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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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Sc/,.nC:1 N"\'lIo VIII. 51 (2()(}(}) (J) Originstuj urtikoloj

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
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Schopenbsuer skuis lian konvinkon, ke la idealoj de justeco kaj lihereeo
de la homaro, de sincera amo kaj digna vivo estus realigehlaj. Por Scho-
penheuer ili estas vanaj, kaj tiu ideo montrigis por Eminesen prava, öar la
politikistoj senhonte estis mensogantaj kaj perfidantaj la popoIon. La heroa
generacio de la I 848aj jaroj estis jam maljuna, malforta, la kontraiipopolaj
imperioj sajnis nevenkeblaj. La esprimo de idealoj farigis en la liriko de
EminesclIpli fervora kaj samtempe pesimisma, preeipe öar ankaü liaj vivo-
spertoj montris baldaü al li, ke en la mondo regas la malrespekto por ciuj
altaj sentoj kaj pensoj.

Grandajn cagrenojn faris al li ankaü la virinoj. AI la amo li dediöis alt-
spiritajn versojn, kiaj la iamaj de Dsnte kaj Petrares. Samtempe liaj kvin
"Satiroj" akrc mallaüdis kaj la politikistojn kaj la virinojn.

Li trovis sian trankvilon en du vivosferoj: en la nature kaj en la tuthoma-
raj idealoj. Tiujn du temojn li prikantis en poemoj diverstipaj, sed öiarn
klaraj, ofte popolstilaj.

Pluraj romancoj de Eminesou estas gis hodiaü large konataj, kantataj,
pluraj liaj versoj cirkulas kvazaü anonimaj kreajoj. Eminesou atingis la
celon de öiu poeto, norne tiun: longe resti en la konseieneoj de la posteuloj.

Jarn la antikva poeto Horstins (65 - 8 a.K.) konseiis, ke per siaj versoj li
kreis al si monumenton pli daüra 01 la hronzo (Eyegi monurnenrum aere
persnniusv: Tiun poezian motivon reprenis poste poetoj diversnaeiaj, postu-
lante, ke oni ne seröu ilin en la tomboj, sed en la versoj parkere konataj.
Ankaü Eminescu, en la poeziajo "Preter la senparaj poploj" esprimis la ide-
on, ke la daüro de liaj versoj farinrus senmorta la edzinon prikantatan de li.

La versoj de Eminesen ne farigis "la dolöa muta buso de la pasintaj tem-
poj". Male, ili estas ofte eititaj kiel sintezojn de goja, dolora, indigna
reago, de meditado pri politika aü öiutaga filozofio. Kontraü la mensogan-
taj kaj triponaj hodiaüaj politikistoj, la jurnaloj, rcvuoj all simplaj homoj
citas akre kritikantajn versojn de Eminesen ("La Tria Satiro"):

La estetikaj koordinatoj de la liriko de Eminesen kaj samtempe la inter-
nacia valideco de lia estetiko esprimeblas per kvin atentindaj koneeptajoj,
norne:

I. La fama "atika stilo" de la helenaj klasikuloj: klara, altnivela stilo de ar-
10 "simpla kaj perfekta", de kulturo kiu "ne koruptas la anirnojn". Por Emi-
nescu. la heletro estis nutrajo por koro kaj menso.

2. Sckspiro konsilis la poetojn: "Pli da cnhavo, malpli da poctikado", t.c.
malpli da ckstravagancoj, de formaj ludadoj scn cnhavaj ncccsoj. Ncnie
trovigas eil la vcrsoj de Eminesen forrnalaj versludoj de la poetoj sen tilo-
zotiaj kaj socipolitikaj koneeptoj.
3. La rumana clstara dramverkisto kaj prozisto Camil Petrcscu 0894-1957)
signifoplcnc asertis: "Mi vi dis ideojn". Tiun ascrton povintus fari ankuü
Eminesen. eiu idcalisto "vidas ideojn", aüdas ties "kantojn" kaj "pctojn"
pri hclpo, dum la "realistoj" aüdas nur la tiutadon de mono. Eble pro sia
granda intereso por filozofio kaj historio, por la verkoj dc Hcgel. Scbelling,
Fichte, Schopenheuer kaj generale por la gcrmaua kulturo. en kiu li pre-
eipe forrnigis kaj kiun li konsideris kiel tre filozofian kulturon, li ofte kon-
kretigis ideojn cn artajn formojn (sciatc, por Hegel "valida poezio estas
abstrakta idco eil scnscbla formo").
4. La rumana poeto kaj filozofo Lucien Blaga 11895-1961) skribis: "La
eterneco na.c,*igis en vi/ago", Per tio li asertis. ke la senrnortaj verkoj fontis
cn simplaj medioj, estis skribitaj por puraj konseieneoj. La tezo taügas por
Eminesou pli 01 por iu ajn alia rumana poeto. Li trairis vilagojn, dc Mulda-
vio kaj Trunsilvanio, kolcktis vcrsoju, kuntojn, cldirajoju krcitajn de la
popolo mcm. Eil siaj ccfvcrkoj li olle rcprcnis folkloraju motivojn, donis al
ili altnivelan tilozotian signifon kaj brilan artforrnon, tial liaj kreajoj öar-
mas kaj la plej kulturitajn kaj la plcj simplajn lcgautoju.
5. Li uuuigis la superau kulturoll kun la clcktitaj postuloj Je la tradicio, Li
konseiis, ke guste la popolo estas ege serioza, havas altan koneepton pri la
kulturo, postulas öefverkojn, dum la tiel nomata "publiko de eerta katego-
rio" kontentigas kun baualajoj. Liaj verkoj unuaviee direktigis al popol-
amasoj, kies parto li sin sentis, larn li skribis: "Pssis amiko de la poipolo mi
cstus kaj ncniun okszon mi perdas por piutopreni popolqin tcstojt). Mi
sentas min pertode tiu totslo. Estss io diece en tiu sento. Ciu popola testo
simi/as al alta gojo de la animo, a1pieca prego (. ..). Mi amas tiun POPOIOll,
bons, milde, lwmeca".(2) Lia iama kunstudcnto en Vieno, Ion Slavici
(1848-1925) rakontas en siaj rnemorajoj. ke Eniiaescu tiom bele kaj entu-
ziasme kantis popolkantojn, ke, aüskultante kaj rigardante tiun junulon
belan kiel antika dio, estis plorantaj en vienaj gastejoj la rumanaj kam pa-
ranoj venintaj el Transilvanio.

La granda poeto estis konata "universalisto", aü, kiel oni estis diranta tiu-
ternpe, "kosmopolito". En siaj poemoj li prikantis ne nur rumaniajn lokojn
aü historiajn eventojn. Estas admirindaj liaj varmaj kantoj pri lokoj kaj lan-
doj, kiujn li neniam estis vidinta: Egiptujo. kies piramidoj tiom multe pov-
intus diri, sc ili povus paroli; Libano, kic li "vidis'' belegajn kaj decajn vir-
gulinojn trapasantajn kWI levitaj jupoj iUII rivcreton ktp. ktp. En sia grand-
cga pocmo "Memento mori'' li faras amplcksan panoramon de la tutmonda

Venu vi, tsms Drskulo, ksptu e1lljn-e1 fiulojn
Dividu ilin dugtupen: tieneeulo] ksj sculoj,
Firme Iigu ilin tere kaj ne spsru la äcncrojn
Bruligu ticnczulejon, ekbruligu la karceron.
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historio, kun largpcrspekrivaj, iufoje profetaj komentoj pri diversaj por la
koncernaj popoloj signifaj momentoj. La poemo finigas en pesimisma pcr-
spektivo, car la poeto ne vidas fortojn kapablajn renversi la malhenitajn
vnjojn al dolorigaj evcntoj. por kc la lurno kaj la justcco venu al mal hone
kreita mondo.

La pesimismo estis kaj restis unu el la problemo de la lasta fazo de la li-
riko de Eminesen. Lin iufoje la literaturhistorio taksis kiel "la lastan euro-
pan romantikiston", sed fakte li naskigis romantika, lia romantikismo estis
spiritostato, ne produkto de la koncerna eüropa tendenco, kvankam certan
influon de tiu tendenco li spertis: romantikistaj motivoj, stilaj kontrastoj
("Impcriestro kaj proleto", "Angele kaj demono", "Venero kaj Madono"
ktp.). Lia romantika animostato vidigas en kredo je idealoj, amo al medit-
ado, profunda kaj sincera amo, tendenco verki pri altaj öielaj sferoj, pri
kosmogonio kaj tuthomara destino.

La perdon de gravaj idealoj kaj de puraj sentoj en nekomprenema
rnondo, li komparis kun la sinkado de surmaraj sipoj kaj kun la pereo de
senkulpaj migrantaj birdoj.

Da centope] sipe] mestoj /Forlasinta) bordsignalo)n
Kiom siros tra la vsstoj / D1 msrventoj, la ondtuloj?
Da birdeto) alfluganta) / Are sub äielregmentoj
Kiom mortos endrononfa) / Pro I'ondtsloj, pro l'marventoj?
Cu postkure al bonsanco, / Cu al alta) idealo),
Cien sekvos "in la dsnco / De I'msrvcntoj, dc l'ondtalo].
Senkomprensj resras penso / Pocmits, via) sentoj
Öam bruss ilin denso / De l'ondtaloj, de I'msrventoj.
("Da centopaj sipaj mastoj". Esperantigis: Constsntin Dominte)

Jen tre konata lulkanto:
"Ei: birdctofunt dormcma / Sen':ls ncstott otnbrc dronau
Sur la brsnco ek-cktrems / Nokton bonan!
Nur dc I'tontoj mildes gemo / DUIll srbaro nigrss Ieee
Donnas tloroj eil gardena / Dormu psce!
Ciuno svcbas Ira ksuejo] / Serces nestoll kvictliavan
VIiIproksimu la allielaj! / Sangon rsvan!
Sin la bele Iuao leves / Sur la mandoll songsroman
Harmonie Cie rcvss, / Nokton bottun. 11

(" Nekton bonan". Elrumanigis: Imre Szabo ;

La poemo Luccstsrul (Vesperstelo - la popo la nomo por la planedo Ve-
I1USO)estas la plcj grava kreajo de Eminescu kaj samtempe de la rumana
literaturo. Gi bazigas sur popola fabele nomita "La tilino cl la ora gar-
dcno", trovita de la gennano Ricbsrd Kunisch. Eu la fabele telllas pri
knabino, kiu enarnigis al Vesperstelo. En tiu simpla motivo la poeta krciv-
kapablo vidis plurajn ideojn:
- UIllH':.la Iakto ke la amo ne konas limojn, gi kuragas proksimigi al ctern-
cco la infanojn de la tero;
- duc, Eminesen vidis romantike tipan idcon, trovigautan ankaü en la vcrko
de Gocthe : la virineca eterno levas ni an spiriton al altaj sferoj;
- tric, li rctrovis cn tiu ci fabelo la ideon dc Schopculutucr pri la neebleco
dc la gcnio, esti feliöa surtere, kio kaüzas la öiaman solecon de la geniuloj.
En sia verko Die Welt als WIlle und Vorstellung (La mondo kiel volo kaj
ideo), Scbopenhsuer asertas, ke la geniulo vivas esence sola, li estas tro
rara aperajo por trovi similulojn kaj tro difercnca de aliuloj, por esti lia
kamarado;
- kvare, instigis la poeton al verkado de tiu gravega poemo lia gran da amo
al Vcronica Micle, kiu amegis lin, sed tamen trompis liajn sentojn. 00. kiel
orte, la Iolkloro, la kulturo kaj la personaj spertoj, kaj ankaü la emo vcrki
pocmojn pri la astroj, entutc pri la altaj ciclaj sfcroj, kuuigis por ofcri elok-
ventan materialon al poeta kreiveeo. Ni uzu la okazon por substreki esteti-
kan ideon, neatan fare de la formalistoj: La Vesperstelo, same kiel Faüsto
kaj tiom da aliaj öefverkoj pruvas, ke sen granda ideo ne povas naskigi
granda arto.

Gis la majstroverko Vesperstelo atingis definitivau formon, gi trapasis
plurajn variantojn. Sutiöas mencii, ekzempIe, ke la lasta verso de la unua
strofo havis pli 01 dek variantojn. La poemo komencigas kiel fabelo:
"Estadis iam ... ", scd tio estas nur stereotipajo por alvoki fabclan atmos-
fcron, öar la pocmo estas ege kulture konstruita. (Bedaürindc la esperanta
traduko de Josef Petrin restas multe sub la valoro de la originalo - eö la
titolo "Luöifcro" maltrafas - tarnen gi povas doui iun imprcson suficc vali-
dan por la cvcntoj dc la verko).(3)

Gis ekaperinta stel' / Estas vojego tia
Ke bezonegis gia hel' / Jarmilojn gis ter' nia.
De longe, eble, tiu sun' / fam estingigis ie
Scd jia Ium' spensü nun / Atingis nin Ci-tie
LI bild' dc I'stcl' sovsnta Stil / Sur 1:1 cic!' msjcstus •.
Gi estis, ni ne vidis gin / Vidata, gi malestas.
("Gis la stelo". Esperantigis: Petre Firu)

En alia pocziajo, la destino de gcniulo - nckonata, "nevidata" dum lia
vivo, multflanke vidata post la morto - estas komparata kun la stelo, kies
lurnon oni ofte nur vidas kiam eblc la stelo mem estingigis,

La grandajn dimcnsiojn dc la poctika univcrso dc Mihs: Emincscu mon-
tras ankaü la fakto, kc li verkis kaj lulkanton por infanctoj kaj la plcj gra-
van tilozotian pocmon dc la rumana litcraturo, "La Vcspcrstclo".
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Jen la unuaj du strofoj:

Estedis iam lall tsbc!' / Neniam samtiela
En tamili' de grandnobel' / Knsbino ege bela.
Uniks estis la tilin' / En 60 sen komparo
Samkiel Senkte Virgulin' / kaj I' lun' inter stclaro.

- "Por mia tuts scnmortcc' / Vi kison min Utt.'T3S. -

Scd, sciu :JnkiJlIkun certcc' / Mi kiom amsutcrus.
Jcs, dpcr rompo de I' IqJee' / EI pcko mi naskigos;
Li!!it:! nun al ctcmcc' / Dc gi mi Iibcrigus".

"Ho, VCIlU, mia smstin' / Kaj vian mondon lasu;
Vi estu mia tianäin' / AI Vesperstel' slpssu.
Vi en palacoj el koral' / Jercentojn jubiteos,
LI tute mondo.]c sigtt.r!' / EI msro vin obcos"

Li malaporas plurajn tagojn de la öiclo, car li tlugas longcgau vojon gis
al Demiurge (krcinto dc la 1I10noo. Dio), por pcti dc tiu, 1I111igisian St:II-
mortecon. Sed dum tiu tcmpo, Katalina, la tilino. ricevas en sian cambron
la viziton dc pagio Katalin (jam la nomoj similas. öar idenras iliaj tcraj
naturoj). Ketalin instruas al si la amon:

Skize rakontate, imperiestra filino arde enarnigis al Vesperstelo, suferas
pro tiu sencspcra arno, sed jen iunmomcntc la brilanta stclo transforrnigas
cn belegan, supernaturan junulon Hiperiono. (Estctika rimarko: tiun nomon
Eminesen prunteprenis de Hälderlin. car greke gi signifas "tiu, kiu flugas
supera", kaj guste tian nOlTIOnEminesen bezonis por sia verko. Tio denove
montras, ke majstroverko devas optimumi öiujn siajn komponantojn gis la
lastaj eroj. ekzempIe gis la personaj nomoj. Por la öielaj sferoj de la poemo
ostintus fatalaj ciutagaj nomoj kiel Johano, Petro, Nikolao ktp.)

La filino daüre songas pri la astro kaj petegas gin veni al si:

En dorm' si diras kun Isngvor' / kaj si al Ii veetas:
"Ho, mia dolce Noktsinjor' / Vi venu, tni via petas!
Descctidu, kara Stelvesper' / Radion surglitsnte,
Penetru penson, en keiner' / La viven lumigante"

- "Por ke plcttplcnc, amstin' / La amon vi ckkouu,
Se mi vin kisos kun la klin' / La kison nun redonu"
Aüskultis si al la knsbet' / Kun mim kaj emuzo;
Hontente. kun ia unpct' / Si restas en kontuzo.
Kaj diris Si: - "De intsnec' / Scntsüg» 1110,klsc«
Mi konis vin, scd la/I aprec' / Almi nur guste place.
Sed iu Vesperstel' kun tont' / En tora uenieco
Vastigas cc ls horizont' / La maron en soleco

Li profundigis en rnaron, laü fabcla ritualo, kaj apcris cn sia öarnbro:
"Li sejnis juns Vojevod' / Kun la hsraro pruda"

Amcge brilss Ii al mi, / Doloron por estingi
Sed supreniras pli kajpli, / Sen eblo lin atingi
Li vcuus kun tiide radi' / De I'mond' lin disignnta ...
Eteme lin amegos mi / Li restos tor, iranta ...
SlillihlS tial mia tag' / Dezorten pejzajul1
Lu nokto carms scn imag' / Superas muut sagon.

kaj petas de si forlasu la teran mondon kaj estu en la öielo lia fianöino:

Sed si nc komprenas liajn vortojn, cö timas lian aspckton, öar li cstas
"tremdulo 1:1/1psrol'. vizflj' ": li brilos, sajnas nchorna cstajo. Post kclkaj
tagoj si dcuovc pctcgas lin rcvcni, li rcvenas transtormita cn aliaspektan
hclcgan junulon, kaj nun si petas lin forlasi la cternecon, t~lrigi kiel si, mor-
tema. Fine li pretas rezigni pri la ctcrncco por glli UIlU horon da amo.

Si 00 sinccrc konfcsas al Kstalin sian ardan am on al Vesperstolo. sed la
ruza kaj spcrta pagio bagatcligas tiun arnfcrvoron.

- "Vipensasja kiel intan"? / Jen estes ssv: torkuro!
Scrcatsj estos 11ien vsn' / Perdigos nie spuro.
M' estos kua plej saga nieas' / Kaj gajllj; sensutersj
Perdijos prigepatra pens' / Kaj revoj vesperstelnj"

- "Sed, kiel fuji el äe!' ? / Vi estu komprenems:
Etema estas mia he!' / Dum cstas vi mortemsl"
- "Mija perolas sen clekt' / Komenci e{ migenas-
Lall sejn' vi vortas sen ditekt' / Sed mi vin ne komprcnss
Por amindann vin en ver' / Kaj esti konfidcma,
Dcsccnda, estu sur la ter' / Simile min, morternn!"

Durn tiu tempo, da, Hiperiono tlugas tra 1a astroj, alvenas al Demiurgo.
Jen kelkaj strofoj dc la sceno Hiperiono/Demiurgo:

- "Depeza, nigra etcmec' / Min, pauo, liberigu
Kaj tute moad' en sinsekvec' / Ciamc vin glorigu
Je äiuprezo, mia Di' / Ho, salljumiaII sotton
tar tont' de I'vivo estas vi / Disdones vi la murtun
Rigardan tlamon preau tor / Kaj la eteman gloron
mi Clon sanje donss por / Da sm' nur IIllU ltoron.
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- "H/jJerioll', cl protunde]' / Aperis vi en nrondo.:
Rczigmr u] mirakla aj' / Sen korpo kaj sen tondo;
Vi volss estikvezsü bom' / Kun Ii ce esti paro!
Pcrcu hom' cn ciu dom' / Recstos la homaro ...
ß:Jzij:JS ili nur CIl I"('1If' / Sur idealo] vsntsj.:
Se ondo] fJ!;JS en silcnt' / Jen ondoj revenantei. ..
Nur iligllas pri bonsanc' / Subpremo de la sorto,
sen tcmp' ni vives, sen distsnc' / Nin timas nck I/I Motto.

Samkiel la cnkondukc cititaj poctoj Lcnsu, Lcopardi, Lcrtnontov. ankaü
Eminesen mortis juna. En lia 34a jarago ccsis lia kreado. Torure cksplua-
tita jurnalisto li estis, por mallonga ternpo ankaü inspektoro dc distriktaj
lcrncjoj, scd, pro politika sango de la registaro, li pcrdis tiun funkcion.

La firrna, scnkomprornisa karaktero, liaj satiraj pocziajoj kaj politikaj in-
trigoj alportis al la granda poeto gravajn malarnikojn kaj multajn dolorojn.
Nckutimc scntcma li cstis, tre malfacilc, malrice li vivis. li frutcmpc
malsanigis vcrsajne ankaü pro heredita,malsallo.

Kiel li estis dirinta en sia pocziajo "Gis la stelo", hodiaü en pluraj landoj
oni vidas cn vcra grandcco la briladou dc la astro,

En la Univcrsitato de Bucuresti funkeins aparta Iako pri "cmincskolo-
gio".

Sub !>::yil' dc apcrsnta tort' / La Morto nur kasigwi;
Naskigas 6f1!! por la mort' / Mortintoj rcnaskigas.
Kaj restu vi, Hiperion' / Vi kie malaperos ...
Ks] mi - kicl unua don' - / Sagecon vin otcros

Armeojn mi donecas vin / Siparon por transporto
Sut maro kejjc ter' sen !in' / Maleblas via morto! ...
Por kill indas via mort' ? / Rigardu ... jen Ia vero
Pri vis stendsnte sort' / S/Jr la vaganta tero"

Notoj
(I) La versojn, kies tradukinto ne estas menciita, trudukis la aütoro
(2) Citajo lall Liviu Rasu en "De 1[1Eminescu Ja Lucian Blaga ". Carteu

roma euscü; 1911I, [l.79
(3) Lastaternpe aperis en la Eldonejo BERO (Usono) multe pli altvalora

traduko de tiu ci poemo Iare de lose!' Nagy : "La Vesperstelo"

Hiperiono rcapcras sur la firmamcnto, disjctas sian lumon kaj vidas la
teranan arn on de Katstins kaj Kstslin.

rar csras tempo dc subir' / K/?!baldsüjsm noktijas
La Iun' kviete el nsdir' / Tremanie elakvigas
Per 111m'[Ilenigas ls delic' / De I' vojo en srbero
sur bela tiliarba vic' / Sidadisjuna paro

Hipcrion' ,'11;/ 1701' / IJi:1!7 miron vidi.•.·; ,
Nur brakon mctis••· li sur ko!' / Sur Ii si brukon gvidi~ ...
Odoras tloro] scn kompar' / K.'!! tülas - plttvkottccrtc -
Sur du intsno] kun hutur' / Trc blonde, long«, - vertc.
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Dictioruuul litemuuiiromäne de 1,1originipinä 1,11900. (La vortaro de la rumana

literaturo ekde la originoj gis 1900). Editura Academiei Repubiicii Socialiste
Ronxini». Bucuresti. 1979.

Eminescu dllpii Eminesou. Comunicari prezenune la Colocviul de 1,1·Universitnteu
din Paris-Sorbons, 12-15martie 1975. (Eminescu post Eminesen. Komunikajoj
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Kutuline rigardas la ciclon, vidas la astron kaj petcgas tiun desccndi kicl
antaüc kaj doni '11 si la veran feliöon. Hiperiono finfinc komprenas la veraj-
on de la Öiai vortoj, komprcnas si an nctaügccon por fcl icigi tcranojn kaj
csti mcm fclica inter ili. Pm Kutnlin« - kutima tcrfiguro - tute cgalas. eil

tcrnas pri astro aü pagio.
Li tremis kun estints dec' / Sur montoj ks] srbsro]
Gviduntc kun paca solec' / La ntovon de I'ondsroj,
Scd nc plt) tslss Imi regu!' / EI alt' en merluzuton;

Kaj li donas al si scnmortan respondon, ofte citatan, ankaü hodiaü:
- 11 Sc cstos mi ali aliu!' / Ne tusss tertiguront:
Vi vives cn malvasta rond' / Kiln la hezsrdo via,
AIi scnt.t s nun CTl mis ntond' / Senmons ka] glaciil'~

Adreso de la aüroro:
Prof.' Dr. lgnnt Florian ßOC/URT

WIIstrmver Stresse 1
DE - J.J051- Berlin
Germanie

Prlaütura informo:
La aütoro estis multajn jarojn profesoro pri rumana lingvo kaj literaturo

eil la Universitatoj de Bucuresti, Timisoars kaj Berlia (gastdocento).
Okaze de la 150-jara datreveno de la plej gran da rumana poeto li faris en

Germanie (rumane, gcrmane kaj espcrantlingve) prelegojn pri diversaj as-
pcktoj de la mondkonata lirikisto.


