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GRAMATIKO KAJ LITERATURO 
WALTER LIPPHA NN, LEIPZI6 

Cu mi preferu diri : LITERATURO KAJ GRAM
ATIKO? Kiu de ambau estas ]a pIi frua au la pIi 
grava? _ , __ .. ""_,_. . ' , .. " . ,.' ' 

oni povas aserti, ke la homoj jam fondis litera
turon, kiam ili ankorau neniůn scijs pri gramatiko. 
S~d ne maIpli gusta estas la kůnstato, ke jam, antau 
~Iam .ekzistis ]iterůj au ]iteraturoj, la hůmoj havis 
lingv~Jn, kiuj ůb.eis al ~ert~j legoj ; kaj ci tiuj ~egoj 
formlsJa gramatIkon. ClU hn'gvů 0.0 havas gramatikon, 
kiom ajn primitiva gi estas kaj egale cu giaj uzantoj 
havas ian kůnscion pri giaj reguloj au ne. 

La. romia1 imperiestro Tiberius2 iam uzis vortůn 
neIatina~. Ateius Capito3 fIate diris, ke tiu vorto ja ne 
estas latina, . sed de . nun esto3, tia, car la imperiestro: 
gin uzis. Marcellus kůntraiídiris : » Imperiestro! Al 
homoj vi povas clon i la rajton de regnano, sed ne 
al vortoj. « 

. La germana imperiestrů " Sigismund4 uzis dum 
la koneili'O de Konstanz5 ]a neutran substantivon 
schisma . (= skismo) kiel viran. Pro tio riproeite de 
la cefepiskopo Placentinus, li respondis : i> Mi estasrego 
romia kaj super la gramatiko. ({ (Ego sum rex Rom
anils et, supra -grammaticam) Sed la historio mal
aprobis lian amhicion. Anstataií 1iaj vůrtoj gi konservis 
kieI oftan citajori 1a kontrauajn: Caesar' non supra 
'(Jrammaticos ;6 t.e. (ec) la imperiestro ne estas super 
la gram!ltikistoj. Kaj ankau Moliere7 paro1as en Les 
Femm.es savantesf! (La Virinoj Erudiciaj II, 6) pri »la 
fundamentode · ciuj ,scÍenooj, la gramatiko, kiu scias 
~gi~ !i.&. 111.. . kaj " iga~ ,.ilin .. ;~rfUI'ta::-IDano . obei al 
tr; .,/0: ~""' . . '.t'''''..... ....'~ ... ~>"".~ ... "-' ..... .. j.?'. '::'" ' 
l5,al ' ""6°l« '-,' ,,' . 
. : Tiuj anekdotoj kaj eldiroj montras la graveoon 
de la, gramatiko, ·,aJ· .kiu devas sin submeti eC imperi-
éstroj kaj regoj. ' ' 

Cu: an%au literatur~stoj? poetoj? . 
. :JOn~ p~rs.~1 ťri 13,!~~~ JabOro de 'e~en

talverkIstoJ ' Ne , inalofte ODl trovas en ' la verko) ~ 
poetQjpova.jnvortojn kaj »original;ljm esprimojn" 

w • 

kaj o~i scias, kiel grandan influon havis snr la geJler~ 
alan lmgvan evoluon la lingvO-l1Z0 de autoroj, kies 
verkoj cstis legataj de tre mul taj homůj . 

Aliflanke la gramatikis:ůj cerpas sian materialon 
pl~j~l:ar.dapart~ el la skr~bata, t. e.la literatura lingvo 
kaj' Ih oftege CltaS el la literaturo, půr doní ckzemplojn 
kaj' pruvojn al siaj tezoj . 

Tamen la litera.turo estas nepre kaj tute dependa 
de la gramatiko : 

Kiu volas plaCi, influi, emocii, instrui, entuteiel 
sukcesi, tiu devas verki tiel, ke la legantoj lin kom-: 
prenas, kaj tio estas ehla nur per uzo de la kom'Ulla/ 
lingvo, kies reguloj trovigas cn 1a gramatiko. Tíal 1a 
supre menciita »lingvokreado « de la verkisto} alportas 
preskau nur pliricigojn de la vůrtaro kaj nul' tre mal
ofte nůvajůjn en la pure gramatika kampo. 

La gramatika gusteco estas nepra postulo por ciu 
literaturajo en la naciaj lingvoj. Oni povas toleri stran
gaj~j? ,de ]a stilo, troan emon al formado de nova] 
vortoJ aú nzado de neordinaraj mall10vaj formoj , ec 
trovi en ili iall 's.pecialiul 'earlllon, sederaroj gramatik aj 
estas generale ngardlltaj kiel nepardůneblaj, 

Ci liu severeco estaB tre utila. Sen gí malkle~'() au 
arbitro kaprica detruus la necesan unuecon kaj- kom
preneblecon de la lingvo. 

.' :l\:io ,Ci tiuriJal.e validas por ]a naciaj lingvoj, devas 
vahdl ankau por Esperanto, ll vivallta lingvů de vivanta 
popolo (,. 

Sed la aparta histůriode Esperanto ka:iízis iujn 
dif'erencojll : 

La naciaj literaturajůj estas verkitaj preskau nur 
de homoj , kiuj uzas sian gepatran aú hejmlandan 
lingvůn aú kiuj almenaú longe restadis en la lando, 
kies lingvon i1i uzas. Ties parolado do estas sub la 
konstanta kontrolo de samlingva cirkaůularo. Ili verkas. 
en lingvo ciutage aúdata kaj lega ta. 

Kontraue la Esperanto-verkistoj uzas ]ingvon, kiun 
ili lernis kiel fremdan, ofte ne antaií matura ago, 'kiun 
jJi nur malolte ap1ikas parole kaj kies regulůjn ili 
elpreni" Cefe el instrulibrůj plimalpli nepedektaj aií 
nekompletaj. 

Plue la facileco de Esperanto kaj la entuziasmigo 
de ľ esperantismo logas mu1tajn al verkado kaj trad
ukado, kiuj neniam farus tion per sia naeia lingvoj 

La sekvo estas, ke relative multaj Eiperanto
literaturajoj estas malbonajau almenaií nekontentigaj 
de gramatika vidp~k.tp. . 

, Estas. mirige, ke la esperantistaro tion -tolérás., ,'La 
kauzo de t~o en la pasinta tempo estis eble, ke 'oni tióm 
gojis pri ciu pliriCigo de la juna literaturo kvazaij.pri 
nova sukceso de la tuta můvado, ke oni l'!é volis dubat
igi Ci tiun sukoeson per kritikoj. Krome oni ne ris\á.s 
seD~ragigi oferemajl! hravutojn aií eagreni diligent
ajn . emjnerttulojn. Do 1a . recenzoj 1audadis kaj apJ."lOl}.. 
aais malgraú. evidentaj lingvaj mankoj. La justeoo post. mcneií, ke ekzistis esceptoj, sed - ili restis es
'ceptoj. 
. Tíu . samideanJ! indulgemo ' faciligig eC al kelkaj 

spertaj, famaj esperantistůj montri strangan lingvan _ 
senwrgecon, ne nur cn gazetartikoloj kaj poemoj1 sed 
a~k:"ií en pwzaj libroj, kie nek poeta libe:reco,nek: 
rapIdeco de verkado ppvas est~ pretekstoj. Kelkfoje tiu 
mala~nto aj iuj- lingvoreguloj devenas ne tlam de nes
cio .au neglekto., kiom dé origiJlaJei:no, de la deiiro 
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montri novan specWan personan sti1on. Cerle ' čiu h:avas .; 
la rajton esprimi siajn , pensojn tiel, kiel pla~s al ,li, au: 
kielli kreaas, ' ke pláeos al aIíaj , kaj la granda ' klareoo, 
formrióeco kaj !llalrigideco de nia juna lingvo ce tre 
faciligas la trovadon de Diwaj esprim"'Cbblj. Tial diriš 
ankauZamenhof (Lingv. R-esp. ' 2 2 , Pl.Kol. ~p. 55), ke . ď 
»cn Espel'anto la neku6meco ne prez.entas gravan kauz;:: 
'On por ueuzad'O ~ . Sed neniU:forgesu, ke la»st:i.lú « es
tas nul' maniero de lingvo-úzO en 1a ' kadr.o ' de la ' ge
nerala} lingvolegoj , t . e. de la gramatiko. " 

Alian ka.iízon por k'Ontraiigrama tikajoj' cn libro c;te 
h e emincntá esperantist'O mon tras , détala recenze de 
D-I'o Gorrot ; ," 
. ' » (La veťkin to) estas 'Orat,ol'o, ka j onl s2ia8, ke 
orator-Qj , kiuj celao antau CLO la favoJ;on de l ' 'pubíiko, 
cefo estas , úrdinare gvidataj de 1a oiekto, kiun ili fal'08 
al gi, Tré malmulte ili zorgas pri la gusta: senoo de 
prepozicio aú pri gramatika korekteoo dé vortoj kaj 
frazoj , se nul' »gi bone sonas ~ kaj la publiko estoS 
»kaptata «. Ofte steuog:mfio de elokvoota paro:ado, kiu 
tre f:orte et:ik-is al la ,publiko" ostas apenaií leg,eola, kiam 
gi estas presila senmultaj Itorektoj kaj r earaIig'Oj . En 
tio ci ol'atomj iom simílas versistojn, kiuj imulton 
oferas .aL muzika harmonio . Cu ankau en ordinara 
prozo 'Oni dflv.as, kiel 'en v-er~j,oferi klarecon kaj gru-:
mutika,n kOl'CktlCOO lľ al barrnon iemaj postuloj? Tio ci 
estal) demando do literatura gusto, kiun ni ne vola,s ek-
tusi. « , y " 

. Malpli i'ctellj~ema 01 D~"'ro Gorre! mi klare neigas 
tmo domandon . supoiante ke la plimulto de la espe-
Eantistal'o samoplniaíi. ,' , ' " 

Pri tio, kio estas .gramatiko kórokta,' ne ciamreg-' 
as absoluta certeoo. Ekzistas ,unkau div;ersaj graduj dě 
1ingva boneco. 'Kelka esprimo e3tas Jle klasika, sed ta
men tre ' b6na, alia esm. ' M rekotnen'dinda, sed anMťí 
ne tute malgus!a. , 

Kelkuj esperantistoj ' pt>st\llas stilon , pure Zlmen
hofan. (Richard Sbatpe 'n mis ilin serce, sed aprobe 
»gMostuloj «). lli, koudarnnas ciujn formojn, kiuj ne 
estllS u zi(;aj de Zamenhof aú , kiujn' Zamenhof pli fme 
uzis,~ed poste fod asis. Kiom ajn '1llodela, e3tas 141. ' stilo 
<le lá »Ma jstr olf" '(ametl signifus tr'Q S'l',and,an: ka t-enadon " 
de talenta]: verkisloj, S6 i1i devus v:idiliteraturJUl idealon 
cn· skla"a ' imitado, se ili ne rajtus lihére elek ti inler 
piversuj numcoj, kiqjn la multkorda instrum~nto de 
Dia lingvo prezentas. AJiflanke 1a grarída aiitarilato de 
Zameribof r czultigás, kcnenio, kion li aprobis, povas , 
esti rigar<1ata kiel 'malgusta, ;eCS6 1a lingvascie.nc6 rec
komendaa alianJormon (ekz. spíte de iitJ, "spite ál ifJ au spite ion, anstatau zamenhQfa spite ioj. :' ~. 

K-elkáj n'Ovajój neuimenhofaj , sed 'UlrJ;Len a:p;rob-:-indaj· estas ekzemple : ' , ' ,', ' 
, ' Uzod\l' po ensia cela signifo kiel de ádverbO 
(Li. dqnisal la in.failOj pP tr,i pomojri) ansbttai1 leia} de 
pl'i!poi ici() (. . ,~ po_tri " ~m6J); , , 

e~de anstafau de au de post; 
"," ek. (ne' élf ') Jciel inte:i-jekci'O kUn "la t sighlfó 

(ni au vi) kOln,encu, ekstaruJ ekiru, eksaltu lL s. ; " 
f>U.re de 'áustatau metafqra:fianke ,de ; '" 
senkúninfinitivo (6k:z. si preteriris seTI; vidi min J: ot oni, onin, ~ania; ,'ájna; " , "" , 

, 1 ' , :U'U.l' sin- aJls tataiPinem: en vortOJ montrantaj ref-
• leksiv4lJfl ag;ojl)" ekz,. ~inmorti9Q! ginEr.otakso; "sinqrno, sillkono . ': " " , , ' 

. atl.Mil · ki~m {latIDé ml1.eqn.ám) :an~ ' 411 po~~ , lciar/l {latiri ~ -postq:uomij anstatá,ií a11 kWm, O1ltau ol,; , 
ig ~ a'Il8tatau fqh,g}., p.re<jl~ ,ki8.m manbs , faro ;' 
énto de plue ' kaj, plQ8l, kiain ili ' ně havas ~~ 



, , 
: "fte H r,ememoris, kiam tio komelicigis. 
. Unue longa BLenlo, -lacaj jaroj, tagoj 
senenhavaj, rr:o,:úl:ojsenokazaj, paslli 
sopim le :' vivo, je okazajoj. Iu tiel 
komencas "tvon, Sed tiel gin ankau 
{inas. 

Sed ' li dcýis,. ha ví aliall .destinon, 
kajpostsekvis 

~tel-

'i! 

»1\IosOO, la duooon mangis 
duoble pIi 1 (' , respondis respektplene Flandera. 

Martin 1wlel'is je tiu ir'OlP,a,steIeasistó kaj VQlis 
jam. delQngep.afstigmi ',lin. "', , 

. Li gojis,ke li l'enkonti~is ~n Jurek. 
Fine li sukcesos kripligi la, il'OnianFlapdera. 

. Li supren r,narsis silente. la, montojn" de kíej 
antai1 momentó. malsupreniris ,Juúk, la.Írenezulo. 

. . Maldensaj nuboj pendis malalte sup~r la arbaro 
kaj la aero estis densa pro la printempaj odol'oj. 

La juueco de l' teoo ebl'iigis la Casi'stoll, varnůgiS 
lian sangoIÍ. 

Li voJis vi "i kaj agi. 
Ciuj viroj volas agojn kaj faoojn. , ' 

, Casisto Martin volis pafi . molan homkol'pol}. ~ Ji 
"olis d-dlorigi, puní. , ' 

»Atendu nur !« , li dil'is a1 si tradente. 
Li sentis, , kiel li jam neniigis lin, forkurantan 

ciam mirakle. , ' " 
Li elirís SUl' voj on, kiuringe Óir.kaiívolvis ' la 

monOOn. ' 
Li tenis pafilon en la mano kaj mar~is 'spione,' 

kliniginte a! La tero, ' por ke li " povu elesplori, inter " 
la !naldensaj . bl'ancoj de piceoj, agon de gtelcasisto. 

Subite io ekbrilis senbl'ue , en densalo. 
Tioestis manoj,du fortaj, lertaj viraj ma~uj, 

kiuj plektis maskaptilojn. 
Fine! 
Li alcelis tiujn manojn kaj ekpafis; , . . 
»Jesu' Maria « r ekJ.uiÍ8 mirigit~, tQrmilntita q<!ni-

vooo: . '. . ' , ' ; . l ;,j :~lj ' 

Casisto Martin saltis en la densalon ' kaj trapen~ 
etris gin. 

La bl'anooj vipohatis lin, pene l~ maréis. 
,'Li veÍÚsalla loko~ .kie estiSfiI<j;Íta la ma~kap'tilo: 

Li efektivc trovis sangigitan muskon, strion de sang'o, 
kiu subite cesis sen pluaj postsignoj. 

' Li traserCÍs la densajon ciudirekta, .sed n.eniuu li 
trov-is. .: '.' ""? 

. Malpaciénca) tadita, malkontenta li restis dum lil. 
tuta posttagmew en 1a arbaro. ' . _ 

,.' Tagmeze, px:oksimume kvincent paSújn de· la loko, 
kien,li pafis, li trovis marceton ua sango. 

Li estispli kaj pIi malkontenta., 
Li ne poyis ~larigi ,al si, kiaI. 

. :; Li ,volispafi homon, vu:ndh lin, kripligi. Li tremis 
de 'tiusopiró la tutáxr~ matenon. Apenaií li 'povís é'is
aten~i la pafon. Li pafis homou, kiu perdis tiom da 

. sango,' ke li ,devis ie 'en densajo elspiri. Ua sopí:ro, 
neniigi kaj ·rilortígi, '~stis plenumita. K~j" tamen'if1i 
dent1&kis kaj "fartis pll . kaj pIi malagrablé. Je la ' 

, b~,sto li ekdolqrÚl. Li forj.etis ta pafilon en la muskon, 
ekspiris; ektremis. reprenis tin k,aj phunarsis. ' 
, .,: Lj" es!is: gi:andúlb,.~'pre{tkaiÍ:"'gl'andegu:lo: 1,.i lla~i& 
malhellm, malgra.ndaubpon; iOID. malklarajn okú},pjn 
kaj distr.an kónduton. Kion ajn li ostis faiinta, li óiam 
bedaňris, ke l~ perais la, ali.an, ebIa~ll,la t9atan malor) 
'd . faro.' 'í1ll ' . "", ' , ' .' , 

Lí ne ins tagrnailti .ell la casistan domón, li iris 
malsupre)l en La. Vil~OIL Li sciis, k.e li ne renkonťos 

.. karwadon . ' ton el 1á dua ~sdistrikto.: ~Li . 007AJÚS 
. i:ntérpáto1i ~ be'zonispo.sttrtnJa la intetparplon, ,. 

Kiam iiestís eniranta la viIatOll, apnd lauPua 
kahano li renkonti~is kun la Atcl:časísto FIandera. 



riuéi estls tutesana kaj kompiiínentis Íin ,kun 
la konala ironio de nekapteblulo. Li ' afáble ridismok
eme, kun la r espekto de riea kamparwo" kiu komplim
entas bienulon dronantan en suldoj. 

Casisto Martin ne ekfart1s pli bone. 
» Fi 1« li diris al si ekskuigante, kiam li estis 

irinta pr eter Flandera. 
Li iris gastejonen Dubri. 
La kamarado, nigra casisto, sidis an ' la gastejo 

sola ce tablo . 
Mem la gastejmastro 'ne estis en tiu ci mom

ento tíe. 
Casisto Martin jetis sin en la angulo sur ~en~on 

apud easiston Arnost. 
»Mi mortlgis homon 1« li diris kaj frapi'S pel' la 

kap o kontraú la tablo. 

2. 

La tutan posttagmezon , serc!s ili ambau la mOl' tan 
stelcasiston. Nenion ili trovis, . La sango malvarmigis 
sur la musko. Nenie ili audis ekgem9n. Estis silente 
kvaz.au en tom,bejo. 

Martin rampi~ tra la densajo surgenue. 
Arnost devis lin forkonduki kaj trankviligi, por 

ke neniu ion eksciu. ', ' 
Estis mallumo kaj la sereado estis vuná. 
Casisto Martin ' meditis. Li volis koncepti, kio 

okazis antaii la , pafo. Kiamaniere en li ordigis la ck
santoj? Cu li devis pafi ? Cu li devis mortigi? Se 
li estus ne renkontiginta kťuí Jurek 1 

Li ekkoleris kontrau la ,flarema frenezulo. Li 
mortpafus lin en tiu ci momento. Li forlavus la mort~ 
igon per mortigo. Li kusigus Jurek'on en ta koagl
Lnlan, sekigintan sangon de lil. stelCasisto, por ke li sciu, 
kien li kondukis lín per sia 60vida balbutaJo, por ke 
li 'elsucu tiun sangon el la musko, por ke ti sorbigu 
en lin, kvaz.au en spongon. 

Li maÍÍ>one dorinÍs. . Li ekdormltis 'vespere, sed 
Ji estis terurata eu songo. ' Iu piedpremis liaĎ koron, 
trarompis . la bruston. Li ' penis distingi, . kio dolorigas 
lin .. Kaj li rekonis ~ sur lia brusto staris lignit stablci, 
sur gi kusis lignotabUlo, SUl' la du finoj d~ la tabulo 
sidis lafteQezulo ' Jurek kaj homo senkapa. Sango 
sprucis sur lian jakon. Ui ' .ba1aňčis ambaií, ilivolis 
superi- unu la aliltl1. Kaj 'guste 'sur lian ' bruston ili 
starigis. la balancilon. ' , . 

J urek vokis : 
»Brasikon, brasikon pOr , leporoj ! « kaj Tidac'Ís 

per malforta, cjoscia, trom.atura ridaeo. 
La· easisto kómprenis, ke .cion ínside preparis 

Jurek, car li estas cioscia kaj antaiíscia, ke li ci-on 
detalege sciis, ciujn sen Loj n, _ kiel ili .brulosen lia koro. 

, Casisto Martin vekilS'is kaj néékdormis plti lS'is-
matene,. " 

»Jes, mi mortigj.s homon !«, sopis ,en lia konsci~ 
enco, -klam ajn li . volis ekdormeti. Li, turnilS'is sm: la 
kokSoj, la lito bruligis lin, li levigis' nefreSa, neripoz-
inta, pIi laca ol vespere. , 

Matene venis , la arbargardisto Kolar, , malgrandll;, 
. muskoloza homo kun sultroj, SUl' . kiuj li ppvus p?rti 
cenijarajn kverkojn, rustiginta kun vila pleDbarb,o, 
kun 'viz.alS'0 supersutita de ·lentugoj, kun ruzaj palaj 
okuloj. Li estis iama Stelcasisto : oni akcept~s lín nur 
por liberigi sin de lia malutileco. Li~ viz.a~o 'estis n e
trankvila, ,ruzakaj sulkigita. .' , .: .', 

Li diris al easistb Martin- malice : 
»Sinjoro, la maljuna edzino de Novák acétispoi 

unu hono fecon. La maljuna Novák fa,.-tas rrialbone. 
Tiaj mizeruloj neniam konsúmas ti-om da feco !« 

; Kio okazis aJ li?« demandis embarásela eas-
isto. 

- 'i( • 

Novák estis konata stelCaSisto. 
»Mi ne' scias. Nénion midiras. 'Sed kiam acetas 

gteleasisto fe60n? Nur por vundojJ« respondis l!l gatdisto-rUfltnlo. ' " . ' 
Martin iris por trovi la kamaradon. 
»Mi mórtigis homon. kaj tiu homo mortas. Esta& 

, la maljunl! Novák el Zhozi. Diru al ,mi, kial mi Jaris 
tion? Mi pripensul' tion dum la tl1ta 'nokto. Diru al 
mi, k~l? « _ 

, »·Vi estas frenezulo 1( ' respondis .la k;lmarado~ »Vi 
devás sajnigi vin gaja. Neniu ekkonu ion. Posttagmeze, 
ni Íros al Zbozi, ni sidi~os en la gastejo, Ínterparolos, . 
trinkos. , Ni ekscios" kiel fartas Novák kaj aJ. neni'u 
venos ideo ' suspekti vin, precipe se ' oni vid03; , ke Vl 
kura~as irl en 13, vilaton. « 

Martin iris. " 
, La tutan ',vojón li Ú!1ilen parolis duonlaule ; 

»I)iru . do, Jcial mi grandig'is en Íni .tiun soprnon, 
pafmortigi Flanderan? Kv~aií •• kápitalon mi $paris 
gin, 'kronou al 100óO'o: Mi devis pafi; . mi ne rezistis 
nvan deziregon kaj Dun 'tio doloras. Kiom""" ffii VQlus 
kompreni tion ! K 

ů8.sisto 'Arnoét diris ; 
/' »:Mi ve\ompren~s, iia. ,maIsalS'úlo vi e~tas! Kia ' " 

" diferenco inter oervo kaj ' ste1Cašisto? Prefere mi 00-
dautus cervqll .o] s'feJ.easiswn. CerVó estasregó kaj -ki6 

" esms stelcasisto? Maluti1a besto; fia :, malutila: besto~ 
Ni havis . ~n.ta easdistrikto tiíta;n familion de. §teleas
istoj. IIi vivis en Jlisaj kaban~j ka} 'neniu ~Visu:ilin ' 
kapti. Antau la jugi$táro ili valoris pli ol arb&igardisto. 
La j-pgisto' diris al ili : ~' '>, 

» Sid~ , sinjQro ' Jánsky. r La aIrDar~Tdisto p,()vas swi 1,,<" , .. " ' " _' , ,'iI ,~' ~ 
Fine ' ni " dě.vis volů ~endarmojn~ ni ~idmiífermi:i , ' 



Ía kabanon, nenie estÍs Jánsky. · Ni tiestaris ~ísmatenc. 
Malene figuro ra'mpis ' malsupren sur stupetaro. ' . 

Mi . ekpafis. . 
Jánsky silentis kaj íorkuris arbaron. 
Ni Casis lin kvazau ' leporon. Ni trovis lin apud 

fislageto, li Kusis kvaza~ beslo. Li sanigis, oni 
~estis lín por du monatoj , li revenis kaj la kQmedio 
ripetigis . . 

Ni interkonsiligis; ke ni devas ekzekuti lin. 
Kaj li subite malaperis ! 
La arbargardistoj al ciu diradis, ke Jánskycstas 

nek en akvo, nek surtero, nek en aero. 
Kaj ili malíce l'ldacis. . 
Lia édzino havis malgrandan flarhundeton, si sel'

cis l-un gi la edzon tage nokte kaj nenie si trovis lin. 
Ilivenis úue <ll l'l .rando de la arbaro, ili trovis 

brul-ejon. La hundeto restis sta l'anta kaj ne movis sin. 
Jánsk)' estis nek en akvo, nek SUl' tero, nek en 

aero kaj la 4und~to tamen trovis lin. 
.Tamen, kion pruvos atesto de hundeto? 

. Kaj estu gaja; vi pafmortigis vulpon kaj ueniu 
povas ion pruvi kontrau vi ! « 

Mart~n ne ekgajigis per tiu Ci ekzemplo. 
. T:utan lian estajon penetris malestimo al horno, 

kin mortigas hornon. .' 
»Fibesto, « li diris b:adenle, d ibesoo estas la 

homo. « 
.IIi venis al 1a vilago. 
SUl' la alnaj brancoj ekbmgonis Junaj burgonoj. 

Kaj la arboj , hazau ili ne povus satigi de sia beleco, 
rigardis' sin en la verda riv:ero, SUl' kiu nagis anasinoj 
ebl'iigintaj de la printernpa mildo. 

Infanoj gojkriis ie dum printempludoj. 
Kaj en tiun ci junan molan printempan silenton 

ebonoris . akraj , rompitaj, ~ef,ortaj, sed nauzaj sonoj 
de sonorilo. . 

. »Funebra sonorilo!« ektremis kaj kaiíretiscas
isto Martin, kvazaií li atendus, gis super li transflugo.s 
~a malafabla ondo. 

Sed la funebrasonorilo Bonis krake kvazaií gi 
hamB, per najlo malnovanp<>ton,' kaj ' casisto Martin 
rememoris sianson~on. 

La 11ekonata mortiuto kaj Jurek Pohrabac balaDc
.igad.as: SUl' lia kor,o kaj , yokas per malagrabla voco ; 

»Bim bam; bim bam. « . 
CasiBto Arnost riproCÍs Martinou ; 

. »Gajigu, por ke ell la gastejooni llenion ek-
konu ! « li , finis. . ' . 

. ' En 'la vilago anta.ií la gastejo ili r~nkontis la 
rustulon. Li :ridetiskomprene, malice kaj 'llankoraií 
pli ' ma1vasta kuntiris sian per len tugoj supersutitan 
vizagon, fermetis UDU okuion, levis la dekstran anguloD 
desiajlipoj, pligrandigintaj de fumado. . 

. » Juna homó! « li ekhalancis al li la fingron 
antaií la okuloj , kaj lia tuta esenoo de plej pleha inter 
~loj, de unu:cl la kanajlarb ' diabl&, aperis eu liaj 
rikariantaj vortoj:. »Juna hómo, ne pOl' la maljuna 
Novlík ' sonor.as la funebra 8ODorilo, "Háta Látalová 
m0rtis~ . ':if (, " . . 

. Kiom da ironio, Iiioko kaj . konseio de ',supecrego 
estiS en ·tiuj ci yortoj t Kiom ~)Dis en ili la éstinteco 
de ' la ,r.u:Sťulo: ! · Tiír hita singarda, dangera; ~. por 
momento ne tr.ai;ikvila vivo de stelcasisto, kiu ciutago 
veQkas, čiutage · pIi kaj pIi mokas la perselrntantojtl. 
,':; »Kiom ja< koncernas min, .Iau mortUt mi . ne 

konas Háta'n Látalová, « responms .casisto Martin kaj 
la gas~j~n. Li aI,portigis du glasojn ~ bie~ 

'~~~~~~~~~~ 

; . L;~ lumgardanlo ~ 
~ Cudoviko Totsc(je ~ 

i 'i 
~ Dedicata al K . IÚdocsay. ~ 

~ ~ 
~ La viglanto (!J f Tra l' mallumo stumble vadas. ~ 
ě J ,a viglanto ~ 

· ~ Pri tremanta flam' gardadas. ~ 

~ Pelerinon vastan sire ~ 
~ .. ' Tauzus la impeta vent', ~. 
ě Eil gi krioj, en gi veoj, ~ 

~ ~;,:~::oJ~,:: ~:;t~oro ~ 
~• . S L I k' ~ 'Uu a ventata " , x 

t' Nokť estingas terajn lumojn ~ 
~ Per skeleta brak'. ~ 

~ ~ 
V SUl' la tero· de Bulero i 
~ En tenebra frosť i 
+3 Ekbatalas abomene 
~ Osto kun la osť. · 

. ~~ ~ Morlas penro, mortas seDlo, ~ 
Mortas Bel' kaj Am', ~ 

~ Kiu zorgus dum la lukto !;2 i Pá ľ freneza flam' ? ~ 

· ~ F"taj flamoj ],s", f1ag,aa ~ 
~

. Kiel mortsignal', ~ 
Supre steloj r idas froste, 

. ~ Rid ... , sen úval' [ ~ 

~ La viglanto ~~ 
~ Vadas tra hurlo kaj kvel'elo, 
~ La viglanto 
.~ Gardas pri l' lastaspira Belo. ~ 
~ ~ 

i~ Pelerínon vastan sire I 
Taiízas la ternpesta blov', 
La flameto klinaa kapon 

~ J?ume kaj ,sen pov', ~ 

i LUln' serena, lumo svena, ~ 
~ Laca lumliheľ ~ 

· ~ Mortangore rememOl'a8 ~ 

~ Pá ľ pasinta Be1', '1 
~ Por atakof novaj blovas . 
~ La témpesta korn', . 
~ Murdos . tuj la etan flamon .i . Malespera moru', ~ 

J2 Kaj, la frosto lrovros Cion ~ 
~ Per . glacia krust', . ~ 

.. ~ Sed la viglaDto sir~as la flamon i 
~ Per la hauto, viva haiílo de la hruat' ! 
(6), 

'~ Kaj. nun, jen Já rň~ flame i 
~ Ardas en la. sin'. ~ 
~ ba viglanť pasintajn Belojn ~ 

.·~;~~~~~~I· 
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kaj trinÍds el .ambau. ÁI maigrarida inianolidonac1s 
dekhelerojn. , . 

Li proponis, ke .ili ~kkaI1tu. 
IIi ' kanlis kun Arnost duvo&ljn kanlojn : 
»Suh tilio, super tilio, la fulmeto !« 
»Sur kajo kuras blanka ' cevaleto . . . « 
La arbargardistO-rustulo venis la gastejon, eksidis 

apud la pordo trankviliginte kvazaií lai1dita regisoro. 
'Casisto Martin alportigis brandon, .tíoru, kiom 

li eltrínkos. 
La arbargardislo trinkis, gluton post gluto prud-

ente, gastronome. ' 
La gastejmastro iris tra la drinkejo; li ne kur

agis sidigi apud sinjoroj, li sidigis apud la gardisto : 
»Kiel fartas Novák?« demandis lin la gardisto, 

atingante per la akoento de tiu ci frazo casislon 
Martin. sed li ne rigardis entute tiun flankon, kie 
Martin sidis. 

La easisto ektl1emis kaj forpusis la glason kun 
"iom konfuzagrimaco. . 

La gastejmastro respondis : 
»Oni vizitis lín kun la lasta sakramento, sed eble 

li sanigos 1« 
Casislo Martin malgajigis. 
Li sentis, ke li pli bone fartis antaií momenlo, 

kvazaií la malj'llna Háta Látalová estus entute pren
iuta la morlon anstataií Novák kaj kvazaií tiu ci estÍls 
pro tio liberigita de gi; kvazaií li pro tio, ke Hála 
mortis, ne estus sopirinta pafi Flandera'n, ne estus 
volinta mortigi homon. Kaj lil Vana maIgojo, kiu peIis 
lín en Ia vilagon, akompanis lin ciujn ceterajn tagojn, 
vekis lin el dormo ciam per la sama alarmo: »Vi 
mortigis homon. « . ' 

Ciuj rakonloj de lakamarado pri AtelCasistoj, 
per kolbo mortigitaj kaj bruligitaj, ne gajigis lin. . 

'\ !~ 
Pasis· tri semajnoj. Martin :šufeds. La arJ}argard

isto-rustulo silentis firme. Kelkro'je li ekrigardis est.: 
implene per mokemaj okuloj, kvazaií li volus eksp1iki 
pluajn tapitrojn de romano, sed li alprenis . mienou, 
kvazai1 lisangus sian opinion, kaj sílen,tis. 

»Cu vi volis ion diri al mi?« demandiS Martin 
sufokvoce. " 

» Ůu mi? Ne! Kion mi povus rakouti hl juna 
homo?« li respondis kun vulpa ·mirigiteco. 

Martin mem iris ' en ', Zbozin. 
Li eniris la gastejon kaj salu:tis. 
En angulo sidis gasto kaj li rekonis, ., ke - en la 

angulo sidas la resaniginta stelcasisto Novák. 
Malitin seJ,ltis, křel li ekkreskís entiu, momento, 

ki~I Ia str-ecitaj 'tutmentoj mildigis hj dissaltis kvazau 
ringegoj de sorcisto. Kaj sub i1íaperis liliéra, arog

. anta, estrema, malhumiliginta honio. ' 
»Kial vi ne salutaB?« li ekkriis al Novák. Li 

ekgojis pri 'sia laiíta libera voco. . 
Li nemortigis homon. Li neniou devis , San.gi 

en sia vivo. 
Novák respondisal li froste kaj dolore: 
»Vi ja 'scias, kialmi ' .ue danksalutis vin«. 
La &lsisto ekmensogis: 

. )} Mi ne scias. Mi nenion faris al vi l~ , 
»Mi kusis « Q.iris Nov'ák, »hodiaií je 1a unua fojo 

mi estas en la gastejo. Mia piedo neniam resanigos. 
Niaklasulo ne iras en maisanulejon kaj al doktoroj. 
Vi frakasis miaI1 oston, vi kripligis min gismorte, Car , 
malriculo volis ion dividi kun riculo. Mi ~a amas 1a 
ar,t.aroj.n same kiel vi 1«, ' 

- Li levigis kajiris tra la ejo al lapordo. La 
vinditan piedonli tiris post si. Lidaiírigis : 

»Mi ne restos kun vi en la sama ejo. Mine gax'
antias pri mi. Mi pensas, ke ni ank?raií kvitigos kune. 
Vi ne devis pafi min ! Vi ne devis ' kripligimín !« 

'Kaj li eliris el la Camhro. 
~ , . ~ 

4. 
Neniu aiídis tiun interparolon · krom Martin. Kaj 

en lia animo gi resonis konstante. ,Li ne povis gajigi. 
De tempo al tempo li forgesetis, sed li ' ne ' p(!lYis tute 
forgesi, kvazaií li havus grandan suldon, . pú kiti li 
estos ianl rememorigita. Li ,~.ciam atendis la vengon 
de la stdeasisto, sed li ne igis .pIi singardema kaj- li 
ciam eliris 801a. Li timis nenion. la sindonemo, justo 
dissolvis Jian: animon en dolceookaj routa deCidigo 
kaj liaj ma,noj mallevigis Oe la penso, ke iam en soleoo, 
viz.agó 'k()Utrau . viz~, lL renMntigQs 'kun Novák kaj 
diros al li : ' 

»Mi ne defendas min,. pafu !« ' , ., 
Livolis kvitigi .kun li, Ii vo1is, ke malaperu Cluj 

postsigl}oj ' en lii animo, eUositaj . de la dolora voOo ' 
de l' st~lcasisto: »Vine devi~ ekpafimm, vi 'ne aé"is 
kripljgi min" « 

Kellúoje io ekv.armigis lian animon, kvaz.au · gi 
. deg~lUs ,en ,printein:pa 3uno .. r~: , 

Kaj ckiam li rigardis engin, " li 'komprenisl ke 
tie vekigis ' denove tiu milda, ' muta sopiro, ke II jmu 
stáru vidalvidé al la .hoIno, lcilin li ,eg,e vundis; , P1?,i: ke 
li povil sin fordoni aJ ' li' , k~ j ' li ť sentis, ke li goj e . 

a\endas tiún teruran liběrigán renkontig.<?n bj ke tiu · 
soprr.o heligas lian vivon kaj faras feste 'nohla; ke, 'se ' 
.oni forpr~us gín de li.! Oni .senigusJin deJaplt}j karaj 
k8:j plej dolGaj ~ntoj ~aj lia vivo , perdU$8ian tutan 
sencon. 



'Du poe.mol· 
Eranclsk o ~:Jldgyl 

, La Tasko 
Severesidis snr katedro 
Mi, morna, doma profesor' 
Kaj stkris antau la Katedro 
Junulo . kun timema kor' , 

Lel'nanť rugeta, milda, blonda, 
Knabeť modesta - sen kur~'. 
SUl' mia frunt' : konscio tolldra 
pe ľ forta hom', de l' plena ag'. 

Potenoo pIena, hommajésto: 
Ce mi la libro : nigra lisť : 
Kalkulo-libro kaj atesto 
Pri la potene' de ľ instruisť. 

Sed for la r·evo, jen la knabo 
Jen kreto granda kaj tabuľ, 
Viktimo blonda, trema knabo 
Aten1ie staras la jun ul'. 

Mi sidas, ridas : tem' terura 
Al milda knab', al tima blond' 
Jen - Ialab' -.:. tabulo nigra, pura 
Kaj interesu tem' : la Monď. 

Ne timu knab' ci temon irandan 
Do pr,enu kreton, jen tanul' 
Nu, skribu mondon ' sur la grandan 
Tabulon (au al ' n;oktnebůľ !) 

II. 
Unue kreisli cielon, 
Aperis la ciela bril' 
Kaj kreis li la nokton, helon, 
Aperis alte sooloj mil. 

Kaj venis poste floro, b'esto 
Finfine vws mem la hom', 
Suťel'o. sekvis, krima festo, 
Ste~ro kaj ' hlasfemo-vom'. 

5. 
Venis autúno post tiu mirinda, 'al intima intérná 

viv'O dedicita somer'O: . 
Alveturis la .prinoo! alveturis 111 junaj pcincinetoj, 

ili Casis tutajn tagojn. La nobelaro kunveturis vespem 
en la . Casistan . q'Omon, . Casistoj tl'inkis . .cn la gastejo. 
Martin seneese estis en kompanio, en lian animon jetis 
homoJ siajn v'Ortt;)jn, insul~jn" , ridojn ce kantojn, 
malnohligis cion, ' kio estis en gi ' dolea kaj justa. Li 
sen tis d'Olore la f'Or-eston de ' sia 801eoo, lidom~is 'ke 
li deYls oIe~i al ,la homojionel sia silento, el sili. 
nutrata sopiro je kvitig'o. · '. , 

• . , Estis ',oktobra~g(), vnalita de tlelikata, varme 
griza n~bul'O, kiesperle grizluma maro ' kuSis SUl' la 
pejzago, la' suno ne' povis : penelri en gian fundon. 
,Núr ;kel:kfoje gi Jumigís fenestretojn eD la ' vilaA"'O <: ili 
ekbrilis kiel krudaj peooj de dia:m~toj. . 
, . Xespe,r.c la.:nehůlo sarigigis ka,j cu' gi va~s la 
kyal-onl'uno, , klíoante siankvazau . elmorditanvizaton 
;su~r ·la ~ta.Ď ."7~pidiran 

Mizero venis, gemo fia 
La sango venis kun miliť, 
(La mondon skrihis l1UIl la pia 
Laktvanga. blonda instruiť.) 

Malsat' ribelas, flam' 'Odoras, 
DiboCas la tuberkuloz' 
Forvelkas belo, hODlO p10l'as, 
Forvelkas Jaro juna roz'. 

Kadavroj sekvas, griza kom 
Suh heto de la milda knab'. 
(Ho savu, savu min narkoto 1) 
Freneze dancas murdo, rab'. 

Kaos' sisooIna, moro fia, 
Malica lego, stulta · hru' 
Knabeto, halť! Ordono mla: 
Ne skribu, ne desegnu piu! 

La taskon vi nun ace faris, 
Vi et.a, Iaea, klaea blond' 
Kaj via heto aoe knaris, 
Kaj via mondo: fia monď. 

Hej, visu, visu for rapide, 
Ne restu igno, eC makul' 
Postulas viSon mi avide, 
Nul' visu gis la noktnebul'. 

III. 
Pro viSo cio neniigas, 
Kaj oesas pri la mond' afisi, 
La knabo viSas,! 
Knabeto, baltu! 
Ou volas vi ec min forvi§i? 

eiiii!!!!!!ii!i!!i!ii--

Pluvo 
La hom' nur estas polvo 
(De fore: tondra ton'). 
NUl' estas cindro-polvo, 
Au koť cn pluv' - la hom'. 

Ho plnvas ; grizan piu von 
Vadadas granda boť. 
Malmilda pluv'. La teron 
Sufokas nigra koť. 

Estis la oka de 'Okt'Obro. . Casist'O Martin venis 
dum caskaptad'Oen solecan lokon. Li ehle ~i.1l 
priesploris iomete kun ia instinkta du'Onsento, kun 
nekonscia sopiro, kun volo pIi, l'Orta ol ciu racia volo, 
Nek v'Ok'O de casantoj, nek batoj al arb'Oj estis 
audehlaj, nur pafoj de pafiloj. 

Martin . trairis arbarv'Ojon. Flanke de gi kreskis 
tuta kampo de grannfoliaj tu§ilagoj, kvazau kun 
bla'nkaj silkaj substofoj. 

'Vento flugis tra ili kaj la folioj obstine balanc
igis, kvazáu lli volns elradikigi la koletojn, kv.ázaií in 
pérsvadus ilin kaj ili dirus kun preskau antipatia 
persist'O ·: »Ne, ne,' nel « ·. . 

. Martin haltis kaj ekrigardis ilin. 
»Dio sci,as, kial ek,nestis tÍu ci familjo guste líe 

ci !« li murmuris. 
,Du leporoj trakuris la yojon. Li ne Pll;fis. Tio 

ne < intílre!!is lin. Sed li mekanike turnis sin post ili. 
Li tuni~is kaj lía. rigardo fiksigís en lokQÍl, kien mal
aperis 1a leporoj. 
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N. " Hohlow:~>La. 'Ta'do. ,:. 
Ludovlko Tot.ch.e. Duda-pest 

,»He,la ml,lsiqlle,avant tQute chúse .. , ll. - jen la ,,~pto Jfln -:--; ~i t~.as, pala tor60, ' 
de '1a poamlibró de 'Hohlov. Cu pravfl? Cu "vere 'Oni Tra 1 Clpr~J ombra'n lmigon 
tr~vas en :,gi »muzik.on antaií ci(j ({ sentimenrojnapenau Kaj 1a tflro 8uh ]a sor6q 
ilustr:ebláj:n peryorbJj,~ ko:resptmdoju' nemótiv.eblájn~ ' ParóKsisme ' ver~s sangon. ' 

, eternan ó;tuzikoll oe efemere forglitantaj mómentoj? 
. Cu la-aiítoro ' estas diseiPlo de Yerlaine? . 
, , ' Mi nevas k;óntrau'diri. ' Cefte, multf.oje · run kapti8 
dolce muzikáj' S~:lllOroj en ci tiuj versoj, sed la muziko 
ell iti, ne estas»antaií' cio«. Giestas $>Ie suh;pentro ., de 
tr.ó~ kiareésprimitáj Se!1toj, tre akre konturitaj pensoj. 
Kaj- kelkfoje la poeto ekbatas ' Ia lrordojn krude, por 
akordojlaňtaj ,kaj akraj, kvazaií aIa,rlllo aň yeokri9. 

" »Í,alirikon 'mine krea$, plm olisedaS la"jji-iko .. ({ 
, diras la poeto pri Sl mem. Kaj lá unua , vorlo,kiu 
V1mas sul:Y:n::ůan , pl'llmon " parolant~ priu, 'est;l.s la vorto 
,obs'edo. Nun miekmemoras, ke ankau K(llocsay skri
bas ' en sia ronde~() pri ~, ; 

»La himnon karnan 'kun' pasio 
Ob,sede kantiS al cieľ ; .. « 

, >" Ia 9bseda sopiro pulsas ' en ci tiuj poomoj. Sóp
iroje amo caetakaj fidela, je amo ;#á.gra kaj volupta, 
je .IiI: rori:ipi~intapasmto, je la marmofe perfektár J~e
~tingebla belo, je l~ gr~daj hO'~l!j ,id~oj. ~aj anka~ 
la ,obsedamelan\oho 81ila,~. SOItlU CI Splta 'aínmo. ~J -
la tajdo de lin poezio alflua.s. kaj refll1a5 inter sapÍro 
kaj rezigno, ideálo kaj kárno:, 

Jen' ~~itiklas kaj sufokas, , 
Estingan~e ~ci'Ún honton; . 
Jen - gi vokas; laňte Vokas ;" 
Sercu, kaptu kunguonbon . . 

Vivajll korojn ligas pare 
La magia lunsonato 
Por oferi suraltare 
Al ErOSů kaj , Hekalo. 

A1ifoje "la sopiro je ,esprimo, kvazau la erotiko 
de vorboj, l.á: ebrio . de 1UemÍnterprcbo diktas al li , 
versojn, kiuj frapas niajn vangojnkvaut,ií spirego de, 

" ekstato: . 

Miaj strofo] VQlus vindi sveItajn , formrojn deVflnuso, 
La plastikon de statuoj de T antikva kulta hlel'" 
Bronzan nudon de la landoj, siniliolitáj per lotuso, 
Falltazian eldoradón de la ravo kaj blokl'. 
Mian himnon al1a karno, al patrinO' de I' sprdlo, 
Kantas !:tore la plej lumaj anguletoj de l' anim ... 

' Alifoje la reúgnacio pri launua arito, pri ci tíu
M

' 

»unika floro «, diktas alli amaran spiton, vipajp. vort
ojn k!Qutraií: !5í meITJ ; rídinda Ahašvet'o, kiu valle ser
Cos la' dolean, animekvilibroll de ta unua feu60, vane 
pelos gin tra venenaj kisoj ,. delogitaj viktimoj, kaliko] 
'vin aj' kaj ~intaj, »vizagoj kaj vizagoj kaj ' ciferoj « ;, 

Baraktu sur, la sáb~o de 1" areno 
Kaj kaptumi~u kun kvÍkanta kri', 
Maljuna, kompatinda arlekeno, 

, De la pasinto sklavo kaj pari'. 
'" 

Ci tiuj »vizagoj, vizagoj kaj" ciferoj « tamen ek: 
sonigas kordon tie kaj- líe ci,sOI li,aliro. lUtj, malgrau 
1a io~ k'urblip»; a~mi,ro ·aJ ~ tiuj , pasema~ , idealoj, m:o~ 
menta}, ekplaCoJ, ha fantazlo vťStanta ClOn per belo, 
ciam ttovaspri ili kelkajn frapantajn, ke1kfojetArme 
perolajn . verSQjn. Ec" du JH~forgescblaju poemojn.' L,a 
unu estas la Karnavala Ron:í.anoo, kie tra la triviala 
jazbanda tumullo d~ dancantoj }?,asas fiera belulino: 
kvazap:"'vizio de .rnarmorbela greka <liino; kiun li 

sekvis rigarde, sen deziÍ-', sen espel-Ó, -
Kun 14' JDano~ida oe j' loor'. , . 

'Jf;~ 

. Kaj Ia alia - .la Vintra Fabělo, Ci , tiu heIa, tm~ 
, .noriltmta idiijro snb' la, frostblua v;ntťa ei~lÓen ll(sledo, 
,' sv.eJta . sledo" ~st amuz,a lú.ů)aroo.o,Jcie ", '" 



Knyťam~n," .....:. li ,sentassm ekzilita eri Iii: mondo 
do la 'natúra g9)0 ' de krlabioo ; li , viw.s er.riŮte en sia 
propra uiondo, al kin sin ' ne ;půvas b'vidi Votí>jo. Eu 'cltiu 
trunscenda mood() li ebl.e ciam .ankorau p:rov,as 1arin
Vill'Se !~v{vigl ti~n »ullikm fl()rÍ>ú~ velkÍlltao,kaj, ~en 

, la~ol'() - atnára obsedo, en la. haroj -'- tro tma a1'
genť)li demandas sin: ,. 

Klúllonge li sidas veSpere 
'"Superiu mal-pova portréť, 

Ka j, -statue'"iSenJ]lova ekstere, 
Perdas larmon .-an peza kvieť, ? 

Kial.nokte mařsadassur strato, 
Kun .kolumo levita, sen oe1', 

.0 Per lá pá~j de lÍom-automato, 
Súb albrove tirita- capel' ? ... . 

Sed ~ubite kia pugnohatQ sur la kordojn! J~n, 
»-el ilekól)ataj, slimaj abismoj de ďl' animo « kantas la 

.. bardo -en nia. epok,o. La "tempo ne favoras I.a poeúon. Aů 
'aaraktus la TIlDo.do 1 Kaj , la pO<ltQ, ki~s liro-estis: agor
díta por milda, mola muziko de jen. melaukoliaj, jen 
petoJaj SOTlQj de la senrema rnemliI"iko, nunestaS' ob~ 

. sodita .de la komuna 'luiz·em,kuja:ntau ' liaj . fehráj 
okuloj; :faRtomaj vizioj galopas for: SaDgaj st,undardoj> 

.' falinta.i' . gilo~noj ; , lin ' inktubas 'grilJcadodedeotoj, 
, Jtlétalo de f~nfaroj! stertoroj, v~Qj , lam-eufo de plor-istinoj:' ", "" " , 

. A~alQjn póstlásit~j~ qe $"en~j ~aj prauloj . Ml sentas en' aIIgooo tra tempo] kaJ nebulrOJ, 
A'ntikvaj kr:inlój 'poté al ni et-endas maň.ojn c. 

I}ajfol'g-esitaj lingvoj ·mil1heqas la , tiratIťljll... ' 

La luta, sencesa ~insekva de krimoj ; kitin oni 
, , , n:Ólllas m@:ndb;istorirO, inktibas ab la tOndmj' strofoj de 

poemo Eií.ropo. Kaj lDontr.ante per fingro al la nuda 
».krir~lUlin : Ei'ír0V<>« li. elkriás, f.andante ciujn malprok-

' SlillOjn :1311 pl'oIeta ' elcstaw : ' . 



,C.E: R. BnlnY', 
I. .ca.pltro 

Jen, post Horac', Boileau, G~utier"Verlaine, - , 
' ~un ahkau cmi. tre profésormiene, 

Kaj' -éion' diruplate, glate, ~ektť, , 
Nul' nepre ne simbole kaj konjekte: 

, Didaktan m{)l1 en, la manou kap~, 
Kaj gin por: niahngV'o ,mj adaptas. 
Aňsklfltu ! , .. bo, ~d kiu ja ' aiískultas ? 
Se eble kelká:j nun' ankorai1 kulks ' 
La péezion .sluibe - kiu lege? 
Jes, ,lapoemo,j ,!!lmodi~is ege! , 
Vendigas la romanoj, kvazaií pano, 
SUl' ver.sojn _ . kraeas ,la samideano. 
'Enhavolloni volás ,kaj ne fórmon, 
I'1l Belo taňgas nur por trudi dormon. 
La do!eajn 'Muzojn kin volus festi? 
Ja mangi oni volas kaj digesti. 

,Al la ,poetooni ferID.&s pordojn, , 
Rekordojn oni vow kaj ne kordojn. 
Kiu bewnus la kristalajn frawjn? 
0káwjn o~ . volliB: nm okazojn. 
Do, kara, se vi plaČi havas , emon, 

, :Al lil' legan.toj donu grasantemon. 
Tumulton kaj: sekreton kaj implikon, 

· Revolverpafon, au poi:rardo-pikon; 
Kaj ,ankai:í pTi la , amo, sur ]a sceno 
Okazu multa kuro, movo, peno. 
Se vi, j e 1'1ino, eble plej niůve, 
La grandan Nodoll so!vos detektive, 
Kuj· ec, krom tio an~~ií Li Sin h:avos, 

, ,Mi estas oorta, ke vi cíujn ravos. 
, ,Sed, ,se ľ viando. estus tre maldika, 
,'~&, gmu ' gin 'per MňoO politika. 

Sed gardu vin d~ ľ arp. 1pondsintezo, 
La :ce.f,klopodoestíi , --'- ;.,la malpe:ro, 
Jes, oerte, oni ian novan Dante 
NUl) i:nalsatmorti "lasus, m aMatante, . 
Ne 'celu do al Novo Iri.alhuillile, 
RemaCi - jen plej , s.ullple kaj fa,cile. 

, B.~kaňlu la »principojn ({ , kvazau gurdo~ 
, Ja oni flug08 sur gin,kiel hurd() , 
· Sur . la niiélon. ' La samp.artianoj " r 

.ElSu'os viajn librojn el la manoj, 
Ne pensu,ke la";'hom' el viy' sufera 
RifugoI! se~cas en la art' etJera, 

· Kaj' sin b~l}in{e eu la pura J}elo 
Refotti@:nte marsas plua:l celo. 
Ne, se en vivo fartas li malbone, ' 
Du~lego, .same; volas' sidi "'drone 
EIl peOO. Do" se vi lin ensidigas, 
Sed pjl'rfadén' esperi ljn instigas, 

, Ke 'li :elramR<>s el' la ~ mew ;' 
Ja cer~ al, vi glOrů - kaj' ~n8~W'. 
'Kaj, ' ,~~, en moli 'tro .Done" fá:rtaS, 
Ne hedu ke li ,artajll l>elojn vartas, 
'P.or :li~la ' art;(i) .eS~ tre~seňspica, 
li kuras post freneza i~j' l:a:prica, 

, ~erd,into , ciall, .al~, sentkapablon, "~ 
Li vo~ solce tikkíňkaj agrablon : 
V~aran br8OQ" sensacion ~,8kuan «. , 
For cfuitri, sián ~~on, ' jam " ěriuáil 
En libroj: sian vimu sereas Ciu. 

,"La v~ ka}~utempa ~to, sCÍ'\1" 
P.osw1as lemon Idtj komprenan sentou, 
8in~, :Rilcíen~n b.laten,~" ," 

'-DO .::.:.: por Ji pl.eb' ti " estas 1roa ' OOw. 
li' l?or :qleD8' .maIrita 'taiígas DUr ~zo: 

_ "'~ l .~ _,' . t;;.' . " o;, > ioZ 

Dangera estas tiu aea arto, . 
Oi la leganton genas en oonfartó, 
Car lin , devig.as senti, pensi, pani" 
AIÍ..stataťí mil' dig.esti, ee ' diveni. ' 
Do, se vi volas la leganton placi, 
Vi devas .al li cion antai:ímaci. 
Car revi kaj diveni nun la mondo 
Ne hav.as tempOn 1 La frenezll ondo 
Dé i' aktiveco tra la ter' sin rulas. 
k~j' ciu agas, ruzas kaj spekulas, 
Kuradas, periasJ , f.eb:oo, en zigzago j .. 
Jen la epoko de I' senoolaj agoj ! 
Jen la epoko de ľ praktik' reaia, 
Racia t~mpo; kin kun b'rutala 
Potenco .pr.uvis al ni nov.an veron : 
Ke la ».bundo naskas la mizeron. 
Inv1lntoj Čie, je , mirakliQ"pretaj 

.sole la homoj! estasetaj, etaj. 
Kiel mil tigroj , hurlas , megai'ono, 
Sed ne valoras la enhav' de l'oono 
Ec grilocirpou. Fam' elektra kuras, 
Sea. nul' malbonon novan ~i .atíguras. 
La tero §rumpis sub lá flugmagino 
Eu pilkon, sed ja restas la destino, , 
K>tl, ec se l' astrojn mem Ja horo' trapontas, 
Oe. ľ fluga fino - nur sin mem renkontas, 
Kaj se malplena estis la animo, " " 

. MaIplenon portos li tra l' mondsenlimo. 

Sed - lnia terno! Kie mi ~in lasis ? 
' Jes, se verkistaj:n laiírojn vi ekČasis, 
Kaj vo)as al la laťíroj ec terpomon, ' 
~e kuru stulte post la bel-fantomon. 
Pendigu vian liron sur ta. muron, 
K,aj batu lalltanpolitiktambur.on, 
Au ektrumpetu sensaciojn bleke, 

. Aií flngma§ine, trajne kaj ferdeke ' 
DispeI'll parou eu ];a mondon vastan, 
Kaj donu jela fin' la benon pastran, 
AU, se vin tedas tia ,arto »pura«, ' 
Retiru vin al via tur' ebura, ~ 
Kaj , 'dum la " ventr~n tordo.s la nia1sato, 
Konsoluýin la alvenonta §ato, ' 
L~ larmoj, kiuj vian tomDon rosos, 
Se viajn verkOjn postepok' elfosos, 
Kaj estos via j versoj artomamaj 
JIť nelegataj, f!edalm~ťí, famaj, 



Re~aÍita:I!iI: 

'Jean flrgl -fetbke 

CU LA TEKNIKO VENKOS ESPERANTON? 

Nagy Kat6 

Kiam Ia parolanta film o ei Anieriko 
invadis Europon; kiam Al Jolson ekknntis 
sian farnan »Sonny Boy «, kiam Ia Ol'kes
troj malaperis el la kinoteatroj, ekzistis 
multaj skeptikuloj , kiuj asertis , ke 1a par
oIanta film o neniam sukcesos pro sia 
fremdlingveco, La problemo de Ia lingvo 
farigis tiam treege aktuala, ciuj fakaj film
gazetoj skribis pri tio, la plimulto mencjis 
Esperanton kiel solvon , sed neniu el la 
filmpotenculoj riskis prod ukti Ia "nuao 
pIi grandan Esperantlingvan filmon. La 
publiko, al kiu oni prezentis nekompl'cn
eblajn filmojn, ofte protestis kaj farigis 
malamika al la sonfilmo. La situaeioen 
málgrandaj Iandoj , precipr Ia slavaj, e~tas 

ankoraii hodiau katastrofa. Bonajn filmojn 
oni produktas nu~tempe nur en la angla , 
germana kaj franca Iingvoj. 

Tiam la Paramount kiel unua kom
encis fabriki en la laborejoj de Joinville 
apud Paris la diverslingvajn variantojn, dun
'gante teknikan kaj aktoran stabojn el la ' 
diversaj landoj. La dekoracioj staris, la 
manuskripto tradukita en dek lingvojn estis 

~. Ia sama, la diverslingvaj trupoj kun siaj 
/1#1 . h ' regisoroj sinsekve eniris Ia dekoraeiojn kaj a \ rapide turnis la koneernan soenon, dum 

' fff '-...... '- ~ alilingva trupo atendis jamsian vieon. Tia 
) ././I~ rapid a amasa produktado ne 'sukcesis, la " ':r. film oj estis malbo.naj , kaj la rezulto estas, 

, ~, "/ ke Paramo~t ~n tiu ci jaro ne pIu pro-
~" / duktos vanantoJn. 

I, (;;:::: _ Tamen la filmistoj de la grandaj 

Altred Abel 

, filmproduktantaj landoj ne volas rezigni 
pri si aj profitdonaj najbaroj-klientoj , křuj 
postulas pli kaj pIi sialingvajn 'filmojn. 
Per eltraneado de Ia dialogaj partoj , ki uj 
ofte estas la plej gravaj rnomentoj en la 
agado de la filmo , au per surkopiado de 
mizeraj klarigaj tekstoj sur la bildon Ia 
problemo ne -es tas sol vitá. La teknikistoj-
sorcistoj sencese cerbumas pri la forigo de 
la Iingvaj malfacilajoj. ' 

Nimfoódigisnova societo Topoly 
(Tobis-Polyphon) en Berlin, ,kiu speciale 
okupos sin pri la sinkronigaj sistemoj. Oni 
diferencigu dil specojnde ľ produktproc
edo. La unua tuj de komenco antauvidas ' 
plurajn variantojn. ' 

Ce tiu ' llIiua ifilmspeco oni plikaj pIi 
, sekvas, j~an pra~tikop: ke .Ja , sam~j ceiaj 

aktoroj parolas la diverslingvajn teksLojn, 
. kiiíjnili lerilis parkere (ofte ne seiaDte 
' perfekte Ia lingvoin). kaj ke oni fotogr.afas 
, nur iliajn lipomovojll' Poste , en specialaj " 

laborejQjoni sinkronigas tiJljn mutajn 
parolan.tojn"eni submetas .al iliaj IipOln-' 
o\'Qj la koncernajn. vOl'tojn, kiujn qun . 
}efoje' ]>arolas peffekta reprezentanta (-ino) 
: de la koncern.a lingyo. '!:iu ~ optika muta ' 

varianto, 'poste sinkronigata, pIi kaj pIi 
estas uzata dum lasta tempo. Jes, gi llavas 
ofte ec kuriozansekvon J Evidentigis j'am, 
ketiu aií tiu ci aktorino havas vocon, kiu 
ne .respondasalsiaeksterajo. La malhar
monio inleI' la korpo kaj la voco sentigas 
akre. La optika sinkroniga< sistemo ebligas 
krej la nOl'án artefatitan filmhomon, kiC'S' 
vizagon oni prena,s de unu ~aj ďkies \'ooon 
oni prenas de aIia. Estas ' sendube, ke oni 
tiamanierepovas plialtigi la artistan efikon 
kaj ke bela aktorine kun ' maJbela~oco 
denol'e havas sancojn por filmi. 

PIi malfacila estas koťnpreneble 111 
dua speco de la, produktprocedo: !'ilmo 
{lUl: unulingva, kiun oni volas pro gia 
'granda sukceso poste transponi en aJiajn 
lingvojn. Sed ankau tie ci la rezultoj gis
nunaj estas jam surprize bonaj. La sistcmo 
de kalkúládo de "silaboj , de pli- aU mal pli
longigo de la rnovo dum <La kopíado kaj la ' 
el tio rezultanta sango de la lipmovoj, la 
adaptado de la tekstoj poste redaktitaj lau 
precizega, kalkulo, cio montras eri lasta 
tempo grandan evoluon 'kaj progres(Jn. 

Cu .estas' miri.ge, ke la teknikistoj sol· 
vante pIi kaj pii praktike la problemvn 
de lil multlingveco,komencas forgesipri 
Esperanto .?, Cu ' en tiu ci kazola tekniko 
fakte ne ' venkas' Esperanton? Se iam ajn 
frapisla Qkulojn kaj la , cerbojll la n ilces
eco de internaci a lingvo ' ':'- tio , estas sur 
-la . kampo de la sonantak1lj parolanta 
filmo. Jen prezentigas por _ Esperanto 
sanco, kiu ne ~evt;ňosdua.n fQjon tiel 
baldaú. Málgrau la forlá tendenco redukti 
la, dialogon al minimumo, lavorto l'estas 
kaj restos . en la filmo. '" _ 

Kio rezúltas ' eltiu ' optika sinkroniga 
sisteino pOJ: Esperanto jl Estas vedajnc, ke 
Ia ' ťallrikado de la diver~lingvaj variantoj 
iom post iom malkari~os: La' risk.o (legu: 
la kostoj) 'de Esperantlingva varianto u:al
pligrandi~os, la perspektivoj farigos por ni 
pIi bonaj ., 'Ni ne tirhu,k.e Ia tekiiikistoj 
per tia purc . telmika solvo · de 1a , lingva 
prohlemo forigos samtllmpe la ' ne(:ese;JOn 
de " Esperanto" klel filrlllingvo. Cio j'il: tcov
igas ankorai't en 'CkSperi~entastadio. }!ible ' 
foje ,la Esperántaj organizajej merri pOl'OS 

mendi ,tian 'Esperantlingvan varianton de 
,. granda . filmo , , kaj pagi la ,plikostojn. ,. 

La filmo .es~ evoluanta daúr.e, ak· 
ceptanta novaj~ ' formojn, batalanta lú:ms

, tante kontrat<~iuj malfacilajoj , kiuj : ba:ra's , 
la v<lj;on , al ." internaáa signifo, kian.. gi. " 
hávis sendUbe .duni sia muu periodo. Kaj 
,Cu ne -estas . nun ' plej' ut!3 tempo por ni, 
direkti "nian tutan fo,.-ton,nian : plej sls- , 
ieman propagandon ať tiu Ci nova ~s n\ffi ~ 

'" apena~ tllAÍta de:ií.i kampt> de la > film o ? 



!foiondff oktorino : Cien Ceyers 

Cu vere vi kredas, ke la film:potenculoj venos mem al 
ni? Neni<W1 - . I Car ili j ?- nenion scias pri ni , ili ja 
ne havus imagon pri la granda disvastigo de Esperanto ! 

Sed klam 'ni" montrus al ili nian pri-Esperantan 
propagan~ofilmon (kiun ni proponis en antaiía numero), 
.kinm iliaj okuloj kl'edantaj blinde nur al la' sorca ekrano 
vidns ]a Esperantistajn amasojn, niajn k~ngresojn , 1" 
clisy<\stigon de Esperanto tra ciuj lokuj de la terglobo, 
tiam povus okazi, ,ke unu el tiuj pOlenculoj dirus : »De 
mia venonta grandfilrno mi riskos tumí ankall linu 
k()mpl~lan Esperantlingvan varianton! « jl. 

F I .L M O BSE R V O 
' PIERRE COLOMBIER-PUJOL: LE ROl DES 

RESQUlLLEURS. 

. Filmo tiel gaja kaj spritií., ke oni devas ridi seuCese. 
~, Kaj atent.inda filmo pro tio, lte gia efekto ne rezultas 
" el la vort-spritajoj, sed · el la bonegaj humoraj bildsitu-
acioj~ el veraj filmspritajoj.La re!o de la resquilleurs, 
la aktoro Georges Milion ea.la . rolo de »eterna kombin
i~to « ~ouboole entuziasrni~ascies kor<?o, kiam li. ekkantas , 
SJ3n , ntJ;naQ kanton »J ID ma comblQ.e ... 'l Ll c estas la 
komika herbo , kiu neniam kaj nenie pagas, sed ciam kaj 
cie Rartoprenas .la gojojn- .kaj ~uojn, kiajn prezentas )3 

.vj~o ' kaj. pOl' " kio~ oni . .ciam kaj . ci~ devas pagi.!. Li 
;;c sCla,s~ spJ:.lte trom};n -la bl.le~kdntro],~stoJn.,. , ~a kelneroJn, . la " 
. pohmstO]n, por partoprem .ses-taganblClklo-vetkuradon, 
· li tJ:ovas sjan. »kombinom en plej dan~era , situacíokaj 
eltol1ligas, kaj car li faí:as cion pro amo kajkuo tiaj 
de~ataj .serenaj~eganfeoo kaj ~rito - ~a publiko tuj 
eltam,as han nl()lL~IeUr Boubotde. - . ' 

La filmo moňtras 1a gajan . Parizan spottvivon, bok
~ejon, banejon, la · kriegantajn popolamasojn, boneaajn 
tipojn de sporl'entuziasmuloj, la entuziasmon, manhlak
adon, fajfadon , kriadon en ]a salonego de la bicikla 
vetkúro - cion kun . plej perfekta sontekniko! ,' La 
aiitOl'oj kaj re~isoroj Pierre Colombier, Pujol kreas 
atmosferon de sencesa serena komikeco, evitante tute 
sentimentalajojll au seriozajojn, kaj tarnerí ili restas wal
proksimaj de la ofte sabIona amerika humoro. La fran~.a 
spirito kaj" sprito triumfas en tiu éi film o ! 

Étienne . . 

ERIC CHARELL: LA KONGRESO DANCAS. 
Tiu ci filmo estas -

unu grandega pompa revuo I 
Revuego de brilaj kostumoj, 
de belaj virinoj kaj viroj, 
revuo de movi~antaj horn
amasoj, rekvizitoj , pejza~oj, 
kiuj fluas , évebas, turni~as , 
vivas sur Ia ar~enta ekranol 
La bála glora pasinteco dl' 
Vieno éirkaii la jaroj 18 I Q ď 
J 5 revivi~as en bildaro, 
kiau krei k apablas nuJ' 
genia cerbo de fantazin 
pentristo-sorcisto. Kaj tiu 
sorcisto-re~isoro nomi~as 
Eric Charell. 

Sceno casas scenon, la 
atmosfero ae la tiama petola 
Vieno esta~ · majstre kreata, 
kiam el la melodio de la Heu 
rigen-kanto, el la violonaj 
karesaj vocoj kaj knabina 

Eric C{)olell 

rido, el ebriaj ~ojkrioj, el balaneaj ravaj muzikaj tonoj 
kreskas la movigo, kiam la granda kongres a bal.o kornen
cigas kaj ekprenas la rigardanton, kunsiras lín en sian 
val san ritmon, ki am la tuta urbo bjnas kantí, ridi, babil.i, 
levigant.e per la flugiloj de la vin- kaj dane-kanlo . .. 

Lilian Barvey kaj Willy F'ritsch estas 1a aklora"'paro , 
kiu ludas Cll tiu ci fabelo, apud ili tuta ara de plej 
promincntaj geakl.oroj, inter kiuj mi cit-as Conradt Veidt 
kaj Lil Dagover. Liljan Harvey aminda carnla knabino, 
ma1rica Viena knab~no, eslas la enkoTpi~o de revo-figuro, 
al kiu flugos milion oj da kOl'Oj. Neforgesebla, eble kul
minacia punkto de re~isora majstreco fari~as aia kaJ esa 
veturo tra ]a hel ega pejza~o al la rava vilao, kiun al si 
donacl5 la cara Aleksandro. Teknika miraklo, muzika 
sorcajo. -

La UFA per tiu ci filmo, kies produktado kosti.~ 
fantazian sumon, brile . montras, ke la soufilmo povas 
dom efektojn, povas enita'vi artistaju efikojn kaj ~uojn , 
kiajn peniam donis la muta filmo, kiajn neniam povas 
dom la hodiaiía ' teatro I S. C. H. 
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" pasipta fulrňofundnQ, .ehas · remenioroj de ' dramo, 
okazÍnta antau jaroj, en m~ova, n~ duone ruinigita 

- ,kast.eló" de ,amo ~}(\ kampare idilia; sed \'1lalifu per 
ti:agika~.6mhro, riČIi je ' sang,o, naskantii ma1amou, mm" .. 

'''pa~t..'l., ''', detrwinta: " Ni steliřu ' post Gerval,o kaj' , !a . 
Grafo inter la malgajajn murojn <Ie la kastelo, ni pasu . 
tra la sol;ecaj galerioj, por aňslrulti la sangan historion; 

/~ ldiun .alla: last;l.' .J:ll' Horeskoj rarooIÍta'S la l~stáhore§ka 
SlosÍstó : . ' - '. ' .' 

." Mi,a smjor' , Tablestro, Olt-támiliano, 
, Ricule, ,estis patro de u!ku intano~ 
, Filin' . angele6e1Ji: pri traiilin' tiela . 
Svatigis grandsinforof' kaj am 1lAJbela, 
lnter nobelo j estis brulkapulo granda, 

"}aepIc Sopli;a, seroe ' Vojevcdo landtt ' 
Nomata. C ',' 

La magnato favorÍs Soplic,.oD, Čar li es tis idolů de la 
distriktaj ~ no~~i: li hilvi,s' post si :ciujn iliajn sab
rojn kaj vooojn. 'Sedla , amon de, Soplica laTablestr~ 

. ;·IÍ)aJfavoris : ' tradiclan nigrau' supon '- oni donis alla 
svatigantQ signe de rifuzo. Kun doloro kaj vengemo ~n 
la koro J110ek f,origis. < 

TiQ estis dUI~ ,. milita ,) empo. Rusoj ekatakis la . 
kastelon, sed post tUl11'oktaatakado,'Yenkitaj,ili mal- ... 

' 9rde, forpasis. Ooja de venko, la Tablestro de la 
, halkono rigardis la batalkampon, kiá1n .r 

, , J' Jus pato' el porit~gn . . , Tablestr' ekbalbutl:s, 
Li rugigís" paligis, songokraee sputis: 
Mi vidas: jen tratíÚl brusť J Sanceligante , 

, Falis sjnjol", per fíngro . p'ordegon, , mont-
,. " ' ~ rante . 

, ,Mi rekiJ.nis ci t~n friponon J Soplica; 
Laií kresko kaj .lipharoj I Lia paf' tnalica 
M ortigi3 . estron . " . 

, Máli10re lamortigintó c'Í0rlasisla landon.· Tempo 
pasadis fámo príli eksilentis. hi mortis, laUkrede. V~mis 
Hovaj tagoj, uovoj homoj. Intel' ili -Co. monaho, pastro 
Yermo. 'r' ' 

epopeb. Sea sur tiu kan;aso ki,oro da hroa;3oj ! iiom 
da koloToj kaj tonoj! .'" " 

, ~pua la, nuba' histori9de Jacelť - honhwnoro . 
facila kajeleganta. P~tdan~er.a , utso-Mso -.:..: easo je > 
formikoj, providencaj 00 malpaceto inter ' Telimeno 
kaj Tadeo. Car kiamTelimenon, sidigin.ta:n sur f,ol'
lUikeja vojeto" ' ekatakis la inséktoj, , kiam, §i devis 

, fotkuri, ilin forskua~, me sui ' herb' , sidi~i káJiň-
sektojn Časi -

Ne povis ja Tadeo sen helpo sin lasi. 
Purigan,te robeton, U teren kliríigis, 
At§ia 'frunťokaze per bu§' prolisimigiS.; 

. Au, Ču ni povas ne ridi pro 1a disrevi~o de la 
romantika. Grafo, kiam responde al la kavalira dek
lru:'O, f.arita al >nekoDatino : ','" ' '" 

Al gesto viá 'deei h,ora 
Obeas mia brako, kiel mia kora -

si petas lín nur - repeli eD la grenon ladiskurint8ill 
bir,daron? . 

Kiam oni legas Sinjol'on TadeoD, ,oni sentas~ 
kvaz~ú gi estus verkita ,de pentrist,o, 'tiel b'rila ~i estas 
per f,ormoj kaj lmlol'oj, tiel ' natursimilaj , estaa , la 
pejzagoj. Por granda artisto ne ekzistas rnalgrandaj 
temoj. Ec la nuooma pala Čieló malka~as ID li trewr- . 
ojn ~e iluzioj. " 

Kiom da vidaJoj, . 
Kiorn 'du sreAoj, 'bildoj ludas ,lJ;Z nubajoj/ 
Ciu nubo - alia: aiituna ~i tie . 
Pluve-graveda rampas, laii maldiligenÚl 
Testudo, .'ía.jdela.s?S ?is j-e1" , longastric, '~ 
MalplelťtzM]nharlzgo)n da pluvo torenÚl; 
Vento pelas ď hajl-nubon, al balon' similan, 
Rondan, rrwlhele-blucn, meze flavc-brilan; 
Granda bruo ~irkaiíe: vidu, d en niaj 
Ciutágaj nupetoj §angoj estáS 'kiaj I ' 
Komence ,anseraro, blankaj cignoj velas, 
Dorse venť, lúel falko, ilin kune pelas: 
lli premigas, kreskas - 11.000 m,iriridaJo I 
Ricevas kurbajn nukojn, 'dislasas kolharorr, 
ElSovante piedojn, sur. éíel-arkajo, 
K iel eeval-tabuno trakuras steparon; 
,Ciuj, argente . blanlcaj, miksigÍ8: ,subi'te , 
El lwloj kreskasmastoj,elkolhara-velQj: 
Tab:un', en gr-andiozan §ipon transtormite, 
Nagas > sen bru.' 811.1' blua eben' ,de cieloj I 

.,~er linioj pli pla:stikaj, ~r touoj , pli for,taJ 
Mickiewicz pen'tras la . ťiuteropan p.olan nom..laron.Lia 
verko estas kvazaň spegulo, en , kiu bildJA-as la ti:poj., 
hU7Al,U fotografa aparato, kiu fjksas ilin kaj· k,onservas 
la bildojn POl,' 1~ postal generilCi,oj. Multe oni {Xi'us 
sk.ri~i)ri la iamě~pola nobelaro! pri *ia .fl~emo, 
ckscitIgemo, senbndeco . - neruuJ pl'lSki'lboJ estus 
tamen pIi elokv.entaj, ol tiuj SUl' la pa~oj de Sinjoro 
TadeCf, " 

", Seeno en, <hinkejo~" Pa:stro "Vermo r.akontas . pt'Í ' 
proksima milito, jetas fajTerojn de .espero pri bhldaiía 

. liberigu de Polujo. Ekflamas la .koroj- kaj suhíte 
iu jecfas f1ankvol'ton', kaj, komen~1U! vaTma diskul:íldo 

,o prl U1~onoj kaj tangoj; poste - pri d.iY.~saf:fasoriój 
, de ěapoj, » čaIDarkoj « kaj »taratatkoj « l ' 

~ii la int-exkonsilado 00" la Dohjina nobeletejo! , 
Tiaj," tiaj sam:aj estis la iamaf sejmQj. tia sam~" 
estis la genera1a .no1Sela 'Jrrieroo kaj 1a Tapideoo, per 
kiu, 'foÍ'gesan~ ' la publikan Qonl{jn ilií mpskantesin 
per ,gj, oni e.kscitad:is Ja publikan ," opinion < kontrau jes 
pri'viiáj~ m.aláJ:liikoj J 'Tiel ' same lllinde nu nobe1aro, 
nepac:igebla duin interkoD,silado,·-8ekvadís tiujD, kluj 
sciis yortlog'l gin, kaj ~ -tmis, emtite, vedi Sang'Olli 



ee tte frato.i-najbaroj.Ciuj tiuj malvirtoj. tiel , vive 
prezentitaj de Mickiewicz, ,estis, grandskale, polaj na
ciaj, malvir-l<>j , la malvirtoj , .lci:uj, p<>st, la interna 
putro de ľ naeio, rezultts fine Ja terurajn batojn, 
ladispartigojn de Poluj<>. Ho" kiel pravaj estis la 
maldoMllj riprotoj de Macjek : 

Ho $wltaj! ho stultaj! 
Vi stultaj l Kulpa estos unu, pentos multaj! 
Dum Poluj-revlvigon : koncernis konsilo 
Kaj publik-bonon, bruis nuilpaoa ba bilo : 
Ne estis eblo, stultaj, opinion cliri, 
Nek, por elekti super vi oofestron, ordo , 
Tamen, stultaj f se iu volas vin insplrl 
Per personaj ranko roj, stultaj! tuj kon-

, kOl do f 
Ciuj naciaj malvirtoj ne sUkeesis tamen en la 

pola anim<> estingi unu virton - am<>n al la patru jo, 
PoloJ kiu pro tžo Ce popoloj famos , 
Ke pIi ol vioon, sian hejmlar.don li amas , 
Ciam pretas tortasi gin, sur fremda tero 
l'ravívilongajn jarojn en vaga mizero, 
Batolí homojn, sorton, dum en tondr-vetero 
Lumas al li pri servo al Patruj' espero. 

1 

'.' . Ljtie; trans Njem~o, jam arendas samlandariBj 
legioj, ' jaín ~'pre~as por "ii-i Húsuj'on, jam.'prep.aras sin . .al .granda ,inilito, ínilioo porpolujó. • 

. ~ M<>.;nat<>jn poste, enmarSe III Moskv<>; ili haltas 
den<>ve ell ' S<>plicovo" kaj tiam estas en 8Qplioovo 
granda festo: oni ~te forgesoš čiuin priva:tajn kol
~r<>jn káj malpaeojn, ' ciuj ,!juj pel'sonaj sentoj, unu
ig<>s, kiel , tor(\nt-oj , " en la i:iverego de la naeia sen~, 
tondre kaj májeste .'eksou<os la .Marw deD~mkrows,ki 
kun gkn'Salutoj ' al la revivigota Patruj9. o o 

. Ho, se ia/n gisvivus mi konsel-momentoT)- , 
. . K~: ti:uj libiój íriigl'u su5pajlo-tegmenlon

. oopiris Mickiewiez en '.la epilogo de: si!\ granda. epopoo. If<Jmaií Sinjoro Tadoo' e,<;tas\lllU , el la plej po
pularáj veFKoj enPolujoo Cu en granda biblioteko, 
cU SUl' mé~esla libro-breto de ' laboristů, au en tir
kesto de ,lemejano - . cié tl'Ovas sin SinjoroTadeo. 

. Sť~ ' imkoraií plie plenumigis la rev<> de la poeto. 
La t,ahinto de o Antoni 9rabows~i ebligis ul la tuta 
m(J1/do admi)'i la senkonípar..a.n vcklon de Mickiewicz : 
§i parolas al esperantistoj eninda , traduJ{·o, belsona, 
facilri:tmao 

Legu gin, 'sarnid,eanoj 1 

LA NOVA 'TA.Q 
~:, - t (Daurigo) PAN LOTI, SYDNEY 

- Kaj jen , malpraksime cn la sensanga oriento, 
ekbrileta de SCla SUl" . marego de malluma sancelis la 
cielan, kaj la Ciela Imperia farigis senciela Respublikao Kiel en la eúrapa, tiel ankaií ,en la cina mensa travigis 
nur haasa ansta:taii 1a .antaiía singratulada pru imagitu perfektecao Al Eúropo: Militega, al Cinuja: Revalucio 
kun sorio de civilaf militirojo Al Eilropo :plOloinda peri
odo de malamo, senfina intergenta dividada de samras1lj 
popoloj, sed al Cinujo : kunfandigo de harcentmiliona, popolo tuta konforme al la dailranta spirita de malnava 
civilizado. Kiel tia' mirindaja okcizis? Ni lasas, ke T 'any 
klarigu. 

»La cin aj inteligentulaj past la revalucio (I 9_II ) sub la estreco de Kanceliero Ts ai Y iian-P'ei, ekkomprenis 
ke la rekonstruada devas ven i pere de io pIi, ol nur 
sango de registarao Ili celis renaski la malnovan cinan 
civilizadan pel' la eltrova de la fundamentaj de l' akcid
enta farteco, kies esencon ili volas ensarbi. 

» •• o Al la cina itťtano estis donita libro de kon:fllci
ana filazofio - li devis ~in parkere lemi sigilon post 
sjgn~, ~onon post sona, ~ antaú <,>1 I~ lernej~stn) oklariqis la slgmfon. o . Nul' la mtelektaJ glgantuloJ POV)S sllk
()C~ .. 0 « 

- »Kanceliero l's-ai Yiian p'ei faris dc.kreton, ke la 
cinaj klasikajoj skribitaj en la arkaika lingva de .f(on
fucius, estu aboliciitaj el lá k:amencaj lernejoj kaj lakig-
itaj nul' ce la universitatoj kie ili taiígas «o ' 

»En la jaro 191.100 1a edukestraro ordonis, ke ' ek de 
tiam nur . Ia nacia »Pai Hua« ~.la lingvo de la popolo 
jam parolita d~ pIi ol 30a milionoj de cinoj --- estu 
jnstruita en la Statl1,j lernejojo La ling,va baro konlraií 1a 
kr~ado de edukita paprilara demokratio kaj samtempe 
unu el. la cefaj kaiízojde la malraťidigo de la soci a kaj 
politika progreso de €inujo, estis bel formctitao « 

;. Jen cisupre ni ja havas ekzeroplon ! Ni hone scias 
k~l ling,vo faras naciono En Eilropo de lrlando, gis Nigra l\1,aro ,kaj Laplando, Ciu .eta gento volas sian propran 
ljng"on por kanti sian gloron' kaj sianlDalamon al ,uliaj 
- kitil sanktan rajton. Eu orientokunfandigas Kvitl' cent 
roilio.noj en ~u lando ~un un~lin~apop"olo~ , Eilropo l'etrolfas al e5t1Ota barbarlSmo. Cmulo antauerunarAas al nova vojQ, al Nova Tao, por: serÓi . l'imedon 'ordigi, kem-
preni kaj plibQoogi sian ,.popolon. j, 
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" Ec lá quiln'ova cina fatalismo jam' falis. Ne pIu 'niaj 
seutinlentalaj poetaj-trádu.kantoj poyas' prezenti ,al ni au eblojan all malespereruan poemeton de , J{hong-Pu-Tse 
(G5I-.47~ a. Kr:), Li~Tai-P<Q ,(702- 763) ko to posuh eilrapanigita titoJa, kun la" asel'to, .ke jen estas la spirito de 
la sensanga oriento. Tulenova literaturoelfluos el CillujO, 
eble par recivilizi la okcidentono l"ang Leang-Li klarigas kiel Daktoro Sun Val Sen detruis la ' lastan ' restajan de 
Itl, cin a faLalismoo 

»0 " • »scii estas facile, sed <l-gi estas male «" o . . 
Tiel diris Pu Yiieh, fama ministra snb imperiestro Wu T(ngde la Yin-dinaspa (I326~I265 . ao Kr.) cirkail 3,200 jarojn poste , Doktora Sun Yat Sen, kreanta de 1a 

moderna cina respubliko, esťis ' ciam kritikita pro lia 'kč , 
hankam litlj idealoj estas altaj kaj liaj pIan aj p:rofundaj, 
»agi eslas ciam malfacile, scii ciam facile «. Ci tin pens
maniero estrrs ankail logika konsekvenco;' <J.e la kanfuciana 
doktrina de determinismo; Doktora Sun Yat Sen dec.id
igis sin UDue del.rui ci tiu.ri. suf6kan fatalismon dirante: 

"»La 1:eorio de Pu Yii.ehestas mia ma1amiko, míHoje 
pli rorLa ol la Mangucdinastio. La povo de la Mangu=oj 
pu"is morligi niajn "karpajn, sed ne . povis farigi niajn volojno Menso estas la komenco de' cio" kio o.kazaso La 
venko kantraií la imperio Ía,rigis pere ',de Ulen!lO« (la menso "de Sun Tal Sen ) »1a: rekansf.ruado de la resjJublika . estas malhélpata ,de menso« -(Ia menso de Fa Y uch). 

Tial Sun .Y at Sen, ,SUl' la llazo de la j doktrino de la 
unueCJo iote\' agado kaj ·sciada, · elfaris ma:lan teoiiun : 

»Kompren:i t;stas ínaIfacile, sed ; efeklivigi ' estas " fac
ile. « 



t fifaini!)'ita de hipokrH~lQj . . ,Plue , la CinaJ inteligel1tuloj 
,járn . YJois,ke lakristana dogrnaro áliformigas sub la 
kritiko' de scienca malkovro.La no va Cinujo elsercos el 
l~ , rui~aJoj de: siR p~opr,~ k'~n~uciani_smo kaj ku~ulaj " 
ÍJlozoÍloJ, nm'aJn vOJolI?-' Je , klUJ Ia europa rno~enpsII?-0 
séndl1behavos fortan mfluon .. Restas al : l;t CID9J tiu 
.interna , forteco de individua ,karaktéro, je kiu ' bazigis 
ilia sistemo 'de filozofio . 

• , »Mo Ti (cirkau50o- 420 a; Kr.) ,fondis .no van 
sk910n de fllozofio, T)'tohismo, kíu multe akordi~as je 
Utilitl}1"ismo :kaj Pragmatismo. Latí Mo Ti, la homaj 
iňstitúciojcelaspraktil<ajn rezultojn kaj es tas kreitajpor 
re,~lici. i~in;Li malakceptis lakoniuci.anan doktrinon de 

,IR .. ~termini~rno (fatalismo) . Liasertis, ke la savadode 
1a 'ci{l(iividuodependas de lia pí:opra penado . . . La mo
i:iisrno ' ko~kur!ldis kun. lá konfucianismo, sed de longe 

, persekutit~ ' unue de la militistojliaj P9ste de la konfuci-
. ,'. ' ne revitigisg.is la finode .la ,dekokacentjaro ... 

láne.~mohisnio vedajne;. regajnos la lokon 
.",J1:l u"'''''' '~I.V 'U' l cargl estas la sola skolo de cina 

. la séienca elstudado.Gi ' dau-
~)t~~;rlr~~,;~~~~ci()? de Ti. 

éinaj áferoj ~estas , fmita. " " 
Lá éefaF laboroj antau Ia Kuo Min Tang estas l,a 

konstruado ,de fervojoj kaj makadamaj voj oj por auto-
. transporto, modernigadode agrikulturo kaj industrio ne 
fordonantc la popolon al la ekspIuatado de álilandaj 
kapitalistoj ., kaj liberigi la grundon de la grandaj terposed
antoj. En Rusujo la komunistoj likvidis la kulak-ojn, kaj 
en Cinujo okazis multaj agoj de perforta deprenado 
konlraií la. terposeclantoj. Tamen tia politiko ne daiíros en 
Cinujo. Dum jarmiloj la terposedantoj de Ci.n:ujo pagis 
preskau ciujn impostoJn de la regno, kaj la intenco de la 
Kuo Min Tang estas: modernigi la sistemonper Idu la 
terimposto estos .(lagita.Cinujo starigos sistemon Idu ue 
sirnilas al la »solimposto « de Henry George. Fakte estas, 
lati T'ang Lean.!)'-Li, ke de Qu.esney, franca filozofů kaj 
politikisto) .gajms sian ideon pri la »Imp{)t Unique« de 
CillUjO, kaj ke Henry George ricevis la ideon de la 
franca filozofo , 

(:inujo donis al la mondo la pl'esarton, la kompason, 
, la silkon kaj la pulvon. La mondo nun repagas al Cinujo 

per scienca metodo, per kiu la Cinoj mem daiírigossian 
sercaclon pri la Nova. Tao. Sed la TAO estas la Vero, 
kiun ni neniam malkovras. Ni trovas verajon de tempo 
:ll tempo, sedneniam la tutan Veron. La ciama sercado 
ja estas Vivo, la Vivo kiu instigas, ke ni elportu la Ekzist
on. Politiko, p,rogreso kaj la plej granda parto de filozofio 
nul' rilatas al la Ekzistado, aferoj de la ventro. Sed homa 
ekzistado estas necesa ke Menso estu manifestita. 

Eble en Cinujo estos granda renaski~o de ,.Menso 
surla tero. Ci, sola inter la nacioj, liberi~is de fatalismo, 
de arkaikaj institucioj kaj ~i sola posedas Ion pli, ol nuran 
seiencan metodon por trovi la Lumon. 

Nokia mODologo 
Ne parolu, amiko I 
BeLaj vortoj similas§angbriLajn vitropeoojn. Vit

ropecoj brilblindigas tagrneze kaj molsa~uwj pro Ui 
ku/'bigas Za dorsojn . Sed La krepusko, La .1UJ1~to mal
kasas La vantecOll de ľ vitropeoo j. 

liti sopiras krepu skon, mi sopiregasnoTaon. 

Amilw, ne parolu / Silentu, vi aUaj I 

Mi intencas min subtrempi en forgeson, kvazall 
silikBtoneto, /úun krwbo ludante Jetas en blankajn o}.
vojno !li plorgem.as, ringi~as, igas ree trankvile-trank
viLaj kiel antaiíe . .. 

p,.o .lio ~stimu mian peron kajsilentu I Vi alie 
rompus La doléekvietan rnelodion deJ,' 80leCO ... 

Ah, mi nulLamos viajn voeojn. lli sonas a~ de 
impulsa trorapido ... 

Ho,aijskultu / Kiom Laiíte La 8ilento sonas I Oi 
soJu! forges()n / Cli kantu I Cli kantu tiun kvietan tran:l,
vilon, leiu mirakle lacigas, kiu faras humila kaj sen
dez;im. 

Kiom es.ws blua, kiom molvarrrw La nokto I 
• Blankaj sreloj tloras super mi. Mi intencas ku~igi 

míank<lpon en vin, lwmpatemoj stewj. 

,Mi .Sápirq.s tránkvilecon, kvieton ... 

,. Mi sopir(!g(JS dbrm<Jn ... 

,VL" k.úi] mi';' trov08, estimula mojestonde ľ 
'dotmo. ,aL'trooos en row tempio suli Za trrut:nfaj arkoj 
de ' rondavundeto .. 





siallcig.ar-edii:iOl1 el laSakeťó1 Instinkte~i ne ' proponis 
al Ii,Sed elektis pOr si cigaredon, kaj· klakferIUÍs la 
u'jon~ M Si af~ktisn(J úmarki; 1a -esprimoJ1 de · vundigo 
S~T -.lia vizago, sedtrankvile akoeptis lian proponon pri 
fajro. \?' ", •• ,. 

:F.ínfine.~ ~ si trovis, vun<Íinte lin, ke si mrupli mal-
amas lin : -eble mrupli; ol sin ' mem. 

,~, ~,-' ;;:c, , ,_ , ',C,·. • • 

Ce la '~ngulo dc "la strato ili manpremis, kUll 

amikajvorloj, kaj ,si furn~Ain ivizage al sia; hejmo, 
' Preter la aTh'ustaj, hegoj, la lurnoj el la' ,doma] fe11'es
troj l11mis .tra diverskolor.aj I,cur~noj . 

• c" ba hlmh broJi\<; otange ' él la 6ielo, "kaj la steloj 
palpebrumis el sia , malproksima universal1o. M,arSanoo 
iom pii rapide olkutiíne, .kun sakelO' .tenata suh la 
mal<lekstra b~a~o, si jllm mm mense . pasis ,trans la 

virinoj, 
pro l' 

propra sbjlo. KredebI~ 18, 'patró esto{ jam 'h~jin:e, ko~~:~ 
rode en sin brak-se~, aiísl'Ultánte la ' l'adion. VerSaJll? 
li estos kaptinta tiu.n germans!acion:" »Achtung, Ach;. 
tung. hie1' ist Wes~ Deutscher Rundfunk. « Ec povus 
esú" ke li kaptis tiun esperanta!1 dis~ií.digorie1 ťolujQJ 

, Alveninte SUl' la sojlo de sia hejmpordo, si klin
ig-is por Pl'eni koverton, f<ilintan de la , postista mano 
suJ: la matou. Z,orge si . mis cl , gia ,koverto gn1llda!) 
komercan ' cirkuleron, kun du hele faldita'j aldooa,joJ! 
senditun >de granda mag.aženo~n bond<O!llo. ~enu:n.tó. 
ilin Cll ln ' fnano, si pensis dutU m')mento al hu" kru 
tíel J)elefaldis ki1j oop/j,kis la :enhavon de b. koyel'tů1. 
Es-tas inter:ese, Nur d~m mOID'euto si pensi pr i tio, 
tam~n dum tutu moinénto. , 

, Carfiofine si estis iom noordinára , knabino, kaj 
ha~sintereson pri pll ol Unu , afero en la vi"o. 

krest~j lulis la infimon', kovrante kaj malkovxalltt per 
b.tilverda silko. kvazaií ce ľ baplo. 

, Uuu sinjOlIO, bele kombita) vestita ' per eleganta 
kostumo ol'g~izis fel'vol'e .Ia sa'v<ldon : ro 

, -, La J,oatolJ' J • " Kle ' estas la ooa1io?.. KlOl 

cu ce boa.!;o ne estás? Kiu scias l1a~i? , . Ca vi ne 
scias nagi? , K~el, fl'atoj, nelli'l.l scias nagi inter vi? 

, La homojkvi'e6~is . ni Hun trankvile úgardada ;' 
kvazaú' cn kinoteuJro, atendante la sol,vigonde 1a dramo. 

,Kaj' la maro áltjetas' 1a iilfanoll, kvazáu' vagaotán 
navigsigoaloo . . . . , ; 

, Un'11so1a, vii'iÍ'lo, 'impolUl brunulino kun b:rílant<\ 
okulpar-o, grandigita pro ľ ango1'oO, tordas siajn man
oju doIore, kiel madono : 

-- Puiu! . " Ah, kie estas Puiu? Seiu, ke' [)wu 
. droniE. ! ... 

-- Ne eble., : 
- MaJebl<,; ! . ;' . l)uiu, ! Puiuuu' ... 
-', Vid'll" li :n~ l'espondas. , , 'Ho Dio, Dio, kíal 

mi 1asls. ke Ii iru loj· de mi ! . . . 
_ . .Irraa ,', Ne',ploru, fraiílineto... Kiel vi l'0vus 

su pozi, ké guste. v~a b.ubeto dronis,? ' " ' . 
- ,sed cu Vl ne vldas> ke la ahaJ staras trankVlle; 

jen signo, ke ' Hi i~trovi$ siajn infanojn'. . . Sol~ 'Ja, 
mia, PuisOl' mankas .. , ' 

-'- ~ll, do re~Ju ci ne, ' kat rni .iras 'serci -lili. " . 
Sed, mi oe kOllas', ,Cu li estas granda, au elá ? . 

-, HaltuJ .. ", Trankviligu .. . . Esta,s jIl nen~, 
anoncasytriumfó sinjQ1'O; venanta de rnalp11Oksime, fen 
dante la hOO1amason . . , J en, vidu; .Puiu. , 

-" 'Puiu,, 'mia :kara, ekkr.iegas 1a b'runa , bólulino, 
alpremant.e sian karuléfx>o> kaj lasante liberan voj on 
POl; la 1fUunom.aro .; • ~ . , ' '", , ' 

- Al kiu apartenas la dromnta lllfau(), dcmalldas 
1a , ·civo)ema . 'r9po1amaso" , .. ,,>, , ',,' • '" . ." :' ., --= Al IU virino. Si"fori,t.is ál 'ia laoo!'() kaj lasis 

' oe najbarino Ke si cZOrgu' p~i ~a, i~fano, . . . 
" - Felice,;.ke lÍe droms 1U J.nfano ' el la' maJ'; ek-

krias altranga sinjorÍDo al la aHaj, ,rapide kouSolitaj, 
ke, rompigis ordinatiá glllse, kaj ne unll el , la,~li bonaj ~ 

'" Refumante min al. la hejmo, kun kl1lllta kapo 
mi m,editis, ,kiu ' garda... au, direktas al la morlp ~ 

, mondon $aela 'tllaIgranauIoj ? :'; . . 

. ~ lá , ímnana ;' EugMUi .íJ(prariu" , 
"'>, '- " o • :.' ., 



MlA' IlNGU120 
- Jl/CIO BIIGH1! -

INTEHVJUO AL S-lNO ISBRůCKER 
Neeleerpebla fonto .de enefgio por agadí en la inter

eso de nia komuna afero, .komprenemo kaj takta cedemo 
al la diversaj gustoj kajf~ne delikata bonkoree\>, jen la 
karaktel'ííaj trajtoj , lau kiuj desegni~as sia porlreto en mia 
anímo. Jam' antai'Í jaI:Oj, ne .konante sin persope, mj sen
lis al si grandan simpation, la persona interkonatigo nll
igís ' mian respekton ~is admiro. Ne unuLoje mi nomis 
gin la »;mimo de la Nederla,nda esp. rnovado « kaj ... Par
donu, kara leganto, mi ne daurigas tiel I EI du kau7.oj. 
Unue, mi konas sian modcstecon kaj due, mi mem ne YO
las sajni flatemulo , kvankam ciu vorto venas sincere cl 
lI1ia animo. Krome, mi pensas, ke vi e3tas multe pIi sci
volaj pri SlUj vortoj ol pri la miaj. La intervjuanto de
mandas kaj en la respondoj de la intervjuatino cerle ~l 
po vos ekvidi la rebrilon de anirno, p~e:Ja de noblaj aspiroj 
kaj malegoista aktiveco. 

Krakovo. Ni promenas Sm' la vojo de la »Plantoj «. 
En mia anirno : haoso de impresoj pri la hodiajiaj klln
sídoj. Mi konfesas, ke mi vidas la verdan horizonton iorn 
malhela kaj por havigi 'alm.i 'konsolon , mi decidas tumi 
min per demandoj al tia persono, kies kornprenémo estas 
(kstcrduba. Kaj sinjorino lsbrucker ride:e babilas, parólas . 
klopodas peli for la nubajn pensojn de mi . En Ilja inter, 
parolado kasigas iom el la emocia intifll eco de gefratoj , 
batalantaj sur la sama .agadkampo. Sed nun la fratino es
las multe pii forla. EI · ~ia profunda optimismo radias 
sugesta forto, admono, instigo kaj ... kaj la nuboj jam 
t;ls tas fOf. EI Ilia konversacio farigis la jena intervjl1Q. 

Mi: Sinjorino, kio estas la cefa řnotivo, liganta vin 
al Esperanto? 

Si: Kvankam lio sajnas tre stranga nun· ee al mi 
mem, mi devas konfesi, ke mi forte · kontraií.staris la ler-

B. BlaB 
Tttolblldo 

nadon de artdarita lingvl) ; car. mi tréege satas la naciajrí 
lingvojn. Jam la vortoj »artefarita lmgvo« estis por mi 
kYazau sakrilegio. Tamen, lau , tré insista instigó de mia 
fratino, nun s-ino RoSkes, kiuestis . fervQra esperantistino, 
mi komencis lerni Esperanton dum J,ihertempo eIí 1909. 

Tujkiam .mi . serioze riga1'llis la gramatikoň, mi .!lntuzias
mi~spri la konstruo de la lingvo kajdiligente daiírigis. 
Samtempe mi konsciigis pTi la .grandiozaj perspekťi,'oj , 
kiujn havas internacia Kom un ik:ilo , precipe el pacifista 
vidpullkto. De tiu tempo mí neniam pIu po vis fprlasi la 
laboron por .. niamovado. Mi simple faris, kion lIli nc 
jlovis lasi, same kiel vi kajmultajaliaj esperantistoj. 

Mi: Jt;lS, mi sentas, ~e ni estas neJofsireble aUigilaj 
... 1. la .JIIovado. Sed,. sinjoTÍno. kiel vi scias, mi havas 
rc'vojn pri 'Ia kreigo de própra Úteraturo. Kiel vi · opinias 
pri gia signifo ? . , 

J. Bartha 
Tltolblldo " . 

stag-

la ' lut~ 



Eacifista movado. Cu vi povus doni kelkajn ' informojn 
pri 1a sukcesa apJiko de Esperanto en tiu ci movarlo? 

Si : Pii kaj pii la pacifista moyado uzas Esperanton 
por la 'internacia propagando, presigimlesiajn cirkulerojn 
cn Esperanto. Ekz. la listoj por varbi subskribojl1 por la 
pclskribo pri int.ernacia senarmigo de la InternacÍa Ligo 

3. 
B. GlIndllr 
TltolbUdo 

por Paro kaj" Libereco estas presitaj ankau en Esperanto. 
Labultenoj de l~ kontraůmilitista unuigo aperas cn 
Esperanto redaktita. Praklike ' uzata es lis nia lingvo ki('1 
nura traduklingvoeD 1a lnlerreligia Konfercnco en Hago 
] 928; kic lloo gvidantoj de ciaj religioj alestls pri sia 
laboro por la paco. 

Mi: Cu Dia aferci farigis pIi konala en via lando 
-01 antaú la milito? 

si: Cal' nia laru]/) ne partoprenis Cll la mililo, 1;. 
esp. Inovado ko~scrvi" sian progresadon SUl' 1a anlalllllilit :j, 
balO. La sukceso de la Nederlanda Ulovado eSUL~ kai:ízíta 
de tú faklol'oj: la diligenla labor!,) de ' la esp. grupoj 
kaj delegitoj de U. E. A., labonega skriba kursu, eldon
'ita de la Centra Propaganda Komisiono en 'ijme.;en , kiu 
haví;; '225001crnantojn en la.lastaj kvin ja,roj kaj la Ce
~netodaj kui soj dum la lastaj du jaroj , kiuj ha"Ís pIi ol 
2000 }>artoprenantojn. 'Gojiga konstato estas,kc en l a 
pasintaj du jaroj la rueulbro-nombro de 1a ncúlrala unu
igo "La EstontoEstas Nia K altigis de 570 gis 1525, de 
lrNede-danda Katolíko « 'de 58', gis. 1 tOO. La J"ederacio 
de Laboristaj Espera:ntistoj plej multe kreskis kaj gi 

• havasiÍlUD. ~'8oo .. anojn. Novaunuigofoudigis »D/ederlanda 
Protestarito« kun r60 membi oj. : 

' .!lli: S;njorin9, vi rnenciis la , Ce-~lIetodajn kutsojn 
'kaj ' tlÍ> b formasen ini demandojn, kiuj eble bjnos al 
vi strangaj, .jes, strangaj, Car mi, . kiu sukcese instruis 
per tiu ci metodoen via)ando, mi .faras tiujndemandojn 
al · vi. Sed komprenu, sinjorino, nUIÍmi ne estas Ce"'IÍlet
oda instruisto, sed simpla 'i~tervjnanta jlll'uaJisto, kiu 
~nte:rpretas1raj envortigas la ' demandojn de ta publiko 
por bntentigi atan scivolemop: 

Si: Mi kompr~nas la motivojn. Demandu, mi vol
onle respondos. 

Mi .' Koran dankon por la afableco. Cu la Ce
llIetodaj kUl'SOj havas dai'tran efikon , t. c. cu iJi Se1'\" 18 
ankall la pluan perfektigon de la varblt.o? 

Si: Ke la Ce-metodaj kUl'soj havas dai}ran efikon, 
t'stas pruvit.e per t.i o, ko i1.i es tas unu tll 1'1 nOlllitaj :faK
turuj de 1'1 granda kresko de .Ia organizita movado Cll 

]\;(der.lando. La Ce-Instiluto prenis sur sin a:lka'-' la laskon 
de plua perfektigado de la varbitoj . Ci farJs lion Ol'gan
izan'le da Lo l'igajn kursojn kaj kreanle ')'{ilzojn de inter
rcnkonligoj. Cal' gi opinias , ke la plea perfek lu daiil'ig3 
kursu estas la praktika uzado, gi fondi s Konstanlan cen
lrOll on la Esperanto-Domo en Arn ~1C "n , kie eiafJl estas 
c kallU l'kzerci la lingl" on kun alibndaj s:Jlu idcimoj . 

Mi: Kian kulturprograll1on havas hl lnlt',r.laci" Ce
I.nstit.ulo de Esperanto? 

Si: La prograrno de Ia lnlern acia Ce-:nstituto estas 
cd ukado de instruistoj kaj per lio 13 disvasli gado de la 
lingvo mern , kOlllpreneble ne kiel celo, sed kiel uo al la 
tuta Esperantistaro. Kaj guste tio estas la deslino de la 
Esperanto-Dolflo , cn Arnbem, ke gi krom la perfektigado 
en la lingvo esltu l oků piO-I" in'lernaciaj konf<rrrll coj , 
kunwn 'Jj, k. t. p., laborantaj en liu direkto. kiu:l nia 
I.Jlovado HlellI sekvas. 

Mi : ' K ian gravecon ha vas la Inslilu'lo cn lOl inlerll a 
solidigo de ]a Illovado? 

.~ i: 1,(1 Ce-metod ".i kursoj sukcesis veki [>l'OfulIJan 
kaj llauran ",illdonon , kiu yideble kontribuas al la pii for
li go de niaj ol'ganizajoj. 

Mi: Cu la agado de lil Instiluto fenkon~as gellel'
"lan si llJpalion kaj , se ne, per kio vi pOVU ti lJ1oli"i 1.1 

kaihojn de la aut.ipalio ~) 
Si: De la Esperanla publik!) la lnslilulv spertas 

grandan silllpativn, kaj de la ne-EspenlTlta publiko ce 
pIi grandan. Jes, ni spertas ankau antipab'JII Cll kelkaj 

Y. 'Márton 
TJtolblldo 

gvidantaj fondoj, malgrall la ókulfrapa fakto , ke la plej 
g'J:avaj personoj de la Esperanta mondo gin subtenas kiel 
konsilanfuj. Ne konsciante pri ia malutilo, kjun la Jnsti-t-
u~ kau~as al la movado. ni povas trovi l~ kauzon nur 



Hugo Vi ctór ~\~' 

Si ' lasis j am la suojn, SL la capelon i~is, 
sidanta en la , junkoj kun duonnudaj g.amboj : 
mi kred:is vidi nimfon, kiam . mi tíc. Pasis, 
kaj díris: II CU ' vi voLas ~lIDiri cn la kampoj? «' 

Si min rigara;s long-oper ci rigard' incit!l, 
lasta 11clpaj' de l' beláj, ki'Uj venkigas dff ni ; 
kaj diris mi: II CU volar;; - " jen, mOllať . amin vita 
Ou volas vi sub "arboj p:rofundaj kune veLli?« 

't . . "-. 

Si visis la piedojn sur La herooza Bordio ; 
si bela, si ludema rigardls min refoje, 
kajtiatn klinis sin al pIi 1I1édiťa ágordo ... 
lI-a! Kiel ~n arbaro l a Qirdoj kantis goje ! 
rl' .! ' ! 

K:i~l Ia ~kVO milde " moduii~ lababllonl 
Mi vidis -lll m,i veni, eu. verdaj kanoj hirtaj ; 
feIican, frenezetan, sovagan, la knabinon 
ridantan, brilokule, tra siaj haroj flirtaj'. " 

EI la fl'anca : 'G, ·Wari.nghien, 

C.a faJnJ-o 
Rubén .Dado 

F-eJiCá esms arbo, kin' pl'eskau ~e senms, ' 
kaj pIi - la ston': laalmola, pri senť . tute se,nscÍa ' 
~ neniu doloro ol vivo pli turmeruas, , 

, nenlo - pIicagrena ()l la vivo konscía. 

Sciado pri y,enio kaj vagado sen {'Orlo, 
terur' esti eStÍilta, kaj ,estonta terur' ... , 
timego PZ:9 1 ~rteco pá la. il1'ol'gaiía mOl'to, 
sufero pro la vivo, pro ombro, promalpnr'" 

pro !to lqonnÁ ne konas Dek, divenas, 
pro ľ tombo 'Jdu, ciam enatendaď, malplenas, 

, pTO Ia nesci', de 'kie venaS 
ni kaj kien ni iras. ', ' I 

Jen la -se:Óko'kpata k~ueleoo, • 
J1Jn kialo de, la homsiIfer; I 
ltikolti],o ' lran.eas spikojn ,peza:in 
:[vazaú cigljokol<>:Jn kun kruel'. ' 

Jam delonge cíUJ ni j a scias 
La aspekton ,de l' augusta karrip l:' 
Kunligitaj garlwj ag-onias 

, Kusas janl sur ili morto-stamp'. ' 
, ." 

Poste kvazaiíál cerkejQ óni , 
l1in veturigas pot drasad~. . 
La veturig.,jgto:-d~ákon~ .~" .'~' 
Memórkantégrakas qum pasad;: 

Tie oni ilinzorge m:eta~ B 

Sur la teroll kun trank'vila kol", 
Kaj -el~t8.s élIa kOl'p<oj etaj J . 
La ,malgrand,ajn9st,?jn kun ferv·ár' . 

K<.Ij neniy. ·jar ,pri,tio 'pe,nsas, , 
Keec bavas 1{arnon la pajler' ! . .. 
KaniBalo muelej ' 'komencas ., 
MaCi ,la ostetojn kun krue1'. 

K:~j el la fal'ono . oni, faraspaston, " 
Bakas lJongustaJo jh sen Iliode]." . , . 
Ekgermádas' tiam 'seňprókrasl<e \\" 
Eu stomak' veneno dtl koter'. 
.' . .i·,'··-

La sekalturmentb ' igaa krusto, 
La hudec: rik:olta: , -;- panmolaj', 
Posť mangado de la pajlokarn' b~ngusf.a 

',.6 Ell ni germe Kl'eskos la sovag!. 

Kaj Kru~lg, lZrimok8.f freJle'Zo 
Sjblos, super laaiítuna ' ter ' . , ' ,. 
Car trancadis oni spikojn pe.zajn 
Kvazau cignokolojn fu kruel,'. 





:. 

Ec ~ turnigo,S Ia'kap' el\,la alto, ': 
CiaÍn pIi supren _rapidpsen ~alto, " 
'Banu en ora simlum' ta ariimon, ~ 
():~u plenspire la sferanpilgrim9n. 

Sciu:' eterone la flugone dafu.os, 
Baldaň stJr ' teI'9 . ja rec 'vi kaur>os, 

. Kaňros en koť kun ·rompita flugilo, 
Pl~na -jesvena, nevol a hutnilo. 

Sed nim anta.1en' sen varia oerbumo, 
En la. soobrilon kaj al 1a: cstellumo, 
por ke et.erne v,lbradu eD kom < 

Pri la etera f1ug~d ~ la memol'O . 

. ,:!I928 '. 



E speranta "'el p a:roí" 

. . Ki~ eu 1902. la holanda pioniro Dreves UiUetdijk 
el~onissi~l.ynuan ler~oIibr~n Esperantan, li instruls al 
.I!ll, ke. eOlru,D eslas· elp~o~ita kiel la holanda ce, .t. c. 
. kiel la é eu ' égalitl ; kaj o. éiam kiel 00. Li faris tion 
'tule ne arhitre, sed li instruis, kion al li antaiíe instrllis 
'1a írat;l(;a lernolibrQ, de Esp-o,k.ompilit,\ ,de De Beaufi·ont. 
, . Neniu en mja .limdo sciis tiam, ke lau ' la Fundam
elito ekzistas ne nu~ ti~j é kaj ó, sed ankaií la ma1longaj 
e kaj o. Car' la ' Fundamento klare diras: 

e sOJ;las kiele' eu la germána lingvo, 
,o sonas kiel o €n la geI'luana liDgvo. 

. Mi > donas ekzemplojn, kře la Fundamento tion ne· 
Caria : ..•. . 

. .. 
Noto: Bone konante 1a eiparolmanieron de :Bagby, 

mi devas korekti, ke li ne parolas bélé kaj éléganté, sed 
Mle . kaj elegante. Tio estas li prononcas tire 6iun akcentan 
voka1on, kiuu se"k~as vokaló, au pIi ol unukonsonanto, 
ciujn aliain vokalojn li prononcas mallonge. Li do wras: 
amanto, amálo, granda, gráda, péti, penti,k6ro, kordo 
ktp. Kaj lau mia opinio, je tiu prononcmanier-o oni 
povas redukt.i ciujn okcidenteiíropajnprqnonoojn. Nur 
mia, viu ,' ktp. , tiu, tio, tia, ia ktp., unu, ..super, apud 

. ktp. kaj ili luvas mallongan akcentan vokalon. Sole la 
finnoj' akcentas tire ankau ilin. . 

. L aú mia opinio praktiTce laplimulto j:am decidill. 
Oni devus soje fiksi ci tiun praktikon en oficiala,j 
reguloj 

K. Kalocsay: 

.Lic i, darfi, durfi 
e sOl~ás liel e~ tu ' german:i.j vortoj : . . den, d:nn, Eu ci tiupolemiko ' nia legantaro divídi~is endu 
o sonas kiel . cu 1a germanaj ,,-ortoj .: tot, "Wort . partiojn . La UnII partio partoprenas en la diskuto, skrib-
De Beaufront, kiel vera kasemulo, si len tis pri Ia anle artikolet,Qjn por au kontraú , la alia partio - ne 

' mallongaj 'oe kaj o J de1Hlkaj Wort). La sekvQ esti8, ke m]a5 legi pIu pri ci tiu terno. 
la ' ho]an~aj esperantis\oj uzis en .. la· unuaj, kongreso] nur J)OI' nc indigni ci lastan partion, ni , finas .ntU) 1~ 
la' longájn:, klaraju ' :yoka1ojn , :' k~r tial ' moké eštisnomaláj tliskntOll. Kaj ni ne publikos lauvorte la ensenditajti ' 
la 10Ilgt'okaluloj. artikoletĎjn kaj ankau sro Totsche,. la iniciatinto de 1a 

".: R'l\.e!Jlnte .· hejf\len, : ili ,ru'kontis: ke ekzistas ankaú diskuto, rezigm.s pri sia rajto de ferma paroló. Anstatau 
):n:al~longaf·. e lfaj o,t~,kaj, la ,'e1par?Ió tuj . ioni! sán~i~is . , li fa:ros·.nun la· resumon ' mi, havante je tio iom da rajto. 
Anštataú ;' .. ,' - ' . ..- Car propre mi estas kulpa pri la tuta kverelo, mi uzis 

"' »Ni- ~stás Oó.móf kaj éspéi'antist6j «, ilí komencis ~ri: unuafoje la radikon líc en 'mia Dantetraduko, skribante : 
»Ni"' estas "h6mQj kaj espérantistoj .« licas kio pl.acon vekas. 
Sendube, tio soriis plielegante. El h kelkvortaj a1paroloj alsenditaj estul11enciataj ~ ' 
Sedkio okazis poste? tiuj de sinjorino R e/mi Dresen, si~joro Jansson, sinjoio 
Venis novaj kaserriuloj , seti i1i laboris tute male. IIi DUllcan, sinjoro Christaller, Jau kiu) ne necesas nóva 

eldonis lern?ljbrojn ~ k.~ instrU~~ , k~ e F~j ? ci~m SOOM vorLo, car rajtihavas tute ' la saman signi:fon. Sinjoro . 
mruklareJ<:aJ maUorrge. í\:penaú trovls tmJ ' lIbro] lernant~ ButLéI" deťcndas la vorton datli , ~ar ~i jam estis ofte 
ojn, tU}, komenci~i~ grandaj Ilisputoj ~aj polemikoj pri IIzata. Sjnjoro . Thom son proponas la vorton lasigi, kiu, 
la vera elparolll .de ci tiuj "ókaloj, kaj ·bedau.rinde, la lau li" havas tute 1a saman signifoo, cu lasi signifas ne 

. esperantisto} estis divjditaj en, du partojn; . sed plej . malhelpi, do se oni diras: mi lasis lin paroli, oni povas 
'Strailge' estas. .ke la <l.isputantój kajpolemikuloj tule ne diri ankařl : li lasigi.$ parali, aii li allasi~is paroli. nu nii 
parolas·· pri la Fundamento kaj precipe· la anoj de la lasigas fumi~) La respondo estas : Ne sinjoro, vi ne las-
ma110ngaje, kaj o silentas pri ~i. La 1aste nomitaj citas igus furni . (io, eble la ceesto de swjoriooj; ma1belpas ke 
kiél regulo7/. nUi', , ~e por unu ,. /itero UllU sono. Kaj ili vi fumu) : aú vi ne allasigas tumí (vi ne le,~e rajtus 
f;rrigas fana.tikaj, ' kon8amnante ciuJ;l 'elparoloo, .en kiu fumí» Sinjoro Bennefimnn defendas durti (au daru) , · 
trovi~as l;i vokaloj é kaj 6. dirantť ~in ne .sole germana, sed ~ermanarádiko. kaj 

Ank"aií ,}a verkinto de kritiko pri mia' lernolibro (kiu rťfutante ~ial1 maIbonsonecon (parfumo, vado, turro 
;. uuzas mm per tio, j,e la »riepra mal~ustajo « de miaj . ktp.) Li diras inter aHaj: 
,,'elparolprmoipoj ·»konuukos a1 plía kÍ)nfuzi~o«r: parolas . ~ Siríjoro ' Grosjean-Maupin ma1aprohas du klarajn 

nUl' pri lá regulo-: !lnu sono - unu litero (cetere· nenie . tendenw jn en la nuna lingva evoluo {vidu sube). Pri ília ' 
trovebla en la FundaInento), sed pri la veraj elparolreg- utilo, aií neutilQoni kompreneble povas bavi diferencajn 
uloj, fiksj4j de Zamenbof, ' li . .tute silentas: ' opinioju. Sedkontraiíbatali , nov~ vorton p~l' Já argum-' 

% ,- Citjntb:či ti urt ekzemploU: pri kiitikado mi turnas ento, lie Zan:lenhof nc uiis ' ~in , 'lio la:jnas al "mi neaprol>-
. ~ mm ' a1 la A"kademio kaj demandas: ' mdli. La majst.ro ne fjnverkis la Imgvon. Jam hodiaú 

Kies devo estas line lihi regulojni:lifinitajn 'pri la . ni uzasvortojn kaj formojn. kiujn -Ir ne )(00i8. La mod-
~{llpal'oI6 d~ Esferan~? por siléptigi la' disputon? . ' . esta geniulo ni farj~u a1 . ni llngra idolo.' '-. Ankau III, 

. ' .''''.' Se' tio estas 1a" děvo ' de h Akademío, ~i 15el eble ' citita· eldire -de Nyleil Aajnas al mi ' netraía.:' KoI4raue ~ : 
pJej hald aú pensu . pri euketo, por ke ,oni sciu, kie oni vorto, kit. estas specíalajo de certa llngvo', povas esti tre 
devas uzi longajn kaj ma1lo~ajn' e kaj o, sed gineniun .' utila 'por Esperanto ; car per ~i ni pllricigas nian lingvon 
~k:zilll el ii~Lbat SOOQj, Ca 'u la FWld~entoiliěiujď en maniero t,utc,_ ilaturaal éi, d:qm ,ke la naciaj lingvoj 
euistas.Kiel " L. ~ K'.é mi 'v onsilíJ~e oni ,~ .. riIate " ; -tiukaz-e . d'evas. akc~ti fremdvorton,~u rezigIiÍ" pri la .'eS- ' 
sebu la ,~kzemplon de ruaj plej 'honaj oratol'oj ': Privat, primo, Cetere ni jam iras tiun vójón; memoru pri: 
Baghy kaj Ce, kiuj en la . praktiko .par:olas bélé kaj slojdo, knuw, lagero, lunti, aprezi, klepli', pimpa, minjona 
&~anté. kaj multaj aliaj. -: La fakto ke,;m .,.)'.ortaro de Esperanto·' 

... N hayas~.ltarakteron prefereromanan, ne p~edas ,ltontraťi sed 
malfaci1 pOl' eD.k.ooduko '" de alillngvaj J;:adikoj, por ke pIi alta 

gradů de intéroacieco estu ,atin.gata« " 
' lrFine" mi ~rmesas :al mi, diripli l lj. ,.afero mian 
opioion_ ,. Mi . antaiíť- di8kutistin kun du akademianoj, 
kiuj min koosertta&«. 



.Éstas ídaraJ tendenc{)J en ia nunaEsp-a Iiteraiuro, 
pii sobtile distinginociojn kaj anstataůigi longajn esprÍIh
ojn per mallongaj (oficiala enkonduko de mis-, uzado 
de -enda, gambo, murdi ktp. , resp. la apero de vortoj, 
kiel: povra, descendi ktp.) . Tiel ankau la , germanaj 
vortoj durfell kaj miissen ne piu povas estí . tradukataj 
per unu vorto (devi) , pro dan~ero de konfuzo inter tiuj 
du tute diferencaj, tre oftaj kaj gravaj nocioj (precipe 
ce 1a uz(> en jurscienco). La formoj: estas perm esite , 
havj ln rajton, ha, i la permeson, rajte povi k. a. parte 
preterlrafas lá ~llst.an sencon, parte estas nepersonaj 
esprimoj , kaj ciuj estus longaj. (Telegrafa stilo ne estas 
rigardend'l kiel )) ekskluzive deviga rnodelo « por nia 1ingvo; 
seJ kiu ne konsentas, ke 1a lakoneco de 1a angla Iingvo 
minimurne ne es tas mal'avanlago?) Lici ne taugas, car 
gi estas nepersone uzata en la fontlingvo. - Durli estas 
rnaUonga, klara, persone uzehla. Ci kunigas Ia StlOCOn de 
haví la mjlon (setI ne en abso1ute jurista senco) kun 
hovi la permcsoll (sen ke es tas necese, ke liu peTmesa 
por ci tiu kalO es tas petita au donita) ... Precipe por 
sengenaj , farniliaj frazoj (Panjo, cu mi dudas preni) la 
vorto úurli sajnas tré tauga. La rigora stilo, ekzernple 
en la legaro, povus uzi ankall haví la rajlon , ca~' tíe 
lenws dekti v,; pri »}1ovo pravigita de le~o au moro (. 

») Mi ne estas amiko de nOI'aj vortoj ; lioo konstalos 
legantoj de miaj verkoj . Seel mi e;;las amiko de disciplino 
kaj ti al rlli tnj subi~as al oIiciala decielo. Sed gis tiam 
mi Jdendos mian nepran kunvinkigon kaj konsilos: 
Neni:lm lici , aft simila surogalo , sed neprc nUl" durfi. :, 

MalgraG mia ,decido: arangi mallonge ci tiun Dis
kuton, mi citis trl' detale la opinion de sinjora nen
nemann, por doni lokon ankai.'t al pledo por durli. Spd 
nun, ni rigardu sisteme la aferoIi. 

Evidente, ke devi nepovas anstataiíi la vorton, kiun 
ni sercas. Neniu devos fari cion, kio es las permesala . 
Kaj ne cio estas permesata, kinn eble, pro la devigaj 
cirkonstancoj, oni . devas fari. Same pri povi. Vane estas ' 
permesate fumi, oni ne povas fumi ne havan!e tabakon. 

Hajli estas pIi parenca al la sercata vorto, sed ne 
tule identa. Ll! rajto dependas de la lego, de la motoj , 
do estas io pIi alta, dum la perm eso povas dependide 
persona kaprico, eble tute kontraua al la lego, moro, 
juslo. Ciu infuno raj/os li bere moÝigi, sed severa hu 
malbona edukisto povas tion malpermesi al ili. 

Tamen, estas vere, ke tia rigora distíngo inter la du 
nocioj nul' rnalofte estas necesa, plej ofte oni pavas uzi 
1a vorton rajti. Sed kelkfoje , precipe en la poezio, oni 
sentas la mankon de tute preciza vorto. 

Kaj , laú mia opinio, por lici pledas guste ' tio, kion 
la plimulto de la diskutantoj konelamnis en gi, t. e.gia 
nepersona uzo. Pl'O multaj konsideroj ~slas tre utile, 
precipe en la poezio, so la lingvo havas du formojn por 
la sama nocio' : unn .nepersone, kaj linu persone uzatan. 
Ti'Ů formoj jam ekústas en la lingvo: mi povfls kaj 
es tas éble (eblas) al mi; mi bewnas kaj necesas al. mi; 
mi sllkC(!S(Js kaj prospcras al mi; mí havás ,kaj aparlenas 
al mi,' mi ne havas k~j mankas al mi. ,Nu, car rajti plej ofte 
estas uzebla por sigrii: eslas permesale, ni havus Ia du 
formojn : mi rajtas kaj liol1s al mi. Krome licinin helpus 
en tiuj okazoj, kiarn .rajti ne taugas. 

, La nepersona uzo tute nepezigas la uzon de lici. 
·.Al mi, al li, al olii ja estas ofteellaseblaj sen la . dangero 
de miskompreno. Ekzemple: C~ ctie ne licas fumi. Panjo, 
cu licas preni? 

Sinjoro Thomson diras ke Jici lin memorigas pri la 
angIa vorto líce (pedíko), k'Ů , audante lici li 'imagas 
homon, kiu sercas su;r si »etan malpuran bestetou«. Sed 

iaprononco _ de i~oe Ja.,... estas tej" dum ta angí; vótto 
jura lícit (lisit) havas precize li! sencon de licás. 

Per tio IÍli finas la Diskuton. Kiel mi diris,sID]oro 
Totsohe rezignis pri .la publikigo desia tre verve skril:iita 
ťermparolo. Cetere, lau mia opinio, li ne ' agis tré , opor- . 
tune, atakante la vorton darfi. Plej bOlla propagando por ' 
vorto ,estas : ataki gin. Mi bone memoras pri ta. Eikst(rm
ema batalo, kiun la Lingvo lnlerl1oc;a gvidis en la 
antaúmiJitaj tempoj kontraů la neologa vorto heziti. La 
rezulto estis, ke ciu ekkonis la vortou, kaj , ankai.'t UZlS 

gin, sentante ~ian necesqn. La vorto .heziti, tiel bele mat
uri~is por la oficiala akoepto. Mi vere ne scias, cu Totsche 
ne faris nun rnalgrauvblan propagandon por la , vorto 
clarfi, kiun li intencis ekstermi. el la lingvo. 

Kiu venkos el la du vor~oj - neniu povas antaúdiri. 
Eble ambau. Certe la própagám;lo por durli ne hélpas al 
la formo durli-dorfj, care.8 Se, kiel , sro Bennemann 
;lkcentas, ili eštas samdevenaj, (amen ili estas du formoj. 
Kaj mi mernOTas, ke mi ciam evitis uzi la vorlojn kon
keri-konkiri, ne scian:te, ~iuelili oficialitos. 

Mi pledas por r.ajti ,'kaj lici. :" 
K. Kaloes.lY. 

ANDRJ~ TllÉRTYE (Andre Teriv), romanverkisto, 
recenzisto kaj gramatikisto, kiu, de postla morto de Paul 
Souday (.Pol' Sude) okppas. la enviindan postenon de 
literatura kritikistoen 1<1, j urné!lo »De Temps « ,(La Tempo) , 
puhliklgis libron pri ta milito, kun 1a titolo »)Nir;re lťaj 
Orflave«.Oin oni kt>nsiéleras la plej bona verko de ľ 
alj.toroi .au almen!lú la plej , atentipda, pro la . pacienco, 
kun kio Sro Thérivé gin skrihi{l, 'pro 1a zorgo, kun kiu 
li apeÍ-igis én tre diverstenQencaj revuoj la céfajn capit
rojn de ' sia Jihlo, kaj finl) pro la int~nco -deklarita en, 
sia antaiiparolo: »Mi dezirus e3ti skril;>inta, sen fikeio, 
sed 'ne sen arto, la '_ historion de la ' militísta vivo inter 
19l,a kaj '1920 .é.- periodo sufice .metÚorinda, dum kiu 
ln homaj mizeroj havis pIi da akcepto kaj. da koloro ol 
kdtirťle. Cetere nii půvas díri, ke 'pluraj kamaradoj, kiuj 

. mortis. heredigis almi til.ln ,skribendan).ibron «., . 
JeH alta arribicio, ' kiun Sro Thétive ',sajnas tamen 

ne esti b·afinta. Sendube, liaj - rakontoj estas netliniaj, la 
,rrisk:iboj kon~izaj I!.aj reliéf aj , la li_n~vó 'J viv~lena kaj 
elvoklva, malph nanála ol ,é.n la anta,:!aJ ",erko). Sed la 
impreso :tarata de la "libro ,tute ne respondas al la grave
geco kaj tragiko de la terno. Oni , legas ,g~ sen enuO, 
o1'te ec kun plezuro ; oni plurfoje úde~s p,ri gusta, psik-. 
ologia rirnarko, plka ironi~jo; sed ki~ ónifermas . la 
volumon, oni .konseryas ' el i tiuj raBi<lajma:lprof~daj 
skizoj seDton púg~no kaj man~9, Q~i ~avas la i~p~eson, 
ke la autoro pentns nm: sceno]n e1 me.zva1ora "IVO, nur 
penstJjn de I.nezkvalitaj animoj, n,ur agojn de mezbonaj , 
homoj, kaj montras ,~inimpÉes~blap.ur detiu" »medi~- . 
kreco;o; senbrilo," sen ;á:sprro aJ. ió ajn štipera, sen hedaiíro, 
sen adorv 'al io ajn ldtá. Nigra · kaj ol'flava; jen estas, laů 

> li, la koloroj Cle 'ln milito : ' sed tra lia lihro homojkaj 
~ a:íeroj aspektas unukQlore, I tede kaj malpure polv{)grizaj. '. 

La" ~i\'O pOl:' ·li estas ' ne : tre . in,tere!l'i spektaklo, IUwi'" li 
rigardas ' kUll indi:t;~rent;~ mieno, serCan~e nur .1<1, ,okazon 

. de sprita anekdoto au de elegante baJnt;t rakonto, zorg
aritenur,' ne trompi~i per 'ia ajó Aajno pri grandanim-' 

sed trovi ' sobe la li~ijan, mónotonan reaI~ . Tia, 



sinteiiado estas eble ť!"ll ' lerta, sed ' ne tre o favora al la 
vel;kádo ' de tlrasta ,kaj vivrica rotnano, Kaj kiam temas 
pri ávenluro' liel giganta, tiel tragika kaj tiel humana, 
kiel }a milí to, gi ~stas rekla kontraiísenco, 

.leJI kelkaj pagoj, trakiuj oni vidos kaj la kvalitojn 
de A, Thérive, ,kaj . liajn ' mankojn : 

. ' »,Sume, li estisprava, soldato Madal , kiam li diris , 
,:í)u~' midgi '-' la simplanimulojn: »Mi, mi ne scias, cu 

1)slas 'll1ilil0, .oni neniam anoncis gin al mi. « Nesciado 
dli ' lego' I1eniuu Pl·;rvigas; la legon tamen oni ,disas, kaj 
(mi afisls la: teneralan mobilizon. Tiun cetere duarauga 
solda.fo Marsa1 malmultt~ atentis, kousidenmte , ke jam de 
ou ja:roj li simas en la kazerno. Sed la llIilito ? La milito 

' kůnigis sin nur per 'tlllidiroj, kaj poste per sia efektiva 
eeestado. Cio ci estas sufice nekorekta. 

I:.a 3-an de Aiígusto 191 ll, je le horo de l' VeSplJl'
gamelo, Mádal profitis la ma1órdon por viziti en la 
regimcnti,l malsanulejo slan arnikou Garsen, ' kiu flegis 
tie sian artik-tordon. Kaj tiu pacaspekta malsanlllo diris 
al li kvieté: . »La servsoldato de l' cefkuracisto eliris en 
la urbon. .Ta, sajuas, ke tio estas afisita ce la urbdolllo, 
por la civiluloj : depeso .. ; · .:-. ' N1.l, bone! Tio promesas 
igi kurióz.a.« Ce tin- vorto alvenis soldato Fevr, malsan
ulisto, kiu diris per_ mokmalica tono: »Ili ne scias , kiaj 
cstas la germanoj. Kian malprosperon oni spertos 1'« 

Kaj , pripensinte; li ' rudonis: »Cetere, se oni estas 
fivenkita, tio estos ec pIi bona. Oar; se oni venkus, lio 
estus: la triumfo de l' militisl11<)": Poincare, ' Barthou kaj 
ties bando. La vivo ne pIu estus eltenebla. « Marsal kaj 
Garsen ne prolestis . kontrau tiuj belaj paroloj , sed 1a 
unua respondis: »Vi estas malica; ke vi zorgas pri la 
vivo ce por poste ... " La vivo... Li estis ja dudek
trijara, kaj nt:< sentis sin sirmita ec per B.llgkruca brak
bendo aú per'. artiktordita pi.edo. Fevr, pIi kaj pIi cinika, 
diris al li: }} O~jo, mi vin gratulas, . jen vi estas inter la 
.gladiatoroj ! « Dume, la miIito ne estis pIi oficiale sci-
igita al la militistoj.. _ 

.. ' Ce la tagraporto, ne estis pIi da sciigoj ol kutime, 
hom listo .da promocioj kaj disponoj. La kolonelo 
remeDJorig~s al la viroj , la preskribojn de la higiena 
servo' : nenianl trink~ suspekteblan akvon, kaj nul' modere 
uzi la Loren' ajn prunojn, nomitajn »qnetsches« (kúeé). 
Lil ceJadjudanto1 Píon, komisiita .. por la logilaro, es tas 
transigita alla 12-a roto. -La latÍndma etato. de la rezerv
istoj plenumintaj la metion de cementistoestos starigata 
gis la 5a de Augllsto, malene.Posta 'servo: la suboficiroj 
leteristoj devl?s forporti la leterojn antau la 6a ves pere « ••. 
La anstatai:íanto legis . tiel malbonekaj tiel rapide, kiel 
kutime, kaj oni . pensis ,prllcipeal 'la forfermo de ' la 
kantipoj. . 

Sed anstatai:í disi~i, la kvadratarangita trupo kunigis 
kiel homamaso. Kapiťaho Herlan c"ldiris . kelkajn vortojn, 
hezitante. Li estis ruga, Ii sajnis precipetedita oratoraCi. 
Oni aiídi~: -».Kaj ankaií, amikoj, kiarn ni aiídosla kan
onon. ;. la veran kaDonon. ' .. la ' sonon de l' kanono, ni 
dirosa1 , ni, k~ Cifoje tio ne estas literaturajo. »Li a1donis: 
»Cetere la operaci oj irastre bone, ni hayas klaregan 
super,~con denombrh, kajestas verSajne, ke la regimento, 
ap~rte.1!,anta ana moveblaj.defen'dtrupoj de la fort~urbo, 

' estos komisiita por subteni lil: ata,Ictr:upojn kaj forpllsi la 
prusojn je lil- postaj,o! AJ.rnenaií, '; <?ňi amuzÍgos iom. · Ni 

. fartos_pli bone, ' olpjaj kamaradoj. de la -4a Bataliono, 
kiuj restadosďen la forlikajoj . .. Kaj nuri, miaj a:mikoj, 

,< tiuj ," 1iuj scipovas lom kantí; komencu tujkun mi la 
Marseljezon ! "._ ., 

e.stas s~oficiro · 

.. 

La Tilo cstls nova, la muzika e!lIO de r 7a Roto 
csti;; pridubebla. KeIkaj vocoj, viraj kaj falsaj, ekalti~is. 
Oiu, kasita posl la aliaj, kuragigis. La kapitano kantis 
klln funebra nJieoQ, la adjudanto blekis kun lllieno 
grlllnbla. 'Pn'shu Cillj konis la refrcnon, kiu laute bruis. 
Sed neniu konis ]a dllan strofQn. LI horo la:rnis, raiíka, 
lrf'rlJvt!ca, peóla rnistakte ptll' naivaj I'elaútitoj. Oni kom
CHci:; ridaci: la tuta b~'uo dissutigis. 

»-- La kl111lc)lJ deJ' Deiro , Dllll ! ekhiis la kapi.tano. 
Dl V,',dw, konladanlc .. • « Kvar alt kvin vocuj lin sekvis. 
Oni, siJigis SUl' la stupoj. oni fari" al si reciproke pus
balt1jn. ·Se.d, cm' oni ne po vis lall sia placu klmli la veran 
repl'r l.uaron de soldato, oni ekenuis. NeniaJU uni vidís 
lagrapol'ton tiel finigi. La · disciplino sanceligis, sed tio 
e.sti" ma1gajellla kaj senverva licenco. Iu aperi inter du 
bar<tkoj kaj diris al unu el la kantantoj, monl:rante 
bOl:e10n: »~r enuci tíen, kviete, kv.iete. Jen botelo el la 
kantino de ľ itruoj. -" Neeble? - Tamen. La uloj de 
la 6a gin malfermis. « 

Ce la kantino de ľ kampadejo, kabano el lignaj 
tabuJoj eslis uzal:a de italaj terfosistoj, kiuj, jam de du 
tago;j , lasis b lokou malplena. La sarmo de la kelo re~
isGs de post du tagoj kaj du noktoj. Oi entenis cent 
bótdu.;n de absintu kaj mil lilrojn da ruga vino ... La 
roto Jandigis dOlil du minutoj . Restis kelkaj kapora1oj, 
k'llltantaj. snb la malgajaj okuloj de kapitano Herlan. 
Tiu ci subile lI altis, eklevis la sultrojn: »S u(ice, li diris. 
Disigll 1« 

Li ekvidis, forirante, soldaton Ma:rSal, kiun li honor
IgJS per dishela salD kaj seniluzia estimo: »Nu, li dids 
per trenakl VOCů, rlLl, MarSal! Kion vi pensas pri cio ci 
tro, roia amiko? - Nenion, kapilano I - Bonege. Oni 
dev/,s nenioll pensi. Bona 801dato, definitive ... « Li mal
próksimigis, kJiniginle, kun sia nepreciza ironia rideto. 
K aj li a.nkau, li ne parolis pri la milito ... 

. .. Kvar jarojn poste, kapitano Herlan esLis lokita 
jam d,! ioma tellÍpo in1.er la legendaj pcrsonoj; sinjoro 
Marsal estis bataliona adjudanto;, la Roto ne estis ~an
ginla sian numeron, kai de gi oni rekorus do au tri vir
ojn. Eu kola kaj mal puravilageto de Aisne (en), la dua 
dc Novembro 1918. alvenis, je sia mah-apida vico. De 
post pluraj lagoj, oni antaůeoiris tra tíuj vilagaéoj, forlas
itaj de l ' malamiko, ornarnitaj per belaj nigrabl:mkaj 
sllrskriboj. logitaj de plorblekantaj kampuloj , kíuj rakon
tis ]a vLindojn ricevitajn de sia kelo, de sia kokejo , kaj 
kiuj efektjye ricevis mrupli da kanonpafoj ol da piedbatoj 
sur ln postajon ... 

La helpoficiro lai:írajdis la flankon de la kolono, 
cirkuu la deka mat.ene. Marh} konis lín. Li dil'is :»10 
nova? - Jes; oni asertas, ke cio estos fínita je tag
mezo. Sed ne iakontu tion al la viroj !« 
, La viroj audis ankaií liun konsilon, kaj nc skandal

igis pro gi. IIi pensis precipe a1 la kantonroento, kiun 
oni eslis trovonta je tagmezo. Laukuti;me, ti estis aea : 
sen vino, sen virinoj, sen pajlo, sen akvo. Sed supozeble, 
io eksterordinua okazis, car la posttagmezo ' pasis en 
kompleta nenifarado. Oni dorrnacis, oni senverve babilis. 
Ohi rjpetis: »Mí: asertas, mi , ke gi estas finita jam de 
ILodiaú ITl <ltene1 « Aliaj respondadis: JEn Pa:rizo, ili tion 
sqias jam de, ok tagoj «. Kelkaj simple ~ díris: »Mi,esLas 
al mi Luté indiferentaj ta tago kaj la horo, se nur la 
miJito. gi estas vervete :finita ! ~ 

'" La rnorgai:íon ' vespere, oni . ltavis fiuo jurnaJojn per 
ciklisto. IIi enbavÍs la kondiéojn de . ľ ármistico, tra tri 
ko]onoj, kiel la rezultaton de l' Granda Premio en umg
champ (loDsan).~ · Madal, trovis, SUl' la placo kunigilan 
,'k' • • ,-. 

2 Fama eeva1Vetkurado en til1lloma bipodromo. 
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roton, al kiu malgranda leiítenanto legis mem gazeton. 
La trupo bjnis ~aiískulti; Precize kiám li alvenis, ~i <Iis
i~is,elm6ntrantc neniati senton, krom ke ~iu alpréniš 
mienon pIi malafablan. kieI liberaj homoj. 

»Nn, o~jo. vi volas la 'jurnalon? diris 1a ,malgranda 
leiítenanto aI MarSa], Finů ,de la milito f« Tiu ~i fanfar
onis por 1a lasta fojo: »- Milito? li diris , miJito ? 
Mi ne 'konas. Mi ne scias, ' ~u okazis milito. « 
, Kaj tiel , parolarite, li iom mensogis, ~ar co Marto 
1915 li ricevis oficiale ' glason da vino por prifesti la 
eniron de Rusoj cn ' Przemisl'on (Galicuj'O). 

G~ Waringhien , 

JAN TOOROP 
Ci tiu holanda artisto naski~is en 1858, sur Javo, 

de nOl'vega patro kaj j'avana patrino. Naujara li fciriris al 
Batavia kaj poste la , junulo ne pIu revidis siajn gepatr
ojn. Yedajna lÍo kauzis al li soleconkiu delikatígis 
lian sentovivQIl. Dekkvarjara li venis al Holando kaj la 
ceterajri knabjarojn li pasigis en Leiden kaj Delft sed 
ne multe lernis, nur desegnis ~ion kaj ciun. Li pentris 
sur pordojn kaj feneslrokovrilojn kaj faris grandajn 
lignokarbajn fantaziojn de Dante, 1a unua genio kiu ha vis 
influon sur lin. 

Kun granda peno la juna Toorop venis al la des
cgnoakademio en Amsterdam kaj baldau, al la akademi :l 
cn Bruxelles. Tie li vivis kaj laboris inle!' la popolo
maso. E1 la periodo 1883- 1884 dlltas li n' 'cefa koment;
laboro: La I'cspelcto ul la morLo .. La inlenco de la 
pontrist.) estis prezenti la impreson kiun la ,morto faras 
SUl' la kl'u,dajn Jaborislojn. Tíu verko Iflon ll'as jam la 
postan mistikecon. ' 

En la minregiolJo li, travj~is teni:rajn ribehnovadojn, 

La 

. 
" 

J. Toorop 

' pTi kiuj li pentris du for:timpresajn verkojn. En 1885 , 
li fondjs kUl~ kelkllj flao.landaj artistój la faman gmpon 
de ' la »dudek«. Samtempe lifiancigis kun irlandanil?-o 
kaj iris alLondon kie li skizis la mizerém 'de la kabanoj 
kaj laricecon de la vil;wj. · Tiul verkoj montras lian 
postan homamon kaj ribelernon. 

Post ,siaedzigo li iris < al la mam de kio li estis 
pasia amanto. EI liaj , tre pelaj,. verkoj, la »transporto 
de fiaista harko«" estas la 'plej , konata. Sed iom post iqm 
T. monttis -sian fanlazion fo en , simbolaj ' verkoj, ' la' ,plej 
tipaj ,'erkoj 'de T. Tiuj' ',verkoj, dekoracioj ' de ebenQ, 
montras fanta:tiún, kiu plezuras pri linioluao~aj něgiék~; 
lanle' Ia imiton de 1'ealeco, · sin turnas forde 'la: ciutágo 
kaj serCl!.s la internon de . la aferoj. . 

IIi estas ilustradoj de animstatoj. Toorop strePis, , Či ' 
lie wlua,'iée por , kolQuico kaj liniolu,do, kvan~am .: oni 
sentaS klare lá influon de 11a: já.vma .sango' en )ia bézono 
pri sitill101aj signoj kaj . la ' liitidan .legon pií ' la Íioma: 
korpo, kiu 'nur estas rimedo ' pol' '< la' animo, kies sentój 
~stas" simbolitaj per e111ró de la brakoj; afte ' similaj a:I 

tiuj de vajangpupój, ,kun kr~oj ,kiujllasas en selifin.ajn 
trcnajojnl ' , ': 

T. mul~e arhis IiI de~ésnon: ED' »La Tri Fiancinoj « 
li atingis laplej altan g1'adon. de sia, spirit;! evolÍlo, 
'kvankam la »Insiduloj«, kiu montras la hr~antan inter· 
non de lia estajo kaj la '»G:ardeno" de la Doloro« estas 
pli klaraj por ni. , ~ 

T. estas la plej mult.flanka artisto de Nederlando en 
1a lasta tempo: li donas mistikon, pOl'tretojn, natur:": 
studojn,alegorion kun magiaj kolorefektoj, kaj liniolek
niko. Li ne estas artisto unueca, estas samtempe itiipresi~ 
onisto, siinbdlisto kaj kubisto. Li estas virtuozo en javanaj 
artoj (kuprobato, vitrohruIo, emajlo1aboro). Li '"'ilustras 
libroju., akvafortas kaj gravuras; faras muzikon kaj filoz
ofas kaj teologas. Li estas la homo de la miniaturo kaj' 
de la grandega dekor a linio. La verkoj . de T. sajnas esti 
faritaj de tri diversaj homoj: Ja realisto , la koloristo 

La apostolo 

kaj la. fantaáulo, kiuj labo1'a8 :senbride ~is la limo de, Iii 
papero retenas iIin. " Nenia ,malfacilomalhelpas lín, l!i 
problcmoj nur ekzistas P9r ke, li solvu i11n. 

, Eu 18Q2 T. , faTis sian UĎuan multv310ran serion 
deportretoI kaj desegnis kélkajn konatajn knahinopor
tretojn, kiu tatnen pIi ""bone montris la psikon de la 
infimo; en kies viza~o vivas ankotilll ' ta paradizo kaj ·en 
kies senku.Jpeco Ii realigis la idealon.. . . 

T. k;onsideras la homonkiel la centron de cio.' La 
korpo est"s la resumo kaj la interpreto ,de ' la spirito: 

, Li ' esta5 psikologo-portretisto. Li aj personoj, estis ciam 
preskau tragikaj per la ' senfina batálo de la ,honio, en 
siaj vllr,koj H,esprřmis sim proprm kompaion al la homQ: 
preskaií cÍam per(lanta tiunbatalon. Liaj :fiig\u'oj estas 
ofte . romantikaj kun multaj Jluancoj, sed oft& klasikaj 
per simpleco. En 1900, T. trávivis malfacilan tempon de 
spirita evoluo. Pr~cipe per la in(luo de francaj ~rtistoj, 
li fa'ri~is katolíka 'cn , 1905. Jam de . 1883. tis '19?,~' on~ 
povas sekvi lian spiritan transťormi~on en liaj verkoj;' 
»Sono:i de Orgeno!<.» Dia Ekstazo« k .. t. p. La 'malkláran 

, mistikon mm li purigis en la konkr.eta simboliko de ' b 
katolikismo En ci tiu dua part~ de 'sia vivo .Tóo1'op,nur' 
pIi matu:rígj~ kielom povas tion Yldien , lia »M:inisto«, 



Sen la , konYerti~o de T. ni devus malhavi uandan 
par,torl de li aj pléj bonaj verkoj: »Brugge kun la kruc
portanta ~ristQ " la desegnoj de 1a monahinoj, bj de la 
sanganta 'Helgujo,la:' »Pilgrimo« en kiu oni trovas ' la pIi 
fortikall konstruon, pIi fortansintezon, per la influo de 
Ja moderna arkitekturo. La fantazio kaj la 'esprimdeziro 
kusas en 1<\ Unio, en Ia fama linio de Toorp , ciu linío 

' havas, 'propran vivon, estas fortika kaj peza, signo de 
forteco. La' majstro ne laboras per lumefektoj, nur per 
1a linio e,n kiun li metas tutan sian koron . Toorop eslas 
la genia simplisto 'de la linio. 

Sen la konvertigo de Toorop ni certe ne havus liajn 
plej , bonajn famajn portretojn, faritajn de 1892 gis lia ' 
'morto Laportretoj, plej ofte nigro sur blanko, eslas 
karakterizitaj per la linio ákcentanta la ' kpnturon de la 
kapu kontrai't la blanka fundo. Tiu linio servas por es~ 
primi la maldolGecon de la ostaro ' kontraií la Huanta 
tono de la .karno. En ci tiuj portretoj Toorop, lapsika 

, realisto donas la spiritan verop , la okuloj plenaj de kon
feso, la bUBOj vivantaj , la manoj atestas pri cio. Li mem 

~boristo J Toorop 

Qjris: »kclkloje la k~pó povas , mensogi, sed ]a lIla[loj 
neniaJll «. Tipa estas la maniero, per kiu la haroj eliras 
el 1a kraríio. La prezentado estas klasika, simpJa, senar
tifika. Liaj modeloj estis de ciuj karakteroj, Tiu tempo 
es tas allkaú rica per siulbolikaj desegnoj, klara pura 
si'TJholiko. }~j ne pIu pentris multe, sed' fa ci, lignokarb
<,jn desegnojn, ofte kun kel kaj koloroj . Liaj verkoj farigis 
tiam pIi simplaj kaj pIi strecitaj , en ili Toorop celklop-

, odis pri perfekteco"sankteco kaj 'elimino de Ciaólatcri,l, 
atingilil pel' la animo post longa batalo. 

Li fUfis muJlajn stuclojn sUl'.la sama telilO, chcllIplu 
cu ' J!JI\), kiel i1lllai:ístudon pormurpentrajo, li clesegnis 
siaju · f<lllJajn ap03tolrlfiglll'ojtl, kaj por di"el'saj pregejoj 
a'postoloskiiojn por fenestroj. 
_ Lil apoteozo de' la verkoj de T. C3tas ]ja la~ta: lia 
m,~wporlrétv, en kiu ]i levas siajn pregmtaj D, pelal1tajn 
.jl~nojn al Kristo, kies. kapů iriilda aperas ell ciela:rko. ' 

, . Li mortis en ' Rago., la 3-an de Marto 1928. Lat. 
mia .opinio li éslas Unu el laplej grandaj artistoj. 

. Thea Feldbruggl'. 
. ~ :;. " 

~ ,LA NEDERLANDA KONSTRUARTO 
.• , La neder~anda kons~rua!'l() éi~1l ba\.J:s. průprao kara.k

' \ť}J\on. Kie~postrest!Ijoj.Jl ?-L~astaj . mezepok~j jaroj ni tr<?'·
<tS ., ankol'aií laka(aktenzaJn )ltuparalD" tlomfrontonoJll, 
kiajn ni ofte admiris sur penlrajoj de 1l'lalnovaj hedt'r-
!andaj kaj . flandraj majstroj . . · . 
. Ne lHalpli tipa ě'stas la ligna fel!c3lrukad ro,blunke 

(~il f lavtf \tarbitá, kiusuprize kontrástasko'?trall ] abrilo~j , 
ki~j pro la veterin:fl,tiO JUalheli~iJ, lórj kiujn oni po~lc 
ofte kovris per mgra au ruga farbo. 

, La Renesanco eerte jnfluis -lá konstrl;larwn; sed oni 
:: k'ons~rvis .~~. mahll?v,. formo~ ,;de la. stllpara~QPto~16, 

Por 10 rojtoq.e 10 repr.odukto deJ, Toorop
blldoj nl donkosJafirmon Vor.t & Ta., Ilmster;dom. 

kval1kam elementoj de aliaj stil oj estas en ~i rimarkeblaj. 
Kiel :mtaue tiel ankaií nun Nederlandohavas sian 

propran stil on kaj sen troigo oni povas diri, .b de eL 
Ncderlando disvastigas nova renesanco en la konstruarto. 

La an"taiía jucento apenau. liveris interesan konstru
ajon; sud en la ,komenco de ci tiu jarcento oni starigas 
ce unu el la plej grand aj stratoj de Amsl~rd~m, la Borson 
lau. la pIano de ' la arkitekto Berlage. Cl hu konstruajo 
kauzis v~ran rev.olucion. Simpla, kun rektaj cefIinioj, gi 
ne . ?a\is senbezonajn orn:unajojn kaj , fran~ojn. La .turo 
leVlgas kvazaň traho, kaj tute supre pendas en libera 
spaco la granda .sonorilo, kiu ciudirektcu rememorigas, 
ke tempo eslas mono. 

Surprizon kaj tumulton estigis ci tiu konstrllajo, 
sed ankaň imilon. Berlage formis cirkau si skol on de 
junaJ artistoj, kiuj laň propra talento praktilcis liajn 
icleojn, Simplaj formoj , strecaj liníoj es tas la celo. La 
belecoD oui klopodas atingi per la tuto de la aspekto, 
om do-evitas la detalan ornamon de cie aliaj koloroj, de 
tiam Bangiganta direkto de linioj . 

Tiel regas ofte jen la horizontala linio, jen la verti
kala, laú la postulo de la cirkaiía urba aspekto. 

De post malnovaj . epokoj la briků estas la 
nacia materialo, akirita kaj formila el ]a slimo 
de la grand aj riveroj, kaj poste bakita ~is ruga koloro. 
Sublima estas ci tiu materialo laií teknika vidpunkto, sed 
same sublime la arkitektoj scias gin uzi laií artista vid
punkto. La malerialo fari~is la cefa rimedo por esprimi 
bel econ , tiel ke per si mcm oni ekuzis la materialojn 
pur tio ticl taiígajn : vitron kaj armitan betonon. 

El la pli junaj de la skolo de Berlage ni ('illl de 
Klel'ck, de Bazel, van del' Mey kaj Dudok. 

En la lastaj jaroj la preskau tro simp!; formo, kiu 
serCis belecon ekskluzive en la ludado de lirl'ioj , cedis 
10koD al intiOla' kunlaboro de arkitekto kaj skulptisto. 
La lasla kompletigas la verkoD de la konstruinlo per 
stilitaj grupoj au unuopaj figuroj ,best- kaj objcktl)Il~a. 
Illajoj. De tio estas sukce,a ekzemplo la DOlilO cle NaVlg
ado en Amsterdam , konstruita de J. M. v,m der Mey en 
kunl a.horo kun la sknlptistoj. H. A. ' van den Eynd(> kaj 
H. Krop. 

Plue ni nomas ankorau la arkitekton .B. van Heij
nlngen, kiu kl'eis la ci tíc montratan pregejon. 1:a arki!
ektl), kiu devis lahori kun nur modesta mon".10 penrs 
t'sprimi la esljmon por 1a religio en la kunslrtw de la 
pl'~gejo, 'st,)ranta cn populrica kvartalo. La prubleulU de 
la akustiko estas honege solvita. 

Ankar. 1.a uJ'k itcklo Krophollllr sin dedicis interalie 
al la konstruo de l110dernaj pregejoj scd krom tio li 
Krois aJjwjn bel.ajn konslruajojn el kiuj la bildo montras 
la urbdomon pOl' lavilag'l Noof'dl/)ijk,'rhout, hone elrnon-
1riganlan en 1a kal1lpara cirkafwjo. 

La Neclerlandano havas hejmallJan natUl'Ull , lid ke 
111J ekzislas ci tié la grandaj kO!Hunaj ._eta~konslru~jf)j , k!a~ 
lIlulLope est<is eu Ja ckst?rlandll , kaj kle r~u!taJ .Il)g~J()~ 
lrovigas ktrne. Tal1leu 0111 celas en la laslaJ ]aToJ allng) 
plisimpligon de la logeja tipo. Pro tio ni povas dlspartigi 
)a logejkonstrlloU de unllIam~liaj dOlUoj, etaglQtejoj . k~ 
pJ'Opra ponlo 'ce la slrato kaj plue 1a ankorat1 ~al.o:ftllJn 
multfarniliaju kůnstruajojn, kun unu komuna ~DlreJo. Sed 
.. juj la.staj ek7.ist.as t is nun . nu'r e";l 1a luksa bpo. Cal: ~ 
UDila grupo apartenas Rl 1;\ pleJIIlul\.o , b neder-landaJ 
ul'boJ ~a~'a~ genrrale. ~.alaltaJl .aspe~ton, .." 

Cl tiUl unuťanuJ.aJ dOJIIOJ Sl~Vlce P(II'3S estt :dlVlr1at~1 
jene : .1) komplél{sa. kODstl'UO, káJ2) 1a solstaraJ domoJ, 

. at1 cn harmonia uoueco kun la kvark,] ;, cixkailajo, aú 
tute uremstaraj, klel en la kamparo. 

. N.c nUL' al lij. domoj "mem .oni donas atenton, sed 
an}u(ií al la loko kaj karaktero en ilia interrilato. Tial 1;(1 
novaj kvartaloj en la ned~~landaj utboj havas lta:~oni:m 
aspektort, pri kies efektJYl~o zorgas :.beleckomlSlOllO)«, 

, kOUlisii~j de 1~ magistr~to. .. ', : . . . ... 
Apud la kc:mstruo de loge)oJ kaj pregeJoJ Dl Ilgardu 

1iun pOl' . la publikaj konstruajoj, kaj ni vido~ ke tie 1a 
lIlodern:aj · ideoj sin montras plej aiidace: 

~3t . 



Malantall 1a vitraj · muroj de lil ti kune montrata 
fabriko, konstruata de Brinkman kaj van ·der Vlugt en 
Hotterdam, laboras aparatoj por sortil)]enti kaj paki ta
hakon, kafon kaj teon. Kle .estas gr~daj masinoj, tiu-
10ke la planko mankas , tiel ke esti~is cambregoj kun (]lIobra alte co Aern kaj lumo PQvas libere trapenetri. Tiel bni . sukcesis átingi ]a duan eelon : Reklamon . Precipe 
Ycsperr kontrau la malheJa .fono de la riokta cielo l a 
granda loma . bloko pcr . milo da 1ampoj katen as la 
okulojn. 

Dua ekzemplo de publika konstruajo ejtas la plena
era lernejo en Amsterdam, de in~eniero J. Duiker. La 
lasko, enJ asi kiel eble plej muite da aero kaj lumo, estas 
klaI9 plenumita . . La supra etago es tas pIi maHermita ol la mafsupra, pro la sunkusantaj dOITJOj Cirkaue. 

Ai1daea oni povas nomi 1a egan magazenon >l La 
Abel ujo« en RoUerdam: grand aj mursudacoj . el glazur
itaj flavaj brikoL tratrancitaj de longaj horizontalaj fen-estrokompleksoj. . 

Ankau 1a nova urbclomo en Hilversum , konstruita 
de Du,doll: estas bone~a ekzemplo por montri kio ' estas 
atjngebla per la kombmo de kolm'o kJin rektaj linioj. 

ůenerale kar~kterizaj ,por :la nc/va urbkonstruado 
estas : harmonia aspekto, lar~a arango lú\j be~eco en divido 
de spaco, per bone elektitaj altecdiferencoj , tie kaj ti e 
akcentittt de altaj turoj. 

TiaJ estas niaj urboj , sed la fremdulo kiu volas 
konatigi kun ili , venu ci tien, kaj vidu iiin sub niaj 
ciam sangi~antaj nuboj. Li ~uu 1a carmon de la verda 
aspekto <fe gardenurbo Den Haag , admiru la imponajn knn alojn de Amsterd{lm kaj sentu 1a viglan ne3o ~an vivon 
inter la altaj komercaj domoj de Rotterdam. 

Lai1 informoj de arkitekto B. Y~n Heyhingen : 
Gefrato] Bijleveld. 

'Jl 

Ciujn librojn, ricevitajn en du ,ekzempleroj, ni · rec
enzas. Unuope ricevitajn librojn ni nur mencias. - La 
recenzoj espnimas nul' la opinion de lá , recenzinto !,aj ne tiun de la reda,kcio. Pto tio . Za redakcio tTe vo lonte 
publikas interescijn kontrauopiniojn, koncerne kiun ajn. 
IJpeflilltan reéenzoll , - La libroj , . ci iie ntencialaj kaj 
recellzataj, estas haveblaj ce la librofako de nia eldone;o. 

- = - , 
. DR. -ING. Jt;UGEN WůSTER : INTERNATIONEc 

LE SPRACHNORMUNG DER TECHNIK, b:sonder in der 
Elektrotechnil< (internaeia: , JingvonOI:.migo cn la telrniko, 
pl'ecipe en Ta, ele~trotekniko.) Eldonis: klin la subteno 
d~ 1:\ )~k;ad~:mir. 1e~ B~'uw~~eťts : VDl-, Ver!ag.G .. M. B. H. Berlm NV,\ 7. 1i3;>. pa~oJ. Prezo, tO.e bllldlta. 20 1\1\-1. 

En tiu irnpofle ampleksa kaj impone ~isfunda · verko 
la aiHQfO . kun grandioza lingYosci~n.ca orjen~to siega,s 1a problemon . de ]a unueca, normlglta espnmaro de 1a 
te,kniko, pl'ecipe de laelcktr~tekniko. Montrjntc' Ia lllod
estajn 'kOl'lleneojn cirila t;l jnJ li serCas · la e.blojn, h\lL ki.új 
.oni. pOI'U$ .pli nÚ1Jtc disvolvi' la internaeian '.' tek~ 
~ikan , linevQPorUligOl'. D0n.i~,te sinoptikon', p~i la1500 
hngvo]' cle la Ůjro, : kun ,llllnnda. elcerpeco . h ekiatnenas · 
en ,Ua .ploj gr.a~aj naciuj lingioj. (an~l~, . getmana, fr<!;n.c1i , rusa, lfala, lllspma) 1a clementrdato,)lÍ mter 1a vortO] , la regulojn .de vorlkunl1)eto lau 1a di\'ersaj ,gratnatika:f karak
temJ de 1a vortelementoj,-la metodoJn de 1a vo~tderivo; 'la manierojn, lalt kiuj laorigina signifo (id~eformo) de
la esprÍl:noj ricevas , novan . senc~ per vortkombinanďo, au 
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per alprunto denova, speeia1igita signi:fo. Li de\ale 
monh"as ; ke la ideoformoj , en laokCidentaj ceflingvoj, 
estigis, lau sumprincipaj legoj. . . . 

·Montrintc la grandaD- neceson: de l <} liugvQI)or:r;nigo, 
kaj gian ' gran, d.angr ave.con. eu .. lateknik? lingvo, li esploras la ebloJl1 de ' Cl hu lingvQnOTl1l1go. La unuan gradon de ci lio li trovas eri . la in,terna, naeia · normigo : 
pUTaleligo kaj ordaclo de 1a n acilingvaj termino]. La dua grado . estus la internacia normigo; helpe de modetna j 
fremdvortoj, ml latinaj terminoj. Li eksplikas 1a m a:lhelp
ojn de ci tiuJ normi&oj: 1a -ku~iman , lingv?uz.on; ki~ kontrailstaras al .la reclproka egab go de , la s lgIlJfo] Kaj 
ideoformoj , ~aj la purisman . tendeneon, kiu, pro la kon
sideToj de lingva beJ.eco kaj pll granda memoreb!oi ' kon
truústaras al lÍt alpi'eno de frem daj vortoj: Tiel ' li venas ' 
neeviteble al 1a tria kaj plejpedekta grado de la normigo, 
al la alpreno 'de internacia helpa lingvo. 
. Detale li ~ploras la eblojri de la latina kaj angla 

ling\'oj kaj klace montras la malavantagojn de ilia a1-
preno. La elektota lingvo povas esti nur lingvo neutra 
kaj ankaú lingvo juna, pii plastika kaj ne tiom fins\am
pita kiel la naciaj Jingvoj. Tio estas: artefarita lingvo. 

Ll montras ecvidente; ke la plej granda malfaeilo 
estas la ellerno de la . {lna parqlado. Kaj lemi facilan , 
artefaritan lingvoll gis flua parolo, kaj krOlne lemi tri 
lingvojn gis flua lego, '. estas pii · ekonomie, ol lerni unu ' 
fremdan Jingvon gis flua paro19,' , 

Tre detalc li esploras la. artefaritajn lingvojn (Ido, 
Okcidental, Novial, Esperantó) kaj ;montras, ke neniu el iIi estas supera al Esperanto, cc, eble kun la escepto de 
Novial, ~iuj estas evidente rualsuperaj algi . Funde es
ploras la vOl'tkunmeton kaj vórtderivon en Esperanto, 
elcerpe montras giar. gisnunan uzo~ kaj disvastigon . Li 
pled:.s por 1;\ japana prop9no, 'taú kiu la normigitaj 
esperantaj tcrminojtekmkáj povus e3ti uzatajsammaniere, 
kiel la latinaj nomojde bestoj .kaj plantoj. Plej oportuna li t1'ovas ties komeneon en 1a eJektrotekniko,kies noeioj 
esta.s int{~rnacjaj kaj netaj , kaj :ki~ , kiel ' sola' fáko , j am 
poscd.,.s kOl'poraci.::n laborkapablan por ' internaci a lingvo
normigo ; en Germanio, Franoio, USODťI kaj Japanio 
'gllste lOl kond llkantoj de 1a elektrotekniko ekdisklltis post 
lilmilito la problemon de , la »planlingvo « en la tekniko. 

Cl tiu, sajne detala, konigo de 1a verko es tas tro malriea , ri !ate al la mUltflankaj ideoj , i nform oj , pri
traktoJ kaj eksplikC!.i , kiujn 1a libro enhavas . .. Oia propa~ 
gahda valoro estas vere netaksebla. Oin distingas plej serioza scicnca metódeco kaj altrange óbjektiva tono. . 
. Parolante -pri la Esperanta vortdeúvo, 1a mltoro 
konstatas' en gi certajll mankojn, li konstatas , . ke ce :la 
pluderiyo de VOl'toj kun uepleonasmaj nn,ajoj (var.mo, forto ,ktp.) oni renkontas malfaeilojn. Por helpi pri ci 
,jo, li prqpoDils ~ri novajn. su.~iksojn, kiu~ ce la I?ll:ldc!iv.o anslatai1us la eHalantan finalon. On (o), (jl (a) kaJ ~r (i) estusci tiu j sufiksoj. . . , . . Ci tíu , parCo de 1a libro estas lte ,instrua per tio, ke gi · klare moritras al ni , 'pri kio ni d evas atenti kaj helpi, 
sed la" solvo sajnas al mi' maIpli felica . La plej granda 
avantago d~ ]a. . Esperanta yertkunmcto estas ' gia . granda 

"spontaneco : lil akct:pto ae pur.e gramatikaj sufiksoj Í!lulte kompliklls k;ij sekYe malbeiligus la ' trunkon de la lingvo. 
Lau m ia opinio ci tiuj sldiksoj,. es ~as nepre eútcndaj. Om cic-vas sérCialiajn úmedojn por ~o1v.i. 1a probJemon, '[iel klare pJ:.ezen titan 4.e la ;futoro. , " 

.. Al mi sajnas . nepre ď~preterindá la ahá solvo, ' kii.W, 
1a 'llíloro . 11Jy,?c~as. (kaj .k~?n , ki~l ~kaií li akce~tas., :uz~s 
aDkaú~ la naClaJ . lmgvoJ),~ t. · e .. la ·uzo (}e- novay radlkOJ . 
0.0- : tW :! hora, aDslata (I sano-á, . termika anstat:al:l v.armo-a, 

Ym( ryctiJ, a 3J}llta~aň moyo-\Iu ktp .. Dek-kelkaj vortoj , \,Izataj sole' CIl la tt\kňika ~gYO, multe ď m3.lpli kOIllplikas la <lilJg"oh,. ol uD.u 'OO"'1l' sllfik O. . ~ . 
Cetece, tte " oť.te, . ec .ta . !J.ova radiko< ne , "estas tlite '" . i, eé~sá. Sanisto {isto a~ . sanoJekze~np~e, :~~řl m~a OP'!rn.o luie bonc 'povasanstat3:111 la vorton $an!tansto kaJ sarutara estas bone trad~kebla per ' sanista,' au san:isma. Sauíe: 

. prótťklisto, impresismo, impresisto : pov;as esfi tute ' sen
'l),1ÍskoÚlpl"enajespr~moj . por pl'otekcionii to,. im:pr:esio.nisme, 



im/prélitonist~,se la.ďHngvouzo ' donas ,alili iíitespektivan 
signifon; " . 

"'" ~ <:íe lil. verho-adjektivaj kunPletoj same mi ne .sentas 
' 1~ neeesonde 0.", c~r, la~ l:n~a opinio,l:iu verboadjektivo 
estas , verbo-!mbstanhvo-adJektlVo, do aúda propre estas 
aildo-a. /lilda . korneto d:ó estas ' /wme ~o ri!a/.an'ta 0.1 :afido. 
'Esta~ vere , ke (P'r0 la du sencoj de lafinajo a) gi povas 
estl ankaií korneto h:arakterizita pťl' aúdo, do preskaú 
audanta .kó:rneto, sed~ por eviti Ci tiundusencccon, pIi 
~portuna ~ujn'Us al ~i, uzi en Ja teknika lingvo por ci 
t!uduu sen co la suhkson iv . Same: anstataií pl'ezidanta 
sego (carr)c la sego prezidas) oni povasdiri: ' prezida 
sego (segode prezi4o) . . 
.... .. En roia ·téorio pri vortfarado mi 'konslatis, ke ce 
verba cefe~emento la ťliirikelemento estas aiI adverbo (paf
mllrdi; p'afe murdi), aií predikata atributo (rugpentl'i: 
pentri I:uga). Cl tiún atributon mi rigardas clam adjektiva. 
Do ; stonigi _. igi stona; statigi - igistata ; racii"i - 
i~i rada; sociigi ---.,. igi socia. (Per tio, en la ko.~luna 
i?ngvo, ~1Í p,ovas ~lari~i .c!ujn ebl~jojn. trovebla}n en ta 
hngvo" ďcar slo na Ja slgmfas ' ankau: /ťLU estas stono, do 
slonigi sigq:ifas ankaiíigi §tono.) Sekve marteladigi ' si.;
nifas , ig~ marte/aela, do igi brakterizita p:,r (aktiva JU 
pasiva) : mal'telado. Per tiu ci regu:o igas tute superfluaj la 
siifikSoj 0.1 k,aj i,. proponitaj'de laaotoro. Sed oni devas 
serci rimedon poresprimisendube igi o, kiam ·oni povus 
komprern igi a: . distingi inter igi ele/ctro kaj igi eleklra 
(elektrigí) .: .igi varmo kaj igi varma (varmigi) . Laií mia 
opinio ci líe estas du eblajoj.. I. (kiel mencias ankall 
la aMoro} , konservi .la a finajon, ditante ; elektl'oigi, var
moigi, au, alivorte, krai la nován sufikson oigi, .por signi 
ig!.o ;2. uú prepozicion starantan nul' antaú 'substantivo 
kiel prefikson (car gi ja vorllogike substantivigas la rad
ikon staruntan post si) ; tia prepozieio povas esti ekzem
pIe je. Oni '. do dirus; jevarmigi, j ee lektrigi. (Tamen la 
sufikso Oll 'tre bone taiígus ce la vortoj a::ido kaj konstanto. 
Per gi, el ci tiuj .du vortoj oni farus la vortojn acidono, 
kaj konstantorlo. Eble ili estas La ' du solaj vorloj, ce kiuj 
iliestas necesaj.Do ci tiu sufik50 ne estussufikso kom
une . uzat~, sed pseúdosufikso, kvazaú nova um, kiun en 
okazo de Jastaneceso povus U'zl lavortkreanto , farante 
per 'gi kvazaú, novajn ·radikojn. ) 

La du'senceoon de kupristo mi solvus per la du 
vortoj ;kuprolaboristo kaj kuprizisto. La sufikson íz mi 
uzúSen la senco proponita de Verax; apliki ion metie . 
al io. . 

S.ed estas ·ekster la kadro .. de mia recenzo, pIi multe 
okupiglpri ci tiu terno, kiu cetere e3tas nur tute mal
granda,' flaiika l'arto. de la' libro. Belajn .horojn. de serioza 
studaqo mi dankas al ci tiu verko, kiu per sia granda 
~gumentforto,.' certeestos efika en la r ondoj , ai kiuj 
uÍlUuvice gi sin '.' direktas. " .La teknikisloj .estas praktikaj 
h0moL Kaj lio. eslas pE praktjka , ol la. uzo de internacia 
helplingvo en internaciaj rilatoj. Ni e3peru, ke, tra la 
ekkono donita per (ji tiu grandslmla verko, la. praktikeco 
bavos ce 'b p:ril}dikuloj pIi cla potenco; ol nebulaj kons;d-

ceroj kajfalsafantaiíjl,l~oj. , $, ' [(alocsay. 
x 

ankaií. .nun estus 
ůY oi:ien tas 'n in 

pTi ciůjilankoj 
ln . »Malgl'arída 

RENtU! ~OBINSON, ~01. IÍ. 72 pato)" :Propra 
eldono de la autoro. Deponelo: lIEsperantlsta VOČo «, . 
Ja810, :PoJ]ando. ·Prezo; 2.- Mk. +100/0 . 

La volumo enhavas unu novelon angle kaj tri Esper
ante .. krome kelkajn anglajn poemojn. La eldonon de tia 
lingve miksita libro mi ne trovas felica. Ce la '- angle 
nesciantaj esp-istaj leg~toj naskas misefikon, ke iIi ne 
komprenas unu trionO~l de la libro, la neesp-istaj uu"'htj 
legantoj kompreneble ne guos la Esp-lingvan parton. o Mi· 
tre konsilas al la autoro ne iri pIu sur tiu či vojo. 

La angla]jngva »Funny (( jam aperis Esp-e eo , »Se 
Grenerelo «. »La Konsilo « kondukas nin en la societal1 
vivon de la londonaj pacifistoj. Trafa figux:pentrado. 
c,erlvida vi\iga forto, Hun babiladstilo kuakterizas tiun ' ťi 
noyelon. La »Amika Ago« esta;; Tamizborda historieto, 
kies temo tusas tiun seksan sferon, kiu vi deble pleje 
intcnls;as la aiílol'on. Úia abrupta fino ne estas sufice 
motiviJa kaj lasas la leg anton iom dubanta pri laokaz
intajo]. Ůi .ne apal'tenas al la sukcesaj noveloj de Kenelm 
Hobiilson. "La Fjvivo ({ morde sarkasmaspri la hi.poluit
ulol de homamaj socieloj, kluboj,pri Ia profitemuloj 
de Cíu idealismo homa. 0-1 evidenligas, ke la satiro ap a}'.!, 
tenas aj la plej fortaj flankoj de la v.erkisto. 

Resume ; ciuj bonuj kvalitoj, kiujn ni trovis en »Se 
Grenerelo ... . «, do ; .neniam enuaj , ciam konsternaj, ati. 
amuzaj dialogoj, gisinterne penetrema analizo, en nia 
originala literaturo preskau. nekonatafigurkreanta f(n'tfl, 
estas troveblaj ankaú en tiu ci dua volumo. Tamen lili 
atenda8 de la aútoro ion ])li: T'omanoTi. »La freroda 
knabo « montris , ke li kapablas al pIi ampleksaj verkůj .. 
La pIi larga kadro certe donus novan eblon al plua 
evoluado. Kontraiíe,se li restos ce la novelo , mi timas, 
ke lim evoluon minacos stagnado. 

. Coje mi povas gratuli la aútoron pro · la pl'ogreso 
kiun li fari s en la stilo Esp-a, Tamen mi devas noti 
kelkajn riprocindajojn. Kial es tas uzata »Karolo « ati~ · 
statai'l " Karlo « ? La kunmetita verboformo; estis -inta 
ankaú en tiu ci libro sókas ke1kloke. Post »kvazau« an~ 
stataií indikatho mi uzus kondicionalon. Anstataií»fugi ,t , 
»tendra« sajnas al mi plignstaj la formoj: i>futi«j 
»tenera«. Cu estusnU1'3 utopio la dezirQ. ke la ákhvaj 
verkistoj de . nia lingvo kop.sentu inler si pri la formoJ. 
de la necesaj neologajvortoj? »Ne jam « sur la 59-a 
pago uzurpas la lokon de »ankoraií ne«. Cu la 'frazo ; 
» .. ' ke -jam li tenas en la mlmo la belan mamonsian « 
ne estus pIi bousora tiel: »ke li tenas jam en la mano 
Blan belan mamon « ? Sed tiuj ci malgrandaj difektoj 
tule ne reduktas laguon de ľ leganto. . 

lnter la anglaj poemoj, ki om mi povis Ilin kornpreni , 
trovigas kelkaj ČárrnaJ pecoj. »To a glrl met at a dancc« 
oslas frapante bela. Cu la aútoro ne volus donaci niIÍ per 
Esp-a revérko? 

Ludoviko Totsche. 

KENELM ROBINSON ; Homarisma laboro. Unu
aktajo. 32 pa~oj . . Cefdeponejo; Literatura Mondo, 13u-

- dapest. Prezo.; 0.50 Mk . . + 100/0. . 
Kvarorthora dialogo mter du fratoj de londona btlt~á 

famiJio., ,Akrar.eflektorlumojetita sur la vantan, .politike 
ambicic,rna:n patron. F~llla, n esmcera tono mler patro kaj 
iilo. Nalve.. caril'laj; se4 forte interesaj konfes,ojinter la 
{ratok Ilonesfa malk~o pri seksajtemoj , IDpltesatataj 
<i~ Já aůtoro~ (Hi<nee.stas ,pedoyte ~udata j ':ll la l~gl!.nto; 
klelen . kelkal' ne ,bel sukeeslt~.tal novelo] de 1 sama 
verkist(!.) . FQI~ta . a,pl!~igu kapablqJ (Se mi J'enkontus la 
fjguťojn ,'de ~Bom~a lab_~ ' sur la strato, mi re
korms ilin:)' Still)boIÍa~ Cu laeksp~'rimen,tado pá simul
ta,na ' ,~i)Udki:)ll~Plo" sj~fas. ke . en .laautor?, . tis, nu~ 

, ekskluzl';lanali?:em:a; ,.]am te1.'}:1'la,lJ la kontjltoJ de , la ph 
, saperi!- ' .smte~~?? .' 

1,.adoviko Totsehe. 



'Eiuttf . MAm Rti:MARQ:irÉ:lA voj~ rdura~, 
Romano. EI' la gel'maóa lingvo' tra,dUk:ís Joseph F. 'Sér
ger. Eldoni3 :Hero~do de Esperánto) KoPl, Genl). 3170 
patoj. Pi'ezo :bro§~ 6.--", hind. 8.50 gink. plus , lOóLo 

~potsendkostoj. ~ ',' , , ,:' . . 
éi estas la ', romano de~ liejmen rév'lmintoj. En ~~ 

laaiítoTQ rakontas al ni, Jdatnaruere revenÍ,s]a frontsol
'~~atoj eD ' sian · hejmon, .enV,la~iutagan vivon,- en mon- > ; 
' don, kiu fari~js 'á! ili tute fremda . . '~, 

La" temod'e titl ci libro' estas .. konat a ne nUr 'al la 
frontsoldatoj " sed al CllJj samtempuloj. Car preskal). eiuj 
h:avi'S fa samf,!-tnilianon , snr la batalkampo kaj povís siiente 

. Jiriobservi liajn ''aDimaj,n ' luktojn por , alkutimi~i al ' la 
eivi1a vivo. rial 'certe CíUJÍ esperantiston ~ojigos fa ávizo', 
ke la Esperanto-tríldukp de, 1a nova rm.nano aperis sam
tempe kun la álilingvaj. 

PaUla Biiumer, lá 'heróQ de la unua románo, ripozas 
jam en fran~a terQ. Sed 'lia kamarado Ernesto ' tevenas 
;- ltaj , kun li. ara da s:unregionanQj, ,kUll , kiuj !li milit
servis en la sama ~ompan.i~. , Ni . renk.onti~as ankaú kup 
hana konato: Tjaden. Nomoj; kiu:j en 1a .unua romano 
estis · nura:j noro oj , e,kvivas .au tiu ci -. rómaho. . . 

Enpjlda.gogiaseminario de mezg.randá , germana urbo 
koncentri~asJiuj junaj virQj, kiujn liel aliformis la milit{). : . 

• ~ - " , ': ",'" .;j \ • , Kaj 'nun, kiam ' palpadante, kun ' necertaf piedoj 
kaj embarasQili de~ove , surpasÍl.s ~la ' he:jm!ln 'tllndon. 
ripeti~ás la sama . m}takl0, kiun :ni, fliaj samsortaQoj jam 
s:peI:~is ~ foje ce Remarqúe. ~iel pIecize, scias till, ci ' .tim: 
jnda homo, ,kiom maliacile " IIi klltimi~is denové aJ la 
pu-vimo ,de ňia bejmurbo, 'post 1a SHma grundo de la: 
t~anC'CQ. Kiel 'bone li scias, kiom málfiiCne 'ni povis altrlldi 
a1 ' ni mem ' la regulojn de ~a (:iviJ;a deco kaj ho~9tQ, 
Kiel li scias, kiaj . estis 'niaj sln(oj en lá horo 'de Dia .hejr menreveno. '" ' , < , " .: 

" Ankaií tin .;"Ci .libro povas kateni la animon de la 
le~antQ, -:;-. cilr ~i retrovas en ~~ . ee niajnplej sekretajn 
ti-a"ivajoj~,~ar kóh míro , ni konstatas,kío);Il ~nerala 
esti.s cio, ,pri ,kiů ni opiniis, ke nurni trasuferis · gin. 
Jes: devi~ veni lir, al kiui1oni~is 1a. kapablo,' :ke pér 
simplaj vortoj .!i eldiiu tion! kion ' ni, éiuj . Bentis kaj 'suferis. . - ) 

La tradukinto' faris belim laboron:" NattÍra kaj - ofté 
vere bongusta. bj trafa ~stas lia traduklingvo, ne ,malofte 
li, bone sol vis la malfacilan taskon, kiuil . prezentis a1 Ji 
la " intel'pretode ]a ffiilita : kaj grandnrba "duonsJanga 
I ing v ajQ . . Eble kelkfoje troa~- suťíksoj , eMe kdkfoje ' ohi 
preferus alian, pll:»salan« v?rt~:m ,anstata,u ae·kunmetaJo, .' kelkfojě pIi plaeus Cal mi " kondicionalo, post kvazati,' s~d 
Cl tiujn kaj aliajI1.Inákulelajn éble rlIl1á'rkas '.,'tln mt nor 
la lingya , pedanto. La libro .estas perfekte , ~uebla eÍl sia 
EsperaJ?ta' vesto, ti estas tradukit~ en la' pl~j l;xJna, natura . kaj viva ESferanto. ," 

'", 1 .. a ~terajo de la lipro 



<t-

, Je . t:ctor: Gil,taia, 'tciún. 1a ko~pitnto nomas ;ia plej 
, boD.1t,,; novelo kataluna ~ " bj kiu , tainen ne trovlgil&('en 1a 

libro:' ,t ,.' ~ 
'" ·J,a tráduko generale estas iekoinendinda. Ko~pren

eble ce , tia .giganta l~oro gia nívelo n.e povis esti .et?,ala. 
I,a ,pl'OzajoJ generál~ havas bonan, ,faClle legeblan stllon 
1a ' pocmoj ne sukcesis tiom. ' ',", ' ,« 

, , , En la antaňp;rrolo ~a kompilinto Clek1al'as, ke: »Ni 
'forteevitis neolog!smbjn ... « Sed jen listo (nepléna!~ dé 

'neofieiaIiij ' vortoj "tro-Vceblaj , en la vol urno : '§tormo, eks
plici:, !lnifti, veselo, rmvigi, ' komparse, viruso, situi, otuso, 
anirnalo, obsedi, harti; fugo , obskurantismo, torporo, lw
hereco, gUl'go, lcondensi, dc.lica," knoto, tauro, faunuso, 
dioramo, si,w, surfaco, ekspozí. Laií "mia O'phlio " esta~ pIi 
gu~~ ·~c.todo , uzila , liezoŤIJťta:jn .n'éoficiahjn vottojnkaj 
klaTlLgt..lun, . '~ , 

Riprocinda estas: 1a uzo de la artikolo antau sub
stantivo , sekvatí1 de 'pronomo' posesiva: Esprimoj, kiel: 
»je tiu lia glorakapo«, i tutan tiun.ci' landon nifill«, »ne 
fariS':, mlr tion« estus nepre· e1sa'rkendaj. l1'e gehas la 
mw.tfqja ' erara uzo "de »gi« , flllStalaiL »tio «" »en gia 
tcmpo«, , » (tahore «ailstataú »siatem pe«; » sjahore« , »kom-

, pari jJt .. « anstátau "»kompari al ... «, »sangi je vagon
aro« anstataií . »sangi vagonaron«. Entuie la tradukintůj 

, troas Ta uzon dé »je«. ' Anstatáu »koaguli « jam' estas 
u,zata »koagli«, saníe pri »faiínuso <\ kaj fauno «" »fugo « 

. kal' .. ;:eu~o « .La veebo,D »e~amigi~ sekv~ jen .» je« (toler- , 
~ cb ~)de~ »de« . (ni~!>Qna). K~~I. ' Ile uzi »al«; re~?men

datru.1 '"de, Kalocsaí? »Rezlgnacu~l« ,vane okupas , la 10kOrl 
de »Tczignk En' la formoj:Ci tiu, 'ci iio k. t.p, oni 
jap.1 'ne . mas la kunligan streketon. , La vorton »malin
fekt!lJo« (sur 1a p~o 220) mi ne komprenas. Cu la 
vorto»elfini~adis« , (sur la pago 230) , vere placas al la 
traduklnto? ' , 'j ," , ' 

" "" ~ri 1a libro ' JvařplasJ> ci«. 'Kial ' el;fosi ~i~ eL l:amer
itita toÍnbo? Imagu 'kongi'eson, ne oni ciam devus atente 
distingi: Cll mivilf au ciu iun ?Kaj se en 1a ro~don 
de ciailtoj v'eilus iu" kitin 1a Tondinoj ankoraií yias, kia 
te!la ~ituacio J;l~r la .al~eninto J ,Láií mia ~ento vi jam 
l~ ,t.lOm famJh~:t:a, mb~a a1p!l.I"?)?,. k~ ' gl .staras tute 
proksJ.Il?e ál 1a C! ~1ie)a <;lanta} nlt~JaJ ,hngvoJ. . ' 

" ' Tiujci ripróCel:oj neríioJ;n ma.Igrandigas 1a ·ekster
ordinaran valoron de, Ci tiu kolos a verko, la nepte)audin
dan kaj heroan 1anoron de 1a tradukintoj kaj korripilinto. 
Estas devo de nia ' publiko, ke gi estu honorata per 
abunda ' aeetado. 

. J~uJo estas suhj.ek6va dezÍro de. ľa junanima, i~rta vfro, 
~iu jám pretcrpas:Í~ la unuan jl.!cMCon. "" , 

" - Ankau la .iIaiva, tamen subtile, arte kreita »happy 
end « pruvas 1a veron de mia konkludo ; en ~iestas lom 
aa sopíro, iom da rezigno, iom -da kredo:. entute: 1a 
koninda a iítoro , kies verkon tre :bone traduki~ F. Janjic. 

, . . F. Szilágyi, 
.+ 

,,' ,J- - ~ _ ',' " 
A: S. PUSKIN ': ' EUGENO ONEGIN. {Ro~ano eh 

verso). EI la rusa liIigvo tradukis N,. V. Nekrasov. Eldono 
cla SAT. Pru.·is 235 p. Prezó: 3.- Mk. + 10.0/0). 

Ho romano, ho strofo de 'la felica paSinto, nefar
geSEibla travivajo de la unua jll.neco. Kun reveroa koro 
mi , siliis sub la , !a:i~folia kastanaleo kaj mi!lU eston lute 
absorbis la graoi:i muziko de ll!. ' rimoj, la subtila humoro 
kaj 'carrna · melankolio de la rusa genio, kles poezia 
individuo estas ' kV<lzaii alojajo, eksterordiriarasukoosa 
miksajo el rusa ,llloleco kaj sud rasa ardo, samkiel iniksitaj 
---; negra kaj , no:rda - sangoj fluis en liaj vejno) . -
Eble estis majo, la monatode Heine, kiam mi~idis sub 
la ka~tanal'bo kaj legis, legegis, vivIs la viv,on de ' la 
faeilabima, kaj poste sortopremita Anjegin, (lau mia selo, 
tiel 'SOIl.as la nomo', kaj ne »Onegin«) al nli 'doloris 1a 
virgina, burgona koro de la songknabino, Tatjana, kaj 
miuj slÍntoj lc, vigis~is 1a plej ilta kontenti~o de plezuro 
gi~ ta plej ko~a son.~o d~ fa.oi~a"melankoli? .Mi gllstu~is 
aVlde el la ViVO, Eu phbeli~Js ' p'er la mrrmda muzJko~ 
per la mirinda talento de :pu§k.in 'kaJ ankaif post jarof 
mi -ofte trafoliBmis la romanon, car la strofo), 1a vortoJ 
r.e,venigiS al mi la epok'Ůn, kiam mi, studente, felice. 
songe , vi vis ' kaj 'suferis, c;lr mi pensis, ke ' oni devas ' 
suferi; seden la vero , mi sciis neniol) pri la Bufero, 
kiun la sor~o do~acad.as n,u.nt,empe ell, t~e1 super~lua 
Kv,mto al mJ, al \':1 kal alelU, kíUDaskI~Js. -: Kaj la 
vortoj; la muzik() dela strofaro, la ekhrilojde 1a poeta 
gemo revekis nUll l a .dormantajn memorojn pri la 1cganLa 
kn:ilio, samki~1 mel?djcifono asociigas ,.horoojn, .travÍI'ajoj!l , 
kaj korsento]n ka) lá. amo al la Juna~o Slp allonCIS 
plenforte, kiam ml povis cíti, cn ESPERANTO/ la spir-
itojx:t de 1a fora ďpasmto. " ' 

, Nekrasov, lit trádukinto, oorte ha:vis grandegall k1op
odon pri la tradukó de ci tiu versa romano. Lia r:imtrova 
'pl'eteco estas granda, 1ia teknika aparato estas preskaú 
perfekta. Kaj .admirindaj estaslia kura~o kaj persisto, 
pe~ kiuj li entreprenis kaj .plenumi~ ~en1aoo ;la 'grand~ , 
kaLpezan taskon: ,eksorugl Ja , facIl~ln, feaJn8trofoJ~ 
en "Esperanto." ,', ' , 

' Sed cu tiuj' stro:fojsonasfiel facile, fce, ankauen 
1a tradúko? Nu; io mankas. Tre :bonaj rimoj, tre honaj 
iitmoj. enhavafidflleco (kiom mi }?ov.as tion .p~i~u~i) 
ciom eI1estas en la traduko. Sed en m hel enradlkJ~Js la 
seio kaj memoro "pri la dolCa,perfekta, enh.lJ.a muziko 
de ., lá. originalo,ke , neeviťeble ni sereas ~.in ,lUlkaii en 1~ 
traduko, kaj, ni , 'lronfesu, o:fte ' nne ni serCas. Eb1e., ru 
estas tro prctentlemaj? Sed, ~air mia ?pinio. nu~, klaJ? 
oru ne tumultaspost 'la poezw," !-1ur tla vcr.smuzlko, ~1~ 
n~rezisteh1a carmo povus enkap~ la homoJn,p~r sldJ 
apud Ja verko. Krome, ~ankas 10, malgranda.faJrer.eto , 
sole, mankas la Eoézia mlldo, mankas la kungema :tr~J~, 
Gl'arldioza , tekniko :" estas trovebla,' en la ' verko, sed ~ ,lel 

' l1ien:ot~as miDc ' pri . .nratematiko, ' .pri in~en?-eraj ' i~str~
entoj. Ciul?oeto káJ poem~~adukIsto uzas , l.a ankau tlaJ!l 
instrumentoJD, sed kovras llinper la floroJ de la poeZla 
sent,ó. La instrumento) de Nekrasov elstaras nu~e. , . 

BedaúriJ,l.dé IIil ne havas lokon, por montn pll detaIe 
p,eri ekz,emploj tiujn~lokojn kaj ltw.;t verkIDani,é~o?~. kiuj!l 
~ljsent?s 'sekáh S;cd .[li jeganl?s~e ekse~to~ llin., kiel nll. 
, Pn la enhavá, fideleco mi ne povas JU~J, ne.lr.0 !lante 
la verkon eD la originálo. Nur UDU strangajon ml rnnar-
kis. En la teaha.; oni ' ludas bileton kaj . 

, Anlr.oraú i1rakuj figrimaca~ " 
Snr seeno saltas kun brusibl ,., 

" . ~~ 1Nu, lau lá ',y,ungar.a 'tl'adUlW gllOmoj · saItada,s, Ido 
. AájnáSÍ'ij mi pli,,~rAíljn~ Sed :elJle , mi eraras? .' . 

, ,,' Tré 'Válol'a est'aS en la vetkO' 1:á: vaata en1tondu'ko prl 
la 'vivo ~j verkoj de PuAkin, laj ' latre detalaj klarigaj 



noto], kies lego, Járo sola, portas · oin co la niond~n prikantitan de 1a autoro; Jam ankau pro ci tiuj klarigoj 
estas inde ace:ti la libron, kiu, frukto dl.l giganta 1aboro, 
gojigos la .leganton per multaj belaj strgfoj . mter la 
ínalpli sukcesaj, iom svitodoraj partoj. 

Malgrau ciuj miaj riprocoj, mi rigardas la tradukin
ton eminenta 1ertulo de laEsperanta veno, kaj mi espcr
as, ke li ne restos ciam nur tekniká virtuozo, sed, precipe 
se lin n,e katenos tiel gigante maUacihi tasKo, li povos 
plenigi ' 1a .virt,uOl,ajn akor~ojn anka:ií. per profundsentaj 
animvibroj. Bona antausigno por tio esLas la menciitaj 
belaj strofoj de lia traduk9' 

F. Szilágyi. 

. ELDONAJOJDE EKHEI~O, LEIPZIG. (I.) M. Ljubin: La Himno. - 36 p. Prezo :GM 0.35 2.) Bezi
menskij : Socialismu 40 p.Prezo : MG. 0.40.- 3) Fer
vojstacio Zna:menka, de ' Cernov. - Trad. el ukraina 
lingvo. I. Cernjaey. 15 p. Prezo :GM 0.25.) Sajnas, ke 
la ~omanimo ne povas sin, liherigi de 1a romantikeco. La volumeto: »La himno« es tas Ido de la nova roman
tikeco, sed interese vestita ido. La libro 'estas leginda. La 
autoro de la dua libreto (Socialismo ) ne ' estas renversema , 
revoluciulo. Tute malé; li fal'as sistemon, ordon. Li estas 
tre pedanta. 'La voco estas speciala, sed lomete seka, 
preskaií. matematika, nur "'malofte ~i altigas g:š versmu.ziko. 
Nekrasov hele tradukis 1a verkon. La tr,ia verkelo : Fervoj
staci? Znamenka e~~as valora 'r~on~o el , la plej .san~a~ tagoJ de 1á revoluclO. Sovaga histono, sed por 01 , kiuJ nun devas vivi kredebla. ,Talent.e kaj verve verkita 1a 
libro bela. viva traduko. 

F. Szilágyi. 

NJA TEATHO. (Biblioteko de Sennaciulo. Eldonis 
SAT. Pari; 6? p, Prezo: Mk. 0.60). Du teatrajoj pOI 
klaskonsciaj laboristoj. La literatura .valoto ne e3tas tro 
alla; denove ni devas paroli pti la »Ínfansrioj «. La 
poemoj, P?Iolb.oroj, troyeblaj en l~ fi?o d~ l~ libro ~3ta~ ph valoraJ. Hllnarkcto: estas multaJ socla}jst-tendencaJ 
valoraj yerkoj, kial oni ne tradul<~ tiujn, ' allstatau mezaj~ 
au submtlzaj farajoj. 

F. zilágyi: 

KRYSTA LUDW.MARIONETAJ LUDQJ, ilia prezentado kaj unu »Terpoma Ttagedio «. EId. Mond
Jiogyo-E~dooejo, Katowice , 23 pg. , 

Verketo sen grandaj pretendoj; la aiítoro ne .cstas 
sentalenta, sed lidevas ankorau lerni, ne Esperanton, 
~in li scipovas tute bone, sed Esperantan versarLon. Mi 
opinias, ke li povus evolui tre tauga verkisto por Ilia verda junularo. Tían verkiston nepre ni- bezooas. 

ELDONAJOJ DE »TllE ESPERANTO ASSOCIATrON OF NOl\TH AMERICA, FORT LEE N . .1, USA. (1. The 
Notth American Espe~anto Almanac 1931. 170. p. 'PrelO: 50 cents., 2.) La ' deveno de ES}lerant,o. El. 1etero de . 
Zamenhof. 2 tl. f.o' Ptezo: :10 cents. 3.) Af!lcncan Esper:- ' aJ'l.to K,ey. By . r. Susšmuth. Prezo: 10 Cents.) 

. Tri bebj libretoj. La u.nua enhavas krom la iradukita 
1,ctcro al Borvvko interesan anglanartikolon pri ' la prog
reso de Esperanto kaj inforillojn pri la nordamerika moyado, adresaron ktp. La -du:a estaS dulingva~ldono 
de la Zamenhofu, letel'parto a1Boro\'k.o: La tria: regularo kaj vo.rtaretÓ · de Esperanto. Utilaj libroj. ' ,j , 

TELEFONU 2- /j 5.. ťTeksto kaj J~luziko de Fe~iks Jliller (EM. Komercista Esperanto <Unio, Agentejo Lodz, 
Pol\ljo. Radwanska 6. , 4 p. Pre~Q .'L respondk .. La progreso 
tle .E~peranto nas~os ?erte Esperantajn ~ea~ronj kabart;don kaj fihnon. Sed tm Ci eta kanzono ne glsvIVO .la nasklgon . denia kabare.do, vója~onta: tra Ia mondo, - . 

,\ ' ',. . F. ď Sziláyyi. 
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• \" -,. ~. ') t'" '; , ", ';' .J ADRESLfBRO DE POLLANDAJ ESPE,RANTISTOJ. 
lledak1is kaj eldonis Jan i~U!ada. Warszawa, M. O. Czer
niaków. ul. Zaciszma .2. Prezo ': :3.~ sv~saj frankoj. 
2 24 pagoj . . -- J~a "adreslJhro. eohav.~s ~dresojn deciuj 
espetanto-societoj, grupoj kaj rondoj en Pollando, adres
'ojn de !,066 polaj esperantistoj, ce rilul-táj adresoj kun · 
dctainj indikoj. La kores'pondemulo povas trovÍ e.1 ln 
libro, 'Zorge redaktita, 172 profesiojn, 24 ideájn ten
denmjn kaj 121 temojn pl'i korespondado. La adresoj 
estas uangitaj laů urboj en 'aboca YÍco. lndekso farlÍS la 
trovol1 de b~zonata adreso ' pIi facila. Krom la esperánt
lingva adrtlsaro. la verko énhavas pollingvan parton, etárt 
enciklopedipn pri la Esp~ranto-movado. Entutc.'la libro 
estns tro tal)6" Ilo por la praktika Esperantisto. 

MAGyAR ESZPERA~TŮ ÉVKONYV. (Hungara' Es
peranto J arlipl'o.) Redaktis '\Lud. Kokény, eldonis Liter
atu,ra Mondo; Dua jaro: 32 p. Preze) L- pengo. Interesa 
parto de ll! jarlibro estas ' enketo pri Esperanto, kiun 
respondis 34 '!hungarai verkistoj , scieÍJ.culoj, pedagogoj 
kaj politikistoj: Utila kaj necesa verko ' por. Ciujhungaraj 
esperanlistoj. 

P,EllLOJ el diversaj lingvoJ 'tradukitaj de L. Goge;"', 
shibitaj !}n stenográfÍo Duployé-Flageul. 16 p. 1.50 .fr . . 
9. B. VoJtaire, Iss) ~e~ Mo hlinéaux , Sein~, Fra,ncujo. 

, UNGAl{N.:BUNGÁRY -LA HONGRIE. 'Compiledby Mátta ,Mflgyat, Béla Kemeny. EM. Béla Kemény, ' Buda
pest, József korut 5. 160 p. PrezD: 75 USA cents.) 
Bonega kolilldo de verkotitoloJ"kiuj aperis pri Hungarujo cn 20 ljl1gvoj. Listr. de , laJradukita hungaTa ; literaturo. 
Certe ll1enéiinde .e?tas: \<.e la libro havas apaTtan capjtron 
~e Esper<P.lt? .KlUll m~eresas lil. h~gar~ , ~opolo, lando, literaturo, tlU pOVOS UZl tre bone tlUn Cl libreton. 

,JUBILEUMS-MATRIKEl, - JUBILEA MATRIKU
LO 1931. Ekl. SvedaEspe~anto Fedeiacio.134 p~. Nur por menlbroj . . Belege presita libro' knn multaJ d;ttoj, fotoj, ~dres~o ktp. . 

_. i'-. ~ • ". 

ESPERANTO ADRES~aO 193IjI9~~. el Sudokcid
ESPERANTO ADRES~t\O Ig3I j i:'gQ2. de Sudok- cidenta Ligů Germana. 38 p~~ Prezo li~ii ' poSt_arespond-kupono. Konscien'cc ko!ektit:í. '·aďresaro. .... _ 

''f:;, o;. - .l i 

UKI\AJNA $LOSILO. · (~ld. sub eail;sRicib deICK. 
Hiecvebla ce prof. Kuzjma en Kolomil'~ ~··str. Novar. . Preto: 0.35 zl.) Kiel ciun novan Alosilon; ankau tiun 
ci "~oje ni sa:!titas. 

7,~.; 

OVNINGSBOK TjLL ELEMENTARKURS l ESPER
ANTO . . (Ekzersada libro por :elementa ' kuri o en ~spej'- ' 
anto). ElIahorita de Samo Ja~so.n . Eld. S<!c. Esper.anto, Stockholm, Svedujo. Prezo SyeH. kro 0.5.0. . 

- La libro 'kompletigas ľa ; sukcesplenaÍI kurson . pet~ korespond31\ ' de ' Sveda Espe~'anto-Federa!Jio, 'ál;kirisin 
anoncis dum la aiítuno plJ~ du mil ";partoprenantoj. 
KrQme ' b lib,ro estas uzota j e.~~a 'radiolecipíioJ' esperanmj, l6uj .ok,azos lil unuan dimancon en .. či ..mon;lto. , ~ 



",', " 

',; QR'A~9Ji;O~DIS;KOJWi l~ himno,~iun ludas granda 
'~"orhestrt:, k<upn Mozart-ano »r.a , Borca fluto « kantlltl! 
, 'dedre bonakantisťo aperis ' antaiínelonge en 1a eldono de 
' Ko~ne~cista Esp~rimto ' Unio, D~esden, RadebeuL Ladiskoj 

fantal' el novspeca, 'fleksebla ,materialo, trovis bonegan 
, a~ceptoli ce la esperantistaro. kion pruvas , ke la unua 

,cldono, post kelk:aj monatojplene elGerpigis. Nunla eldon
,~~jo apei:iglsduan s!;lriQn, kiu ' diferencas de la unuaper 
,tio, ,ke ' la hill1ll0i estas luda:ta -per la kutime uzataj takto 
.'kajritmo, dume la unua en la, ritmode militista marso, 
,.k-ieLla 'kon~pOflisto men:i planis" Al la dua serio la eldon
}~jo ,douas··.,~eÍlpage ankau skatoleton ' da specialaj stiftoj, 
taugáJ por la: speciala ,materialo. , " 

. La di~kon ni uz.is jamen, K~;akovo dum nia Litera
',)'hu'a ' M~tenokaj , gi numtrigis tre , bona. Se vi deziras 
'aceti; ne,. fórjetu 1a I!éklamfotion. alkonalan al la bodiaua 
] lI,iruero. . 

BEDA.KCIA.POSTO 
,i' S-ROOLSZOWSKI, PDZNAN. Volonte ' ni akceptas 

:tiaspecajnartikolojrí , se vi disponigas ankauklisojn prun- , 
;té. ) Fiuokaze sendu da klisojn en ' malgl.'andaj paketoj po 
\'2oogramoj .. 

,S-RO LILJEH, ' LUBNI. Pm. alvenis, sed ili ne 
iaiíg~s tPor ni . Ni bezonas nestampit~jn el serioj 360-
4':!O ~ lallMit!ujl katalogo. ~ .Laiíde,zire la senditajn ni 
:resehd6s. . 
" S~ro ll: Gl'inevic, Enakievo~. Vian. senda:jon ni p~vas 

,akcepti nur, kiel egalvaloron"de P. 4.70' Por tio viricevas 
4· numerojll,' rekomendité,eri samábanderolo. · Pti ebleco de 

]>luaj pagoj ,,,giaj .IIranieroj .ni skribosal yj post kelkaj 
tagoj aparte. ' 

FinoMoora, Baga. Bnv. pagi ' al }!~oreau. 1;a nro I , 
::estis ér a;n; send,ita;' ni tre pet~s vin resendi gin III ni. Ne. 
:forgesllsen(ll doL o. 15 pOl: 1a hinda jo; 
.;iWS-.r? '"Fejér, Debre.c2ie;n. Viforgesis scndi la p , 1.--

tj'JOr 'lasendkostoj de 1a bindaj o. . . ' " . 
. ,,' S-/'o Hm:'(og , Baaru. El viII ''Sendajo restas por vi P. 
~ :r ';84,. '~"~'.:, ,i " '~ ' . . , 

S::,'o' saplro , Břalysťók Ni jám skribis antalle, ke . ni 
:ne. pIu ; povasakcepti -abononpor, tuta jaro l .g31. Gal' 
.:unu:if niiJ;Il'croj .n:iaríkjlS. pro tio , fl ninoti.s vian abonon 

. jene. : ';po:r:: moj '1, ,5:, 6: po zl. \.50-4.50 ; por abono 
" je , duadunojaro , zL,' 8.50, . rcston de .z1.2. - ni skribis 
,]>ol; ,.;vi~ ' abQ!lÓ; 1932;' ,;.' ,, ' 
.' '_'. 1:;-/'0 'L~bou{;hd, ; Lirnoges. , Bnv. resendi ,la: insignon. 
Nh SendM ., -a:nsmtaií gi5, silkajn, fJ:agetojn . . 

8r ro 'Tgalřtwnn:':La kosť~ de , lasendítllj gazetoj estas 
US.\ dolaro} I :20."' ,~' '., . , 
~, 1 c ' 

Germanaj abonan toj 
bomolu sendi viari abonon a1 la poAtcekkonto de 

. Bleier Vilmos, Berlin, DrO 138;084 . 

S.i •• j sbonanloj 
bomolu atendi nian cirkuleran sciigon. 'Dume bnv. sendl 
la. abonou rekte al ni. 

,Premio por "UDaeo .' 

,. . P~r 'kÓmplezi .al iŮaj .malnovaj abonantoj , ni (lonas ai 
ClUJ, kiuJ pagas slan tutpran abonon por 1932. ,~,is x. 
decembro I gih. por 0.15 usonaj dolaroj de sendkostoj 

. BINDAJON pon LA JARKOLEKTO 1931. . 
·POl' .aJiaj , nepagintaj ~is tiu da,to, ~i fjksis ptezon 

por la bmdajo en dolaro] 0 . 50 afranklte. La bind
ajo est?s bela du.onle?a, f~rlib , kun ora surpreso 1aií la 
suba bIldo. La bmdaJon Dl ekspedos kune kun lOl enhav
tabelo samtempe kun la janua.ra numero. 

Al ciuj novoj abonantoj, kil1j sendas si3n tutja.ran 
kotizou por la dua jaro gis 1.1 2 . IH31. bj aldonas 0.10 
dolarojn, ni .sendas senpage tri diver.ajn Ilun:cl'ojn de Li
teratura Mondll el 1931. 

Nia titolpago po.' 1932 
Car la gusto de niaj legantoj estas malsama, ni n~ 

volas mem elekti titolpagon por la sekv-onta j aro. Sube 
ni donas kval' bndojn ,el .kiuj niaj legantoj bonvolu elekti. 
Ni uzos tíun bildon, kiu l.'ícevos 1a plej multajn vooojn. 
Al la nuna Dumew e,s tas aldonata yoCcionilo,kiun vi 
povas stÍn di se ví nenjon· ,krome surskribas ---- kiel 
presajon alriia adreso. Ni akceptas voCdonilojn nul' ~ís 
1.12.1931. 

Neologismoj 
e~ ' ti~ ci nilmero, ne troveblaj ea la Plena Vortaro cde 

;, S. A. T.: . 
.. ' evento == (grava) okazajo 
, morna . = 'prem e malhela 
" proIúÍli~nta ___Unuaranga 
te'nebra '= ,prem e maUutna 
tenera = kar.esema 

,~ tmta = '!ÍLalgoja 
.' ,,"" '" 

k~L · 

Bu-



LA AKTIVECO DE ,SAT*) 
Post la . fiasko , de la provado , truru ar ' SAT ian 
partmn ortodokson, Ja tutmonda arganizo de la 
prolet-esperantistoj pr~paras sin al nova ek-an
ta:líeniro. )aID ..estas oertigita por februaro 1932 

. ]a aperigo d~.I' S:41'-Jarlibro (kun plena adresaro 
deJa mem6raro), kion ricevos ciuj ,-aktivaj kaj 
pasivaj-meÍnbroj de la Asocio. Eu citiu monato 
SA T eldonas C. I oo-p~an denstekstan brosuron, 
kiu en tenas 1a Proto/colaron pri Za Xl-a SA1'
Kongresoen Amsterdamo. Tiu dokumento estM 
nepre necesa alciu, kiu deziras esti guste infor
mita pti 1a tiom grava laborista esperantista 

movado. 
Pri la literatur,:! revuo LA NOVA EPOKO eštas 
planlte ginreeldoni en duobla amplekso grand
formute ekde Januaro 1932. La dua eldono de 
la PLENil VORTABO DE ESPERAIVTOestas 'tm 

"preparo kaj gi es',Q 3 tre zorge r'evizitá kaj pliricigita. 
Neiu pro~ela esperantisto volus resti pasiva en tiu 
espe,niga evo:uo de la SA T-movado,. Ciu devas 
aJporti siau parton da kunlahorenao kaj financa 
bclpo, kaj precipe ne forgesi pleuumi kiel eble . 
plej baldau siau (Te) aligon al la kulturn kaj 
inteJ'helpa organizo de prolet-esperan.~istoOj . 
Pri aboT!- k alig-kondiooj ., l:i.Qvokatalogo ktp. oni 

. pe~u detalojn Ce: 
Sid~jo de Sil:J:'; 23. }",.e" Bjy~er; .P.ari8 XX. 

" ť"1 *) SenrWc~Ca ASQcio Tutrrwnda. 23, rue 
Boyer, Paris (XX, eldonis pIi ol 4o-VIOlttman 
bibliotekoll , aperigas semajnan gaz.eton (f'Ůrmato 

25X32 cm) kaj mona~an gazeteton por perfektigan
taj' esp-ist'Ůj : .LA LERNANTO. 

A 

CU ,VERE? 
EN OKCIDENTO NENIO NOVA? 

SE - yi volas esU ,plej borte informata pri I.a 
progreso de laEsperanto-movado en 
Ameriko,. 

SE - vi .vola~ fariti sperta pri la plej modernaj 
reklam- kaj propagand· metodoj aplikataj 
en ~Amerjko, po.r prospe,ig~ viaBlokan 
movado.n, 

SE - vi yolas pensfhrgi trans la obstinajn 
baroln por koni la verajn morojn kaj 

. vivon d~ la -:: ho-iJlt!caj 'Amerikáíioj . pér 
. Amerj,_kaEsp,er.al1t!:>~.Li!Fratu.ro,·~,,,' p' '~ 

SE - yj"yolas· 'ekzérd ~~fán .fscion de I. j mgla ' . . ~ ... ~'t.::..~.,~- ''I-.-~~<'-' (-,j.t, ' , " 
"" r 'J''\h1gfo ''~~i '~N,m..:.laj ,> ESpetanl1)"aillgraj '~ ., '''iegator ·'- -
ABONU la pleJv~lail na-clan Es"eranto-,azeton 

~.' A M E Rl KA ',EitPE'~RA~)ť;·S TO ':", ' 
.J~rabono 3, - dolaroj 

, Če 

,ESPERANTO-ASOCfO DE NORD-AMERIKÓ 
Fort Lee, N: j,. , ' U. S. A 

., 

LA PENTRO·ARŤ'() ' 
en la m.alnov·a H4Jngarujo 

~ 
i estas la lítolo. de la kristnaska surprizo de Literatur,a' Mo r d.o ; 

#.-

LIBRO KUN 96 TUTPAGAJ,; 
A 

IbUSTRAuOJ! 
Sur peza kreto-papero 1 

A ~ 

KUN 'BO PA,GOJ DA Kl:.ARIGA / 
TEKSTOL ; 
FORMA TO 25 X 1B.5 

EN ' LUKSAD U ON LE O A' BINOO r 1 
• 
Gi estos la plej beia libro en Esperan:lujo I " 

Prezo 3.- usonaj doJaroj + 10°/. por sendkostQj . 

Ne forgesu. rekomendi ~ian ~ce~on al . la . viaurba , I 
. publika muzea aU: belarta biblioteko al pentroartaj 
• InSlltutOj I : Vi faros per ~i la plej bOQan propagan- -

don en tiuj rondoj! , ' 
Meodu ~e LITERATURA MONDO BUDAPEST-, 

IX., Mester-u. 53. V. 7.: 
HUNGARUJO 

au de niaj reprezentantoj 'kaj de la 
sedozaj . esperanto-librovendistoj. 

Ul ESZPE~AN'TÓ 
. , 

,NYEL~VTAN ' 
magyar'ok .rlszéie 

LA SlMPL'A E:SPERANTO 
tanfolyamok és magdnta,nur6k .' részhe 

irta 



Aoeros haldaií I Aperos baldaií I 

TRANS 

L~ fABELOCEANO 

Novelaro de 

Francisko Szilágyi 

128 paga, i1ustrita, sur belega papero. 

Bro~urita Uh dolaroj 0.60 
Bindita U~a dolaroj L-

A I d o nu l()C'/o por sen d k o s t oj 

Eldonas: Literatura Mondo, Budapest, IX, 
Mester-u. 53. V. 7. - Ricevebla ankaií ce niaj re
prezentantoj kaj ce la seriozaj Iibrovendistoj. 

GRAMOfONDISKO 

de la poemo de 

J. BAGHY 

muzikigita, kantita de 

Mihaelo Sárossy 
En ladrinkejo 

estas denove havebla de la eldonejo de 
"LITERATURA MONDO" Budapest, IX. 
Mester-u. 53 kaj de niaj reprezentantoj. 

Prezo por la unua ekzemplero U. S. A. dolaroj 1.70, 
prezo por ciuj pluaj samtempe mendalaj dolaroj 1.10. 

SENPAGE 
nenion, sed ankau 

• por Vla mono 
nenie 

vi ricevas pii dauran valoron. ol ta 

eldonajoj 
de "Literatura Mondo" 

Verkoj de JULIO BAGHY: 

Dancu Marionetoj, noveloj lolb. 1.05, duont. 0.80, bros 0.70 
Migranta Plumo, noveloj » 0,00, » 0.55 
Viktimoj, romano »1.50, 1.10,» 1.-
Uura I romano » 2. -, 1.65,» 1.50 
Preter la vivo, poemaro »0.60, 0.40 
Pilgrimo, poemaro • 0.60, 0.35 

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY: 

Lingvo Stilo formo » 0.95, 
Strecita Kordo » 1.15, 
Rimportretoj » 0.90, 
Eterna Bukedo. Intcrnacia poemantologio el 

20 Iingvoj . Tradukoj el la plej famaj poeloj . 
352 paga, duonlede bindita 

Madách: Tragedio de l' Horno 

0.60 
» 0.80 
» 0.60 

» 2.20 

luksa bind. 1,5O.luksa 1.10, bros. 0.80 
PeWH: Johano la Brava " 0.60, n 0.30 

AUaj eldonajoj: 

Jean Forge: ."ister Tot acetas mil okulojn, 
romano bind. 1.20, 0.80 

Francisko Szilágyi : Poemaro el Hungarlando 
bind . 0.50, » 0.30 

T. Schwartz: Modernaj Robinzonoj » 0.30 
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro 0.12 
Gramofondisko Sárossy-Baghy afrankita 1.70 
La Pentroarto bind. 3.-
Szilágyi: La Simpla Esperanto 0.21 

Prezoj en usonaj dolaroj! 

Aldonu 10% por sendkostoj. 

Antaiívideblaj eldonajoj de Literatura Mondo 
en 1932. 

Szilágyi: Trans la Fabeloceano 
A Kalocsay: Hungara Antologio 

SirJaev, Bleier, KBkény, Kalocsay: 
Esperanto Enciklopedio 

Krom tio aperos verkoj de Baghy, Jean Forge, 

Totsche k. a. 

III 



HEROLDO DE ESPERANT'O ........ --.......................................................... --
EN /932 ................... 
REFOjE P LIPERFEKTIOOTA 
.. ------------------------........ --------------------------------

A 

CIUN 

A 

NIAJ CEFAJ RUBRIKOJ, ALOONOJ: 

Esperan to vi/Xls (Kv.)niko) 
Kreskas nia literaturo (Bibliografio) 
Parolas la leganto (Libera Tribuno) 
De nwrdo ol mm'do (Tra la mondo) 
Niaj leteroj el ta tuta nwndo 
Intel' mikrotono kaj anteni (Radio-pago) 
La regno virina (Virina pago) 
Sur [a kvin linio j (Muzika pag.o) 
La romana pago enhavos en I932 romanon el ]a 

plumo de farna mmtempa hispana autoro 

A 

NOVE ARANGOTAJ: 

La beta mondo (Turisma pago) 
La slrigo (Pago por literaturo kaj arto) 
Nia gazeto fAldono por la junularo) 
Nia lingvo (Survojc al konsilanta gramatiko) 
Humoro, distro, ludo 

DUAN SEMA/NON UNU PREMIA TAS/(O 
A 

CIUN DUAN MONATON UNU ENKETO! 
Nia Librofak{) eldonas valorajn verkojn, originalajn 
kaj tradukitajn el diversaj lingvoj. Speciale re~omen
dindaj· es tas la verkoj de E. M. Remarque : En okcid
enlo nenio 110va kaj Lo vojo returne, krome la unua 
mondhistorio originale yerkita en Esperanto de H. 
Haefker sub titolo: Jarmiloj pasas . . En Dia stoko 
trovigas ankau Ciuj nWlt-empe haveblaj pli gravaj 
verkoj de la Esperanto-literaturo. p.etu senpaqan 
specimenon de Heroldo kaj nian senpagan ilustritan 
Librokatalogon! 

IfEROLDO DE ESPERANTO, Briisse/er Str. 94, KOLN 
(Oermanu;o) 

IV 
Pe8tvidéki Nyomda 'vscon. Felelo •• zerke8zlo: Bodó Károly. FelelO. ki.do: Zčldy hlvh. 


