
Alexander von Humboldt 
 
Se oni serĉas en la interreto pri “famaj fratoj”, oni trovas – inter pluraj famaj, sed ne gravaj – 
ankaŭ kelkajn gravajn tiajn homojn, inter ili la fratoj Jacob kaj Wilhelm Grimm (i.a.  aŭtoroj de 
la Fabeloj de Grimm kaj de la granda Germana Vortaro) kaj la fratojn Alexander kaj Wilhelm 
von Humboldt. 
 
Pasintjare Germanio festis la 250-jaran jubileon de Alexander von Humboldt, kiu naskiĝis la 14-
an de septembro de 1769 en Berlino. La tutan jaron okazis eventoj – prelegoj, ekspozicioj, 
diskutoj – specife en la germana ĉefurbo. 
 
En la (germanlingva) retejo de la fama Universitato Humboldt (Berlino) legeblas i.a.: 
 
En pli ol 30 eventoj, la HU (Humboldt-Universität) diskutis pri la aktualeco de la esploristo, 
malkovrinto kaj pioniro de tutmondiĝo, kaj kiel liaj interfakaj metodoj povas helpi solvi 
hodiaŭajn problemojn. La festojaro pritraktis ekde la mond-ampleksanta esplor-aliro de 
Humboldt ĝis lia politika engaĝiĝo, defendon de homaj rajtoj kaj liajn ideojn pri daŭripovo kaj 
klimata protekto. La programo inkluzivis diskutojn, prelegojn, legadojn, koncertojn, gvidatajn 
vizitojn, prezentojn, konferencojn, infan-eventojn, ekspozicion kaj grandan someran 
feston. (https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/november-2019/nr-191129-2) 

 

El alia retejo, dediĉita specife al la 250-jara jubileo (https://avhumboldt250.de/), mi transdonas 
jenajn informojn: 
 
Mondcivitano 

 

Infano de prusa-hugenota familio, Humboldt estis edukata dulingve (germane kaj france), kaj 
dum sia tuta vivo li moviĝis inter pluraj landoj, kulturoj, lingvoj. Siajn skribaĵojn kaj 
korespondaĵojn li redaktis en la germana, franca, latina, hispana kaj angla. 
 

Dum siaj esplorvojaĝoj li havis kontaktojn kun usonaj prezidentoj, latinamerikaj vicreĝoj kaj 
revoluciuloj, vespermanĝis ĉe la rusa caro, renkontiĝis kun polaj disidentoj, loĝis ĉe Kubaj 
suker-“baronoj” kaj vojaĝis kun indiĝenaj ŝerpoj. Li interesiĝis pri la kultura historio de la 
antikvaj monumentoj de Azio same kiel de tiuj de Eŭropo kaj Ameriko. 
 

Humboldt estis eŭropano, sed ankaŭ civitano de la mondo, samtempe prusa ĉambelano kaj 
pariza akademiulo, politika konsilisto kaj sendependa aŭtoro kiu raportis pri siaj kontaktoj kun 
potenciuloj. Dum jardekoj la kolonia sistemo, la sklaveco kaj la demando de la sendependeco 
de la hispan-amerikaj kolonioj okupis lian pensadon kaj publikigadon. Tio estas plej klare 
esprimita en liaj studoj pri Nova Hispanio / Meksiko (1811) kaj Kubo (1826). 
 

Aŭtoro 

 

Dum la kuro de sia preskaŭ 90-jara vivo, Humboldt publikigis teme, enhave kaj amplekse 
konsiderindan nombron da tekstoj, pli ekzakte proksimume 50 librojn kaj pli ol 800 traktatojn, 
artikolojn kaj eseojn publikigitajn en revuoj, gazetoj kaj libroj. 
 

Aldoniĝis multaj akademiaj prelegoj kaj la publikaj senpagaj 'Kosmo-konferencoj' en Berlino. 
Ege produktema kaj kreiva aŭtoro, Humboldt direktiĝis kaj al la scienca kaj al la ĝenerala 
publiko - ne nur en la germana: la tutmonda civitano pensis, komunikis kaj skribis en pluraj 
lingvoj. 
 



Li postlasis ampleksegajn materialojn, kiuj estas konservitaj kiel lia scienca heredaĵo. Apartenas 
al ili ankaŭ la vojaĝaj taglibroj de liaj grandaj usonaj, rusaj-siberiaj kaj aliaj esplorvojaĝoj. Pliajn 
informojn pri lia fascina vivoverko oni trovas en liaj multegaj leteroj kaj en miloj da leteroj kaj 
skribaĵoj de aliaj homoj. 
 

Esploristo 

 

En 1796, la 27-jaraĝa Alexander von Humboldt formulis la sciencan programon kiun li sekvis 
dum sia esplora vivo: per empiria geofizika kaj vivoscienca esplorado li volis malkovri 
dinamikan ekvilibron de naturaj fortoj, konsiderante la naturon kiel unuecon de ĉiuj aspektoj, 
substancoj kaj vivantaj estaĵoj. Li nomis sian sciencon “fiziko de la mondo”. 
 

La ideo pri la interna ligiteco inter naturo kaj kulturo estis la gvida principo de lia laboro pri la 
ekonomio de la hispanaj vicreĝoj en Ameriko kaj de liaj studoj pri la historio de la eŭropaj 
malkovroj [de aliaj regionoj] en la 15a kaj 16a jarcentoj. Ankoraŭ en sia maljuneca verko 
“Kosmo. Skizo de fizika priskribo de la mondo” (1845-1862), li konsideris la homan historion 
kiel "historion de la scio pri la tuta mondo". 
 

Vojaĝanto 

 

En aŭtobiografia skizo de 1806, li konfesis: "Plena de maltrankvileco kaj eksciteco, mi neniam 
ĝojas pri tio, kion mi atingis; mi estas feliĉa nur kiam mi entreprenos ion novan, pli ekzakte tri 
aferojn samtempe." Estas tiu "mensa stato de morala maltrankvileco, rezulto de nomada vivo", 
kiu instigis Humboldt dum sia tuta vivo: liaj esploraj vojaĝoj servis por malkovri la interagadon 
de la naturaj fortoj. Pro tio li vojaĝis tra la kontinentoj, desegnis montojn kaj rokajn profilojn, 
kolektis plantojn kaj multajn datumojn. Li provis kompreni la mondon kompare. 
 

La unuaj vojaĝoj en Eŭropo havis preparan karakteron: Humboldt testis instrumentojn, mezur- 
kaj skribmetodojn kaj praktikis montgrimpadon. Poste, dum rivervojaĝoj, marŝadoj tra stepoj, 
grimpadoj sur vulkanoj kaj dum sia vojaĝo tra la amerikaj tropikregionoj (1799-1804), li eltrovis 
sian vivoprojekton. Li rigardis la mondon kiel tutecon. En 1829 li sukcesis fari duan gravan 
esplorvojaĝon, ĉi-foje tra Rusio kaj Siberio ĝis la ĉina landlimo. 
 
En malgranda artikolo de la E-Vikipedio troviĝas kelkaj aliaj detaloj, ekzemple:  
 
[En Latinameriko li] inter alie modernigis geografiajn mapojn kaj esploris lokajn plantojn. La 
rezultoj de tiu vojaĝo poste estis fiksitaj en 34-voluma verkaro. 
 

Li mortis en majo de 1859, preskaŭ 90-jaraĝa, en sia naskiĝurbo Berlino. 


