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Redakta informo
ks] slvoko al potenclslsj siitoro]

Sciencisto estas persono, kiu elektis kiel profesion: seienean pensadon
kaj sckvan seiencan puhlikigon de siaj pensoj kaj laborrezultoj. Seieneistoj
pcnsas tilologie kaj teologie, psikologie kaj naturseience, arte kaj telinike,
soeie kaj politike. lIi ofte trovas dum faka pristudado de puhlikigitaj verkoj
de sarntakuloj, ke tiuj jam pensis la samon aü havis similajn pensojn.

La arda deziro, kiu ofte delogas aütoron, diri ion cksterordinare grandan,
neniam antaüe aüditan, senekzempIe novan aü nekredehle aüdacan ne
malofte rezultas aü en la ekapero de iu malnova verajo en nove vestajo - aü
en la fakto, ke nenio estos surpaperigata de la ideoj de la senkuragita
potenciala aütoro.

Cu tio signifas, ke oni ne plu povas ekspekti en sciencaj artikoloj novajn
pensojn? Cu oni - öar ja öio jam estas pripensita kaj tute ne nova - rezignu
pri legado respektive verkado de seienca artikolo? Aü cu oni entute
rezignu pri pensado?

Estas konsole, kornpari nian pensadon kiu montrigas en tiuj tri dcmandoj
kun la naturo en nia mcdia cirkaüajo tiom endangerita de la homo. Ankaü
la nature mcm ja ne ofertas eintage iun funde novan. Tarnen en eilt nova
sczono eh: la jaro gi snjnas al ni tute nova, spite de nia horna detrucmo,

Kial ne la sarno kun pensado, kill ja ankaü estas naturo, plene natura
fenomeno? Maljuna kiel la eterno homa pensado estas, kaj sarne nemorta.
I1i ne nepre devas esti tute novaj, la pensoj de iu homo, sed ili povas esti
valora en intemaeilingva vestajo de vereeo, klareeo kaj aktualeeo. Ili ne
devas esti tute novaj en la plej malvasta seneo de la vorto, kiam ili nur estu
honaj kaj enhavu movigan forton, plijunigi la veron kaj movigi ion.

Jes, ion rnovigi esperant lingve en la diversaj seieneaj kampoj kaj inspiri
aliulojn, mem verki esperantlingve en la propra fako pere de pensado kaj
publikigado - tio estu la celo de Seienea Revuo.

Prof. Bociort pensis filozofie en artikolo pri erninenta rumana verkisto.
Prof. Sachs retrospektive pripensis naturseienee siajn 25 jarojn da scicnca
kunlaboro en nun ccntjaraga tropika instituto. S-ro Kalkhof pensis historie
pri Sankta Bonifaco la misiisto, papa legato kaj martiro, dum prof. Nsgut«
psikolingvistike pensis pri la Esperantaj nwl-vortoj kaj d-ro Ksvks instruas
pcr filologiaj pensoj la poteneialajn aütorojn pri hazaj prernisoj por la
scienea leksiko de Esperanto.

Esperaute ke la kontribuajoj en tiu öi tria kajero de la 2000a jarkolckto
de Scienea Revuo stirnulas vin, karaj samlSAEanoj, verki mern artikolon
el via propra faka laborkampo por publikigo en nia asocia organo, mi
deziras al vi distran legadon.

R. Sschs, prezidanto dc ISA E
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MiIJai EJIIIJVESCU, la meditema pueto"
ISO-jara datreveno de lia uaskigo

IgmJl F BUClOl<1'

Miluu EMINESCU (U~50- U~g9) cstas la plej gran da rumana poeto kaj unu cl
la clstaraj lirikistoj dc la mouda litcraturo. Li apartcnas al la sama spirita
familio kicl Novulis en Germanio, Letrau cn Austrio. Lcopardi cu ltalio,
Lcrmontov cn Rusio. La spccifcco dc lia poezio csprimigas pcr du trajtoj:
li cstis pocto-filozoto kaj pcsimisto kun idcaloj.

Senkompara konanto dc la rumanaj lingvo kaj literaturo. dc grandaj
cüropaj poctoj, prccipc dc la gcnnanaj, anglaj, trancaj, hispanaj kaj rusaj,
dc monda historio, dc malnovaj religioj (hclena, bramcna, budhista), li
samtcmpe alte taksis la folklorajn kreajojn kaj, lau Herder. li vidis eil tiuj
produktoj la animojn de la popoloj. La naturo, la amo, la tuthomaraj idea-
loj trovis en lia verko altnivelan esprimon, alltaue nekonanatan en la ru-
mana bcletro.

Li fakte cstis la krcinto de la belarta nacia lingvo. Vastan kulturon (Iin
intcrcsis ankaü naturaj kaj "ekzaktaj" scieneoj) li unuigis kun la amo de la
simplaj homoj, de la kamparanoj, kies moralaj ecoj, aspiroj al gusteco, kies
optimismo - spite al malfacila vivo - karakterizas la unuan fazon en la evo-
luo de liaj poeziajoj. Specifaj por tiu fazo estas jenaj versoj ellia ampleksa
poemo "Impcriestro kaj proleto":

Dctruu sociordon kruelsn ksj maljustan
Ja mondon dividantan;jen n'caj,jen mizeraj (1)

Eminesou naskigis en la vilago Ipotesti, en Norda Moldavio, kiel filo de
vilaga oficisto. Estas rimarkinde, ke tiu malgranda regiono donis al la ru-
mana kulturo ankaü aliajn unurangajn kulturkreantojn: la komponistojn
Ciprian Porumbcscu kaj la mondkonatan George Enescu. kaj la plej gran-
dajn rumanajn prozistojn Ion Cresage, MiiJail Ssdovesnu kaj aliajn. La
cstonta pocto vizitis la germanliugvan girnnazion eil Cemoviz, studis filo-
zofiou kaj historion cn Vieno kaj Berlino, La kontakto kun la filozofio de

* Prclcgo kadre de Esperanto-Ligo Berline, la 21an de februaro 2000


