante lian postenon en la jam supre nomita arbarkultura
fakultato.
Prof. d-ro Popoviĉ partoprenis kaj protokolis la jarkunvenon en Marsejlo
(1957). La paĝoj 34-40 de tiujara SR ebligas imagon, kiom da laboro elspezis
la ĝenerala sekretario, por ke ISAE bone funkciu. Li ne mankis ankaŭ en la
jarkunveno majenca (1958); pri tio v. liajn raporton, protokolon kaj artikolon POPULARSCIENCA BIBLIOTEKO DE ISAE (SR 1959, p. 116-123).
Samloke (p. 128) oni povas legi lian raporton pri la referendumo, okazigita
koncerne la statut-ŝanĝojn.
Ankaŭ la jaro 1958 alportis «planedetajn novaĵojn» el la plumo de prof.
Popoviĉ: 1. Senpera korektado de la vektoraj elementoj de planedetorbitoj,
2. Eltrovado de vektoraj elementoj de planedet-orbitoj, 3. Influo de observaj kaj kalkulaj eraroj en astromiaj kalkuloj, 4. Pri uzo de la lokocentraj kaj
baricentraj koordinatoj en apliko de la metodo de Laplaco. E1 tiuj, 1. kaj 4.
estas Esperanto-originalaĵoj, 2. kaj 3. serblingvaj kun Esperanto-resumoj.
La sekvantan jaron (1959) aperis ruslingva traktaĵo pri elkalkulado de
vektor-elementoj de planedeto el 3 heliocentraj pozicioj; tri esperantlingvaj:
1. Kalkulado de planed- kaj kometefemeridoj senpere el iliaj pozicio kaj rapido, 2. Eltrovado de planedetperturboj pere de komencaj suncentraj pozicio kaj rapido, 3. Elimino de areointegraloj el ekvacioj de planedetperturboj
en vektoraj elementoj; franclingva pri kontribuo de krakovanoj al astronomio; serblingva kun Esperanto-resumo, denove pri arbarkultura temo: kalkulado de volumeno de la trunko.
La suma laborŝarĝo sur la ŝultroj de prof. Popoviĉ jam fariĝis tro granda.
Atestas pri tio jena frazo el la raporto pri 1959 (SR 1961, p. 4): «La objektiva neebleco respondi (aŭ respondi sen granda prokrasto) al multaj leteroj
kaŭzis kelkajn pravajn plendojn de la aktivuloj kaj la ĝenerala sekretario devos ankoraŭ streĉi ĉiujn fortojn por sukcese fari sian taskon ĝis liberiĝo de la
tasko de sekretario-kasisto». Vere, la ekonomian raporton pri 1959, prof.
Popoviĉ pretigis kaj subskribis kiel «provizora sekretario-kasisto». Oni ne
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miru, ke li mankas en la brusela jarkunveno (somere 1960): aŭtune li ja ekdeĵoros en alia, nome Elektroteĥnika Fakultato de la sarajeva universitato.
Ĉu ne sufiĉe da zorgoj, entute?
Dum la bruselaj jarkunvenoj (estis ja du: 1.8. kaj 5.8.1960) oni diskutis
pri gravaj problemoj. La ĝistiama eldonisto rezignis pri plua eldonado de
SR. Ankaŭ la ĝistiama redaktoro volis demisii. La kunveno diskutis ankaŭ
pri la propono de la tiam forestanta ĝenerala sekretario, ke ISAE eldonu —
ekster SR — informbultenon kaj tiel liberigu la revuon de organizaj taskoj.
Pri ĉio ĉi oni legas en la n-ro 1-2 de la volumo 12 (1961), la lasta SR-kajero
aperinta en Nederlando. Sur la unua paĝo estas deklaro de la eldonisto kaj la
redaktoro. E1 ĝi evidentas, kiu fine solvis la problemojn el Bruselo. Memkomprene — la oferema Popoviĉ-. Ekde la n-ro 3-4 de la volumo 12(1961),
SR aperadis en Jugoslavio, eldonate de ISAE mem kaj redaktate de M. Gjivoje. Krom la redaktado, ĉiuj zorgoj pri SR falis sur la ĝeneralan sekretarion...
En la lasta nederlanda kajero troviĝas la raporto de la ĝenerala sekretario
pri 1959, la jam menciita ekonomia raporto de la «provizora sekretariokasisto» kaj ankaŭ jenaj artikoloj de prof. Popoviĉ: Preskaŭ modela poresperanta agado de geodeziistoj (p. 18-19); Ebloj kaj malfacilaĵoj por interplaneda vojaĝo (p. 21-33). Tiu ĉi populariga astronaŭtikaĵo trovas sian ĝemelon en la unua jugoslavia SR-kajero: Pezosento kaj spirado dum interplaneda vojaĝo (p. 91-97). Per ambaŭ artikoloj prof. Popoviĉreagas al la spertoj de 1’ unuaj du astronaŭtoj Gagarin kaj Shepard.
En la jugoslavia kajero mankas ajna organiza ISAE-informo, ĉar dume
komencis aperadi la jam antaŭe projektita BULTENO DE ISAE KAJ DE
ĜIAJ SEKCIOJ, kies n-ro 1 estas datita 15.4.1961 kaj kies redaktoro estas la
ĝenerala sekretario de ISAE.
Mia unua korespondaĵo (de 1.10.1961), adresita al prof. Popoviĉ, rilatas
al ricevo de tiu unua B-ISAE. Mi bonvenigis ĉi organizan ligilon inter diverslandaj sciencistoj, aplikantaj Esperanton en siaj profesi-sferoj. Ties redaktoron mi petis aperigi en B-ISAE alvokon al la geologoj-esperantistoj pri
kunlaboro enkadre de ISAE. Post kiam kolektiĝus pluraj adresoj, oni povus
proponi fondon de Geologia Sekcio. (Parenteze: Prof. Popoviĉ, kiel la ĝenerala sekretario, jam dekomence zorgis pri Ĉefioslovakio, estante en skriba
kaj persona kontaktoj kun la tiutempaj landdelegitoj.)
Por reveni al liaj original-verkoj: En 1960 aperis unu serblingva kun
Esperanto-resumo: Sekularperturboj de vektoraj elementoj de planedetorbi-
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toj. La du popularaĵojn el 1961 ni jam menciis. En 1962 aldoniĝis denova arbarkultura kontribuajo (serblingva kun Esperanto-resumo): Pri difino de la
diametro de arboj. Tamen la planedoj ne preterlasiĝis: Redukto al kvadraturoj de la perturboj de la unua ordo en planedaj pozicivektoroj.
La supre nomita ISAE-bulteno, redaktata de prof. Popoviĉ, aperadis duĝis tri-foje en jaro kaj alportadis abundon da utilaj informoj, ekz. pri la jarkunvenoj, jarraportoj, ekonomiaj raportoj, la sekcioj, Terminologia Centro
k.t.p. E1 la unuopaj n-roj oni povas konstati, ke laĝenerala sekretario senĉese luktis kontraŭ financaj obstakloj. En 1961 li antaŭkalkulis, ke la jugoslavia SR-eldonado eblos, se troviĝos minimume 500 abonantoj. Sed jam en
1962, en sia raporto pri 1961 li konstatis, ke la membraro malpliiĝis eĉ sub
300 ĉefe pro tio, ke SR aperadis kun granda malfruo. Nu, ĉiam estis kaj verŝajne estos pena bravaĵo vivteni la revuon de ISAE. Ne mankas abonemuloj,
sed — paradokse — ili pli abundas en la landoj nepagipovaj... Prof. Popoviĉ klopodis pri diversmaniera utiligo de tiea mono, sed ĉiuokaze temis pri
agendo malfacila, temporaba, iuokaze eĉ plene sensukcesa.
Mi provu ilustri la situacion per mia propralanda ekzemplo. La 12-an de
marto 1962, la landa delegito por Ĉefioslovakio, PhMr. J. Hanuŝ, rekomendis al la ĝenerala sekretario, ke ISAE aprobu lian eksiĝon kaj transdonon de
la delegiteco al mi mem. La 25-an de marto, prof. Popoviĉ letersalutis min
kiel la novan landdelegiton. Dekomence li montriĝis tre pacienca pri solvado
de la transpagaj problemoj. Nur ekde 1964 mi sukcesis abonigi — pere de la
ĉefioslovaka Poŝta Gazet-importa Servo — la revuon kaj la bultenon por la
ĉefioslovakaj interesatoj. Ke ĉi financa kontribuo ne estis neglektebla, tio
evidentas el la ekonomia raporto pri 1964: Inter la enspezoj de ISAE figuras
Ĉefioslovakio unualoke (per 2 786 steloj), sekvas Sovetio (1 985 st.), federacia Germanio (1 846 st.) kaj Francio (1 706 st.).
Sed per tiu ĉi ekzemplo mi iel transsaltis — en mia ĥronologia priskribo —
la jaron 1963. Antaŭjare okazis en Kopenhago la unua Internacia Konferenco pri la lingva problemo en la scienco. Prof. Popoviĉ publikigis parton de la
materialoj en SR, dediĉinte al ĝi la tutan volumon, kiun li enkondukis per
trafaj vortoj. Krome, li estis aŭtoro de la kontribuaĵo: Lingvaj problemoj en
matematikaj kaj fizikaj sciencoj. Cetere, sur la kampo de astronomio li ja
sukcese kreis kaj enkondukis novajn vortojn. Lia vasta Esperanto-verkaro,
ĉu originalteksta, ĉu resumita, estas vera trezoro terminologia por la specialistoj, kiuj aprecas la gravan rolon de la zamenhofa lingvo por pli efika kunlaborado de diverslandaj samfakuloj.
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Prof. Popoviĉ zorgis pri fondado de pluaj fakaj ISAE-sekcioj, bone konsciante, ke en ilia funkciado kuŝas la baza premiso por penetri en neesperantistajn sciencajn instituciojn. Li — la unua — venas kun la propono kompili
adresaron de laŭeble ĉiuj sciencistoj-esperantistoj, ne sole de la ISAEmembroj. Tiun ĉi bonegan ideon sukcesis efektivigi nur freŝdate (1981) la
nuna ĝenerala sekretario Ing. C. Darbellay, dank’ al kies klopodoj aperis la
utilega libro KIU ESTAS KIU...
Prof. Popoviĉ prezidis la jarkunvenon de ISAE en Sofio (1963) kaj la sekvatagan publikan kunvenon de ISAE; tiun ĉi li malfermis per la prelego: Kiel
esperantistoj povas helpi al scienco?
En 1964 plukreskis la ISAE-agendo de prof. Popoviĉ: B-ISAE, n-ro 9 (de
10.8.1964), p. 3, informas, ke neeblo aperigi dum 1963 ankaŭ la volumon 14
de SR venis ĉefe pro la okupiteco de la ĉefredaktoro M. Gjivoje kaj ke prof.
Popoviĉ tiam transprenis redaktadon de «almenaŭ du volumoj». Fakte la
vol. 14 aperis ankoraŭ sub la redakto de Gjivoje, dum la vol. 15 jam sub tiu
de Popoviĉ. Tamen ne temis pri provizora sed pri definitiva transpreno de la
ĉefredaktora tasko ekde la volumo por la jaro 1965.
En 1963-4 publikigis prof. Popoviĉ germanlingvan traktaĵon pri duaordaj
perturboj reduktitaj al kvadraturoj (koncerne planed-lokvektorojn). Serblingve kun Esperanto-resumo aperis: Inversado de singulaj matricoj. Esperantlingvaj estas du SR-aĵoj: pri penetrado de Esperanto en la sciencon kaj
tefinikon kaj pri sekvantaj paŝoj al la kosmo.
Kiom troŝarĝita de ISAE-laboroj tiam estis prof. Popoviĉ, tion dokumentas ekz. lia letero al mi: li komencis skribi ĝin fine de junio 1964 kaj pretigis
fine de julio. Se nun, post multaj jaroj, mi provas imagi, ke ankaŭ la ceteraj
landdelegitoj bombardadis lin per siaj petoj, mi apenaŭ komprenas, kiel la
kompatinda ĝenerala sekretario sukcesis «ŝteli» iometon da tempo por ĉiuj
siaj agendoj. Mi mem petis lin ekz. pri alsendo de ISAE-aliĝiloj, de liaj
astronomiaj represaĵoj, pri rajtigilo fondi kaj provizore gvidi Geologian
Sekcion de ISAE, pri publikigo de mia traktaĵo en SR, k.t.p.
Ankaŭ la jarkunvenon en Hago (1964), samkiel la sekvatagan publikan
kunvenon de ISAE, prezidis prof. Popoviĉ. Dum la unua kunveno oni diskutis ĉefe la problemon, ĉu rezigni pri plua eldonado de SR kaj dediĉi atenton al fakaj revuoj. Prof. Popoviĉ kaj granda plimulto de la ĉeestantoj voĉdonis por plua eldonado de SR. La dua kunveno okupiĝis pri aktualatemo:
penetrado en fakajn rondojn neesperantistajn. Prof. Popoviĉsubstrekis gravecon de aperigado de sciencaj artikoloj en fakaj revuoj neesperantistaj. Se
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la artikolo donas valoran sciencan kontribuon kaj se la aŭtoro estas obstina
kun la deziro, ke ĝi aperu en Esperanto, oni kutime sukcesas.
En B-ISAE, n-ro 10 (de 10.3.1965), p. 7 oni legas pri malfacilaĵoj de SR
interalie jenon: «La ĉefredaktoro M. Gjivoje definitive demisiis kaj prof.
Popoviĉ (sub lingva kontrolo de prof. Ŝaponjiĉ) daŭrigas redakti la revuon.
Sed tia stato ne povas longe resti, ĉar ĝi superpasas liajn fortojn. Oni devas
trovi aŭ novan ĉefredaktoron aŭ novan ĝeneralan sekretarion. Helpu en la
serĉado de konvenaj personoj». Jen tipa ekzemplo el la homa vivo: Kvankam granda plimulto de la ISAE-anoj pasintjare subtenis — per sia voĉdono
— pluan eldonadon de SR, neniu el ili pretis nun redakti la revuon, neniu
— krom la peze ŝarĝita Popoviĉ.
En la supre nomita n-ro de B-ISAE, prof. Popoviĉ plendas pri tro malgranda nombro (400) de abonoj. Li skribas: «Imitu la ekzemplon de malgranda Ĉefioslovakio, kiu nun havas pli ol 80 abonantojn! Dankon al ili ke
ili per tio enverŝis la esperon en la momento kiam ni diskutis ĉu daŭrigi la eldonadon aŭ ĉesigi ĝin!»
En la jaroj 1965-1966 aperis kvar Esperanto-artikoloj el la plumo de prof.
Popoviĉ'. Vivo de homoj sur aliaj planedoj; 75 jaroj de la prezidanto de
ISAE (t.emas pri prof. d-ro Y. Vaisala); Mariner IV fotas Marson; Kiu(j)n
scienca(j)n revuo(j)n ni bezonas en Esperanto?
B-ISAE, n-ro 14 (de 20.4.1966), alportas jenan artikolon de prof. Popoviĉ: Estas bezonata nova redaktoro de SCIENCA REVUO. Li skribis tie laŭvorte: «Mi prenis la taskon ‘provizore’ redakti Sciencan Revuon, en la momento kiam temis pri ĝia revivigo aŭ ĝia pereo. La ‘provizoreco’ montriĝis
longa — mi redaktis jam la volumojn 13-15 kaj mi preparas la volumon 17.
La kriza situacio forpasis... Per tio mia tasko estas plenumita. Ni devas havi
konstantan redaktoron, kiu povos dediĉi sin al la revuo pli ol mi povis kaj
tiucele utiligi ankaŭ la pretecon de aliaj membroj de la Redakta Komitato,
kion mi ne povis pro konstanta ‘urĝeco’ aperigi novan numeron (kaj la manuskriptojn oni neniam havis je dispono pli frue!)... Fine aldonu ke li (ŝi)
nur redaktos la revuon — la administradon kaj la dissendon pritraktos la
sekretariejo de ISAE (se iu povas ankaŭ tion transpreni, ni volonte
akceptos!). Do ne timu transpreni la taskon!» Nu, oni tamen timis...
Prof. Popoviĉ prezidis la budapeŝtan jarkunvenon de ISAE en 1966. Denove abundis tie multaj proponoj, kiel modifi kaj plibonigi la revuon. Denove ne mankis kritikantoj, sed mankis ajna preteco eklabori por konkreta helpo al la troŝarĝita Popoviĉ...
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Astronomia Societo de Finnlando invitis profesoron Popoviĉ prelegi —
aprile 1967 — en kelkaj finnaj urboj. Li prelegis pri la temoj: 1. La lasta renaskiĝo de astronomio, 2. Novaj fenestroj por observadi la kosmon, 3. Rigardo al mikro- kaj makro-kosmo (popularscienca temo). La prelegoj okazis
en Esperanto kun la tradukado en la nacian lingvon. La unua el la ĵus menciitaj prelegoj poste publikiĝis en SR, vol. 18. Samvolume aperis ankoraŭ du
artikoloj: Alvoko por ekonomiistoj; Dank’ al sciencoj la homaro eniris novan eraon. Serblingve kun Esperanto-resumo aperis tiujare: Altirforto de la
ekvatora ringo de la Tero.
La 23-an de aŭgusto 1967 mi unuafoje renkontiĝis kun prof. Popoviĉ. ĉ i
okazis kadre de la 13-a ĉenerala Asembleo de Internacia Astronomia Unio
en Prago. Speciala kunveno okupiĝis pri la problemo de internacia lingvo.
Pluraj renomaj astronomoj tiam pledis por Esperanto; ankaŭ prof. Popoviĉ
prelegis pri tiu temo.
La senlacaj klopodoj de la ĝenerala sekretario sur la kampo organiza iom
post iom alportis fruktojn. Ekz. en la raporto pri 1967 legiĝas: «La membronombro kreskas konstante, sed malrapide... entute 534 el 31 landoj...». Tiujare B-ISAE aperis eĉ kvarfoje; samfoje ekspediĝis SR. Tamen en B-ISAE,
n-ro 21 (de 10.6.1968), prof. Popoviĉ publikigis artikolon: La estonto de
Scienca Revuo; en tiu li proponis — kunlabore kun Monda Federacio de
Sciencaj Laboristoj (MFSL) — kunfandon de SCIENCA REVUO kun la
projektata esperantlingva versio de SCIENCA MONDO (la periodaĵo de
MFSL). SM fine komencis aperadi sendepende de SR, ĉar Ia konceptoj de la
du revuoj konsiderinde malsamis.
La jaro 1968 estis por mi eventoplena, ĉar ligita kun la 23-a sesio de Internacia Geologia Kongreso en Prago. Tial nur en 1969 ni sukcesis revidi
nin, ĉi-foje en Beogrado. Prof. Popoviĉ pruvis senliman afablecon de gastiganto kaj prizorganto de diversaj servoj al mi kaj al mia familio, ĉion ĉi
aldone al siaj elĉerpaj taskoj. Tiajn profundajn travivaĵojn oni neniam
forgesas.
Estas ankaŭ tempo, por sinoptike plu-skizi lian profesian karieron: En Sarajevo li deĵoris kiel ordinara profesoro de Elektrotefinika Fakultato (19601966). Poste li transiris al Maŝinkonstrua Fakultato en Niŝo (1966-1968). Lia
lasta posteno estis en la beograda Trafika Fakultato (1968-1979).
En 1968 publikiĝis traktaĵo pri satelit-moviĝo ĉirkaŭ aksosimetria planedo
(en du versioj: serba kaj rusa). En SR aperis tri artikoloj: 1. Kondiĉoj kaj
eblecoj de scienca kunlaborado en Eŭropo, 2. Sciencaj revuoj en malgrandaj
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landoj, 3. Problemo pri internacia lingvo en la internacia seminario «Universitato hodiaŭ».
La jarkunveno de ISAE en Helsinko (1969) decidis — laŭ la proponoj de
la ĉefredaktoro — plioftigi kaj pliampleksigi la revuon, konkrete: ekde 1970
aperigi ĝin 6-foje jare po minimume 32 paĝoj. Tion oni devas pritaksi kiel
nepran sukceson rezultintan el la plurjara streĉa klopodo fare de prof. Popoviĉ. La sama jarkunveno diskutis kaj tutvoĉe decidis, ke aperadu ankaŭ unufakaj n-roj de la revuo anstataŭ eldoni malfortajn revuojn por unuopaj fakoj. Pri tio zorgu la sekcioj de ISAE. En B-ISAE n-ro 26 (de 10.12.1969),
prof. Popoviĉ esprimis malkontenton pri la ĝistiama stato de fakaj revuoj en
Esperanto. Eĉ KEMIO INTERNACIA, la plej promesplena el la ĝistiamaj
unufakaj revuoj, devis morti. Li opiniis, ke tio ne estus okazinta, se la revuo
estus havinta apogon ankaŭ en koncerna faka sekcio de ISAE.
En 1969 prof. Popoviĉ publikigis tri astronomiajoĵn: 1. pri nova metodo
por determini orbitojn de planedetoj kaj kometoj (serblingve), 2. pri determino de la elementoj de planedet- (aŭ komet-)orbito, kiam tri observoj kuŝas
en unu ebeno (serblingve kun Esperanto-resumo), 3. pri aliigita Laplacemetodo por orbit-determino kaj utiligo de O-K (esperantlingve). Sekvis en
1970 serblingva traktaĵo pri elkalkulado de elementoj de planedeto aŭ kometo senpere, kaj surbaze de observado.
La jarkunveno, samkiel la sekvinta publika kunveno de ISAE en Vieno
(1970) denove okupiĝis pri la sekcioj. Prof. Popoviĉ prezentis tie organizan
raporton pri la situacio kaj helpis pliklarigi la statuson de la sekcioj, kiun poste la kunveno difinis.
En 1971 li sukcesis konvinki min, ke mi kandidatiĝu por la funkcio ĝeneralsekretaria. Tiun ĉi funkcion mi prave timis, sed apenaŭ montriĝis alternativa solvo: la dua kandidato — prof. Ŝaponjiĉ— tamen deziris funkcii prefere kiel la sekretario-kasisto. En marto 1972, prof. Popoviĉ elektiĝis kiel Ja
prezidanto de ISAE, sed restis al li ankaŭ la redaktado de SR, zorgado pri la
financaj, tefinikaj k.a. problemoj de la eldonado kaj distribuado. Sole tiu,
kiu iam provis plenumi similan agendon, kapablas konkrete imagi, kiom
temporaba ĉio ĉi estas. Jene komenciĝis lia letero (de 28.4.1972): «Kara amiko Kavka, mi transdonas al vi la taskon de la ĝenerala sekretario, kvankam
vi iom timis transpreni ĝin. Ne timu — vi neniel estos malpli bona ol mi estis,
ĉar la eldonado de Scienca Revuo forprenadis ĉiam multan tempon kaj neniam mi havis ĝin sufiĉe por la tasko de la ĝenerala sekretario. «Tio estas komenco de la longa letero, akompanita de dupaĝa, dense tajpita, cirkulero al
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la estraranoj. Da liaj leteroj kaj cirkuleroj mi ricevis sume pli ol cento...
Prof. Popoviĉprezidis la jarkunvenon de ISAE en Portlando (1972). En la
protokolo legiĝas, ke fine oni elkore dankis al la prezidanto pro liaj daŭre
valoraj streboj kaj sukcesoj ĉe SR kaj ĝenerale ĉe ISAE. Fakte, el la ekonomia vidpunkto, la tiama SR fariĝis jam «memsubtena»: la nombro de 1’ abonoj proksimiĝis jam al 600.
Por reveni al liaj astronomiaĵoj: En 1971 li publikigis ruslingvan artikolon
pri planedeto kaj kometoj; plue du esperantlingvajn: 1. Komuna influo de la
gravita forto kaj de la rotacio al formoj de ĉielkorpaj sistemoj, 2. Ĝenerala
solvo por la ekvacio de perturboj en rektangulaj koordinatoj. En 1972 aperis
unu esperantlingva: Kalkulado de la moviĝo ĉirkaŭ aksosimetria planedo sen
la sekulaj membroj; plus du serblingvaj: 1. pri la koeficientoj de Lagrange
koncerne moviĝon de planedetoj kaj kometoj, 2. kun Esperanto-resumo:
Utiligado de konataj distancoj de ĉielkorpo kiam oni determinas ĝian orbiton.
Estinte jam ekde 1953 komitatano de Universala Esperanto-Asocio, prof.
Popoviĉ fariĝis en 1973 ĝia vicprezidanto. Mi aldonas, ke ekde 1968 li funkciis kiel prezidanto de Jugoslavia Esperanto-Ligo; lian prezidantecon de
ISAE ekde 1972 mi jam menciis. En 1973 li prezidis la beogradan jarkunvenon de ISAE, en 1974 la hamburgan, kiu esprimis al sia prezidanto plenajn
simpatiojn, fidon kaj dankon, reagante al atako fare de la UEA-estrarano
pri financoj. Bedaŭre, UEA forgesis entrepreni ĝustatempan elpaŝon kontraŭ tiu tute senbaza kaj senresponsa atako...
En mia letero (de 30.7.1975) mi provis «admoni» profesoron Popoviĉ, la '
ekstreme honestan, ofereman kaj nelacigeblan Esperanto-apostolon, ke li ne
amasigu sur si tro da funkcioj (UEA, ISAE, JEL,...), sed estis. jam malfrue:
En la cirkulero (de 5.11.1975) al la estraranoj li konfesis, ke pro la supre
menciita atako kontraŭ lia persono kaj cetere pro la longdaŭra laborstreĉo
rapide evoluis lia kormalsano. Tial lia kuracisto konsilis labori tre malmulte.
Prof. Popoviĉ aludis, ke ekde majo li laboras nur ĉirkaŭ du trionoj de sia
normala kapacito kaj ke venontjare oni verŝajne enkorpigos al li aparaton
por pli ofta korbatado. Nu - kion komenti? Eble nur tion, ke li ne estas la
unua kaj ne estos la lasta, kies sindonan laboron poresperantan nia movado
maljuste rekompencas per sendanko...
Sed mi turnu min al la pozitivaĵoj: En 1973, prof. Popoviĉ publikigis kun
sia kolego serblingvan traktaĵon pri kelkaj specifaj trajtoj de statistika kalkulado de planedet-elementoj; en alia artikolo serblingva li revenis al la koe-
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ficientoj de Lagrange. La problemon de tri korpoj koncernas la artikolo (en
lia gepatra lingvo): Ĉu la Lagrange-soivoj de la trikorpa problemo estas unusola ekzakta solvo de tiu problemo? En SR li pledis por lingva egalrajteco —
unu el «forgesitaj» homaj rajtoj — el sciencista vidpunkto. En 1974 li publikigis artikolon, interesan por la geofizikistoj: Neregulaĵoj de masdistribuo
en la terkrusto, en 1975 veran originalaĵon: La gravito — kio ĝi estas? Nova
provo pri ĝia klarigo. Ankaŭ pri: Reformo de la kalendaro — li skribis en
SR. La jaro 1976 alportis: Perturboj de planedetoj esprimitaj por korektataj
suncentraj pozicio kaj rapido; Malgrandaj tempunuoj; Pri la direktoj de la
perihelioj de kometoj. Serblingve: Moviĝo de ĉielkorpo esprimita per lineara
diferencial-ekvacio kun konstantaj koeficientoj. En 1977 li publikigis: Teorio de orbitoj de planedetoj kaj kometoj, kun la ekiraj vektoraj pozicio kaj
rapido kiel la orbitelementoj; Adiaŭaj vortoj de la ĉefredaktoro.
Jes, vere: Prof. Popoviĉ komunikas (3.7.1977) al la estraranoj, ke li deziras demisii el ĉiuj ISAE-funkcioj. Tiun sian decidon li konfirmas per la letero (de 23.7.1977) al mi. Tiam mi devis komenci frenezan dancon por laŭeble
baldaŭ certigi pluan aperadon de SR, sed la detaloj ja neniel koncernas mian
biografion pri prof. Popoviĉ. Prefere mi resumu la plej gravajn okazintajojn: Komence de 1976 oni enkorpigis al li la kor-stimulilon kaj li reakiris
grandan parton de la laborforto. Intertempe li daŭrigis la klopodojn, ke oni
kontentige solvu la kontumadon de la beograd-kongresaj financoj, pro kiuj
oni kalumniis lin. Tio okazis en 1977, sed sen publika kondamno de la kalumniinto. Malkontenta pri tio, prof. Popoviĉ decidis forlasi ĉiujn gvidajn
funkciojn ankaŭ en organizaĵoj apartenantaj al UEA (ISAE kaj JEL). La Iasta numero de SR (vol. 28), aperinta en printempo 1978, kaj la ekonomia raporto de ISAE pro 1977, estis liaj lastaj kontribuoj en ISAE.
Mi daŭrigu elnombradon de liaj verkoj: En 1978 li kontribuis al la dubrovnika kongreso de Internacia Astronaŭtika Federacio, nome per la traktaĵo
pri la problemo de n korpoj. En 1979 aperis tri Esperanto-originalaĵoj: 1. Serioj por la Lagrange-koeficientoj en la perturbata moviĝo, 2. Rapide konverĝa serio por la gravita fotofunkcio, 3. Ankoraŭ unu preskaŭ integrebla kazo
en la problemo de tri korpoj. En 1981: 1. La plej simpla formo de perturboj
de la ekiraj vektoraj elementoj de planedetorbito, 2. Moviĝo de du proksimegaj planedetoj. En 1982 li publikigis nacilingve lernolibron pri matematiko por la teĥnikaj fakultatoj, du biografiajn artikolojn kaj unu franclingvan
astronomiaĵon: pri sekula nevariableco de la grandaj duonaksoj de la
planed-orbitoj.
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Certe, malgraŭ ĉiuj alportitaj detaloj, mia artikolo pri prof. Popoviĉ ne
povas esti kompleta. Li publikigis plurajn popularsciencajn artikolojn, tiujn
pri Esperanto, pri pedagogiaj temoj, kelkajn fakajn artikolojn sen esplora
nivelo. Krom tio, de 1950 ĝis 1955 aperis 4 eldonoj de lia malgranda lernolibro ESPERANTO U 12 LEKCIJA kaj en kunlaboro kun R. Trifunjagiĉ la
nova lernolibro ESPERANTO U 40 LEKCIJA, kiu prezentas seriozan kontribuon al la Esperanto-instruado en Jugoslavio. Li estis tre aktiva en pluraj
sociaj organizaĵoj, nome dum dekoj da jaroj li estis en pintoj de la batalo
kontraŭ alkoholismo, dum lastaj jaroj li estis prezidanto de Societo de
Astronomoj de Serbio, dum du jardekoj li tre aktivis en disvastigado de
astronomiaj kaj tefinikaj scioj, prelegis en Esperanto pri astronaŭtikaj temoj. Pluraj dankesprimoj, merit-atestoj kaj laŭdoj de diversaj sociaj organizajoj kuŝas en liaj tirkestoj. Nun, Jugoslavia Esperanto-Ligo proponis lin
por nova ŝtatordeno. Kiel universitata profesoro li emeritiĝis en marto 1979.
En mia letero (de 25.1.1978) al prof. Popoviĉ mi skribis pri mia ĝeneralsekretaria sperto: «Principe estas, ke tre ofte kandidatoj sopiras je la plej superaj funkcioj, sed ne emas aktivi. Ili estas tieldire “ medaikolektantoj” .
Kun tiaj funkciuloj ne eblus eviti stagnadon de ISAE.» Li respondis
(23.3.1978): «Mi konsentas kun via opinio pri similaj kandidatoj en ISAE
(kaj en Esperanto-movado ĝenerale). Pro tio mi ĉiam preferas la sindonemon de aktivuloj ol aliajn “ ecojn” .»
Profesoron Kawamura, la novan ISAE-prezidanton, mi insiste petis, ke en
liaj inaŭguraj vortoj estu juste aprecitaj la grandaj meritoj de prof. Popoviĉ,
la eksa prezidanto. Tio fakte okazis en SR 29 (1978), n-ro 1, p. 3: Prof. Kawamura skribis laŭvorte: «A1 li mi esprimas elkoran estimon pro lia senlaca
oferemo. Krome, ja li donacis multe da mono por la premio Popoviĉ. Lin
ĉiam mi renkontadis okaze de UK, al kiuj mi partoprenis (escepte de tiu en
Tokio kaj Rejkjaviko). Lin mi alte taksas kiel fervoran kaj diligentan prezidanton kaj bonegan redaktoron de SR». AI tio oni aldonu, ke prof. Popoviĉ
donacis al ISAE multe pli da mono ol por la premio Popoviĉ.
En mia Jetero (de 8.6.1978) mi skribis: «Tre kortuŝis min viaj adiaŭaj vortoj en SR 1977. Ili estas bonega argumento kontraŭ tiuj, kiuj traktis vin maljuste. Pluraj landdelegitoj tre bedaŭris pro via rezigno, eĉ suspektis, ke la
estraro estis iginta vin al tio. A1 ĉiu mi respondis, ke la kulpo plene kuŝas sur
iuj funkciuloj de UEA. Resume: Estu certa, ke la sciencistoj aplikantaj
Esperanton neniam forgesos tion, kion vi faris por ISAE, en kies historio
gloriĝos vi, ne viaj kontraŭuloj.»
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Kvankam neastronomo, mi tamen aŭdacos fini la jubilean artikolon per
kelkaj vortoj pri «la problemo de n ĉielkorpoj»: Sur la firmamento de ISAE
aperis jam multaj steloj. Iuj estis brilantaj forte, preskaŭ blindige, sed ne
longtempe; ili «kabeiĝis» — perdis paciencon, ĉar iliaj nerealismaj projektoj
apenaŭ vekis reefion. Sed vi, kara profesoro Popoviĉ, apartenas al la persiste
brilantaj, ofereme kaj pacience prilumantaj vojon al la ISAE-anoj.
Dankon al vi! Estu sana kaj feliĉa!

La verkar-listo de prof. P o p o v iĉ
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Carl St6p-Bowitz: 70
Josef Kavka (Ĉeĥoslovakio)

Sur la paĝoj de SR aperis jam du jubileaj artikoloj pri nia nuna prezidanto: de B. Popoviĉ (\9Ti) kaj de mi mem (1978). Jen bonvenas nova okazo
por resumi la tiamajn diraĵojn kaj por esence kompletigi la portreton de nia
plej eminenta kolego, la «ISAE-ano n-ro 1».
Carl Sttip-Bowitz naskiĝis la 8-an de decembro 1913 en la norvega Eidsvoll. Kiel gimnaziano li partoprenis Esperanto-kurson en Oslo (1930), gvidatan de Andreo Cseh, kaj ekfunkciis en Klubo Esperantista de Oslo kiel ĝia
sekretario, ekde 1933 krome kiel sekretario de Norvega Esperantista Ligo.
La funkciojn li estis plenumanta ankaŭ dum siaj studoj universitataj. Li dediĉis sin al naturscienco kaj matematiko, speciale al zoologio. En 1939 li akiris la gradon de licenciato pri naturscienco. Samjare li fariĝis vicprezidanto
de la supre nomita klubo (ekde 1940 ĝia prezidanto) kaj ekzamenkomisionano de NEL (1939-1945).
Longe li deĵoris kiel kuratoro de Universitata Zoologia Muzeo en Oslo. La
unuan sciencan verkon (1941) li publikigs pri la norvegaj gliceredoj, t.e. familio de vermoj vivantaj marfunde. Jam per ĝi li demonstris kromalie seriozecon de sia Esperanto-aplikado: En la Eo-resumo, presita aparte, li pruvis,
ke la zamenhofa lingvo perfekte taŭgas por esprimado de la plej subtilaj
sciencaĵoj. La — de li mem genie inventita kaj enkondukita — scienca sufikso -ed- por la zoologiaj familioj, estas hodiaŭ ĝenerale uzata de la zoologojesperantistoj. Pionira ago estis lia esperantigo de la latinaj specinomoj (t.e.
genronomoj plus speciaj epitetoj). En la resumo oni povas legi ekz. pri gliceroj (kapa, ŝtona, blanka), goniadoj (makula, norvega, pala); interesa estas la
priskribo de la epitokeco, t.e. aliaspektiĝo de la seksmaturiĝantaj vermoj; ne
malpli kaptas la leganton la priskribo de la ŝtongliceraj movoj k.t.p..
Sekvis la ofeliedoj (1945) kaj samjare la skalibregmedoj, ree familioj de
marfundvermoj. Estas imageble, kun kioma zorgo la verkinto prilaboris ne
sole la francan tekston, sed ankaŭ Ia aparte presitajn esperantlingvajn resumojn. Ofelino norvega, ekz., havas jenan diagnozon: «korpo rigida, longa,
ne maldikiĝanta je la ekstremaĵoj, ventra sulko tre klara. 55-61 Retojn por-
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tantaj segmentoj. Segmentoj kun malfortaj ringoj. Kapeto (prostomium)
mallonga, sur kies ekstremaĵo troviĝas palpileto, ofte plidikiĝanta antaŭe.
Du nukaj organoj grandaj.» K.t.p. Polifizio dika: «La specio estas konebla
per la kolbasforma korpo kaj duloba kapeto.» K.t.p. La profunde observema zoologo pruvis, ke kun tiu ĉi specio identas la pli frue priskribitaj Lipobranchius Jeffreysii (McINTOSH) kaj Polyphysia quaterbranchiata FURREG. Ĉu do St6p-Bowitz estas pli konsiderinde zoologo ol esperantisto?
Neeble distingi, ĉar ambaŭ aktivad-sferoj absolute ekvilibras en lia persono!
Post la mondmilito, St6p-Bowitz meritegas pri restarigo de ISAE, fariĝinte prezidanto de ties provizora estraro dum la periodo 1946-1949. Ekde 1947
li funkciis ankaŭ kiel prezidanto de NEL.
Dume neniel postrestis Iia laŭsistema esplorado de la marfundvermoj: en
1948 aperas la flabeligeredoj, distingataj «per la fietoj aŭ haregoj (setae,
chaetae) artikplenaj kaj per la fietoj de la antaŭaj segment.oj direktataj antaŭen, formantaj “ kapkaĝon” .» La verko temas pri jenaj genroj (specioj):
flabeligero (alfiksa), feruzo (pluma, flabeligereca, arkta, falĉila), diploĉiro
(blugriza, hirta, longĥeta), brado (vila, sulketa, senkapabla, krusta, grajnoplena).
La sama jaro alportis du sciencaĵojn: pri arktaj polifietoj kaj pri tiuj de la
nordatlantika produndmara ekspedicio «Michael Sars» (1910). En tiu ĉi temis pri 75 specioj, apartenantaj al 51 genroj kaj 20 familioj. Kvin specioj
estis tute novaj, unu el ili formas novan genron. La ĉefparton de la materialo
konsistigis pelagaj specioj el jenaj familioj: afroditedoj (subfam. polinoenoj), folidorsedoj (subfam. lopadorinfienoj), alciopedoj, tomopteredoj kaj
tifloskolecedoj. La pelagaj specioj troviĝis laŭ la tuta vojo de 1’ ekspedicio,
dum la fundaj precipe laŭ la bordoj de Eŭropo kaj Afriko. Temis pri jenaj
familioj: hezionedoj, silisedoj (subfam. silisenoj), nereedoj, neftisedoj, gliceredoj, eŭnicedoj (subfam. eŭnicenoj), onufenoj, lumbrikonereenoj), filonedoj, spiedoj, flabeligeredoj, ofeliedoj, maldanedoj (subfam. eŭklimenenoj), terebeledoj (subfam. terebelenoj, kaneforenoj), sabeledoj (subfam. sabelenoj), serpuledoj (subfam. serpulenoj). En laĵusa verko, St6p-Bowitz eksplicite mencias, kiel Esperanto utilis al li: s-ro Marini estis sendinta al li Eotradukojn de la traktajoĵ, publikigitaj itallingve (Rosa), do alimaniere apenaŭ alireblaj por la norvega zoologo.
La pelagaj poliĥetoj estas temo same de la plua artikolo (1949), koncernanta materialon el la norvegaj antarktaj ekspedicioj de «Norvegia». Jen ni
renkontiĝas kun la familioj, konataj al ni de supre: folidorsedoj, alciopedoj,
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tomopteredoj, tifloskolecedoj, neftisedoj. La materialo entenis 8 pelagajn
kaj 1 fundan speciojn.
Dank’al la persista klopodo de sia provizora estraro, ISAE fine sukcesis
(15.3.1949) aperigi la 1-an n-ron de SCIENCA REVUO. Stbp-Bowitz inaŭguris ĝin per jenaj vortoj: «Karaj kunlaborantoj! En nia moderna socio la
sciencoj ludas ĉiam pli gravan rolon. La sciencistoj estas multrilate la gvidantoj de la homa socio. La scienco estas esence internacia; sed la diverseco
de lingvoj estas grava baro por la libera kaj natura evoluado de sciencoj; en
ĉiam pli multaj landoj la sciencistoj emas skribi siajn verkaĵojn en sia nacia
lingvo. Ni esperantistaj sciencistoj havas potencan rimedon por venki ĉi tiun
baron, sed ni devas konvinki ankaŭ niajn kolegojn pri la grandaj avantaĝoj,
kiujn Esperanto prezentos al ili.» K.t.p.
Ekde 1949 Stbp-Bowitz fariĝis direktoro de la sekcio por prononcado, en
Akademio de Esperanto.
Denove (1951) la pelagaj polinetoj prezentis esplor-objekton al StbpBowitz, ĉi-okaze el la materialo de la sveda antarkta ekspedicio.
Samjare aperis grava esperantlingva artikolo, en kiu St6p-Bowitz esprimas sian starpunkton al la propono de A. Albault (SR, 3,1, 28-31, Purmerend) pri kelkaj sufiksoj sistematikaj kaj priskribaj en biontologio: «Proponante novan sufikson, ĉu ĝeneralan, ĉu fakan, oni devas atenti: le. La principojn, laŭ kiuj d-ro Zamenhof formis la Esperantajn sufiksojn; 2e. la internaciecon de la proponata sufikso; 3e. La neceson de aŭ bezonon pri la proponata sufikso.» Koncerne la zoologian sistematikon, d-ro Albault proponis
por la familioj la sufikson -ide-, por la subfamilioj -ine-. Stbp-Bowitz atentigas, ke jam antaŭ pluraj jaroj li estis proponinta tiucele -ed- kaj -en-, kiuj
trovis vastan aprobon flanke de zoologoj-esperantistoj kaj eniris la vortarojn (PV, PIV).
Okaze de la 37-a Universala Kongreso de Esperanto en Oslo (1952), StbpBowitz fervore laboris kiel la prezidanto de LKK; interese, ke la norvega Instituto por Atomenergio afable permesis viziton de proksimume 20 kongresanoj (inĝenieroj kaj sciencistoj) al la instituta reaktoro. En la samjara SR,
4, 1, 14 ni trovas jenan sciigon de la vicprezidanto kaj delegito de ISAE por
Norvegio: «Mi informas ke mi jam de preskaŭ 20 jaroj laboras pri zoologia
sistematika terminaro. Ĝi estas jam tiom progresinta, ke mi esperas post la
kongreso trovi tempon por finpretigi manuskripton pri ĝi por publikigo. Mi
volonte kunlaborus en terminologia sekcio, kaj pretus estri eventuale zoologian fakon.» Okaze de laĵus nomita kongreso (5.8.1952), 65 sciencistoj (in-
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ter ili St6p-Bowitz kiel la membro de la prezidantaro) subskribis rezolucion,
alvokantan, ke UNESKO objektive esploru la rezultojn, atingitajn de Eo.
Samdate, St6p-Bowitz prezidis la jarkunvenon de ISAE kaj post du tagoj la
ĝeneralan kunvenon en la universitata medio (v. SR, 4, 4, 148-151. Purmerend).
En 1953, li partoprenis la 14-an Internacian Zoologian Kongreson en Kopenhago.
Eksterordinare interesan artikolon en populariga stilo verkis St6p-Bowitz
pri la lumbrikoj. Ĝi aperis en SR (1955); oni povas legi tie pri 1’ anatomio, fiziologio, sistematika pozicio, diagnozaj trajtoj de lumbrikoj (aloloboforoj,
ejsenioj, dendrobenoj), iliaj vivmaniero, signifo pro terkulturado, bredado
k.t.p. Estas interese mencii, kial la specialisto pri maraj poliĥetoj fransiris
por longa tempo al la tervermoj: dum la milito li simple ne povis iri sur la
maron; tial li serĉis parencan animal-grupon surteran. Poste li ja revenis al
siaj poliĥetoj.
Enkadre de la 41-a UK en Kopenhago (7.8.1956), ISAE okazigis specialan
kunvenon por festi la 50-jaran jubileon de sia ekzisto. St6p-Bowitz, la vicprezidanto de ISAE, bonvenigis la multnombrajn ĉeestantojn kaj akcentis,
ke la scienco, same kiel la muziko, estas universala kaj tial ĝi bezonas komunan lingvon. Li informis, ke ISAE eldonos, okaze de sia jubileo, verkon de
ĉ. 250 grandformataj paĝoj. ĉ ia provizora titolo estos SCIENCAJ STUDOJ, kaj en ĝi promesis kunlabori multaj sciencistoj-esperantistoj. Sekvatage, St6p-Bowitz prezidis la regulan jarkunvenon de ISAE, same kiel tiun enkadre de la 42-a UK (Marsejlo, 6.8.1957).
Por establi Eo-grupon ĉe la 15-a Internacia Zoologia Kongreso, okazonta
dum la tagoj 18. — 31.7.1958 en Londono, li publikigis en SR alvokon al la
zoologoj-esperantistoj.
Kelkiam estas enigme, kiel troviĝis necesa tempo, se St6p-Bowitz kapablis
plenumi sian ĉiuspecan aktivadon por Eo. Ekz., enkondukante la ISUprelegon en Kopenhago (1956, aperintan en SR, 1958), li diris: «En la internacia kulturaranĝo de la Sveda Esperanto-Instituto en Frostavailen dum la pasinta semajno mi faris prelegserion pri rasoj kaj rasaj antaŭjuĝoj. Preparante
tiujn prelegojn mi ekhavis la emon prezenti al la esperantista publiko ankaŭ la
devenon de la nuna homo.» En la sama n-ro de SR aperis alia ISU-aĵo (tiu de
Marsejlo, 1957): «La parenceco inter vertebruloj». Ambaŭ estas veraj iuveloj
de la popularscienca literaturo en Eo, liverante provizon da multnombraj fakaj terminoj kiel fidindan bazon por pluaj verkontoj pri la temo.
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En la supre menciita jubilea kolekto SCIENCAJ STUDOJ, eldonita de
ISAE en Kopenhago (1958) aperis lia kontribuaĵo pri du polifietoj, unu nova
por Norvegio: goniado pala AR WIDSSON, 1899, alia tute nova por la scienco: ofelino modesta sp. n. Tiu ĉi estas detale priskribita kaj desegnita.
Dum la 47-a UK en Kopenhago (1962) okazis Unua Internacia Konferenco
pri la lingva problemo en la scienco. Tiam Stdp-Bowitz aktivis en du sekcioj:
pri Internacia Eo-Universitato kaj pri lingvaj problemoj en la biologiaj kaj
agronomiaj sciencoj. En la dua sekcio, li havis enkondukan prelegon: Kiel
nomi la organismojn? ĉ i aperis post unu jaro en SR. La publikigita prelego
mem dokumentas, kiom profunde pripensis ĝia aŭtoro la koncernan problemaron. Prave li proponis malsaman traktadon de la genronomoj unuflanke
kaj de la speciepitetoj aliflanke. Ĉion ĉi devus tre zorge konsideri la verkontoj pri esperantigo de la biologia nomenklaturo.
En SR 1964 aperis-la brusela ISU-prelego de Stbp-Bowitz'. La eŭropa angilo tute ne frajas! — interesega kaj streĉanta atenton, simila al detektivaĵo...
En 1965, la akademia triopo: Setala — Vilborg — Stbp-Bowitz. aperigis
gravan studon baze de la Fundamento. La plej ampleksa ties parto venis el la
plumo de Stbp-Bowitz: Esperanto — lingvo de moderna tipo. ĉ ia aŭtoro
pruvis, ke el strikte sciencaj vidpunktoj li kapablas esplori ne sole zoologian,
sed ankaŭ lingvistikan temon. Li konkludas, ke la tempa sistemo de la verboj pli bone ol la aspekta sistemo harmonias kun la tuta strukturo de Esperanto kiel lingvo de moderna tipo.
Post kelkaj jaroj da gimnazia lektorado, Carl Stbp-Bowitz fariĝis en 1966
profesoro de zoologio ĉe Universitato de Oslo. Per tio estas ankaŭ formalejure konfirmita la delonge fakta apogeo de Iia zoologia kariero.
En SR 1966 aperis lia tokia ISU-prelego de 1965: Ĉu organismoj travivis la
glaciepokon en la nordo? Jen interesaĵo ne sole por la zoologoj kaj botanikistoj, sed ankaŭ por la geologoj, paleoekologoj k.a. specialistoj. Prof. St6pBowitz esprimas la opinion, -ke malmultaj animal-grupoj estas pli konvenaj
ol la lumbrikedoj por akceli nian komprenon pri travivado kaj enmigrado.
La teorion li dokumentis pli detale en sia anglalingva traktaĵo, kiun publikigis Pedobiotogia (1969). Samjare kaj samlingve aperis lia verko pri la sistematiko kaj zoogeografio de la norvegaj tervermoj (anelidoj, oligoĥetoj,
lumbrikedoj), lia doktoriĝa disertaĵo.
Fine de la 60-aj jaroj ii estis ĉefkunlaboranto pri zoologio en PLENA
ILUSTRITA VORTARO (1970).
En 1969 okazis mia unua rendevuo kun prof. Stbp-Bowitz, nome en la
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praga loĝejo de d-ro Zazvorka. Estis por mi profunda impreso, persone renkontiĝi kun tiu ĉi eminenta sciencisto, kies interesajn artikolojn mi estis leginta sur la paĝoj de SR kaj kies sobraj opinioj pri scienca rolo de Eo trovis
ĉe mi tre pozitivajn reeĥojn. Dum tiu malgajvetera printempa tago nia triopo entreprenis ekskurseton al la pentrinda lidit-kanjono de 1’okcidentpraga
periferio. Mi kurte skizis — en Eo — tiean geologian situacion. Poste ni vizitis d-ron Pumpr en lia praga loĝejo. ĉu e mi aŭskultis dialogon de la du
Esperanto-akademianoj.
La unua korespondaĵo, kiun prof. Stop-Bowitz adresis al mi, portas la daton: 2.7.1969. ĉis hodiaŭ amasiĝis tiom da leteroj, ke oni povus plenigi per
ili pli ol unu dikegan libron. Verdire mi povas nomiĝi bonŝanculo, ĉar mi
akiris du unikajn «instruistojn». De d-ro Pumpr mi lernis multon utilan pri
la gramatiko kaj stilo, de prof. Stdp-Bowitz multon pri la naturhistorio, terminologio, geografia nomenklaturo kaj pri aliaj leksikologiaj aferoj.
Nia konkreta kunlaboro komenciĝis super POŜATLASO DE LA MONDO. Kvankam superŝutita de siaj profesiaj kaj poresperantaj taskoj, li ne rifuzis mian peton (de 21.10.1969) kaj ofereme alpaŝis al intensa (ofte eĉ teda)
recenzado de la manuskriptoj. Kvankam li antaŭe membris en siatempa Komisiono por Ordigo de Geografiaj Nomoj, li ne hezitis aserti (17.11.1969),
ke ĝiaj rezultoj estis sole proponoj, ke plej bonaj nomformoj ne povas esti
atingataj per voĉdonado de la komisionanoj k.t.p. Li esprimis la kredon, ke
la poŝatlaso, aperonta el iniciato de neesperantista kartografia eldonejo,
estos pli homogena kaj pli bona ol MONDMAPO (1968). Li skribis: «Efektive mi havas nur tre malmultajn rimarkigojn al viaj proponoj, kiuj multrilate ŝajnas al mi pli feliĉaj ol tiuj de nia Komisiono. La geografiajn nomojn
oni povas dividi en 3 kategoriojn: 1. Kelkaj nomoj havas tradician Eoformon, plej ofte proponitan de Zamenhof sur bazo de latina formo de la
originala nomo, ekz. Varsovio. Tiaj nomoj ĉiukaze estas malmultaj.
2. Nomoj el landoj kun ne-latinliteraj lingvoj. Tiujn nomojn oni redonu en
Eo laŭeble laŭ la prononco, sed se iu nomo havas jam pli-malpli internacie
akceptitan formon en latinaj literoj, oni devas iagrade atenti ankaŭ tiun formon.
3. Nomoj el latinliteraj lingvoj. Transskribante tiajn nomojn oni devas atenti kaj la lokan prononcon kaj la originalan ortografion. Geografiajn nomojn
oni rekonas antaŭ ĉio per la ortografio. Ekz. la ortografi-proksima Salisburio (por SaHsbury) estas preferinda al la pli prononc-proksima Salsbrio, kiun
proponis la Komisiono.»
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Do, ĉu oni pijvas imagi pli utilan konsilon? ĉu ste la konciza kaj kune trafa formulado de ideoj, jen kio ravas min ĉe prof. St6p-Bowitz- Okaze de la
poŝatlaso, lia kontribuo estis sendube grandega: la verkon li plibonigis esence; tion oni prave emfazas en ĝia antaŭparolo (1970). Li proponis tre taŭgajn
nomojn, ekz. Bonespero por Godthab, Longjarurbo por Longyearbyen,
Mariohaveno por Maarianhamina. Multajn nomformojn li lerte modifis,
ekz. Admiralitata insularo, Aleutoj, Ceramo, Edĝa insulo, Elesmera insulo,
Ĵamaiko, Nordkina kabo, Rjukjuaj insuloj, Saudarabio, Sejĉeloj, Svalbardo. Li prave atentigis nin pri ĝustaj zamenhofaj formoj. En FUNDAMENTA KRESTOMATIO, 16-a eld., p. 262 troviĝas Munfieno (ne «Munkeno»),
p. 61 malgrandruso (ne «maloruso»), do devas esti ankaŭ Blankrusa SSR (ne
«Belorusa»!). Memkomprene mankus loko por elnombri ĉiun detalon de lia
krea kontribuo al la poŝatlasa verko.
En SR (1969) aperis la ISU-prelego el Helsinko (1969): Birdetoj kiel ekstermantoj de insektoj. Jen aktuala temo, interesa por ornitologoj, forstistoj, terkulturistoj k.a. Krome tre bone impresas la esperantigita nomenklaturo (ekz. panolo flama, bupalo pina, limantrio monafia, dendrolimo pina,
sturno vulgara k.m.a.).
En 1970 li doktoriĝis per disertaĵo pri la norvegaj lumbrikedoj; pri tio li
skribis al mi en la letero de 4.8.1970. Mi respondis (8.9.1970): «Kun granda
ĝojo mi eksciis pri via doktoriĝo, gratulas plej sincere kaj fieras, ke meze de
nia movado elstaras tiaj eminentuloj. Via scienca verkado ja efikas por la
progreso de Eo pli ol multaj bruaj kam panjoj...»
Speciale pri esperantigo de la latina zoologia nomenklaturo okupiĝas prof.
St6p-Bowitz en SR 1971, kompletigane tiel la prelegon de 1962, publikigitan
en 1963. Li emfazas nun, ke Esperanto nepre bezonas sciencajn nomojn por
ĉiuj organismoj. Li esprimas jenan opinion: Kiam Esperanto estos ĝenerale
akceptita kiel la internacia lingvo en ĉiuj rilatoj, sendube efikos kiel malpraktika arĥaikaĵo uzadi la latinajn aŭ latinformajn nomojn sciencajn por la organismoj. Ni citu laŭvorte: «Mi opinias, ke ellaborante Esperantajn nomenklaturojn biologiajn oni devas, same kiel procedas la ellaborantoj de ĥemiaj kaj
aliaj natursciencaj terminaroj, baziĝi sur la hodiaŭaj internaciaj nomenklaturoj.» Denove kaj sur grava kampo montriĝas do la realisma sento de
proi.Stbp-Bowitz', prave li rifuzas ekstremajn tendencojn de iuj esperantistoj.
Unu el tiuj ekstremoj estas rezignado pri Esperanto-nomenklaturo kaj kontentiĝo pri la latina. Alia ekstremo estas kreado de tute nova Esperantonomenklaturo, sendependa de tiu, kiu estas nun internacie agnoskata.

94
En 1972 denove renkontiĝis la du malnovaj amikoj-muzeologoj: d-ro Zazvorka vizitis Norvegion kaj prof. d-ron St6p-Bowitz.
Depost mia elektiĝo en la funkcion de la ĝenerala sekretario de ISAE
(1972), mi tre ofte korespondadis kun prof. St6p-Bowitz pri ĉiutagaj taskoj
de nia asocio. Li estis modela estrarano, kiu neniam rifuzis helpon sur tiu
kampo. Sian vicprezidantan funkcion li plenumadis kun serioza respondeco.
Ĉar same li kutimas sinteni al ĉiuj siaj funkcioj, neeviteblas lia senĉesa troŝarĝiteco. Tiu laŭgrade pliiĝadis; ekz. en 1972 aperis lia unua kursoteksto
por SUK: Bazaj nocioj de biologio, kaj ekde 1973 li fariĝis prezidanto de
SUK (Someraj Universitataj Kursoj) en Lieĝo; en 1974 li elektiĝis vicprezidanto de UEA kaj ekde tiu jaro li partoprenadis ĉiujn UK escepte de la brazila (1981); en la estraro de UEA oni ŝarĝis lin per gravaj taskoj: li zorgu pri
faka agado, pri delegita reto... Kiel li sukcesis ampleksi ĉion ĉi?
En 1974, la zoologoj-specialistoj povas ekstudi lian anglalingvan verkon
pri lumbrikedoj de Hardangervidda (okcidenta Norvegio). Sed samjare aperis tri liaj SUK-tekstoj: Enkonduko en ĝeneralan biologion, Elementa ekologio, Segmentumitaj animalaj grupoj. (Bedaŭre mi ne posedas ilin, tamen povas imagi, kun kia didaktika talenteco kaj lingva precizeco ili estas kompilitaj...).
Samjare publikigis SR lian tre valoran traktaĵon zoogeografian. La temo
premisis ne sole ĝisfundajn sciojn el la kampoj zoologiaj (sistematiko, filogenezo, zooekologio, paleozooekologio), sed ankaŭ solidan pripenson leksikologian por ellaboro de taŭgaj Eo-terminoj. Abundas tie bonŝancaj esperantigoj de la zoologiaj nomoj (feliso unukolora, kaniso lupo, sfenodonto
punkta, iksodo ricina, sirhapto paradoksa k.m.a). Ja oni aljuĝis al prof.
St6p-Bowitz — pro ĉi traktaĵo'— la unuan premion de Popoviĉ, destinitan
por la plej bona SR-artikolo (1975). En la sama jaro venis al li la premio de
Josefina Larsson: la stokholma Pac-societo aprecis per ĝi lian agadon cele al
lingva kompreniĝo en la mondo. Prave, prave!
Plua SUK-aĵo: Elementa zoogeografio (1976) kaj samjare nova SR-aĵo —
ISU-aĵo, prelego enkadre de la 60-a UK en Kopenhago: La natura ekonomio
de la maro. En ĝi, prof. St6p-Bowitz klopodis montri, kiel funkcias la maro,
la gravega ekosistemo. Li priskribis la maran nutroĉenon, komencinte per la
fotosintezanta fitoplanktono en la supraj tavoloj kaj fininte per la organismoj marfundaj. Li ne preterlasis plurajn demandojn praktikajn, ekz. kiel
oni povus, per la helpo de maraj vegetaĵoj, sensaligi salajn lagojn, do fari
ilin fruktodonaj.
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Dum 1976 kaj 1977 li estis direktoro de Zoologia Instituto ĉe Universitato
en Oslo, reelektiĝis ankaŭ por 1977, sed rezignis pri reelekto pro 1978; dume,
ekde 1977 li fariĝis prezidanto de Eldonejo Esperanto A/S. En 1977 — post
30 jaroj da prezidantado — li rezignis pri reelekto por tiu funkcio en NEL.
La verko pri pelagaj polihetoj el la ekspedicioj de « Wilhelm Barendsz» kaj
«Snellius» estas prezentita en du lingvoj: franca kaj Esperanto. Do, neniu
sciencisto, interesata pri la temo, povas pretervidi ĝin kaj ne konvinkiĝi propraokule, ke Eo plene taŭgas eĉ por la plej specialaj aferoj. Temas pri polinoedoj (antinoelo), lopadorinfiedoj (lopadorinfio, pelagobio), alciopedoj
(vanadisoj, alciopumo, kronio, rinĥonereloj), tomopteredoj (tomopteroj),
tifloskolecedoj (tifloskoleco), traviziopso). Se pluraj zoologoj insistus same
kiel prof. Stop-Bowitz, ke iliaj verkoj estu esperantlingve aimenaŭ resumitaj, baldaŭ evidentiĝus avantaĝeco de tiaj resumoj kompare kun la nacilingvaj.
Samjare aperigas SR la ISU-prelegon el Ateno: Kial kelkfoje maraj moluskoj fariĝas venenaj? Denove, prof. Stop-Bowitz atestas pri sia talento, interese rakonti, ĉi-okaze pri kapablo de iuj algoj (dinoflageluloj, ekz. gimnodinio mallonga aŭ goniaŭlago poliedra) produkti en siaj kolorgrajnoj (firomatoforoj) — venenon! Kelkiam la kvanto de tiaj algoj fariĝas tre granda, la
marakvo fariĝas ruĝbruna aŭ ruĝa («ruĝa tajdo») kaj povas kaŭzi amasmortadon de fiŝoj kaj aliaj animaloj. Aliokaze la venenoj povas amasiĝi en manĝeblaj moluskoj, ekz. mituloj kaj- ostroj. Tiam la kulpantaj dinoflageluloj
estas goniaŭlagoj kateneta, tamara kaj senkateneta. Precipe interesa estas la
priskribo de eksperimentoj pri kulturado de la venenaj algoj. Apartan atenton dediĉas prof. St6p-Bowitz al venenaj moluskoj de la norvega bordo.
En 1978 prof. St6p-Bowitz faris prelegojn en 3 finnaj universitatoj kaj en
1979 li partoprenis la simpozion en Marilia, post kiu li faris prelegvojaĝon
fra 6 sud-amerikaj landoj, prelegante pri biologiaj temoj en Esperanto kun
traduko.
Tre malfacila situacio por ISAE estiĝis aŭtune 1977, kiam necesis prepari
elekton de nova estraro por la periodo 1978-1980. Oni devis serĉi novajn prezidanton kaj ĉefredaktoron de SR (pri ambaŭ funkcioj rezignis prof. Popoviĉ, malsana kaj laca), sekretarion-kasiston k.a. Prof. St6p-Bowitz solidare
partoprenis kun mi grandan parton de tiu zorgoplena agendo. Fine ni sukcesis trovi «provizoran solvon por la provizora periodo», kun la intenco iel
transiri al «pli definitiva» estraro por la laŭstatuta periodo kvinjara (19811985). Memkomprene, apenaŭ pli facila estis kompilado — post la tri jaroj
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— de tiu nova kandidatlisto, sur kiu figuris denove prof. St6p-Bowitz, sed
ĉi-foje kiel la prezidanto de ISAE, kaj sur kiu mi mem fine sukcesis liberiĝi
de la peza ŝarĝo, la ĝeneral-sekretaria.
La 22-an de januaro 1981 mi skribis al prof. Stdp-Bowitz'. «Kara amiko,
mi rapidas por gratuli al vi — espereble kiel la unua — pro via ISAEprezidantiĝo. Samtempe mi kredas, ke viaj organiza talento kaj persistemo
venkos la barojn, kiuj objektive amasiĝis kontraŭ prosperado de ISAE.»
Post tiu dato rekomenciĝis por prof. Stdp-Bowitz la plej intensaj klopodoj, celantaj rebonfartigon de ISAE.
La 17-an de junio samjare li skribas al mi: «Mi estis ege okupita lastatempe, parte pro Norvega Eo-kongreso ĵus okazinta, parte ĉar mi administras aĉeton kaj aranĝon de domparto, kiu estos la norvega Eo-centro. En ĉi tiuj tagoj okazas la translokigo».
La 7-an de aŭgusto mi finis mian leteron «per firma deziro, ke vi, helpate
de 1’ estraranoj, sukcesu refunkciigi la ‘rustiĝintan motoron’ de ISAE, kiu
ĉiam ankoraŭ obstine grincas, malgraŭ niaj lacigaj klopodoj...».
Meze de sia streĉa agendo, prof. Stt)p-Bowitz sukcesis «elrompi» iom da
tempo kaj trastudi mian artikolon «Onomastiko en fakterminoj konsidere
ilian esperantiĝon». La 30-an de novembro li skribis al mi: «Kun tre granda
intereso mi legis vian manuskripton pri la Onomastiko, kun la enmetita pledo por la konservo de fi, kiun mi plene subtenas... La norvega kj, sveda tj
prononciĝas kiel germana ch en «ic/i» kaj povus bone fariĝi ĥ ... Zamenhof
konsilis preni nomojn de bestoj kaj plantoj el la ‘latinaj’ nomoj, kaj ofte oni
senkritike prenis jen genran, jen specian nomon por laika uzo, kio kreis problemojn. Miaopinie oni devas konscii, ke ni bezonas kaj laikajn nomojn,
kiuj ofte ne respondas precize al sciencaj nocioj, kaj sciencajn nomojn precizajn. La laikajn oni klopodu ĉerpi el naciaj lingvoj, atentante al laŭebla inernacieco, ekz. hundo, ĉifĉafo. Por scienca uzo servas la latinforma nomenklaturo, kiu tamen fariĝis tre malfacila por modernaj homoj, kiuj neniom
scias latinon, kaj mi proponas ĝian esperantigon. Kun ĝojo mi konstatas, ke
vi en viaj ekzemploj grandparte sekvas miajn liniojn, aŭ, ke ni ambaŭ sekvas
samajn liniojn. Grandparte nur kiam temas pri nomoj prenitaj el personaj
nomoj aperas dilemoj. Mi provizore solvis (aŭ pli bone: ne solvis) tiun demandon ne ŝanĝante la ortografion de la persona nomo, aldonante simple
nur apostrofon kaj -a: Ekz. Fulmaro glaeia Rodgers’ a, atendante la solviĝon de la onomastika problemaro. Sed via teksto estas klara pledo por unu
ebla solvo, kiun mi nepre konsideros. Cetere, miaopinie oni devus ne nomi
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speciojn nur laŭ persono, tio diras nenion pri la besto, kaŭzas prononcajn
problemojn, kaj krome laŭ la regularo estas devige kripligi la nomojn. En la
anatomia nomenklaturo tiaj onomastikaĵoj malpermesiĝis okaze de la lasta
revizio, kaj mi revas, ke iam tio okazu ankaŭ en zoologio! Sed ĝuste la junaj
zoologoj, ne sciante latinon, trovas tre simple nur aldoni genitivan -i al persona nomo, kaj samtempe oni «honoras» sian profesoron! Mi neniam elektis tiun vojon, kaj malpermesus, se iu petus permeson nomi speĉion laŭ mi!
Pri genraj nomoj la afero estas malpli grava, tie oni devas simple esperantigi
laŭ onomastikaj reguloj. Sed ankaŭ genrajn nomojn el personaj nomoj mi
neniam kreas.» La sciencistoj (ne sole esperantistaj) povus do multe instruiĝi
pri serioza kaj konsekvenca alpaŝo al solvado de nomenklaturaj problemoj.
La plej freŝdata publikigaĵo el la plumo de prof. Stop-Bowitz estas la ĉapitro pri poliĥetoj en Atlas del zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo con zooplancton marino (1981). La Eo-resumo informas
nin pri 6 familioj de polifietaj anelidoj pelagaj (pontodoredoj, lopadorinfiedoj, iospiledoj, alciopedoj, tomopteredoj, tifloskolecedoj). La plimulto de
la pelagaj polifietoj sin nutras per zooplanktono, nur iospilo per diatomoj,
dum la tifloskolecedoj ŝajnas esti duonparazitoj. Nur la alciopedoj estas kapablaj naĝantoj, la ceteraj estas adaptiĝintaj al vivo flosanta. Ĉiuj estas plimalpli transparentaj, nevideblaj en la akvo. Ankaŭ la grandaj okuloj de la
alciopedoj devas esti konsiderataj kiel adaptiĝo al vivo planktona.
En 1982 li redaktis biologian suplementon de HEROLDO DE ESPERANTO.
Ankaŭ dum 1982-1983 daŭras nia abunda korespondado — ĉu oficiale
estrarana, ĉu koncernanta sole problemojn, momente konsideratajn de ni
ambaŭ. Grandan zorgon ĉiam kaŭzas ekz. la financado de SR. Multe da
energio elspezis prof. St6p-Bowitz por akiri subvencion de UEA.
En la plej freŝdata-letero (de 3.6.1983) li informas min pri sia nuntempa
esplorado: pelagaj polifietoj el Gviena golfo. Dum mi finas ĉi tiun biografian
artikolon, li troviĝas en Aŭstralio, partoprenante la 1-an Internacian Konferencon pri polifietoj en Sidnejo — kaj sendube profitante ĉi okazon por kontaktiĝi kun aŭstraliaj samideanoj.
E1 mia malnova letero (de 2.12.1973) mi reprenas la bondeziran parton
okaze de lia sesdekjariĝo, aktualigante ĝin per ŝanĝo de tiama priaĝa vorto:
«Kara amiko, profesoro d-ro Carl Stop-Bowitz, venas via sepdekjariĝo, la
grava vivjubileo, kiu alportas por mi eksterordinare agrablan devon: sincere,
plenkore bondeziri al vi; gratuli pro la admirindaj sukcesoj, kiujn vi akiris
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sur la kampo de ISAE (tien ja projekciiĝas viaj profundegaj scioj pri zoologio, lingvistiko k.a.!); tosti — trans la landlimoj — je via sano, viaj neelĉerpeblaj vivenergio’kaj optimismo... Mankas al mi trafaj vortoj; ilin pli facile
trovos viaj familianoj, viaj samlandanoj, havantaj la bonŝancon de pli proksima kaj pli ofta kontaktiĝado kun vi. Malgraŭ tio mi deziras certigi vin, ke
ekde la 1-a volumo de SR, kiun vi enkondukis per via antaŭparolo de la provizora prezidanto de ISAE vi signifas por mi idealan modelon de samideanokolego. Vi fariĝis por mi aŭtoritato.»

La verkar-listo de prof. S t6 p -B o w itz
1941
Les Glyceriens de Norvege. (Esperanto-resumo: La Gliceredoj de Norvegujo.) — Nytt. Mag.
Naturvidensk., 82. Oslo.
Sjdbunnens dyreliv (Animala vivo de la marfundo). — Norsk Skuleblad, 25. Oslo.
1944
Zoologisk nomenklatur (Zoologia nomenklaturo). — Skogbrukeren, 23. Oslo.
1945
Les Ophĉliens norvtgiens. (Esperanto-resumo: La norvegaj Ofeliedoj.) — Nytt. Mag. Naturvidensk., 85 Oslo.
Les Scalibregmiens de Norvege. (Esperanto-resumo: La Skalibregmedoj de Norvegujo.) —
Nytt. Mag. Naturvidensk., 85. Oslo.
Fuglekonge — Gjerdesmutt? (Birdreĝo: regolo aŭ troglodito?). — Naturen, 6. Bergen.
1946
Strangaĵoj el la besta vivo. — Kvara rapsodio. Stockholm.
1948
Les Flabelligĉriens norvegiens. (Esperanto-resumo: La Norvegaj Flabeligeredoj.) — Bergens
M us. Arbok, 1946/47, Naturvitensk. R e k ., 1, Bergen.
Sur les polychetes arctiques... — Tromsb M us. A rsh ., Naturhist. A v d ., 35, 66, 2, 1-58. Tromsb.
Polychaeta fro m the «M ichael Sars» North Atlantic Deep-Sea Exp. 1910. (Esperanto-resumo:
Polifietoj de la «M ichael Sars» Nord-Atlanta profund-mara ekspedicio 1910.) — Rep. Sci.
Res. « M .S .» N .A .D .- S . Exp. 1910, 5. Bergen.
1949
Polych£tes pelagiques des expeditions norvĉgiennes antarctiques de la «Norvegia» 1927-1928,
1928-1929 et 1930-1931. (Esperanto-resumo: Pelagaj poliĥetoj de la norvegaj antarktaj ekspedicioj de la «Norvegia» 1927-1928, 1928-1929 kaj 1930-1931.) — Sc/. Res. Norw. A n tarct. E xp. 1927-1928 et sqq., 31. Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.
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A1 la membroj de ISAE. — SCIENCA REVUO, 1, 1 ,2 . Purmerend. 1951
Polych£tes pelagiques de 1’ expĉdition suĉdoise antarctique 1901-1903. — Further Zool. Res.
Swed. Antarct. Exp. 1901-1903, 4, 7. Stockholm.
Notoj pri kelkaj sufiksoj sistematikaj kaj priskribaj en biontologio. — SCIENCA REVUO, 3,
3, 106-108. Purmerend.
1950

Norske padder (Amphibia) (Norvegaj amfibioj). — Fauna, 1. Oslo.
N ytt fra Universitetes Zoologiske Museum, Oslo, I: Fugl (Novaĵoj el la Universitata Zoologia
Muzeo, Oslo, I: Birdoj). — Fauna, 2. Oslo.
Darvvin kaj la darvinismo. — Heroldo de Esperanto, 11/1950, 2/1951. Bruselo.
1951

Jordmesteren (La ter-majstro). — Fauna, 2. Oslo.
N ytt fra Universitetes Zoologiske Museum, Oslo, IV: Fisk (Novaĵo el la Universitata Zoologia
Muzeo, Oslo, IV: Fiŝoj). — Fauna, 3. Oslo.
1953

L itt om metemarken (Iom pri la lumbrikoj). — Fiskesport, 10/12. Oslo.
1954

Den trina ere zoologiske nomenklatur (La trivorta zoologia nomeklaturo). — Skogbrukeren,
18. Oslo.
1955

La termajstro. (La lumbriko, la senlaca helpanto de la terkulturistoj.) — SCIENCA REVUO,
6, 4, 139-146. Purmerend.
1958
Poliĥetaj novaĵoj el Norvegujo. — SCIENCAJ STUDOJ, 213-216. Kopenhago.
La deveno de la hom o. (Prelego en Internacia Somera Universitato, Kopenhago, 1956.) —
SCIENCA REVUO, 9, 4, 130-140. Purmerend.
La parenceco inter vertebruloj. (Prelego en Internacia Somera Universitato, Marsejlo, 1957.) —
SCIENCA REVUO, 9, 4, 141-151. Purmerend.
Metemark p a sne (Lumbrikoj sur neĝo). — Fauna, 1. Oslo.
M etemark m ed tro bakender (Lumbriko kun duobla m alantaŭa korpoparto). — Fauna, 2. —
Oslo.
1963
Kiel nomi la organismojn? (Prelego en Internacia Somera Universitato, Kopenhago, 1962). —
SCIENCA REVUO, 13, 1-4, 110-117. Sarajevo.
1964
La eŭropa angilo tute ne frajas! (Prelego en Internacia Somera Universitato, Bruselo, 1960.) —
SCIENCA REVUO, 14, 1-2, 56-64. Sarajevo.
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1965
Esperanto — lingvo de moderna tipo. — En: V. Setala — E. Vilborg — C. St6p-Bowitz’ Espcranto — moderna lingvo. (Studo baze de la Fundamento.) p. 63-134. — Fondumo Esperanto. Helsinki.
1966
Ĉu organismoj travivis la glaciepokon en la nordo? (Prelego en Internacia Somera Universitato,
Tokio, 1965.) — SCIENCA REVUO, 16, 2, 57-67. Sarajevo.
1969
Did Lumbricids survive the quaternary glaciations in Norway? — Pedobiologia, 9, Jena.
A contribution to our knowledge o f the systematics and zoogeography o f Norwegian earthworms (Annelida Oligochaeta: Lumbricidae). — Nytt. Mag. Zool., 17. Oslo.
Birdetoj kiel ekstermantoj de insektoj. (Prelego en Internacia Somera Universitato, Helsinko,
1969.) — SCIENCA REVUO, 20, 3-4, 105-113. Beograd.
1971
Zoologia nomeklaturo. — SCIENCA REVUO, 22,3,79-90. Beograd.
1972
Bazaj nocioj de biologio. — Someraj Universitataj Kursoj. Liege.
1974
Enkonduko en ĝeneralan biologion. — Someraj Universitataj Kursoj Liege.
Elementa ekologio. — Someraj Universitataj Kursoj. Liege.
Segmentumitaj animalaj grupoj. — Someraj Universitataj Kursoj. Liege.
Earthworms (Annelida Oligochaeta: Lumbricidae) from Hardangervidda, Western Norway. —
Fauna o f the Hardangervidda, 6. Zool. Mus. Univ. i Bergen.
Areoj de animaloj, ilia determinado kaj fluktuado. — SCIENCA REVUO, 25, 1, 11-26. Beograd.
1976
La natura ekonomio de la maro. (Prelego en Internacia Somera Universitato, Kopenhago,
1971.) — SCIENCA REVUO, 27, 4, 135-145. Beograd.
Elementa zoogeografio. — Someraj Universitataj Kursoj. Liege.
1977
Polychetes pelagigues des expepeditions du «Willem Barendsz» 1946-1947 et 1947-1948 et du
«Snellius» 1929-1930. Pelagaj poliĥetoj de la ekspedicioj de «Willem Barendsz» 1946-1947
kaj 1947-1948 kaj de «Snellius» 1929-1930. — Zool. Mededel., 51, 1, 1-23. Leiden.
Kial kelkfoje maraj moluskoj fariĝas venenaj? (Prelego en Internacia Somera Universitato,
Ateno, 1976.) — SCIENCA REVUO, 28, 1-2, 17-29. Beograd.
1981
Polychaeta. — Atlas del zooplancton del Atlantico Sudoccidental y metodos de trabajo con
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zooplancton marino. (Esperanto-resumo: Capitro POLIĤETOJ.) - INIDEP, Mar del Plata.
Norvegaj leksikonoj kaj verkoj, en kiuj prof. St6p-Bowitz kunlaboris:

France, R.H. (1948): Dyrelivets undere (Mirindaĵoj el la besta vivo). Oslo.
Aschehoughs Konversasjonsleksikon (Enciklopedio de Aschehoug): 61954-1962), 4-a eldono,
19 volumoj. (1968-1973), 5-a eldono, 20 volumoj. Oslo.
Aschehoug og Gyidendals store norske leksikon (La granda norvega enciklopedio de Aschehoug kaj Gyidendal) (1978-1981), 12 volumoj. Oslo.
Cappelens Dyreleksikon (Bestleksikono de Cappeleri). (1979-1981), 6 volumoj. Oslo.
Zoo, Dyrenes liv (Zoo, vivo de la bestoj). (1977-1980). 6 volumoj. Oslo.
Norges Dyreliv (Besta vivo de Norvegio), Vol. IV (1950): Landsnegler (Teraj gastropodoj; Metemark og andre mark i jorden (Vermoj en la tero). Oslo.
Norges Dyr (Bestoj de Norvegio), Vol. IV (1971): Fjae-remarken og dens slektninger
(Poliĥetoj); Metemarkene (Tervermoj); Iglene (Hiruduloj). Oslo.
Jordens Dyreliv, Pattedyr (Bestoj de la tero. Mamuloj). 3 volumoj (1965-19667, ĉefredaktoro.
Oslo.

Biografiaj publikigaĵoj pri prof. St6p-Bowitz
B. Popoviĉ (1973): La vicprezidanto de ISAE Carl St6p-Bowitz 60-jarulo. — SCIENCA REVUO, 24, 5, 197-199. Beograd.
J. Kavka (1978): Jubileas du ISAE-estraranoj. — SCIENCA REVUO, 29, 2, 87-88. Chapeco.
C. Darbellay (1981): Kiu estas kiu en scienco kaj tekniko, 203. Neuss.

Prof. d-ro Carl Stdp-Bowitz

Analizo de
instrua sukceso
Ne ofte okazas, ke esperantistoj povas vanti pri la
sukceso de siaj kursoj: tro

malmulte da kursoj, kun tro
malmulte da lernantoj, plej
ofte malhomogenaj je aĝo
kaj kultura nivelo, kaŭzas
ke al Esperanto venas malpli da personoj, ol estus
atingeblaj per pli sciencaj,
planitaj kaj riĉaj rimedoj.
Antaŭnelonge ILEI, la internacia ligo de esperantoin s tr u is to j, v o lis p e r
eksperimento pruvi, ke instruado de Esperanto al
lernejaj infanoj donas al ili
nekontesteblajn avantaĝojn. Tial ĝi aranĝis piurnacian instruadon, surbaze
de komuna lernolibro kaj
komuna vortprovizo, kun

kajeroj
de

Helmut Sonnabend

Internacia
Pedagogia

Revuo

Esperanto:
lerneja eksperimento
- raporto
- analizo
- konkludo

in t e r le r n e ja j k o n ta k to j
dum jaraj kaj kun fina sesio

en komuna lernejo.
La eksperimento brile sukcesis, kaj ILEI onoras ĝin
per publikigo de la raporto
kaj de la rezultoj. La aŭtoro, Helmut Sonnabend,
estas la prezidanto de la Ligo, kaj mem valora pedagogo. La kunalborantoj
estas la instruistoj de pluraj
landoj kiuj kontribuis al la
eksperimento, kaj la infanoj mem, kiuj per sia lernado helpis la sukceson de la
provo.
La libro, eldonata de la
internacia eldonejo Edistudio, en la tradicia luksa
aspekto, prezentas, per
tekstoj kaj grafikaĵoj, la tutan historion de la eksperi-

Edistudio, 1979
mento kaj la pedagogiajn
detalojn de ĝi.
157 paĝoj en normformato A5 (21 cm.), luksa
papero, klaraj litertipoj, zorga broŝurado, karakterizas
teĥnike la libron, kiun vi povos fiere donaci al la skeptikuloj pri la eblecoj de
Esperanto.
La vendoprezo estas nur

12 gld. aŭ egalvaloro
(7.000 lirojn); la vendokondiĉoj la kutim aj ĉe
E d is tu d io : a n ta ŭ p a g e
sen sendokostoj, aŭ postfakture kun 10% sendokosto; rabato de 33% por
mendoj de almenaŭ tri ekzem pleroj.
Disponebla ĉe ĉiuj libroservoj aŭ rekte ĉe:

Edistudio - c.p. 213 -1-56100 Pisa - Italujo - pĉk 12230561 ■ tf. + 39/50/48670

SCIENCA REVUO, vol. 34 (1983), n-ro 2-3(144-145)

Survoje al restrukturiĝo
de la esperanta faka agado

Kien ni venus
Se ĉiuj dirus
Kien ni venus
Kaj neniu irus
Nur por rigardi
Kien ni venus
Se ni irus
Kurt M arti
(E1 svisa berna dialekto)

Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE) ekfunkciis jam en 1906,
kvankam ĝi fondiĝis nur en 1908. Tuj ĝi fariĝis unu el la plej prestiĝaj fakaj
asocioj de UEA, ĉar aliĝis multaj membroj el naciaj sciencaj akademioj kaj
aliaj famuloj. (Tre interesa super-rigardo de la unuaj 50 jaroj aperis en
SCIENCAJ STUDOJ, 1958.) Tamen post la krizo ŝuldata al la dua mondmilito kaj pro la pli kaj pli specialiĝanta mondo, la scienc-faka agado strebis
organiziĝi en diversaj asocioj kaj ne plu en unusola. Nuntempe ISAE alvenas al punkto, kie ĝi fiaskos, se ĝi plu emus fariĝi memcela, neglektante sian
veran kunordigan celon, kiun ni nuu pli precizigu.
En la faka agado partoprenas multaj diversaj asocioj (dum la 68-a Universala Kongreso en Budapeŝto aliĝis al UEA la 32-a: IKEL), sed ili bedaŭrinde
malmulte kunlaboras inter si kaj daŭre foruzas sian energion je la samaj taskoj pro manko de interinformiteco, dum restas multegaj problemoj, pri
kiuj ni ne havas tempon por eĉ pensi.
Dum la 68-a UK, precipe en la kunveno de ISAE, sed ankaŭ en aliaj kunsidoj, evidentiĝis, ke ISAE devas transpreni tiun interligan taskon, eldonante
informbultenon: ISAE INFORMAS. ĉ i sendiĝus aŭtomate al ĉiuj membroj
de la diversaj scienc-fakaj asocioj, diskonigante informojn pri Ia asocioj
mem, pri iliaj planoj, atingoj, renkontiĝoj k.t.p. ĉ i nepre devos anonci frue
ĉiujn fakajn aranĝojn kaj heipi al iliaj realigoj, interalie per varbado de partoprenantoj. Unuvorte, ISAE estas la tegmenta, kunordiga centro de la faka
agado. Ĝian praktikan formon ni nun prezentu.
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1. ISAE nepre estas registrita asocio por ebligi ĝian oficialan agadon en ĉiujn
landoj. Se la statutoj de ISAE kaj UEA tiucele modifiĝus, ISAE eĉ povus fariĝi integra parto de UEA.
2. Ĉiu membro de kiuj ajn scienc-faka asocio estas aŭtomate membro de
ISAE.
3. Fakuloj el branĉoj, kiuj ankoraŭ ne havas propran asocion, aliĝas rekte al
ISAE.
4. ISAE eldonas laŭeble plej ofte, en la komenco almenaŭ 4-foje jare, ISAE
INFORMAS kaj distribuas ĝin plej rapide, ĉu rekte, ĉu pere de la fakaj asocioj, al Ia fakuloj de la mondo.
5. La financaj rimedoj venas kaj de la fakaj asocioj, kiuj pagas iun proporcian sumon por siaj membroj, kaj de la rektaj membroj, kiuj pagas individue. Memkompreneble oni povas aboni ISAE INFORMAS sen aliĝi al iu ajn
asocio.
6. La rektaj membroj de ISAE plue ricevas la oficialan organon SCIENCA
REVUO.
7. En kunlaboro kun Scienca Eldon-Centro de UEA (SEC), ISAE subtenas
la eldonadon de scienc-fakaj verkoj kaj kunordigas la kompiladon de
SCIENCA BIBLIOGRAFIO ESPERANTLINGVA.
8. En kunlaboro kun terminologiaj institucioj, ISAE kunorganizas la terminologian laboron kaj la diskonigon de fakaj terminaroj; la fina celo estas la
eldono de PLENA SCIENC-TEĤNIKA VORTARO DE ESPERANTO.
9. Alia tre grava tasko de ISAE estas helpi al Ia kunordigado kaj organizado
de scienc-fakaj konferencoj, seminarioj k.t.p. Precipe temas pri varbado de
aliĝantoj kaj pri senmona interŝanĝo de partoprenantoj inter ekonomisistemoj.
Ni memkompreneble devos aprobi novan statuton de ISAE kaj organizi
novan komitaton/estraron. Tamen en unua ŝtupo, provcela, ni certe povos
ekfunkciigi la novan ISAE sur la malnovaj bazoj senŝanĝe, almenaŭ ĝis
kiam eblos kunvoki ĝeneralan asembleon de fakaj asocioj.
Ni tre forte esperas, ke ĉiuj fakaj asocioj kaj Universala Esperanto-Asocio
kunhelpos al la transformado de ISAE, kiun postulas la esperantlingva faka
agado en nia moderna mondo. Nur kune eblas efike alfronti la 100-jariĝon
de Esperanto.
Christian Darbe!lay
ĝenerala sekretario de ISAE
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Skem o de la ĝisnuna situacio
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Skem o de la novstruktura organizo

Legendo: FA faka asocio
---- lozaj, pli-malpli hazardaj kontaktoj
----- organizitaj ligoj inter la FA

Afriko en Esperanto
La sŭahila estas la plej
parolata lingvo en Afriko,
kiu ĝis nun estis reprezentita en la Esperantobeletro de neniu libro kaj
de nur malmultaj rakontoj
kaj poemoj.
La fama internacia eldonejo “ Edistudio" kovras nun tiun gravan mankon en nia kulturo per traduko de du teatraĵoj, zorgita de Nino Vesela, kiu
lukse prezentiĝas laŭ la
konataj altaj normoj de
“ Edistudio” .
La verko titoliĝas “ Salale!" kaj konsistas je du
te a tra ĵo j: "G ustum into
Paradizon” de Farok Topan, kaj "D iabloj” de
Ebrahim Husein, kaj je
longa enkonduka eseo de
la vicprezidanto de UEA,
d-ro Renato Korseti.
"G ustum into Paradizon" estas sprita rakonto
pri homo, kiu estas vokita
alimonden unu jaron pli
frue ol planite de la koncernaj "superaj instanco j". Sŭahilaj dioj kaj diabloj ĉirkaŭludas al sŭahilaj homoj, en danco de viglaj dialogoj kiuj tre bone
helpas por enkondukiĝi
en tipa sŭahilan mondon.
En “ Djabloj" rolas du
junuloj, Ĝumo kaj Kitaro,
de familioj najbaraj en
Daresalamo. Inter ili estas vera amikeco, sed se
ni rigardas la streĉojn kaj
la konfliktojn de la tiutempa popolo, se ni aŭskultas
la pensojn de la gepatroj,
ni vidos ke tiu ĉi amikeco

similas al tiu de homoj,
kiuj vettiras ŝnuron: unu
flanko (tiu de Kitaro) spiras en komerco kaj pojitiko kaj la dua (tiu de Gumo) en veneno kiu venas
de.sia nun malsupera stato kaj tiu trafiltras de cerbo plena de memoroj de
feliĉaj tagoj pasintaj.
La prezo de la libro estas nur 18 nl. gld., kaj ĝi
estas havebla de ĉiuj plej

ekipitaj libroservoj aŭ rekte de la eldonejo "Edistudio” ,cp213, i-56100 Pisa,
Italujo (pĉk 12230561, tf.
+ 39Z50/48670). La vendokondiĉoj estas la kuti-

maj: sen sendokostoj se
kun samtempa antaŭpago, +10% kun postpago.
33% rabato por almenaŭ
3 ekz-oj. Pagante per ĉeko
aŭ banko, aldonu 3.000 lirojn pro bankkostoj.

Edistudio - c.p. 213 - i-56100 Pisa - Italujo - pĉk 12230561 • tf. +39/50/48670

SCIENCA REVUO, vol. 34 (1983), n-ro 2-3 (144-145)

Akademiaj Studoj 1983

Nia estrarano Riidiger Eichholz, la direktoro de Terminologia Centro, la
sekciestro por tefinikaj vortaroj en Akademio de Esperanto, inventis — aldone al sia eksterordinare riĉa poresperanta agendo — pluan utilegan entreprenon: Ciujare eldonadi kolekton de lingvaj studoj por ne nur faciligi interŝanĝon de ideoj kaj opinioj inter la akademianoj, sed ankaŭ ebligi al la interesita publiko observi tiun opini-interŝanĝon kaj eĉ aktive partopreni ĝin.
Estas tipe por Eichholz, ke li klare konscias pri la plej urĝaj bezonoj de
Esperanto kaj ke li semprokraste transformas ilin al konkretaj agoj. Vere,
mi apenaŭ povas imagi pli kompetentan “ reĝisoron” de la fakterminologia
aktivado, ol estas kolego Eichholz\ Lia leksikologa energio ankoraŭ longtempe daŭru por la bono de Internacia Lingvo.
A1 la interesatoj pri AS-1983 mi menciu almenaŭ iujn enhaverojn:
A. Albault: Kontribuo al Esperanta toponimiko
R. Eichholz: Ĉu oni uzu ‘komputilo’, ‘komputoro’ aŭ ‘komputero’? (La aŭtoro represas la ĝisnunajn dokumentojn pri tiu ĉi terminologia problemo.
Oni esperu, ke la uzado finfine favoros la plej taŭgan terminon:
komputoro...)
O. Reiersbl: Matematikaj kaj statistikaj terminoj en Esperanto. Suplemento
al PIV. (Recenzita de ni jam en SR 1983, n-ro 1).
R. Schell: Propono por normo de la Esperanto-alfabeto ĉe komputoroj. (Represita el “ Kontakto” ).
Ceteraj aŭtoroj en AS-1983- estas: W. Bormann, R.J. Fischer, B. Golden,
F. Luin, A. Miinnich, D. Portmann, B.A. Sherwood. Ĉiuj kontribuaĵoj meritas nepran atenton, kvankam (aŭ ĝuste tial, ke) ili prezentas foje kontraŭdirajn ideojn. Ja estu stranga deziro, ke ĉiuj akademianoj dekomence kantu
unusone... Pacienca konfrontado de argumentoj finfine alportos taŭgajn rezultojn. Sole naivuloj atendus tujan konkordon en la tiklaj problemoj.
Estas dezirinde, ke ĉiu serioza interesato pri Esperanto aĉetu la libron kaj
aktive partoprenu la diskuton, plenigante la dupaĝan respondilon kaj resendante ĝin al la redaktoro Eichholz.
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