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K. Kalocsay

Stelo super
10 Worvel
De ľ mondo svarmoJ venis al blua Vistulo,
Por festi homan fesbon kWl nobla ekflamo
Kaj por fari el \Vawel la templon de ľ Amo.

Levigas , el la bluaj ondoj de ľ VistuIo
Kaj pace sin rigard3s en la ondspegulo
Snb la mirind) bl ua kupolo Ciela
La inusko-mura Wawel - kastelo fabela ,
El kiu al la alto de pura lazuro
Sin strecas la majesta kated:rala turo.
Super la tur', jen, nuho argenta flugpendls.
Oni kredus,ke tíe flugilojn etendas
Por triumfe ekflugi, ia bir'd:> granda:
La brilc blanka aglo: simbalo Pollanda.
Muskaj muroj de Wawel jen staras, sensonaj,
Mute ripozas tie en la litoj stonaj
La regoj, episkopoj, noheloj altrangaj;
nin sirmas per ombro la flugil-oj blankaj
I?e ľ pola aglo. Sed já, se la suno dronas,

Kaj vi, ho noblaj fil-oj d e la Pola tero,
Kiujn vizi tas Dun la arme' de ľ Espero,
Aiískultll pri la voooj strange mel-o'diaj,
Kiuj nun eksonoras super tomboj viaj !
Ho, heroJ kuraga, bril;lOta kaj glora,
Kiun kovras ci tíe la cerko marm-ora,
Ekai1du, Kosciuszko! Ni venis admire,
Ho helpu nin per brila ekzemplo inspire!
Instrllu nin , ho brila, brava batalisto,
Pri leona kurago kaj spita persisto,
Ke per via kurago kaj fajra intenco
Ni venkukontraií ciu malica potenoo!

Kajel pregejoj urbaj sonorir eksonas,
per ~trtunpetsignaloj
La alvenou dll I' ,nokto anoncas hejnaloj :
Intel' la muskaj muroj misteraj murmw'oj
Kajsusuroj. eksonas : rákontas la mumj
Intel' si prl la gloro d a tempoj pasintaj,
Kiam snr Wawel ' glore brilaj regoj regis,
Tumultis vigla vivo, brili~ glavoj tintaj,
Balalaj krioj ehis, ' cevalhuf'. bruegis ;
Ho, pri tempoj pasintaj de gLor' kaj armiloj ,
Kiam iris patrujon dlafendi la filoj,
Heroo Koseiuszko g.vidisbatalvice
,
La na,cion ál -venko .apud Raclavice.
Muskaj muroj-, kusantaj ,-en dormo silenta,
GriZaj stonoj, "kovrataj per polvo . jarcenta,
Songantaj pri pasinta glor' d~ arda armo !
Vekig:u n'uD; -kaj ai:du ! marsas nava svarmo
De novaj batalantoj sur Wawel potenca
Por nova bé!ta1a&) obstin-pacienca!
"
Oi marsas ,por ,konkel'o d~ ť Iflonď malamika
K~kantoj kaj krioj cn nngv-o muzika-!
Muskaj muroj de Wawel, 'cu do vi DUD aiídas,
1 Kjon (:i svaimo kluitaskaj kiun .gi lai.ídas ?
Cu _vi , inÍras; ke Íras ' ci artneo sltanga .
Al str.anga liá~ad'O: ,paca kaj se'nsanga?
Jep, ,p or ili j a- e.stas lá SQla arrn:ilo
, líti -muzik' ' en hus-Oj, kiun ilob~a mo' ,
De ľ pola:-lando kreis, por ke P:<>rta V0ioo
Ekflugu ventflugile de Ioko alloko. -'·
Jes,
niuska.j ,Iriurojí --cl 'c~ú ,a!lgruo

Kaj vi, ho di-benita kantisto orbusa,
Revin ta en ekzilo kun amo kortusa
Pá l' naskotero 1itva, kaj per Borca kreo
Songinta La figuron de sinjor' Tadeo,
Atendinta dum veoj de la nostalg~o
La savantan alvenon de nova Mes~o,
Kaj korpe nun kusanta ci tie oerkferme, '
Sed vivanta en verkoj kaj koroj eleme,
Míckievlcz ! al via kantt d'O potenca,
Pri la granda fratigo, jen estas parenca
Kantosorwro, audu! kaj helpu inspire,
. Malamo nian mondon mordadas dentsire!
Ho vian ' oran buson ni ege bewnus,
Vian poetan vocon ravante dolckantan,
Kiu per la potenco d e ľ vorto admonus
Kaj alarmus la Koron obstine dormantan.
Starante el la bluaj ondoj de ľ Vistul0,
Sin pace rigardante en la ondspegulo
Jen streeas sían tmon al lazur' ciela
La musko-mura Wawel - kastelo fabela.
Kaj jen super la tl,lfo d e la Katedralo,
Kaj super laargente bála nubvualo
Svebanta tÍe kvázau aglo blan:kflugila,
Rigardu, Dun eklumas stelo, strange. brila,
Kaj dum mal1umon sternas la ' nokto karese,
Jen, pIi kraj pIi gi brilas kaj brilas promese,
Radiojn de Espero fajreras gi soree,
Entuziasmaj koroj salutas gin toree,
Sur la .dormantajn regojn de ľ fabe1kastelo
, Misterájn ()~IOjD letas nia Verda Stelo.

m Maria-pregejo

.mim:
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Sklzoprl ta pola °llterafuró
- Pro1. Dr. Stanislaw Pellnski Se cÍu naeio kontribuas al la trezorejo de r tuthomara kulturo iajn speeife proprajn valorojn, per kiuj gi difereneas de aliaj, se en tÍnj valoroj esprimigas plej plene
la karuktero de lu koncernu nacio - sendube la beletústiko estas lu plejplena formo por elmontri ln polan
kulLuron, la literaturo e8tás la plej bona spegulo de ľ pola
nuciů, de giaj kUl'aktero, temperamento, vivo kaj aspirojo
O

' Adam Mickiewicz

Sen hezilo oni povas aserti, ke la pola naeio esprimÍgas
per sia bela liter aturo, ke la literaturo gis nun estas la
plej esrnea organo, de gia psiko,
La jarmilo de l' pola historio trovis kaj trova8 sian
esprimon en la historio de la literaturo, Sed vana estus
la provo : enfermi tiun kultur-jarmilon de vivanta popolo en mallongall artikolon. Tial mi permesos al mi
k?ll.centrigi la. atenton de la legU?to al plej gravaj motivoj,
klUJ karaktenzas la polan literaturon.
Unu kaj unua cl la motivoj fundamentaj estas la
~uUo de l' hejm.landa tero, - motivo, kiu montrigadas
Jalll de .ln. un~aj kronikistaj notoj en la X:"a jareento gis
la lasla] Jan>J de la XX-a jarcento. Kultó de la XX-a
j~r~enlo, Kú.IIO de . l' tero gepatra ! Ami gian glebon,.
gH\Jll fl'u ktoJn, aml la belecon de la naturo , 'de la klimat.o .kaj giaj diversregionaj sangoj, de l~ sablokovritaj
bordOJ de la mura zono gis la carmaj montaraj pejzagoj,
de vastaj. ebena)~j, en. ~iuj obrilas lagoj kaj riveroj, gis "
ondJormaJ ahaJoJ kaleJdoskope sangigemaj kaj multkoloraj, ?e. vastaj kal11poj, ~ur kiuj oraj spikoj de grenoj
ventkhmgas mugante al mgraj gleboj, gis la pmloj mon-ta~'aj, kiujn ornamas t,a tnj abioj , kaj gis lamisteraj sov agaj ~rbaroj , arbaregoj de Bia1owieza, en kiuj vivas lá lastaj
uro] en ~urop(~ - . jen kiaj ,ricegaj bildoj de la pola
naturo, kiunpnkant.ts · HussowsJá, R ej , Kochanowski, Potoclci, Mickiewicz, Slowacki, Sienkiewicz, Reymont, Ze,
,'oms/ci kaj multaj, multegaj aliaj.
Sed la, k~to d: ľ hejmlando ne liřnigas nul' je la
beleco de. I fl.ca kaJ multkolora naturo pola~ En ~i estas
oankorau 10 alia" enhavanta multsignifan senton : ami la
tcrQlí, láel hered.ajOf~ . de la prápatroj, hll1'edajon, kíun
transdonadas generaclO al generacio! Kaj apenau ekzistas?
en Europů naeio, kiu dwri tioro da sortb~toj kaj milli'; "
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ereco, malgrau politikáj kaj ekonomiaj, ma1felicoj sukcesis
konseni la hereditaÍl teron kieÍ proprajon, kiel faris tion
la pola naeio kaj precipe"ogia plej multnombra klaso la pola kampulo. Kajtiu kordo eksonasen la pola literaturo plej forte , tin terno kap tas Ja legantojn de MiéikieWLCU a , »Sinjoro
Tadeo «, de Sienkiewiéz-noveloj de
J(onopníckrla »Sinjoro Balcer cÍl Brazilio« kaj de 1a
búnega Reyrnont-romano »La kamparanoj «. Tiu ci karnparana terno kauzis, ke la pola onacio plejparte reslis
tcrkulturista , ke hódiauteinpe la urbana motivo en 1a
poJa pO('zio kaj prozo estas duagrada motivo, ke la estetiko de polaj pentrajoj esprimigas peroo la belo de la
,'ilago, kamparo, montoj , arbaroj, riveroj kaj lagoj. Jam
en la XVI.I-a jarcento guste pro tiu sam' tendenco en
la latina poezio de Sorbinsli'i oni ja nomis, tiun ci poeton
da pola Horatius « kaj en la XX-a jareento Reymonl
akjras la Nobel-premion.
Paralele kun la kulto de ľ hejm1ando teksigas dum
jar cen loj tra la pola literaturo dua motivo - religia. De
la unuaj pregejaj kantoj . tra la belegaj, per sia realismo
impresantaj kolendoj (kristnaskaj kantoj) gis la altflugaj
mistikaj lirikajoj de Mickiewicz kaj Slowac/ťi, kronitaj
en ln unuaj jaroj de la XX-a jareento per plej belegaj
»Himnoj ({ de Kosprowicz, sentigas religia noto. Ka j tiu
ci religiemo atestas pri profunda, la polan psikon saturanta kredo je la venko de la Vero kaj Bono sur la tero ,
je la estonta Dia Regno. Penetru en la »Sejm'ajn Predikojn '( de l' orbusa Skarga, emociign per la ), Pola Psalmodio (1 de [(ochowski au trastudu la verkojn d"e pola
humanisto Modrzewski - kaj vi admiJ'os tiujn homojn ,
kinj-- en XVI-a kaj XVII-a jareentoj kapablis disvastigi
noblajn devizojn de humaneco kaj fratigo de , ľ popoloj
deyizojn, kiujn sugestis al ili profunde f undamenta

-Ne m alpli forte
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en la pola literaturo la SOCla
voco : komencante de 1a kulto de viáno kaj familio kaj
finan1.e je la nobla kaj demokrata frati~o. Cie, kaj la
vivo kaj la literaturaj verkoj estas vlva dokumento pri
tiu aliloke rnalofta fe nomeno soeia, ke en 1a pola stato
ciu troYÍs kaj trovas sian Statanan azilon , en kiu li povas
vi"i tranhile , n e timante pro iaj ekskuoj. ekziloj aú l'eyolucioj. Ekfoliumu la pagojn de Staszic, KoUa/,aj , Cies7Iwu1ski, Tl'entou'slci, Orzeszkow a, Prus, Wyspianski, KaspJ'()'W i~, Berent, Brsosou:slú, Nowaczynski, Perzynsky, Roz/,u:oro1lJslá kaj de multaj ali aj, - kaj vi yidos en iliaj

St. Vispianski: K apo de he;oo
religia etiko, ordonanta al la pola nacio ve ran homan fratecon.
Kiam venas la momento, en kiu oni distrancas ,
dispartigas la korpon de vivanta nacio, la religia sen to
pliprufun.digas samtempe kun la patriota sento. Ambau
sentoj kuhfandigas je UDU kaj tiel kreas la polan mesianismol1. Kaj j en , ni estas atestantoj de interes a literatura
fenomeno: la polaj verkistoj jam en la XVI-a jarcento,
kiam Polujo ankorali estis potenca stato, farigas profetoj
similaj aJ. Jerern io, kiuj antalidiras la koleron de Dio ,
ili furigas profetoj de l' pereo de la stato, perdo de la
libereeo, sed ankau de la politika r evivigo.

verkoj la konfirm on de la socia vivo de Polujo, de tia
Yi\'o, ki a gi estis kaj cstas en sia efek livo -- sincera, koordin an ta, altruisma.
Ne elt;('rpante ankora u multajn ali ajn motivojn de
la pol a litl'r at.uro n i rigardu ankorail gin lau vidpunkto
de formo , slilo kaj lingvo : kaj jen 1nter ciuj slavaj lite.ra tlll'oj ni rigardn an korati gi n !aú vidpun kto de formo,
stil o kaj ling\'O: kaj jen inter ciuj slavaj literaturoj gi
atjngas č1ltegajn su projn , same per sia liriko kiel per sia
romann, Silme peJ: la poela lingvo de ](ochanowslci kaj
Szarz)'nski cn Ia XVi-a jarcento kiel per la forla !;aj
densa linf\\'o de I",asid,i en la XVIII-a jarcen to, por ekHami pcr la rava brila lingvo de Micki('wicz kaj n eati ngi1.a artistccu de S/owacki , por eklumi per lula cjelal'ko
de stilaj bildoj kaj parolLurnoj ce R eymont kaj venki
per .Ia potenco pentrista-muzika de ]' vorta kreajo en la
dramoj de W~spianski ,
Nr) estas eble penetri profunde en la misterajn sek1'etojn de la ricega literaturo kaj lingvo pola -- en tiel
mal10nga skizu, Sed mi volas substreki, ke la lileraturo
kaj kritiko cn Polujó, kvankam ili ankorau ne influis la
okciclentajn literaturojn líel forte , kiel oni devus esperi
konforme al ilia valoro, -- tamen gi, la pola literaturo
es tas la suno, kiu heligas kaj montras depost jarcentoj
la vojon al ciuj slavaj popoloj, Kaj kiu iam ajn levas
al sia buso la pokalon de ľ pola poezio, liu ne cesos
trinki liel baldaú; car la pola literaturo similas al la
maro: )} ju pli ni tl'inkas el !Ji, des pii ni soifas « I

Kaj tió estas la ·tria motivo de la pola literaturo,
moti"o tiel fundamenta, tíel" speeife pola; ke neniel oni
povus gil\ pri silenti. Plej etaj problenloj n aeiaj trovi.
siau p,l enan r esonon, ehon en la literaturo : mi kuragas
pravll ,asedi', ke la 'polaj poetoj kaj verkistoj estis kaj
cstas depost jareentoj ilustristoj de la felico kar malfelico
de 1a onaCio, ke ili estis kaj ,estas giaj servantoj ke ili estis
kaj estas harpistoj, kiuj pel' melodiaj sonoj de siaj harpoj
instlgís la tuta,n naeion al altidea kontemplaeio, ke gi relrovu sin mem en sia Vero, en sia Amo kaj en sia

Uel a.

.

En sia j- literaturajoj Kochanowski elmontris al la
naejo la vojoll de la stataevoluo, Krasicki, Zablocki kaj
lViemc~wlcz en siaj poemoj., komedioj kaj romanůj edukadis ~ovan :generacion de l' nacio, kiu el iIia spuito faris
la Kop.stitución :de '3-a de Majo, kaj kiam oni forstrekis
Polujón~ie~staton de la politika karto de Eúropo, tiam
la poeta ~rio M.ickiewicz, Slowacki kaj Krasinski kun tuta
plejf1:dů ,de . bonegaj verkistoj ' vekis kaj enradikigis la kredon je la senmo,rteco de la .nacio kaj gia re0.v.igo. Ou mi
citu l~ cefajn verki~tojn, :tradukltajn diverslingve, klel
KT'a!lZťw.ski" . $iffnkiť-wicz. , ', Prus, Weyssenhoff, Reymont,
Z(:I~lJmski, pórmontri, kiajn álte-etikajn v~lgrojnili enportis" ,.cn., la: p~triQtajn problemojn de ' Ia pola litera-

tUl'~) ,~?"ř C!l ,iig ne , estas malofta, . p~es~lI;ií ' unikadistinga
sign9 '"I~9m~-':ldanta ~koninqan ·litera:turon

oe

nacio, kiu:
lllalgra.1Í miloblaj sufel'oj. sub fremdáj okupantoj ~apablis
konseryi sian rektan.' nebfáQ, patriot-an etikon r neperdi~
aute
Il-bismon dé
malbbno, !?u ~in cirkaiíis ?

en

r

Z. Strienska:

»Poloneza « malnova pola danco

1~1

'.
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En ', a:ň tuhá nokto
-

W10 Sto Reymont -

aulonge de la slima voj'o, kiu Simil.iS al
,
kotplena _marca rivero fluanta tra dezertaj nigraj kampoj, iris ' ebria kam.
pulo.
Jam vespero regis, malvarma, pluvema, malpura vespero noyembra.
La blinda mondo ploradis per senoesa penetrema pl:uvo ~ ~a ~u?aj . kampoj ~riletis svcligintaj de
m~lseko, la fosaJoJ k:aJ. ~ersulkoJ estis plena j de akv ,
lru~ SUpOI: la vOJo khmgls sonf'orte la senfoliaj arboj
kUJ tl'OrtllS pro malvanno kaj malsek,o.
Morta sileuto. .I<:usis S~ll' la slimaj kampoj.
. L.a kampulo lns rapide, sanceligarus fortoge,
ck~ a~c lls, malb.euis, sed li Iris ;' subite li haltis kajekkan lis per 'cbna, rauka vooo :
Oj I dinna, mia dinna,
Oj I fra toj estas ni ja;
[(aj láam morť nin prcnos,
Oj I savo jam ne ven os I
Oj I II

. ?ed la kauto ne volis levigi kaj ehe res'oni, gi
dlsflms 'en la malscka ael'O kaj perdigis en mallumojn ;
tamen audis gin ia homa silueto, kiu pene iris kclk~ek pasojn . po~t li, car dum momc.p.to gi ekhaltis kaj
tllncme SOVIS srn flanken, en pIi d ensan ombron de la
voj-arboj.
, . La ka?lpul0 denove ekiris ď rapidemc, sed li ekfalebs pro lU stono au arba radiko kaj rul-falis kiel
stipo cn la koton.
• Longan tempoll n~ni,o estis audebla, nul' la pluvo
pl~udadls..monotone kaj la tremantaj arboj murmuradlscksClhte.
~i~ ti'l~ ombra silueto. rampe glitis pli pl'oksime
kaj klims srn super la cbrlUlo.
Mastro 1 Mastro 1 - ekflustris mallauta v,oOO.
.La .ka~pulo. vekigis.; li provis l evigi, sed liaj senfor taJ Pl~OJ kaj maTlioJ glitis SUl' la koto, ne pov~nte t~'OVI apogan pUllkton, kaj car li estis senkon scia,
pm li ne pensis pá levigo, sed kusigis sin kiel eblo
plej oportune kaj mUl'muris d ormeme :
- Mole estas ci tíe, varme estas ci tíe,-kusu nul',
masb'O, trankvile kusu nur...
;
-- ~ levigu, car la 'akvo vin dronigos ... ·
. - Dlablo prenu, se mi vin batos per bast::mo,
Vl Vldos 1 • • , -;- li ekkriis min-ace.
- Masti'O 1
- ' Ne veku, virino - mi diras al vi arnike 1
- Vi ebrňgis vin kaj kiel porko kuSas en la
kolo! . . o
'
,
- Eb~'ia! Ou mi ne, diris al vi, judo, donu
br~~on k~l) n.~ alkoh?laton, 6u mi ne qiris; viajn
peJsoJu* fil elsll'Os, fnpono, vi vidos '" Silen~u, mino. ... kiam mastro kusas, do li l...usas, car ťtiel li hézonas, ~~ůta laafero" kaj vin, gi ne ·tU8as, Car vi .estas.
nul' VlflDO .. '. kusu nul' ~tro .•. la servistoj jam
arangos por Vl o. '. la brutoJ Jam arangos por vi .. kusu nur;- ma,stro . .. ripozu nul' . . .
',
~~. 1'\ .virino ne lasis lin ripozi , en la koto, si
skuadis li,n ,hom, ke lia konsciQ revenis kaj li' levigis
kun Sia hélpoo
'-'
"
- Marcicha! -.- li flustris rigardinte en sian
vizagon - Marcicha I -7 li 'ripetis jam sénpense,ek0

" pejsój -
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te,a;,piaj harbukloj

tiris la capon super la frunton kaj ekSanceligarite f,ortege, li ekmarsis rap~de, kvazau li forkurús. Kaj baldau
ee la res-ono d e liaj pasoj disblo~is eI). la plaudadlo
,
'
de la pluvo.
MarCicha restis rnalproksime post li, si iris m~
rapid ~, cal' siaj lignaj suoj glitadis sur l a' koto kaj
kQnstante plenigis je akvo, kiuÍl Ciumomente si d evis
elversi ; si pasadi.s peze, ca! sia malseka Cif'ÓíI-:-vestajo
~:n a1l1dpis ~a iradon. Al la brusto si premis tukvolvitan
111 fancm, , kiu' ploretadis mallaúte'
kaJ'b
fikse riO'ardante
en la nokton pIi kaj pti profuu{l1l!-l, si pastrenis ' srn
duone rigida kaj senk0!1scia.
--- Jesuo l mia J esuo kompatema 1 - elSirigis
e~ ~ia bru~to , 'kaj mord,lllta terura cagreno pre~s el
SlaJ okuloJ torcntou d e maldQlCaj , larmoj.
Kiom da tiuj larmoj si jam ver§is, kiom da
larmoj 1
Si plorís pro la homoj , pro la mon{lo;' pro
sia sorto malfelica, pro sia orfeoo. OrfihO si eslis senhejma, Qrfiuo ; si iris en la vastan mondon kiel tiuj
b~lTIg:rizaj nuboj, kiuj peze flugmigris SUl' la cielo,
kiel hu malseketa vento, kiu levigis d a la kampoj kaj
disblovigis senl postsignoj, kie! , tiu ci terura nokto novcmbra . ..
Nek kom pato d e ie, nek helpo dé iu, nek indulgo .. .
Elpelis sin la malfelito kaj jetis sin sur voj'on
de ľ pereo. Kaj si ,por sia defendo haviS nur larmojn kaj doloron kaj g'emon, tute tiel same kiel
blinda hundeto, kiuh oni forprenas de la patrino kaj
ekj-etas en kavon kaj , kiu defendaa sin kontrau la
morton per vea hurletado.
- Ho Jesuo 1 Jesuo 1 - si ekgenlls d ~ tempo
al tempo.
.
Tiu Ci nokto komencis teruri sin, vane siaj okuloj serCis iajn lumojn - nenio nenie; nur ne.penetl'-ebla mallumeg'o, la vilagQj sajne mortis, tiel mllllumaj
kaj s~leutaj, ec hunduj nenie ekbOjis, nenia' veturil'O
ek'brUls, neniuhoma V060 autli~is - Cie tomba silento pleml de mOll'::>tona pluva plaudado.
La infano komencis plmpepi korsire.
-Si
- Trankviligu, vermeto . .. trankviligu . . .
e~idis ub arbon, enbusigis alla infano sian malgrasau '
kaj m~plenan ~mon . kaj auskultis en ian m.a.tproksiman, apenaií ' audeblan mrugadon kvazaií<;le akv,o
faLanta~'

-,- La muelejo 1 oorte la muelejo 1 "- si flustris
'.
, ,
kaj pIu ~Uskultis.
lil -espero .ekregissi~ subite, si levigis kaj ekiris
pli vigle, si .:ektremis pro atendemo kaj inalcerto. "
ď
Pietrus! Pie~us 1* ' siaj lif.oj ' el~piris:
Ll Ja ne ' forpelos mm, ne; certe ne! Sl pensIs kaj
en subita kal'esemo pIi forte alpremisla infanon al
sia brusto. . .-:- Pietruchna ,1*
" . . ď f. "
Kaj tiam iom post iom sian pro Suferoj- sovagig:intan ;~l.lůmon cirkaiípTeni& rprofqnda Jwrtusa sen to;
vekigis en si'.printempajď l'ememoroj,el pOs1siaj mal',feli~j )arm?j I~Vigis bI,ilaj bi1dbj (re la ,pasin~éo, .ka'j
en -ClU aperlskiel .eefa ' persono li, Pietruéhna ! o'o. '
, ,La' fi'ostotrema kaj malsa:ta infano denove ék~plo!is.
"'.'
.:>
;
; - :.

it

DorlQta nomo PÓl:: PetrQ:

Józef Helmonski: Ardeo j
-

Silentu! Vi! .. . - si ekgrumblis, levante la
ekhati.
.
Li ne fůrpelos! Oi estas ja lia infano - si
pensis malkviete kaj komencis kisi pasie la malsekan
vizagon d :l la infano.
La mugza o farigis pii klara, car el gi jam
audigis la ůbtuza bruo de la mueleja rado.
La pluvo iom cesis, la vento kuris tra la supra
brancaro d e la poploj, kiuj , starante kiel skeletoj SUl',
ambaií flankoj d ~ la vojo, balancigis 1>eze kaj murmuris minacc. Kaj el la arbaro, kiu levigis kiel nigr31
malscrena muro, tuj apud la vojo, eksonis malgaja,.
mallaiíta vooo kvazaií ia gemo d e arboj en mallumo,
kvazau ia ploro, kiun sufokas nokto kaj pluvo. Kaj
SUl' la mala1ta cielo nun ekflugis rapia e grandegaj
nuboj, buligantaj kaj miksformaj.
1a terurego trakuris la teron, tempo potenca kaj
malbona, kaj la animú d e Marcicha ektremis pro timego. Si cirkaiírig.ardis malkur.age, Sovis la tukon pIi
malsupren sin la frunton kaj per ciuj fúrtoj ekkuregis
al tiu pIi kaj pIi aiidebla 'bruo de la muelejú.
Kaj la ventů ekblovis pIi f,orte,
kuregis post si, j,en ekpusis sian dúrs'On, ke si klinigis téren, j,en baris la
vojúnkaj sprucigis akv,on el marcetoJ
en siajn orelojn, ke si devis halti
dum moment<> por Tom ekspiri.
Sed si kuris pIu, car si terure tiIňis
- 1a poploj tiel balancis sin super
sia kapo~ tiel iún murmuris al si,
tíel ' si sentis super si iliajn grandegajn . trunkojn, iliajn distaiíiitajn nudajn branoojn, similajn al ungegoj,
kiuj , ettmdis sin al si, ekkaptis siajn
Sultrojn, forsiris la tukon de sia kapo,
gnttvundis sian vizagůn - ke si kuregis prú teruro.
Si trankviligis nur kiam si atingis
ladjgůn, kiu kúndukis al la muelejo.
. La m~elejů staris tiel malalte, ke '
giaj tegment'Új kuSis en la allo de la
digo kaj de la lagoj, trembrilantaj
mrugoje , ~n Ja mallumú; cdensajo de
densajo, .en kiu tondcis kaj mugegis
nigr~j álnoj čirb.ws ~, netráirebla
Li.akvo fala.nta d~ la muel-radoj.
manůn pŮl'

La grandega nigra konstruajú lremis tut,a ka j radbruis. Singarde si
pasis S Ul' la dekliva vůjo malsupren
de la digů kaj eniris la domon.
Apenali transpasinte la soj Ion , si
kaůre sidigis "sur sakon da farunú por
ekripozi iom.
La grandega muelejo es tis plensi
plena de blanka polvú-nubo blnidigis ... La lampeto pendanta de
la plafonú w ndsendis iom da rugcta lumo,en kiu desegnigis malklare la viooj de kúridoroj kaj la
konturúj de masinoj.
Cio vibris, tremis, sku-movigis, cnvolvita per faru na polvalo, kuris kaj
laboris ; tremis 1a glitiga, planko,
tremis 1a blan kaj mu roj , tremis
la plafonú , de kiu pendis farunkův
ritaj a raneaj fadenoj , tremis lúngaj
ko, tremi.s 1a blan kaj murúj , tremis la plafono, de
kiu pendis farunkovritaj araneaj fadenoj, tremis lOllgaj
blankaj kestoj - kaj post ili en griza fonů movigadis
au tůmate nigraj radegúj, trans kiuj hrue fluadis dika
ver'daja torento da akvo kaj kun furiozanta saiímkapo
faladis ma1supren , sur akran palisarůn, ke trcmis ec
la fun&:unentúj kaj gcm is la terú.
Nenio aúdigis. nUl" la brueganta laborado de la
DluelStonoj ; nur d e tempo a1 tempo el la unuaetago
eksonis penetra akra sonorilo, j e kies ek sonů iu e1kuri\<j
rapideme el la cam breto de la muelista hclpantú, ej'o
troviganta 'ell an g ulů de la muelejo.
Marcicha stele proksimigis al la camb'reto, eksidis maLantaů grenpurigilo kaj atendis pacience.
Si timJs eniri , kvankam si aiídis precizc la vůoon
de Pictrus kaj 1a vooojn de a1iaj homůj.
La kur.ago jam fúrlasis sin - si premis sin al
• la maldika muro kaj auskultis; ciumúmente iu elkuris
el la cambreto kaj púst Ii ůn'dÍ() da ridoj, lumů kaj
varmo ekfluis tra 1a muelejů.
En la mal granda kaj malalta eambrú estis varmege kiel fornů ; SUl" granda kameno torfú b'ruletis per
blua flamú.

J6zef llelmonski: Ventego
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Aro au kampaj viroj sidis cirkaií la fajro.
La odoro de tabako, torfo kaj rostataj fiSoj phmigis la camÍ>ron.
Pietrus kusis SUl' la lito, SUl' amaso da safpeltoj
kaj mokis pn la ,ebria kampulo, kiu meze en la eambro
balaneis sin dlOrmeme :
- Iru hejmen, Mat~, car alie punbatos vin gis.
oste la edzino ...
- Punbatos? min batos? min, la ' rnastr:m ?
,ne. " Sub kusenegon molan si lasos min, brandon
kun gl'asaJo donos, au ion pIi bonan ...

--, Eu porkejon, jes, si'enlasos Vln, se Vl tiom
drinkis ! ...
_. Mi ebria! Kaj Cu mi ne dlris ai la judo dunu brandon - kaj tiu fripono ~onis alkoholacon . . .
mi desiros lian kapon, ke Dia gardu ... mi desiros. _.
La mastro ordonis doni brandon - do obell., se ne,
mi .ekprenos viajn fLavajn pejsojn .kaj jetos vin en
akvon.
- Mibaelo, la sakoj! ... - vokis la muelista
helpantD aiídinte la sonorilon.
La' .luna knabo levřgis d e la fajro kůj elkuris,

DJlNC./I NT Jl SOKR./I TO
Jul/an Tuwlm

Homoj, d~oj, vero, amo,
La respubliko, vu·toj, ag,oj,
Tio, alio - kaj ree la samo! ...
Mia kara - veraj blagoj !

J.e sun' mi kusas, ul' aghava,
Mi 'kusas kaj osoedas, van tas.
J\.ghavaestas mi, sed brava :
Se drinkas mi el vazo kav.a,
Mi kantas.

De Herifono ja vi audis,
Ke mi plej saga esms viro, ..
La orakol' min tiel .laudis,
De nun kun glora nimb' mi staras !
Do vidu, kion nun nů faras :
J,e n!
Car kio estas vorť au faro
Aií la malbono au La ben',
!(iam gajigis min nektaro Kaj mia kap ' al hund' similas,
Kaj \'Ínkonfuzo gin balancas?!
Vidu ~ la filozofo daneas:
Kaj hopsa-sa, kaj hopsa~sa
Kaj hopsa, hopsa, hopsa-sa !
Jen kiel lasagUlo dancas!
Jen kiel salms membroj liaj Bon', malbono, homoj , dioj,
Virtoj, vero, v,orta saga Hopsa , h~psa - dane' sovaga!
Foje dekstI'8n - hopsa-sa!
Kaj maldekstren hopsa-sa!
Vipo, ripo - hej Ksalltip'o !
Ludas la muziko, ha!

Varmigas sun' ostaron mian
Kaj sagan grizan kapon fian
Sed kiel bosko en printemp'
En la kapaeo vino hrua.
Kaj pensoj ciam pasas, fluas
,K~eL temp' . . .
I

Vi kial gapas, Kirbeuso?
Jen ku sas maljunul' je sun'
Kaj balbutadas nul' sen ces·.
Cu li jam finis? Ha jes, jes ...
Do panon baki iru nun.

En laangul' disCipIoj ridas:
Sokratan kapon vin' malbridas,
, Ebria esms li ...
. Al ili, Kirbeuso, diru :
Ke trovis mi la kernan sencon,
PIej granda virta estas gi :
La polvon de Ateno leki
Au puCe blovi je vezik Krucon plenigi au malplenigi
(Tio ne faras diferellcoll ... )
Sidigu kaj en nuna hor'
~e baku viajn bulkojll, panon,
pr-efere, trinku nian sanon,
NI trinku do la vinon for !
Nu kio? Cu afliktas vin, ke
Absurdojn mia Lang ' balbums?
Ke tiel ridas mi sen geno?
Ke ml SUl' placo de Ateno
MizeI'e kusas, vinon glutas?
Cil ne konvenas - vi parolas
Instrn ' malbona por sk,ólanoj,
Se mi, Soharo, jen pe~olas,
Kiel Íllfanoj?
Ke nearig.as mi adeptojn,
Al voj ' de vero ne aspiras?
Konceptojn
'
Novajll ' ne diras?
Ha jes .. ; Ha jes ...
La vcro! .lxmo! hOOloj, dioj,
Ago, virtoj, la eterno
Kaj ree La samo !au alternQ:
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Kirbeuso, . kara frato,
Venu kun mi, Jen SUl' strata
Dancas filozof ebria,
F'Ůr-la bel' ! for Vll'tJ dia!
Homoj, gapu! "1\<fn Ksantipo
Certe batos, krevos ripo !
Jam ll'un mi ektremas ja,
Tarnen dancas hopsa-s a !
Nur sen fin' , kun tuta foŤto
Danei, danei gis la mor to,
Per piedoj svingi, ueti!
Jen tuniigi, jen salteti !
DancQ iru, ' flamu .gi I
Kaj ekgojl,l 'granda Di',
Ke Sokrato lwnas veron,
.Cilm. veron kaj ~li-steron, .~,
Ke Sokraron g1óro bonas - ,
Li plejsaga horo' sur tero
kap' hundsimila ja '"
Dan.con konas, danoon kon.a.s
.;;". Hopsa, hopsa, ;hopsa-sa !;

Kuft

~ E!Ja po~a: J. LJjzero;ncz '

las3.nte la .pordon {llalfermita. \
. Marcichaensóvis sin tra gi kaj ekhaltis ' sur la
sojlo.
- Laudataestu J esuo Kristo... - si ekmurllluris mallaiíte. ·,
La muelista helpanto eksaItis de la lito kaj kriis
furioze:
- Kion · vi volas? Iru for vi... hundinaoo!
La junulillo éksanceligis> sendis senkonscian rigardon sul' la kampuIojn, jetis Ia infanon SUl' la liton
d } la muelist-helpanto kaj forkuris ...
-- Donaco por vi, Petro - murmuris iu malice.
- Bela vi,oloneto -. aIdonis alia, car la infano
komencis plori.
- Kiuen printemp' petolas, tion vintre memori
nt volas ...
- Preml iu la vermon, Car gi sufokigos tie ...
- Jes ja, lasu gin suCi, au kion ?
SEd iu prenis gin kaj metis gin apud la fajron,
kaj ciuj rigardis gin ...
- Eble du monatojn havas .la vermo, pli ne ...
. - Ci similas al vi, Petro, tutsama nazo kiel
terpomo ...
-: Nu . " helpanton vi faros el gi kaj bone . . .
:-- Au vi fordonos gin kiel servanton, ia monero
ciam elsaltas ce tia afero ...
- El ~iu sako, Petro, vi prenos unu kvarton
pIi da faruno kaj la knabo estos nutrebla, ec bovido
ne pIi bon03 fartas.
- Brave gi blekas, org,enisto gi povas farigi,
Petro, tio enspezas honoron kaj groSOll beletan por
gecdzigoj kaj enterigoj.
- Vi mangis mielon, . Petro, nun ekgustu ankau
vaksajon...
.
~ Sed ankaú la patrino estas elegautuIino, cu
110. ' . lignosuoj preskai'l novaj, valoras ses cehajn,
jUpOll si hav,as, kian ec por unu kajdwona zloty vi
ne acetos, kaj busegon .. . ee en lavkuvo gi ne trovus
.
sufican Iokon ... rasa virin,o...
- Kaj nur laví sin kaj kombi konvene, kaj tuj
si taiígus por hejti en la fomoj ce judloj.
Hi mokadis pri li senkompate, kaj li sidis SUl'
la lito kaj ne sciis, kion koménci. Sufokis lin furj,ow,
sufokis Iin honto, kaj tamen li ne povis movigi, car Jiaj
okuloj fikse rigardis la bIankan vizagon de h infano,
kiun 1a kampuloj elvindis kaj metis sur la kamenraudon kaj varmigis, ke vaporo Ievigis el la malsekaj
cifonetoj.
Subíte li eksaltis kaj kurisen la muelejon ...
Kaj baldaií t)oste aiídigis wvagaj krioj kaj' batoj.
- Pri arn-o ili rakontas inter si - rimarkigis
1U kampulo.
•
- Kiu estas si?
. - ·Marcícha, filinů d e Jantek el Wola. Oni d- .
pelissill cl la serva~o, 1a gepatroj fOl'peJjs el la
hejlllO . " kien si povis iJ:i ? ...
- Ho! Ho! Petr,o estas tirano por ·lrnabinoj . ..
.- I... tiranů .. , kompreMble, sed friponaoo
li estas .kaj d iabla kanajlo . . .
- SUentondo - ekvokis iu .
.: -Petrus ľ Pietr,us! Ne batu min !petegis
Mal'cícha, ruligante ce liaj pi€doj. - Sed gi esta,s
ja via ... fu forpelis min. tll la servad'o ... ili f.orpelis
min .e l la domů. .. kien mi ir{)S orfino... . kien ?
PietÍ-uchna 1 Ho Jesuo k>ompatema, ho Jesuo ! homoj,
helpu , min, hOlllOj: ... Jesuo Mario ! si ,.: kriacis
perterurl!, VQOO, ?ar: li piedfrapis Si.an DruSoon, ke ~i

ekfalis pe~e sur la pIank:On, kvazaií iu Jetus sakon 'da
faruno.
Baldaií cio silentigis, aiídigis la malfermado de
pordo al 1a korto , ia haraktado kaj poste jam nenio
hom la mueleja radbruo.
- Li mortbatos sin ...
- Nenio oka~os al si, d e la infano si liberigis
SlIl kaj DllIl finita la afero !
- Hundinaoo, lasis la infanon kaj forkuris .. .
Kaj car gi ploris pIi kaj pIi la1.. te, iu el la
kampuloj trOYis peccton d a sukero SUl' la tablo de t
nmeIist-b elpanto, envolvis gin ,ell cif,oneton, pistis gin
per kalkanumo, trempis en akvon kaj enmetis en la
buson d e la infano, kiu eksucis avide.
Kaj Mateo, kiu dormetis SUl' la lito, vekigis kaj
diris:
--. La infanon prenos mi. Orfo gi es tas, orla!
- Nu prenu, vi ja ne havas proprajn, ke la
edzin o vin punbatos pr,o tio, nu , si batu .. .
- B a~os ? . . Ne batos. Grumblos, kverelos .. .
hon a edzino. .. venu orfo ... al la m.astro vi iros .. .
vcnu orfo ... - kaj kun la subita decido de ebriulo
li lcvigis, ektiris sian ko tigitan safpellon, surmentis
sur la bpon la malsekan safpeltan capon kaj klinis
sin super la infanon.
- Venu, etulo, venu . .. Patrinon vi ne Mvas,
patron vi ne havas, do mi mem prenos vin s ubl
mian mas tran zorgadon . Knabo, cu?
-- A nu, kompreneble knabo ...
- Por paStado Ii taiígos. . . laqoriston Vl havos,
mastro . ..

l1ladímir Tetnwjer: Pola TcamparMo
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- Sé<l unUe venigu Dutristinon por li, au bov- .
iDOD nepr·enu de bovido, ke ~i Dlltru ,gin.
. .
Li ne atcntis La mokojn, rulvindis la infanon cn
sekigintajll Cifonojn, Cirkauvolvis gin en la baskon d~
sia safpelto kaj e.k marsis d la cambre to per forta,
sufice rektrt paso sercante nul' iom la elir,on, sed en la
. fresa aero li tuj orientigis kaj mrufacile ekgrim pis
SUl' la digon.. car la vento, kiu ege b1ovis,
vipis lian
vizagon kaj pu'sis lin malsupren SUl' la glitiga vojo,
Sed li Isukcesis atingi la lagojn, tumis sin maldek'stren kaj ekiris al la vilago . . .
Li trotia amble tra La akvo, car la venta spruce
pcladis la akvoll el la lagetoj , ke gi transfluis la digon
kaj per dikaj ondoj trafis liajn piedoj n".
- Ne pepu, vermeto, ne... lakton mi donos,
lulilon mi plektos al vi... bone vi fartos ce mi, orfo,
bOlle. '. kaj salajro n vi rice\Oos. .. kaj vestaJo jn.,.
kaj tranCileton mi acetos al vi sur foiro .. , post brutaro vi pasa:dbs . . . au post ansere toj.. . ne pepu,
infanet o . " - li murmu radis kaj zorgeme, 'kiom li
povis, kuntcn adis la safpeltan baskon per froste-rigidaj
manoj .. .
Li eksilen tis, car ruktado sufokadis lin, kaj la
akra, malvarm a vento repusis cn la gorgon liajn paroloj11.
.
PosL la d lgO La v,ojo kondukis tra torfa grundo
kaj teruraj marooj ; maljuna.i, distaiízitaj betuloj klinigis super la vojon kaj kriadis .k':)l'sire, vipataj per la
ventego. La koto profun dls gis genuoj. La pluvo j am
cesis tute, nur malvarmega venro fajfadis kaj vagis
super la marooj. .
Mateo pli kaj pIi malr,apidigis, malfacile .Ii eltirudis la piedojn el la -koto ; la dormemo lin tiom al'lkis,
ke li preskaií d Ol'mis, preskau estis senkonscia .. . vekis
lin nul' la malvarmo kaj la vento d e tempo ul tempo.. ,
"La vilago jam cstis proksima.
Li sanoeligis mal pii, sed car li es tis dormema,
1< ne sciis, kien li iras, li pasadis automate, de tempo
ul tempo ekpalpis mehanike la safpelton . " la mfan-o ...
liaj pi€d oj stumblis, la malvarmo trapeuetris lin ~is
.oste, car la' surbrus te m.alfermita kaj malseka pelto
nc sil'lllls kontraií La veuto. " li 1asis deg1i~i la baskon,
ekfrapis oftege 1a mruiojn cirkau 1a brakojn kaj per
ebria, d ormem a vooo ekkantis :
Oj! dinn.a, mia dinna,
Oj! fratoj cstas ni ja;
Kaj lciam morf nin prenos,
Oj ! savo j am ne venos !
Oj! ! !

El la koto d e 1a ",ojo respondis .11 li mallaiíta,
singulta , sruokita kriů de ľ infano - aiídigis iaj rapidaj, ,pl'oksimigantaj paSoj .. . ia homa silueto . '-:
St:d li nenion aiídis kaj ekpasis pIu dormeme.

El Za poLa:
Wladzimierz Krzysztofawicz
(ScierJ,ca Esperanto-Rando Bydgos zcz). -
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El 10 dlel o:
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Go;o ka; mal go; o 'de

,I.

I~~ito 'k.a~ ·momento

,;
~

J;é opol d 'Staff '
~ Eu sun aií.tuna arboj semas úr,on,
~ Kiel trankvilon, de kisoj pacigaj, ,
~ Sur mian frunton kaj sopíra nkoron ...
~
L' anim' , banita en fontoj' mildigaj,
~
Neniam pensos pri ama edenů ',' .
~ , Jam ne reveilos 1a tempo ebria. ' ,'
~
. . ,Dolca kaj varma estis huSo sia ,
Ka j arb' siringa floris en garden o...

~

~
~

~

~

-~
~
~

i

~

Kor', sanigita zo;ge de malgojo,
Jam ne memoras en Duna momento,
Kiam freneze sin -jetis en vojo, .
Kiel folio dum autuna vento . . .
L' anim.o , dronas en earma sereno,
G-in mi jam. tusos per memoI" nenia ...
. '.. DoJea kaj varma eBlis buSo sia
Kaj arb' siringa floris en gardeno .

~

~

~

~

~

~
~

I
~

~

~

ě

~

~

i
i

Kiu gin vundis, kaj kie - La koro
J am ne kamemor~as. nke la
vo1as Il1 emori,
K
aJ pres li goJ3.S, e
ama h01'0
SUl' vivh.orl.ogo jam eesas sonori . ..
Mi ne bedaiíros songojn de I' mateno ,
Neniam sonos kord' pri tempo tia ! ...
'. . . Dolca . kaj var ma estis buSo sia
Kaj arb' sirillga floris en gai-den o...
Traduk is: Jul ja/n Tuwim ,
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J;eo.p old StalI
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Forg isto

~

!
!

Tutan senforman ~mason de l' anim' p.rofunda,
~ Juvelojll, kiuj bruston plenigis mistera n,
~ Simile al vulkanQ, el abism' senfUllda
~ Mi eljetas potence SUl' aJIIhoson feran.

~

i

~
~

~

Ifl

~
Forte mi gin bateg.as per londra marte10
~
Eu koufido gajeca, par urgas laboro,
~.
Car koron forgi por mi mi devas - jen ceJ'o, r..
~ Fiera devas esti, granda ; forta koro.
~
~
~

~

i

Sed vi humilig os; kopo,

~ub

metalo,

."

~ Kaj rompigos snb feraj bategoj pasiaj,

En pohon vin frakasos , mo~straj , pugn.oj miaj !

~

:
. ~"

'I

, t2

Car prefere pereu, ol krevu sub stalo,
~.
~
~ Vivante malbenita en malforť sur tero,
~
Difektita per Jendo ' de sufer', m i z e r o . !,

i

~,

'

. ,.

T~adukis- : Juljan ~uwim .' - ~
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Renkonto .a l 11'aezlaw Sieroszewski
~rag~dio~ per 'p~opr~j. okuloj : " Sed de tiam pasis multaj
Ja~oJ

Waczww Sieroszewski
Eu 1a direkcia eambro dl> la Varsovia eldonejo
»Bibljoteka Polska " ektremas SUl' librosranko la busto de
:<o~ciu.s zko" kiam sub la fenestroj tramoj kaj pezaj veturIloJ bruruhgas lau10nge de 1a Nowy Swiat. Kaj 1a granda
poeto 14'yspiansld mire rigardas de sur la muro, kiam en
la p.ordokad:-o aperas diketa blankhara maljunulo kun
ruzaJ okuloJ kaj per ctaj pasoj eniras: Waclaw Sieronewski I

Li estas maljuna , sed el liaj vivaj okuloj fajreras
ankorali la_ yigleco kaj entreprenemo de l' junulo, la
m.ondon-ko?ker~ sopiro aL lil: fremdujo... Kaj cu vi
SClas, ke hu Čl blankhara hom'o, kiu tíel etpase eniris
la cambron, marsis en la ombro de l' amerikaj nubskrapantoj, . ke li vagis tra vastaj ebenoj de Siberio al
,nekonata . nomada popolo de la Jakutoj, ke li tramigris
rnatproksnnan Japanujon 'kaj Cinujon , ke li atinui,,' la
a1tajojn de mistera Tibeto? Kaj .ke li kiel unua ,'e~kisto
per -si aj verkoj malfermis al 1a polaj legantoj la animon
de. gis .nun?ekonataj popoloj; laekzotikecon 'de mirindaj
kaj lnlsteraj fremdlandoj, ke lia etnografia beletristiko
okupas specialan lokon eI! la pola literaturo?
. N~n rnalprciksime de la ventblovo de la pranaturo,
IlJU leVlg~s el liaj libroj kaj tU8as fresige niajn tempiojn,
ma1pro~slme . de la naturpopoloj tunguzaj, cukcaj kaj
burJataJ -:-~ li staras meze en 1a bruo kaj rapidemo de ľ
grandurba moderna civilizo kaj kun afabla rideto diskutas
. .
kun mi pri · - Esperanto!
»Mi , goj.as, ke UDU el mia.j verkoj estas tradukita en
Esperantoll - « li diras.
•
, ,»Jes, »La fundo de ľ mizero« - mi aldonas - »en
,
bonéga. traduko de Ja pola stilisto Kabe .. . «
, »Tio ci okazis jam ant~ií m últaj jaroj - « rakontas
Sle~Qs~e~ski vigle, »kaj, tia.f:1" mi ricevis multajn,multajn
sknba--JoJn oe EsperantlstoJ ' el la tum mondo. Evidente
Q~i n:iulte ' interesigis pri la verko; Vi dev.as seii, ke la
VIVOll de líl lepruloj, 'kiuu, mi priskribas en tiu t verketo,
ml konas
mi estis Ce ili kaj vidiS ilian mizěron kaj

kaj hodlau mlaJ verkol estas tradukitaj en dekkelkaJn, aií dudek lingvojn, inter ili ee en la japanan kaj
Cinan, , , «
»lGOll VI entute opinias .pri Esperanto kiel literatura
lingvo ?«
" B~dauri~de mi ne konas vian lingvon kaj ne povas
respondl al VI, •. k.vankam -« li aldonas kun rideto »tute fremda ,Esperanto ne ~stas al mi, car mia filo ja
estas Espera,nhsto, Rarolas kaj legas en ci tiu lingvo! «
. ,, ?o v~ ,es,tas ]U tre proksima al la Esperanlisloj J«
mj knas mlClglte.
»J es, mi ankaú konas vian eminentan pioniron
profesoron Bujwi?, kit! plurfoje inštigis min lerni Esper.
nnton, sed - - ml estas jam tro maljun a por tio.,. ,: li
farns manmovon kaj I'idetas embarasile, kiam mi ,01M
prolesti. , ,, Por mi estas ekster dubo , ke Esperanto eslas
bon cg~ ,m~crkompl'enilo kaj oni hodiai:i jam ne povas
pn~terlfJ ~Jl1 kvazaú gi estus bagatelo , .. Mi kiel lileral.urIsto pova, nul' gratuli vin pro tio , ke sajne la lileraluro
pn .na Illova?o lu~~s gravan rolon, Mi gojus se oni c;;per ..
antlgu3 plua,lll mlaJn verk()ojn. Via literatura revuo <lperus
en DlIdapest, .. mi bedauras ke gis nun neniu mia vflrko
aperis Cll hungal'a lingvo , kvankam la ce{a figuro en nlia
rOlllanu »Beniowski « estas duonpolo , duonhllngaro .. ,«
Ni parolas pri la hodiaiía pola literaluro, La cirkonst~nc?j, en kiuj vivas la polaj verkistoj, eslas tfe malkuraglgaJ , , . Malgrall ti? nun aperas lín kompleLa
verkaro en 25 volumoj ce »Bibljoteka Polska «,
.. »La ,Pola literaturo devas akomodigi al la nova postmlllta pSlko de la homoj, kiu videble diferencas de tlu
antaú~il ita, O~ travivas nun periodon de kreádo de Hovaj
fprm.o] -~ , ph guste de novaj rimedoj kaj sercado de
novaJ vOJO] al tute alispecaj impresoj,., Kiu el la
~l(.dernaj polaj verkistoj sajnas al mi plej grava? --.
S~n?ube K~dcn-B~ndrowski, kiu laií mi superas ciujn
ahaJn .. , KlOn 1111 pensas pri Ossendowslci ? 1..-. Tre kapabla homo, kiu skribis nepre interesajn verkojn .. ,,,
» " aj Ila multe diskutata »scienceco « ?", «
»Sinjoro kara -« respondas Sieroszewski , ), mi 5Upozas, ke Ossendowslri tute ne volas esti nura scienculo, '
Kun eksterordinara talento li scias ekkapti ciujn inLer'~sajll
mo~e~tojn kaj ,prlskribi ilin en vigla maniero, La scenejo
de haj rako~t?J estas. Azio kaj Afriko, kiujn li bonege
konas per slaJ multa] ekspedicioj. Ne, sinjoro, oni ne
devas malkompreni lin!, .,
Nun la verkisto Sieroszewski komencas demandi min
ka~ mi devas rákonti al li pri la Esperanta literaturo,
pr~ l~ st~to, de .nia ~ovado, pri la Krakova Kongreso,
pCI klU h Vlgle mteresl~as, Car li, la autoro de la famaj
siberiaj "Skizoj «, de la tibeta romano »Da1aj-Lama «, li
kin vivis » 12 jarojn en la lando de ľ Jakutoj «, li kiu
• majstre al la poloj pentris la heroan animon de la japana
popolo en la verko »De ondo a1 ondo « - li amas ja 1a
tutan mondon pel' sia tuta koro" ,
Sed la telefono sonor.as kaj si ras nin en la rapideman
realecon, Sub la fenestroj bruas kaj rulskuigas la trafiko
de ľ grandnrbo. Kaj sur la libra sranko tremetas la busto
.de KoséÍuszko. Per etaj rapidemaj pasoj ma1junulo forlasis la c~bron kaj la stra~a movigo de l' Nowy Swiat
englut~s t~un ~ran?an ;erklston, en kies verkoj brilas
f~belaJ ,omnta], peJz~goJ, mugas eternaj praarbaroj kaj
CIveregoJ sO\'agaJ, kaj flustras animoj de fremdaj, malpro~símaj popoloj. "
Edmund Fethke,
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La ·botisto Impetulo
-

Wlodzlmierz Perzynskl -

stis iam botisto, kiu nomis sin lmpetulo. Kiam Ii ~liris en la urbon, lwm®ce li iris malrapide, kaj poste pIi
kaj pIi rapide, ph kaj pIi rapide,
pIi kaj pIi rapide, kaj fine kiam Ji
impeti~is, Ii kuregis tiel rapide, ke li
antaií)ruris veturiJojn kaj ee tramvetul'ilojn. Kompreneble lOni ne povas tiel kuregi cn la
urbo, ti,ul sinjoJ.'lo ImpetuIo havadis diversajn maIagrablajn ůkazajojn. Unuj homoj pensis, ke li kaptas:
steliston, aliaj, ke li mem estas steIisto, iIi komencis
:kuri post Ii kaj la kuratlo finigis per tio, ke sinjoI'O
lmpetulo ekfal<ctis pro io, renv·ersigis sur telXln kaj
aliaj kurantoj falis sur lin. Kelkfoje tiamaniere oni
preskau sufokis la botiston lmpetulo.
Pii malbone estis hejme. Kiam sinjoro lmpetulů komencis labori kaj najIi kalkanumon, komence li
batadis per martelo malrapide, kaj poste ph kaj pii
rapide, kaj fine kiam Ii impetigis, li hatadis tiel
forte, ke Ii frakasis la tutan kalkanumon. La hotoj
farigis maluzeblaj kaj sinjoro Impetulo a:nstátau ricevi
!monon por sia laborlO, dievis aeeti ankorau novajn
biotojn por 1a klientoj. Oni facile komprenos, ke
Ua metio donadis aI Ii malgrandan pl'ofiton.
Tiel same sinjoro ImpetuIo parolis. Komence
malrapide, tie], ke ciun vQrton oni povis bone komipreni, kaj poste pii kaj pll rapide, .pii kaj pIi rapide,
pIi kaj pIi ' rapide, kaj fine oni povis nenion audi,
nul' trrrrr ... kvazau turbo turnus sin sur la planko.
Ce la sama strato logis en bela domo vidvino de
la bankisto Monamruo. Sinjorino Monamulino estis
tre riCa, sed terure avara. Foje si sendis al sinjovo
Impetulo per sia servistino suojn por plandumo. Sinjoro lmpetulo ekprenis sian kapon pro mir~go. Neniam en la vivo Ii vidis tiajn suojn I FIiko sidiá
~r fliko kaj ankorau eiu f1iko estis kvaroble fIikita.
- Bonvolu ripari ilin gis morgaií - diris la
.servistirio - Car alie mia sinjorino ne povus e1iri el
la domo.
Sinjoro lmpetulo komencis lahori, sed kiam Ii
ekDatis kaj kudradis .per p,ecfad~no, Ii tiom impetigis,
ke post mallonga tempo el unu suo restis nenio. Sinjoro lmpetul-o eagrenigis terure, sed kion fari. Li
~s la duan suon je mezuro, aeetis oe alia DOtisto
tutan paron da novaj suoj je la sama grandeoo kaj
la sekvantan tagon matene, preninte la suojn sub la
brakon, Ii iris al sinjorino Monamulino. Car la sinjorino logis tre pvoksime de Ii, do Ii ne havis la tempon
por impetigi.
'. Li supreniris la stuparon,. kovri~. p:r bela ruga •
taplSO, en la unuan etagon kaj sonongls ce la pordo.
SUl' unu flanko de la pordo pendis leterkesto, sur la
alia estis en la porda vonda malfermajo,sirmita per
malgrantla latuna klapeto, kie} oni ofte havas, por ke _.
oni povu vi~, kiu ekstere sonorigas.
Al sinjoro lmpetulo oni longe n~ malfermis kaj
pro enuo Ii komencis tamhuri sur la pordo per siaj .filngroj. Li ne sciis, ke oni ne enlasis lm tial car la
servistino e1iris -cn la uroon kaj sinjorino Monamul-ino neniam iris mem m.alf~rmi la pordon. Sed ci
tiun fojon aiídinte, ke iu frapetadas -per fingroj la
pordon, Si ekinteresita pri ·ti{), alproksinUgis al la
pordo, por rigardi, kion signifas či lio. Si deSůYÍS
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la latunan, klapeton kaj alproksimigis sian 'okulon al
la malferma:Jo.
.
Sed sinjoro lmpetulo intertempe jam estis impetiginta kaj . .. frap ! "- Ii ekbatis .sian okulon per
tuta forto. Sinjorino Monamu1ino ekkriis terure kaj
renv·crsigis teren. Nur per Ci tiu krio sinjoro Impetu]o ekkonsciis pt.i uO,kion li far.is. Li ektimegis kaj
forkuris. Kaj li impetigis tiom, ke lihaltis nul' malproksime ekstei' la urho kaj antaií ól Ii , sukcesis reveni hejmen, jam vesperi~is. En la sekvinta tago matene vizitis lín la servistino de sinjorino Monamulino.
- Mian sinjorinon voUs hieraií ataki Fabistoj si komencis rakonti, - FeIice ke la pordo estas tre
fortika, car alie ili certe estus m!irďintaj kaj elrabintaj
sin.
Sinjwo Impe.tu10 kompreneble sajnigis,kvazaťí
li nenion scius prí tio, kaj. scivole komencis demandi
sin detale, kiel Cl tio okazis. La servistino airis al li,
ke kvar rabistoj venis kaj unu el ili voIis al sinjorino
Monamulirio elpiki" per ponatd'O la' okulon. Tuj tiaj
babilegajoj elkreskis el la afero. Sinjoro lrilpetulo
sajnigis, ke Ii Cion kredas.
. '
- Nu, nu, - Ii diris - kieldangere .estas nun
en la monoo - kaj kvazaií ' niirante li komencis
balanci 1a kapon. Komence malrapide, poste ph kaj
pIi rapide, pii kaj pIi rapide, · pIi kaj pIi . rapide,
gis per la halanceg..do lia kolo farigis tíel longa, ke li
:jen per la kapo frapadis sian ventron, ' jen rejetadis la
kapon sur sian dorson. Al la servistino; Íciu unuafoje
vidis tian strangajon, ci tio terure pla:cis. Si pensis, ke
sinjoro. lmpetulo scias montri jonglajojn. Sfd cio ci
estis ankoraií nenici kompare al sia mirego, kiu sin
kap tis, kiam sinjOl'O lmpetulo redonis al si la botojn
de sinjorino Monamulino.
-.
- IIi estas ja hite novaj I -.:. si ekkriis - kaj
mi alportis ,al v.i malnovajn kaj eluzitajn.
- Car mi sciastiel rebonigi - ekmensogis
sinjoro lmpetulo, - ke ee la plej disSiritaj ,boroj
farigas .ce mi tute novaj.
.
.~
La servistino mutigis je mirego. Si malfermis
1a bUSon tiel lar~e, kiel por la kuracisto, kiam Ii vola,s
esplore rigardi en la gorgon, kaj poste si ekprenis
la bolojn tiel delikatege, kvazau i1i estus el vitro.
Sinjoro lmpetulo. terure .ridegis :kaj gojegis, ke
Ii sukcesís sin tiel tI'QÍnpi, sed mallonge · daiíris lia
gojo, ,car en tiu sama tago, posttagmeze sinjorino
. Moname1ino sendis alli tridek parojn ait malnovaj suoj
por riparo: Si kunkolektis ciujn plej malnovajn suojn,
.kiujn Si nÍll' havis hejrri~ : truhavajn, senkalkanumajn,
senplanllajn. ,Si havis nlultege da i1i, car si estistre·
. avara kaj neniam donacÍs malnovllJn ~uojn al iri
ajn almozulo, sed kaSis Cion ® . la . kameron. La
servistino ' -devis lrunpreni -. grandan korDon por povi
cion alporti. Kiam sinjol'O lmpetulo ekvidis tiom da
suoj, lia vÍ.zago tU] pli1ong~js kaj . tiamani,ere, ~ ke
Ii ekbatis per la mentono sur. la tabl'on. · ""
.
- .Mi ne volu , 'ripari či tiujn suojn 1.- "li
ekkriis, kaj ·fulr Ii estiskoler-ema, tial Ii tuj impe.
- Tiom cla su ... oj, 1ro mUlte da sn. ~u . ..
oj I - Ii komencis ripetadi rapide, . pIi kaj pIi 'rapide,
tiel, ~e post , momentb jam nenio estis aiídebla "~ur
: Sn, su, sllSnsu.. • .:..- ' Kvazaií kuregqs lokomoq,vo. ,La
seryistino ektimisbj ~.: forkUns. . . . . ,
<
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la pola :'. Prof. Mieczyskaw ' SygnarskY.
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Remenioroj
-

Antoni Grabowski
Dr Leono Zamenhof -

Antoni Grabowski
Ciufoje kiam pIi vigle ekbalas la esperantista
movado en Polujo, ekstaras antaií niaj okuloj J.a neforgesebla samideano Antoni Grabowski.
Grabowski-n oni ne povas nomi pioniro de Esperanto. Kiel prppagandisto Ii ne elmontris grandan energion au kapablon. Li efikis nur per sia persona influo,
{)!lr sia · forta kredo. Oni pIi guste pov.as 'nomi l~
apostolo de nia ideo. Se generale en la tempo d~
Grabowski estis malfacile propagandi Esperanton, en
Polujo gi apartenis al plej maHacilaj taslwj. La
lando malliberigita politike kun suspekto traktis ciun
interna'cian movadon kaj speciale . en Esperanto vidis
dangei-.on por sia sendependeoo. Grabowski apartenis
politi\(:~ al la plej forta kaj samtempe plej malamikl\
pal'tio rilate nian movadon. Kaj tamen tiu Ci, cirkonstanoo lin tute ne genis. Li d.efendis sian ideon kun
profunda konvinko, ke gi ne nur nialutilas han patrujon, sed kontraiíe : f,ortigas gin. Li.aj argumentoj
estis tieLkonvink.aj, ke neniu en Iia ceesto havis kura- _
gOll lin moki. Grabowski batalis kun siaj kontraiíulúj
per Ciuj . rimedoj , ne nur sciencaj sed ankaií ironiaj.
Vnufoje li ' trovigis en pIi granda societo, kie oni
okaze de lia ceesto komrocis moki Esperanton, nomante gin abomena jargoll'o. La diskutado precipe kun
obstinaj virinoj ne prezentis grandan aUogon kaj Gra~
bowski decidis konvinki la mokemlllinojn per pIi elokventa maniero. Kiam post la vespermango oni petis
liTl ' de~mi ion en la itala lingvo, Grabowski akceptis
la proponqn. sed anstataii en la itala lingvo ekdeklamis ,ion, en Esperanto. La eeestanboj kompreneMe
ne ~tro~ suficedavortoj pOr esprimi sian ramn pci
helsoneoo de la itala poezio. 1'iam, 'Grabowski petis
~meson deldanu lailaJnón en ' ESperanta ' iradUk<o. Cu
oni devasaldoni, kia estis efekto de tili ci II es~.ranta (.
deklamol Kaj poste , posť la ldarigo de 'la efektiva
stalo ?Grabowski rakontis: ke Iiu ci epizodo malfermis

al li poste la pordojn al multaj societoj , kiuj jam pIi
ne kuragis moki lian »Írenezajon «.
La tempo, ki8m Grabowski staris sur la frunto
de la esperantista movado en Polujo, apartenis al la
plej brila periodo de Dia historio. La poloj okupis
tiam la unuajn postenojn ne nul' en la poezio dank' al
Grabowski,sed .ankaií en proz,o (Kube) kaj cn la
historio (A. Zak.rzewski). La viv,o monlI'is ke 1a tiutempa pola movado estis bazita SUl' forta fundamento.
A. Grabowski akooptis la sciigon pri Ido tute
indiferente. Mi memoras liajn vortojn, kiam mi parolis kun li pri tiu ci terno. Li nomis la tutan entl~
prenon vana kaj malfrua, »car Esperanto jam esti"
lingvo viva kaj vivan lingvon oni ne povas laťípla0~
reformi «.
Estante eminenta filolog"o; Grabowski anime estis
poeto. La plej granda parto de liajesperantaj verkoj
apartenas al la poezio. Konante m:ultajn lingvojn'~
Graoowslu esperantigis ne nur polan poezion sed anknií
alilanda:in, apel'igante sian belan verkon »El la parnaso
de popol-oj (, . Dum multaj jaroj li revis esperantigi
la konatan poemon de Mickiewicz »Pan Tadeusz «.
Kiam mi paroIis kun li pri tiu ci projekto, ni arnbau
rig,ardis gin kiel utopion. Nerealigeblajn projektojn
ofte efektivigas nur eksterordinaraj cirkonstancoj »Sinjoro Tadeo l{ ekvidis la mondon efektive en tute
neordinaraj cirkonstanooj.
Kiam somere cn la jaro 1914 la milita uragano
ekslruis Eiíropon, Grabowski farigis kvazaií ofero de
eksplodo. Forsirita de sia plej proksima familio li
travlVis Ciujn terurajojn de la umill periodo de ln mil...
ito. Ki.am post kelklJllonata malliberigo kaj post jara
foresto ekster sia hejmo Ii fine sukoosis reveni VarSOViOl1, li trovis sian domon malplena. Lia mta familio
estis f.or kaj estis absolute neeble ricevi pri gi iajn
ajn sciigojn. Preskaií sesdckjara maljunulo Grabowski
eksentis grave tian soleoon. Kaj jen en tiu ci malg,ojKl~
por li momento la ideo, por kiu li laboris tiel longe,
alportis al li konsolon, kiu ebligis al li travivi longajn.
tagojn de lia dolooriga soleoo.
Kaj jen en tiaj tagoj tio, kio snjnis nerealigebla,
iom post iom farigis fakto. Unu el la plej grandaj
poemoj eksoni s en Esperanta lingvo ! Ne ostis facila
1a entrepreno. Sed ju pIi da malfacilajoj tr'ovis survoje Grabowski, des pii fervore laboris li por venki
ilín , des pli mallongaj sajnis al li la tagoj de 1ia
soleco. Forkurante ofte de sia malplena hejmo, Ii grandan parton de 1a tago pasigis en sia aDÚlta kafejo;,
kieli ercis in~pirou kaj renkontigis kun samideanoj .
La sorto v,olis ke 1a esperantigo de »Sinjoro Tadoo «
plenigis la tutan tempon de Iia deviga disigo kun la
familio ,. Tiu ci granda laboro . sur la kampo de léll
amata ideo permesis al li gisvivi ankaií alian lian longjaran revon - :la renaskigon de Polujo.
Unu solan ne gisvivis Grabowski - kongreson
esperantan cn 1a řeviviginta patrujo. Sed, se li ne estas
kun Ul kúrpe, , lia spirito vivos intel' ni kongresanoj
tiel same kie! gi h:ritis eI) 1a jaro 19 I 2 ! GrabowSiki
meritas tion ne nur kiel samideano sed ankaií kiel
idealisto, kiu en Esperanto vidis ne nur ilon por
interkomprenigo sed ankaií ,pot inierfratigo ! Kiel poeto li ne povis esti partiano de pura materialisrno.
Liau nohlan spiriton ni sentas, kiam ni kantas 1ian
»Tagigom!

139

~a

llo1oro
de Ilrbo
- Józe f
WJttlln -

Mi estas la arbo
sur kiu siatempe
ekpendis Li sur Golgoto.
Mi elkreskis en profundo de giganta arbaro,
la foliaron - ciutage - mi banadis en pura oro
la vent" min klinadis 1 Ha - la vent' min balancis! . ..
Kaj de sultroj miaj mallevigis multekosta
mantelo el vivaj fcilioj.
Mi havis manojn, mi havis brakojn - Matene, kiam mi vekigis de l' nokta revado,
cl mia sino iris ebriigaj bruoj
kaj kUll mi vekigis ciuj arboj,
kaj ciu salut-riverencis gis tero per la ripozintaj brancoj - la brak oj ;
kaj baldaií ciuj la arboj . ekbabilis,
kaj tiuj niaj sopiraj matenpregoj
iris -, iris - iris kaj dispelis al la bestoj la dormojn
La vent' mm klinadis I Ha - la vent' min balancis! - ... Kaj ml havis vejnojn, fortajn, torditajn vejnojn :
, mi per la radiko en la dolcecon de l' tero ensucigadic"
por trinki giajn sukojn, dum centoj da jaroj ! Gis venis la fino.

Gis venis al mi tri lignohakistoj
kaj ion inter si babilis:
ke mi es tas ,forta kaj rekta I
Kaj venis al mi tri lignohakistoj
kaj tiuj min mortigis: '
akrigitajll ili havis hakiIojn La -hauton ili de mi deselis,
kaj batis kaj batis kaj ,batii, ,
gis larmoj elsprucis.
-;-' Ekhurlis mia radiko,
la trunkn ekgemis sub la bato,
kaj falii per mia tuta koloso
snr teron I
Ho mi scias, mi scias:
_. Oi ne povis elporti humiligon !
Kaj tremis en mi, gemis
ciu mia fibro '
destinita je akiro al la hakiloj~
Kaj ili siras de mi la hauton
..
kaj mi farigis blanka kiel kadavro !
Kaj venis al mi tri carpentistoj
kaj ili levis min kun peno ;
- du antaue kaj unu malantaue,
kvazaií kadavrori. - tiel ' ili min ie portis,

Mi kreskis, kreskis en la patrina arbaro,
el kie nokte la eho forportas la vocon de noktuoj
kaj timigas infanojn - -

Kaj postr. mi sen tis kiel la carpentistoj
la manojn al mi hakis for
kaj mi sen tis ke Dio sendos sur min
honto11 pIi grandan, ol morton - -

Mi printempe havis altkreskajn foliojn,
kaj autune. mi flavigadis pro cagreno,
ke jam vintre mi ne estos pro la suna ora Tio estis ian1 tre solena:

Kaj la carpentistoj (vqlante gajni-)
laúlarge de mia kadavro
metis mian manon dehakitan
kaj alfiksis per najloj.

-'

-- Tra mia korpo pasadis la Spiriť de Dio
kaj silentigis perfekte miajn plorojn ;
korpon mian alpremis pasie prujnoj
argentaj kaj malaj kiel lanugo - Tiel dormigls en mi cia movo
kaj jam defalis de la brakoj la kadukaj folioj, 'senfortaj. Kaj 'kiam falis sur la teron la unua nego
kaj miajn frosti~intajn fingrojn kvazau per vipo batadis
kaj fajfante sur 1a nuda korpo min bastonis :
- mi estis dorminta! Per vintra song' mi dormis jam Tie en la patrina arbaro - Auskultu mian doloron! Mi scias kio estas tempe§toj, uraganoj! '
Mi scias kio estas luktado kun la ventego,
kiu salte alvenas ebria
kaj dikajn trunkojn kurbigas
kaj malfortajn brancetojn disrompas 1
Mi scias. ml scias, car mi estas maljuňa: .
mi konas la tempeston kaj la tempesto konas min !
Ne tio I, Ne tio 1 Tie en la gepatra arbaro,
kie volvige li.reskas likenoj sur grundo de tre molaj muskoj, mi auskultadis la noktajn rakontojn de strigoj
dum longaj kaj felieegaj jaroj. '
K n j mj es t i s r' e k tar Mi estis kiel v i r {) - r elit II I
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-- Mi konas! Mi konas tiun homnn suferon ! I !

Per najloj oni min cirkaúbatis,
kaj levls Tekte a'lten! - Homa sarigo min makulos I!
Ci estos de Carpentisto la filo
de Carpentisto I I
La carpentistoj min levis supren
por ke mi estu - K R U C O I '
Oni portns min, portas kaj portas - Kaj vidas mi el homa.f kapoj arbaron.
Sed ci arbaro estas freneza
centkolora - ne verda - Kaj krias kaj vokas: »Jam estas tempo II! «
K'aj oni , portas min,portas - - .kaj portas
Mi rekonas : . nudpieda tie staras Li
kaj atendas - - ,
"

,

~

Laviz~o.

okuloj kaj manol'
levitaj en muta dankemo
'
estis kiel - ce homo.
Kaj Ll staras silenta, humila
kaj recitadas la preton vesperan
kaj atendas - ~
Kaj .~zá: mi 'estiskvankam ',kadavro,
kun ~o min .portistri - ,
,,' ,.
tamen tIů kun pala la {runto,
kiu "po!!te sur mi 'rigidi~is
sola min levis; "

Kaj portis ~in sur altan monton
kaj trifoje falis sub mi larmoj aperis en Liaj okuloj,
kiam neniu volis L~ helpi - Kaj poste

fari~is

mall ume -

-

Dume Li elportis jam ~iujn vundojn ;
kaj - ili forte frapadis en Lin la najlojn :
en Lin kaj en min.
Kaj la tondroj frapadis - - malproksimen Iris la bruego,
kaj tiu tago restas neforgesebla ~is čiuj eternoj.

-

'Aiískultu mian doloron :
Kaj tiel Li rigidi~is SUl' mia senviva sino,
kaj Lia patrino trempis la manojn en la sango,
kiu strie SUl' mi defluadis.

Sur ..pinto ÓD! min enbatis en la teron

kun 'brakoi etenditaj :
uĎ.1.l dekstren , kaj dua maldekstren,
staris mi, granda kadavro-arbo,
staris kiel flama kolono,
kaj sur mia kadavro estis disetendita kadavro ! !

Ho patrino ! Ni ambaií scias,
kion signifas Lin porti! - - Vi Lin portis
en via utero - antaií ol Li naski~is,
kaj mi Lin portis je la morto 1 1...

Mi volis' ekkrii pro honto :
»Tio ofendas mian korpon ! ! .. .
Tio malrespektas mian koron ! !{(
(ear arbo havas koron)
»Forprenu Lin de ľ krueo !«
Sed mi estis kadavro . . .

Poste oni Lin deprenis de mi, - palan
kaj t1'e malvarman. - La dolorp1ena patrino
estis jam apud Li, estis ~is fino,
kaj senteme Lin metis en blankajn tukojn
balbutante ion longe per la muta buAo.

Kaj en mia arbaro patrina
resonis baldaií hore čiuj arboj ,
granda estis la uragano, forta la pIu vego - Geq.is la fratinoj-tilioj , hurlis la fratoj-fagoj ,
uGeroj . karpenoj, fraksenoj - - Sur brančoj - la korvoj
Ekploris salikoj , ek~emis la abioj,
kaj pinetoj la malgrandaj - ekpepis lamente Ois sur tuta la tero čiuj arbaroj
ektremis per bruo de ploro , kiu je eternaj tempoj
anoneadis pf! mia hontego :
»-- Tio ofendas niajn korpojn ( ,
».- Tio malrespektas niajn korojn !«
»Deprenu Lin de ľ krueo! « - - » depr~nu
krueo 1«
»Tio malhonoras niajn manojn! « - Ne estos Li krueumita 1
»Deprcnu Lin de ľ krueo! « - - . »Deprenu
krueo! «

Lin de ľ
- - Lin de ľ
- - -

Mi -- staris dezerta 1 Aiískultu mian doloron :
-- Morgaiíe, morgaiíe matene,
oni prenis min for de tiu monto
kaj jetis ien malantaií la urbo :
Mi - arbo, arb' sangumita
putras multjarojn en profundo de l' tero
kaj Ci terou - oni nomas sankta 1. ..
Gis mi tute putri~is.
Kaj Li revivi~is
diras la famo.
El la pola: Edwardo Wiesenfeld.

LA KRIO
-

Stanlsla~ Przybysze~sk.y

»Kaj se io ajn el mia verkista agado
restos en la pola literaturo - tio či tree~e
malgravas por mi - čiuokaze restos bu
unu fakto , ke mi ekkura!\,is rompi la
le~ojn de ľ sankta »tabu «, do tusi .aferojn,
kiujn tusí »ne est~s permesite «, ke mi
kura~is starigi min kontraií la sanktigitajn
kanonojn kaj ~tarigi kontraií la komuna
hipokrita »eant « la senkompatan, tiel senlime .malagrablan veron, ke mi kura~is al
la ,malgrava .oportuna etbur!\,a moralo, kiu
ko~:t~?~i~as jé la »le~.e « sanktigitaj konceptOJ pn 1a »bono ka} maThoIio « kons.t ante
_~rez~tadi la neskr~bltan ~tern~ le~on. de
l' kasrtaordo de I afero], en klU fa fik- .
sitajle~fortaj konceptoj »bono « kaj »mal' bono« tutege ne ekzistas, sed nur la unusola poteneo de l' sen to. « '
St. Przybyszewski.

Li deyÍf, ieldistri sin, tiom pIi, ke honto kaj
kolero kaj ia neoedema obStino pii kaj pIi kreslcis '
en li:
Nun Ji iros sur la stratQn! Jes! Li devis nun
In, kv.ankam li ne havisec centimon en sia poSo.
Sed la -strato mem distros lín jam.
,La stiató~ la"strato I Liajókuloj ~ajnis elstar~
el l~ kavoj.
-

-

..

-

La strato I Cu oni povas imagi pii poronean
simbalon de la homa vivo?! Cu ekzistas ia revelaeia
.manifesto, kun kiu oni povus kompari tiun potencegan
manifeston de l'malsato, ampleksantan ~iujn cielojn
kaj inferojn ? !
La strato, la strato ! kriis en lia animo.
-Kaj neniu ankoraťí pentps la straton !
A, a! La b'~Wo .sur la 'barikadbj de Delacmix :
tiu infera malsato je liberece- - grandioza 1 Sed gi
ne -estas ankoraťí tio ~i... tie la satano devus entordi
siajl1 ungegojn en la hararon de la virinoj, infanoj,
maljunuloj, Ii devus trenadi ilin post si, krei per ili
novajn barika<lojn - la mUl'oj devus ekfuriozi en
. kolerega batalo, Car la mm.opfe la strato.estas vivanta;
estajo, ankoraťí pii furioia '0,1 la homo - ~io estÍ8
ankoraťí tromalperfekta...
~
La strato 1 La strato! How kaj hurlis en Iia
animt).
La strato de .sénhontaj - mar~anq.oj, avido kaj
cÍuspeca maleasto - la strato (le Witaj murdoj kaj
kasitaj amaJoj - Li strato 'de ~j-eDriaj esperoj
kaj konvulsie plorantaj trompoj :
Ekbleku per plej sovaga kriego de l' malespel'o,
freneza strato!
La strato silenti.s.
Ha, 1la, ha I
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La 's trató de dikventraj porkuloj, kiuj ne havas
tempon kiel tiu:; plej-justuloj, por pekisepfoje dum
la tago, strato de virtegolardaj higotulinoj, kiuj ekster
la pre~ejo sin banas en la sterkejo de ľ aoomena
malpuro:
Ekgruntu kotplenarostro de l' strato !
Ho strato, spireganta per diabla malsato je libereoo, vi, kiu konstruas barikadojn kaj kiun trakuras
sennombraj aroj da mizeruloj , kripluloj , prostituitinoj, stelistoj, ponarduloj al odoracaj noktaj aziloj,
strato kun uzura lombardo, en kies pordojn dum
karnavalo sin premas la popolamaso ~-avida :
Ekkriegll en furioza viv-~oj'o !
Ha, ha! La lasta Cifono iras al lombardo, la
malsato d e l' morgaiía tago montras la dentojn , sed
kio estas la malsato de ľ stomako kOlltraií la malsato
je la ~uo ?!
Ankoraú unu foj'On, lastan fojon !
Kaj la ~atano msetendis la bellantajn brakojn
kaj ekridetas bonkore:
Drinku, illfanoj, drinku!
Ha, ha, ha!
Ho strato (le l' oor80, vi, kiu englutas or-avidajn
rabiajn borsistojn kaj elsputas ilin SUl' la pavimon,
priapa :strato )nezllokta kun ar'Oj da inoj, mortaCalltaj pro rrlXllsato, d e abomellaj satirusoj, hellantaj pl'O
voluptemo kiet cevalvil'oj , stratů de ~jaj festelloj ,
de triumfaj procesioj kiel vivanta muro ~e marsanta
popolamas'o, kiu ne volas labori kaj hurlas pro malsato :
.
Furiozi~u strato, ekbleku pIi laiíte, laútege, ke
Vian krion mi transformu je hrilaj kolol'oj , ke mi
gin fiksu sur la tolon kvazaií frenezajn Cielark'Ojn
degelantajn !
Vane.
Vane li povus tiel sen fino pregadi titin timigan
mal~ojaI, l~tanion al la strato, car li kůnis neni'Ou, en
kio elmoutrigus pIi suverene kaj potenoe la homa
malsato - sed cio, ki'On li pentris, ankoraií ne kriis,
li ne aiídis, ne vidis en siaj b'ildoj tiun krion cle ta
strata -- kaj tamen ~in li devis krei!
Ll grincigi.s la deutojn --;-antaií ol li mortos
pro malsato - tiun mon li pentros 1
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Li refali<; malstreČ8.
:ti havis la senton, kvazaií li sidus. ŠUl' la supro
de mouteto an 'Oportuna glitveturilo SUl' fres-falinta
ue~o. Malsupre ell krepusků bluetis pflofunda ~ůndvalo,
kaj kontraiíe levi~is ankoraií pii alta monteto.
la nevideblH mano ekpusis la glitveturilon.
"Oi ekglitis fulmrapide malsupren en la valon,
sed la svinga forto estis tiel granda, ke la glitveturil()
kur-atingis la suprOll d e la kontraiía man tem.
Li ~krigardis malsupren: ah! j~n mal!\upre strato, brilanta d e eJ.ektraj lampoj en la fenestregoj de
magazenoj - sur la trůtuaroj homa f,ormikaro, kaj
meze tra la strata kur-flugis elektraj tramoj.
Atingis lin la obtuza VODO kaj bruů de la stratu,
li fikse rigaidis la homan ondan, kiu fluadis tien
kaj reen, preterpasis kaj intersovis sin, kaj li ekdeziris:
enmiksi sin en tiun homsvarmůn , permesi ke la 'ondo
lin portu, kien ajn ~i emus lin portí, kaj ekripozi tie,
kie gi eljetos lin SUl' ian bord'On.
.
Li eksaltis.
- Jes! _ . li d'ecidis firme, nepre li devis lfl
nun SUl' la straton !
Li ektremis :
- Kaj eble nun li renkontos sin? !
Ha, ha, ha!
Sed kiaľ ne ?! Volonte - volonte! Li estus ec
tre kontenta pro tiu b::msanca okazo. Li esprimus ,aJ
si ec profundm goj'on,' ke li sukcesis renkonti sin,
car ci okaze li ekaiíd(}s sian - vooon.
Verdire .Ji ja aiídis· iun teruran 19ion, se(l li ne
estis cer ta , cu gi estis sia krio aií li-a propra .interna.
Kiam li aiídos nur Man y06on, tiam li scios jam, al
kiu apartenis tiu kdů. - , ,
Kaj ~llstetiun krion li ja sercis !
Si tute ne bezonas krii, sufi60s, ke li ekaiídos nul'
sian VOOOll - li havi.s la absolutan konvinkůn, ke
kiam li ekatldos ~in, li kapa;b1os ankaií ekkriigi ~in ,
kaj ti-am li kreos grandiozegan, kion gis nun aspiris
ankoraií neniu homo.
Tiam li ekpentros , la lingvon de ľ strato!
El la pola lin'gvo tradukis ~
Stefan Fethke.

" ,W jma-Ra:portajo
- Zygmunt W,J}lnsld La varsovia »Miesiecznik . Literacki«
4.
(Literatura Monatgazeto) presigis kon78 autoj disveturigas pretajn varojn.
kurson je plej bona raportajo. OpiniPako da krufa kotono dum 15 minutoj sangig'as en
ante tiun novan verkospecon interesa
por nia internaci a legantaro, ni per_etamenoll, maclepolamon, satenon, perkalon.
mesas al ni Ci-sube publikigi unu el la
2 U.OOO PS en konstanta labOrado.
plej tip aj raportajoj.
70.000 litroj cla ldoro blankig.as krudan §tofon.
I.

220.000 spiniloj.
1500 teksiloj.
•2 tur'Dogeneratoroj

po 10.000 kiloiía.toj.
Tuttaga karb-:konsumo - 30 vagonoj.
Uzina fervojo.
Fandejo.
Gasejo - 1500 kubaj metroj da gaso tage.
Kaldronegejo.
IO. OQO labOristoj.
Blankigejo, farbejo, presejo, apreturo, kunmetejo.
Per la. taga produktado de spinajoj oni povus
clrkaiízoni la terglobon.
Per tolo - sterni la vojon de Lódz al Warszawa.
14 milionoj da profito.
800 Oflcistoj.
30b skrihmasinoj furioze frapantaj.
Plej modernaj aparatoj.
. Grandegaj laboratorioj.
La plej malgranda faro - precize signita per stopel'o.
R ael igo.
KalkulaciaJ kontol'oj kalkulas la sparpovon de dekono,
oentono, miLono de sekundo.
.
Murmuraniajarmeojde kalkulmasinoj
Elasta organizo. Unuarangaj ekonomistoj.
Jen:
.
lfrilanta, preciza ekspluataparato.
;) Wima « ' !l) .
2.
10:000 lahoristoj dufoje dum tago pasas la fabrik:
pordegon.
'
'Enira,s lipere, la elirantaj estas reviziataj .
La reviziistoj kontl'olas 1a virt>jn, reviúistinoj la virinojn.
)fanoj iliaj flekseblaj - longaj.
Okuloj de h Ull doj , wrgantajpri la ma,stra .proprafo.
Protektas iun 1a fahrikpouoo.
.
,
f3lektitaj grandeguloj, kvazaií kverkoj en fajl'obtigadl'
'is~j Jwjkoj.
.
~narrilÍraj . .f:'ortajla pugllOj.
f:.aelirantoJkase tréÍ&lrcas siajn posojn.
~ecesas . esu,.1>iriiard.a. ~'
'
l!:adenpe~to, ..paperiolio dekgrosa, - jen sufiea kaiízo
,~.'
por. ma,l~ung()~
.
:Kl.'Olll stanfPO ~" j~o.
.
.'
~'o.ooo .,'l~rist~j -'-.!)e ciu ·elportus .tage paperfoli". , eton7.po 5 g:ftOSoJ\ ""'" I 5.000 , zlotoj .monate. ,
~

$ . .

-

~

3.
" . í~50

.
é

~~idebloj ~iu,tage.< .

2,,:r~pidSaYaj '

autoj

seůOOSe

funkcias.

2 ~lélG~iro,j kQnStInlte . okupataj,', .
.
,
~~rió .q.zas. l 51itrojn d~ jodeilo,
)()rllmirá~(), , 3 ..;ljr. -da .'vata. , '200 m. da

1638 motQroj murmura,s seninterrompe.
Tagspezo 800.000 zlotoj.
' Semajnasalajrelpago - du miliOD<oj.
SocÍaJ depagoj - 100.000 monate.
30.000 kg. da §pinajo ciutage .
Lsboristaj salajroj - malsatigaj.
La estraranoj - po du autoj ciu.
La fumado eo fabrikejo - malpermesita.
Interrompi laboron - Inalpemesite.
La manoJ vetkUl'ag kun masinoj - trenas ritme.
Militista rigoro.
La majstroj estas mastroj de viv'o kaj morto.
Pro d u k t a do. Pro d u k t a do. Pro d u k t a cl o.
La m~lobeulojn forigas fajrobrigadisooj.
Labonstaj log-ej'oj malvastaj kaj sufokaj .
Ce la uzinoj grand ega sportstadiono.
VetludoJ ciudimance.
Senpaga reklamo.
Specialaj of~cistoj gvidas la lahoristan sponon.
Fmutrante Sll per la 8anO de siaj labiorantoj. la fabrik. antoj poza'3 kiel Fordoj de enlanda produkto.
. La elpagotago Jaude
15 oficistoj kalkulas la monon.
Laboristo - meze 36 zLotoj semajne, laboristino
la, duono
.
La prezidanto de 1 estraro - 30.000 zlotoj monate
Direktoroj - po 15.000.
Némiu kuragas akcepti ofioon de lahoristara delegito
Maldungo - senkondiea.
Ciun kvinan au sesan monaton - strÍk!o.
La strikrompantojn defendas brigadistoj.
Rekompence - iliaj idoj estas akoeptataj en la »pur. ajn« fakojn.
kunmetejo,
elektrejo.
Facila laboro - bona salajro.
La strikgvidantoj - tuj maldungataj.
La tuta uzino kovrita per sp~onreto.
Speciahl prokuriílto gvidás la fabrikejan defenziv,on.

5.
Inter laboruloj ma1sato, mizero, malsanoj.
Kad~aj . pulmoj. misfunkciantaj korklapoj, rcuma. tlSmo,klol'ozo.
Inter m~pli agaj laboristinoj . - prlOstituado.
14 milionoj da pI'ofito'.
TurhinQj po 3000 tumoj je minuto.
}o.ooo koroj frapas per komuna: ritmo.
10.000 malpl~naj stomakoj érumpas laňtakte.
':20: 000 -brakoJ hatas per orkestro de ciuj masinoj.
P roduktado. · P rod uktado. P rod uktado.
Ella pola : Modo.

rkg. da
bandago '..

1) ,» Wima(=» Widzew!lka 'ManufaktUra«:
unue~l ·laplej grandaj fabriko,j Lodzaj.
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Kion diris .'s injoro Ka:bé,?

Intervjuo kun la plej fama

Dr, Kazim'irz Bein

(Kabe)
( 1908)

,

Warszawa, 2// . VI. :1'l.

í

»H o, Kabe, Kabe, Kabe, kia mister-malica forto
povis de ni preni rabe ? « mi prege murmuras, kiam
mi cn malgranda strato eniras korton. Super mia kapo
pendas minace nigra cielo, fulmoj zi gzagas, tondro krakas.
Sajnas ke la cielo koleregas pro mia audace peka ideo :
intervjui lin : Kaj mia koro frapegas, ham mi staras
ant, iI la sildeto : Dr. Kazimierz Bein. Tiajn terura,iojn '
m.i aiídis pri li , ke mi pensas, ke ciumornente la pordo
malfermigos, aperos mistera homulo kaj per majstra
bokso trafos mian verdan stelon, tiel ke · mi falos malsupren 13.- stuparon kaj restos mortkusanta kun disf.rakasitaj osloj . .. sed ne , miaj kar aj , ne, la vizitk1\rlo, sur
kiu es La&. pl'esita precize »korespondanta. de Literatura
Mondo-Budapest «, kaúzas ke post duona minulo mi staras
vid -al-vide antau sinj'oro Kabe 1
IIomo forta, kvindekjara, gentila . gesto, sofo, unua
demando en Esperanto : »Cu mi povas paroli al vi 'Esperante, sinjoro Kabe ?
Lia respondo en pola lingvo : »Bone, demanduEsperante , tamen mi respondos pole, car mi jam IOÍlge
ne parolis Esperante kaj eble kelkfoje estus malfacile por
nu ... ,(
Do ni parolas pole, kaj poste ' ofte interplektas Esperantajn vortojn, au frazojn. Sinjoro Kabe ankorau ne
forgesis la lingvon ...
.
»Intenjuo řl I( li diras iom mirigite. »eu est.as ia
senco en tio, skribi pri homo, kiu iam estis fenora
Esp.-isto kaj hodiau tute forlasis la movadoll '? Cu vi
opinia3 ke tio estos bona legajo P9r viaj legantoj? «
»Sed sinjoI'o doktoro, kVankam vi .ne estas plu inteI'
ni-; restas via nomo , "iaj verkoj. Vi estas historia figuro ,
kiu jam ne vivas, kaj ni ouj - prccipe la ~iteraturis~oj
bedauras timl. «
Post tiaj enkondukaj yorloj ni komencas internabili.
La terurajoj estas tute malveraj. Li estas tre afabla, samideana, ni diskutas pri lmgvaj problemQj J.qm du horoj; Ia
fulU10j pIu zig,zagas, la tondl'o ;krakas, la pIuvo torentas:'
Junulo, reprezel}tanto de, la postmilita mo"ado, kaj maljunulo, ek batala,nto ,k:aj .. eminentuJP, sid.as upu konti-aií:
la alia. Kaj jen, jen misentas tute strange la eksterordin-'
arecon .de . I.a momento : tra la cambro blovas la spirifo
de Ia jarJ Ig10 . . . I
, »Dum sep jaroj- mi estis Esperantisto (19°3-1910)
k<\j kvar kongreso~n:. ~!?ul?~e ."s.~ ' ~"" ~a.~tn'j~g.e-,G:~~.,:e,
Vln

1~.

Esper~nta

stiIisto

Dresden mi · ceestis kaj laborls dum 4- 5 horoj Ciutage
por Esperanto ekster mia profesia okupo. La »FaraonCH -D .
mi tradukis dUI1l duona -jará , 'komparante la p.olan originalon kun la franca traduko. Komence mi pripensis cu
traduki »Q110 vadis «, sed ta ».Faraono « estis pIi facile
trudukebla. K~am mi tradukadis, mi tradukadis seninterl'ompe, fOfIa.sante kaj · ,krucsignanle malfacilajn frazojn
all esprimojn. I1inmi poste speciale esploris helpante
min per germana , rusa kaj franca voi'taI'oj. ISed yenu
kun mi, si:Ojoro, tuj mi montros al vi .interesan restajoll
el miaj EspeI'antistaj tempoj ... «
Ni transiras en lian laborejon. Mi es tas scivola kaj
Cirkaúl'igardas. Li haltis antau la skribtablo kaj diras :
» ~en mia eltJ'ovajo! Tiu ci skribtablo janl kvarfojc
estas alikonstruita lali mia deziro , meze la masino, ambaúflanke specialaj klapoj por vortaroj kaj tradukajoj , la tut-'
ajo estas kunmetebla. Tre sprita kaj bela, cu ne ? Iu
arniko iam skribis noveleton ' pri tiu ci mia skribtablo la Esperan~isto Krukowsk i - kaj priskribis la l:agrenojn
de la lignajisto, kil! de vis fa-briki tian kuriozan skribtablon.
La historio finigas en frenezulejo .. . bedaiírinde mi
perdis la manuskripton ... «
Mi volas fari kelkajn demandojn al li, sed li yigle
plurakontas. 0:1:1<> li penj ;gas en detalojn, jen pri ,la stilo,
pri sia propra vidpunkto koncerne la malperfektecon, de
Esperanto, jen pri personaj travivajoj.
»POI' havi .bonan stilon, nepre estas necese koni
m.inimul1le tú dil'ersajn lingvojn , al si malparencajn.
JGal ekzemple .ni havis inter la slavoj tiom da bonaj
sli1istoj ? Car ili Cillj scias minimume du lingvojn .!
Mian simplan siilon mi multe dankas al mia rusa instruisb),
kiu ne toleris dll' akcesorajn frazojn sinsekve. Li estis
terure pedanta, sed li sukcesis alproprigi 'al mi facilan
stilou kaj simplan esprimmanieron. Ekzemple mi. )lvitadis
en miaj verkoj laueble la kunmetitajn formojn eslas :inta,
estis -in ta, kaj ,uzis simplan -is. La tradukado de bonstilaj literaturajoj, precipe polaj , formis la lingvon Es.
peI'antan - «
»Kaj ta originala verkado ? «
»Mi kredas ke la lingvo profitas pli muite per . t1'adukado ol per libera originala verkado. La originala verJ{isto ci,am iel pm'os »eltiri « sin, li ,simple ·ne uzos malfacilajn espfirr:ojp aú simplé ellasos au aliajn <lonos . . . sed -«
li. mterrompas sin, »klel cio ci povus vin interesi ? Mi ne
estas pIu' Esperan~s'to, tion vi nepre , akcentu en via intenjuo, ee ',mi havas ideojn tule nefavoJ';1ljn al, Esperanto,
tanién . mi, nc volas malkuragigi vin per miaj paroloj :
batalu' por via aferó !«
•
EI mia bus.o · vol",s .elflllgi ,cent demandoj, Kial
ťiu ci afabla-:' sin'joro, kin ' sencese x:akontadas al mi pTi la
glora .kaj sam tem pe malfacila pasinteco' de la liDgva
sucinf~~o' Esper'a,nto, kial li, la patro de la esperanta
stilo, li , . de kies lipoj, ni lernadis uil 13 lingvon, dial:ile - '=:..." fi.Jlmtondre ' - - Iúd.l li ne estas pIu inlter
ni ... ?~?
>'. ,,'."A
Oar _. jes _. 'tion precize li - diris ! , ~ bu' lau li~ .
opinio Espť!tdnto < ne progresqs .. . ! '.
r.
;;
, Boh!) .! 1'iu ci .sinjoro'Kabe, liu estas tiamerit.plena
vetetano 131 la tacmento '19°3/ malgrau si.a aDsolt,lta iwleco eksentas de ' ~empo' al tempo' lá »-verdaD.blovon ~
de 1a ' nuntempo. Jen iu gazete~o,: l ibreto ekflugas
SUl' lim skribtablon. Li scias ekzemple, ke ,n un mortis
nia klu-a Prof. Garl kaj: : .'kaj:.; .. ~ed tio -rest';' sel&eto ! .:
en la jaro 1927 li ekturnas 'la Qutónon: de .•sia rádio.:. '

'aparato ! Liajn ' orelojn atingas la vo~oj de la Esperantistoj kUlIvenintaj dum la Varsovia Postkongreso en la
Urba Salono, dissendataj de la Varsovia stacio !
,\ Kvazai" mi estus denove en Esperantujo ... {( li
rakontas.- »ni restis la samaj, kvazau mi 'forlasus hieraií
Esperanton , neni o sangigis, ili parolas, paroladas, paroJadas ciam la samon, eiam la samon ... Kompreneblc
estis ja kelkaj, kiuj paroli, kun senco kaj sciis paroladi .. «
Li ~tlantusas sian buson kaj mentonon kvazaii enpense' kaj diras : »La Esperantistoj , jes, ili havas rnultajn
mankojn. Antaií 'ClO iI-i ne scias sian lingvon ! ni tiel
malbone pawlisl (ekz. sur sÍpo sur Ů:eneva lago), ke mi
petis paroli , al mi en nacia lingvo kaj mi r-espondos
Esperante. Mi memoras dum iu universala kongreso divcrsajn paroladetojn. Ciu pledis per sia profesio: do
pastro, ke Esp. estas nepre necesa por pastroj, oficiro ke
por oficiroj , komercisto ke komercistoj lemu Esperantoll
ktp. kaj poste mi paroli s : Mi opinias ke Esperanton
plej necese devas lemi la Esperil.Dtistoj mem .! ... kion
hitancÍs la kongreso per grandp. aplaudo. «
Sinjoro Kabe estas tíel dískreta ne demandi min
pri la hodíaiía stato konGeEne la perfektecon de niaj
karaj samideanoj . Ho, tiuj »verduloj « ! Kabe komencas
rakonti pri la strangeco de la tipoj , kiaj amase svarmas en nia movado. Sed poste li denove interrompas.
») Sed kial mi rakontu al vi tiajn malkuragigajn aferojn ? Mi ja estas ne pIu Esperantisto , ee kontraiíulo via !
Tamen, kara sinjoro, mi, ne volas malhelpi 1'1 Esperantistojn : batalu por via. afero! « li diras kun gentila gesto.
Jam venos, li pensas, nova geniulo, kiu kreos la veran
sohon de la lingvo-problemo. Esperanto ja ne estas tiu
ci solvo. Eble gi - tiu mislera plej logika kaj internacia
lingvo - ven os baldau, eble post 100 jaroj , cu li scias ?
,
Sed Esperanto.. .
Tamen , ne malkuragigu , diras la kontraiíulo Kabe
en la jaro J 93 J , batalu por _via afero, Esperantiswj I ..
-Kaj ... Esperanton plej necese devas lerni la Espe- ,
rOT/listoj" mem f -- li diris en la jaro Ig06 . . . !
Dum la pluv9 torente fluas , fulmoj de tempo al
ternpo heligas la krepuskan cambron, ni parolas pri la
malnovaj ' pioniroj. La Majstro ...
, »Jes, se oni prenas la unuan brosureton de 'Zamenhof
kaj trafoliumas gin , oni konstatas facile, kiom da laborego
kaj 'talento de plej diversaj stilistoj es tis necesa por krei
la ling"Qn envere. Zamenb'o f toléris ciujn disputojn pri
lingvaj ,demandoj . ; .-cetere . lau mia opioio la tuta lingvo
nor -li estis nur rimedo. Por Zamenbof - kaj mi tre
bone lin konis ~ ciam estis gíava nur la ideo, tiu lia
homaranismo Cion alian Ii toleris, car li devis ... Kiel
stilisto Ii ,es tis bon ega, car li havis lingvon eksterordinare
sirnplan ... «
, »Kaj Grabowski ? «
, ~ Mi konis lin bonege. Li ha vis tiun mankon, ke cio
kio estis skribita, estis por li sankta. Se li ekzemple pIi
poste, konstati8, ke gi eslis malbona au erara, li ne pOVlS
(lecidigi saIlgi gin .. . «
»Kaj vi - jam ne gisvivis la tradukon de Pan 1'a'
dcusz ?«
)Ne,tiam mi nc . estis pIu Esperantisto, tamen mi,
dcevis la libion kaj havas gin. Grabowski ciam havis
jam la ideon ; traduki sian amatan Sinjoron 'fadeon. 1'io
estis ja freneza lahoro des pIi ke Grabówski treege fajlis
kaj tre precize ' tradukis; J ciun v().rtonpTip~nsis ... ~
»Kion vi, pensas 'generale pri la Espetantaj poetoj;)
Mi t>,~d~iíras ej..zemple ke vi De konasniajn ounajn hungarajn poetojn - ~'
•
.»La poetoj? ~ ek~arolas Kabe tre vigle, »l,.a poetoj
-,-': mi nuu' parolas de via Esperanta' vidpullkto ....::.. lio
o

J

cstas dangeraj homoj por la lingvo ' - tre dan~eraj ! ' IIi
permesas a\ si plej diversajn formojn , kiuj ne sekvas
ofte gustaju regulojn de la gramatiko. Cu oni né povas
verki senerare ? «
»Mi ne konsentas ,{( mi diras , »mi ne trovis en 1a
nuna poezio tiajn erarojn, pri kiuj vi parolas - «
»Sed lio ci estas ja tute komprenebla, ke 1a poetoj
povas permesi al si diversajn »liberecojn « . . . «
Kaj post mallonga pauzo de pripenso li aldonas :
»Cu vi scias, sinjoro , se mi estus tia via komisaro , Hll
entut,c malpermesus tiujn poetojn ! . . . «
Mi ne scias, cu li diras ti on serce au seriozt~. Mi 1'akontas alli pri la hodiaiía Esperanta li teraturo. La lingvo
progresis de la jaro Ig10. La libro de la jaro 1931 estas
fkribita cn alia evoluinla lingvo. Volonte li akceptos min
dcnove, volonte li orientigos en la lingvo de la nuntempo
kaj tralegos iun originalan noyan verkon' kun plczuro ...
»Ho" Kabe, Kabe, Kabe ! Ni lernis de vi lernaotknabe kuiri en 1a stilretorto ! Kaj ' nim vi miros gape,
strabe pri nuna Esperanta vorto I « mi murmuras pasante
malsupren la sluparon. La duhora diskutado pri lingvaj
demandoj, kiujn mi bedaiírinde ne p:>vas ci tie citi, ankoraií ZUIl1U , en miaj oreloj !
Li - 1io11 mi sen tas en mia subkonscio - ne revenos pIu al ni. Eble kiam Esperanto eksonos en ciuj
lernejoj , kiam Ligo de Nacioj diskutos nur en Espel'anto, cu mi scias .. ?
Mi nenlOn scias. Mí nur scias, ke la torenta
pluvo malsekigas min gishaiítc en tiu ci memorinda
"cspero , kiam mi havis la aiídace-pekan ideon intervjui
lin, tiun unikan eminentulon, kiu restis mortkusanta sur
1a verda batalkampo ... !
E. J . P.
O~C!:flJ!;~~~~(!)(ll(!;~~r!:IM~~O

i
~ Konto de soboto vespero I
I
i

i-

I

JuI/an Tuwf m

~
~

~

Hej , d isportos sin ehlO tra la placo 9'randa,
Dum el gori5' mia sprucos vera kant ebna!
En drinkejon mi iros al dihoeo braJlda
Kaj per grog' ebriigos, kiel best' rabia!

~

Mi eu tab1011 ekbatos -

~
~

ke ,diab10 veu Car ml gajon bezonas en ci-temp' mizera!
Laborfino! Libero,! En mansard' pereu

,~

lnfanaro rakita de deven ' mistera!

~
~

Ml disrompos 1a glasojn kaj kun larga, koro

~

~

~

~

'I
~
~

~
~

Prú la glasoj tni pag'os! Ja mi rajtas rompi !
Ja ml povas akiri pro la pena laboro
~Dudek kvar amatinojn, kiuj scÍas trompi !

~

~

~

~
~
'~
~

i

MI disrompos la ' glasojn kaj animon igos

~,
~

Gis. mateno diboci, car liber- estas mia !
EI drinkej ' mi eliros - manojn enposigos
malsobra ruligos tra la strať ebria.

Kar

'

I

El la pola: I. Lejzerowi.cz.
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La Esperantisto, voja~ante al la Krakova Kongreso.
kompreneble per la plej moderna komunikilo -- 8trat08fera balon o _ .- ekvidis en la kapturna alto grandegajn
lumliterojn: Literatura Mondo'
Ho, Budapest, Literatura Mondo, Baghy, Kalocsay,
Observo, Lici , Darfi, DUl'fi, li ekkriis, kaj kun subita
decido li ekturnis la klapon. La gaSo, sss, siblante elkuregis kaj jen la voja~anto jam staris SUl' la glata t('gmento de la redakta domo. Ankorau li sentis la trafluon
de la pensokurentoj el la tuta mondo kaj en la elek tra
kurento de la centri~intaj homaj pensoj unu vorto vibris,
tremis kaj flamis: ESPERA~TO!
La vagabondo deiris la stuparon kaj haltis antali
blanka pordo. Li iomete spiregis, li estis Iaea kaj antaCI
li aj okuloj saltadis oraj literoj : Redaktejo. Li premis la
sonorilon sed ektiminte li retiris sin, car la sonorilo tinte
ekparolis : »Envenu, sed viajn suojn kaj manuskriptojn
lasu ekstere! « La vagabondo kun rapid a movo . englutis
la manuskripton de sia poemo kaj enpaAis.
Blanka, vasta antaiícamhro. Multaj pordoj. Silento.
Tra la antaiícamhro flirtadas palaj, ombrosimilaj estajoj.
Mute ili malaperas malantaií lapordoj. En la manoj:
paperkorboj. El la paperkorboj penda8 angaj cifonoj de
manuskriptoj. En la vejno de la vagabondo ftosti~is la
sango ...
- Kiu vi estas kaj kion Vl deziras? - demandi.
altfigura viro.
- Mi estas la Esperantisto kaj mia sola deziro vel'vere vidi Hin.
Kiujn?
- La ll.edaktor~jn.
- Ho ! Vi estas la Esperantisto?_-Ia parolo' dt'
la Servist.o vekis malhonajn supozojn en la vagabondu kaj
dume tra la antauca:mbl'o silente kuradis la ombroj klUl II
paperkorboj, el kiuj elpendis lamaj, kriplaj rimoj kaj
strabaj parafrazoj.
La Servisto Juansignis .kaj du malmplaj 'manuj e.. irigis la vagabond~n. La voja~into ae la stra:tosíero nek vidis, Dek .atldis . dum kelkaj minutoj ; poste li trovis sin
cn senfine longa; hela camhrego. En' la aero na~adis zigzaga muziko de misteraj poemoj. · La vagábondo staris
antau viglokula, senhara, alta víro. .
"- Kiu vi estas ? - -demandis la inokviza~a horno,
kiu dum la tempo .e·de la aemando- esper.antigis la tutan
»Infero «-n de .Dante.
- Mi ' eslas la Esperantisto;' 7- respondis la senkulpa
kompatind~lo kaj d~e la Viglulo esperantigis la »Mahabraratu-n. ~ ·- Sed ~ , " sed vi estas certe Kolomano
Kalocsay
- Jes - diris la Viglulo, kiu dume jam fintra..
dukis la IAeneis « verkis vastan olumon da origínalaj
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poemoj kaj jam atakis la »Orlando Furioso «-n - sed
vi, cu vi estas la Esperantisto? . ' . Ne, '-mia arniko, vi
eraras ...
_ . Sed ... balbutis la vagabondo.
_
- Vi devas pasadi kun' la epoko - diris la Viglulo,
kiu trad\J.kis dunle la tutan poemaron de iu embrio,
naski~o~ta. nul' post ok monatoj. (lii estas la plej sensaci a
I'erko en la mondo.) - Vi ne scias, kio estas --Ia rapideco ! Via nODlO ee ne eldireblas.Bodo venu kaj plenumu
vian devon.
Blonda junulo antaiíenpásis. SUl' lia viia~o sidis
lar~a rideto.
-- Vi ne devas timi - Jí diris, - nul' eta operaCIO • ••

Oni ekprenis la I'iktimon, kusigis lin sur blankan
liton. La m~ndo ekturni~is cirkaií li. Sed tamen li
vidis kaj klopodis vid i cion. En la angulo bataladis mal- '
grasa, sovagaspekta, borokula, nigra viro. SUl' la maldekstra mano estis -boksganto, en la dekstra mano estis
giganta fontoplumo. Lian m~helan háraron flirtigis la
vento de -rimventilatoro.
' - ~ura ! - Jí kl'iegis - Mi estas ! Mi cstas
Juli a Baghy !
. Antaft Ii kUSadis, "svarmis malhela, humiIa amaso.
Hura! - kriegis la amaso - Mi estas Julio
Baghy.
Terure ! - diris la 'vagabondo sur la operaciIito.
- Cu ili ciuj estas Julió Baghy jl .
- Sed ne - ridetis Bodó - iIi estas la ' adeptoj,
kiuj adoras lin kaj laiívorte lernas ladoktrinojn de la
Majstro.
Julio Baghy -insultis, batis, surkl'iegis laadorantojn,
kiuj humile reinsultis lín.
,
, Intertempea;pcris dek lib roj"" de Kalocsay, du " grandaj romanoj de ' Baghy •. . La agministro funkciis aiíto~
mata. EnruIigls aiítoll,lato, spegulaparato, s'ur la supro
staris fan~azie longa juntIlo. Kalocsay turnadis,Ja aparaton
kaj jen lit junulo jam staris super la domo. Bodó kaj
Kalocsay- esploradis la spegulaparton. Bodó revenis. .
- Kio ? Kio? - 'demandis la vagabondo, kiun la
'narkoto ne povis venkipro la ekscitigo. '
- Li estas Parvus Piscis, la redakteja periskopo. - Li
nun slaras' super la cl,omo kaj _observadas la ntoódlit:eratutan situaCion.
.
En alía angulo stal'is helega venecia tuaIetspegulo.
Antatl Ji _.sidis. n.eiÍnageli1e simpatia viro kaj Aminkis ~in.
Li gluis al si blankajD ' brovojn kaj sUr UDU orclo jam'
estis fiksita la perukbarbo, kiu atingis la teron. Nun ektinm la:telefono, . ~ , . _
,
;., . '- • ;:,.,
- Oni petas s-ron Szilagyi, '-:- dids 1a Servisto~
- ,Cu v~ volas m?Don
estis aiídeble -'- cu- estis,

CU ne estis; eble trans la fabelm11.ro estis homo, li havis
monon. Sed 'lí ~rte ne estis mi.
, ~ C~ Ji frenezigis? - demandis la vagabondo, klU
ne estis tute objektiva viro.
- Ne, · li estas la red11.keia fabelavo, - .diris afable
Budá, kin preparis operaciilojn, akrigis trancilojll.
Oni r esidigis Fabelavon.
Laborl! - kriegis Julio Baghy, - tuj estos gazetícrnlO.
'
'
Fabelavo ekJaboris: Cu estis, c~ ne eSlis, cble trans
la íabelmaro es tis antipatia eta gazetfel'rl1o ...
, Lll ' vagabondo jam pIi frue - vidis strangan figuron.
.- Ho ; l'igardu , li estas la Miki-muso.
-- Ne, . li estas la agministro , la Lertulo, kiu es tas
cic. Nul' perforte oni povas bridi lian agemon, Li estas
cic, kie li devas kaj ne devas esti.
MilO kuradis tien kaj reen, tondis la hal'ojn de Julio
Baghy, ' limigis la nombrojn de Kalocsay-verkoj, helpis
al li leví la perískopon , visis la nazon 'de Fabelavo kaj
iomete malakrigis la tro akrajn operaeiilojn je la cagreno
de la mildkora Bodá ; irnportis, eksportis, parolis, kuris ,
per unu vorto li agadis. l.i estis arniko Bleier.
La servisto denove aperis. En 111. manoj li tenis
grandegan korbon. EI la korbo elpendis du maldikegaj
kroroj. La korbo estis plena de libroj. La servisto estis
konslernita,
- Mi tule ne kOlllprenas, sinjoroj , kio okaús al
s-ro Totsche. Hiera\l li enram pis la analizan korbon kaj
de tiam li ne vivsignas.
Bodá kUJ'egis tien. Ciu konslernigis. Oni forlosll'ece- eltrenadis la palan , rompigeman .korpon de L.
Tolschl'. En liaj manoj estis granda libro , kiun li .konvulsie premis. Liaj okuloj vitre fiksigis aL la libro. Terura
vidajo li ' estis. Cu eble li dormas ?
La pastrovoca Parvus Piscis konstatis:
- Kier Jesuo dirus : la knabeto ne dorm as, nul'
li mortis.
Dodá ploregis :
-- Mia arnata amiko ! Cu vere vi mortis?
Szilagyi 'diris :
- Kiel carma, eta kadavro. Cu estis, cu ne estis ..
Oni volis in,sulti lin. La agministroekkriegis ~
--- Grandiozan numeron ni faros por lá meU10l'O
de la kad.avro ! Vivu" Totsehe !
- Jes ! - - diris Kalocsay - jen la memorpoemo ~
__ _

o

Ludoviko Totsche

- Cu vi vivas? Doma~e! diris
Kalo~ay:,
transdonante la poemon al la agminislro por flankenmeti. - Oni neniam povas seii . . .
- Sed kiu estas li ? - demandis Tolsche, kiu
dume tute elrampis, - Kaj kial li kusas SUl' la operacitablo ?
-- Li ? - Kalocsay indiferente geslis ,- li estas
laiídire la Esperantisto. Li es tas tro longa. Mi lllallongigos lin per simpla operacio. Posle li eslos Espisto ,
- Sed . .. Ne, ne ... Atendu I J es , mi jam relllemoras. Ec per unu fi ngro ne tusu lin I - diris Tolsche
,-- J es, mi jam vidis lin {oje. Li es tas ]a Esperantista
Leganto.
.'
Ekigis granda tUl11ulto. Ciu kuregis al la vagabondo ,
- Vi devas ,nur min legi! ...
- Ne devas, sed licas.
- Ne licas , sed dadas ! -- Egale, Cll darfas , cu licas, nul' acclu ! - kriis la
agministro.
- Cu estas permesate iom ekspiri? - ~emis la
Esperantisto.
- Ne, liberc ekspiri ci tie neniu rajtas ! - kriegis
la horo.
Do, kion fari , la vagabol}do afablc ekridelis kaj
transprenis cion.
- Koran dankoll! - li diris, - cn mia kofrelo estas
llIiaj poell1\'Olmnoj . Per ili mi povos vin rckompem:i.
- Hah ! Cu vi ne estas Leganlo ?
• -- Sed jes ! Mi estas ]eganto de 11Iiaj propraj
poelllUj.
Nenjjgo. Hompigo. Bankroto. En ci till momento
oni rimarkis la pentriston , Stefanon Barta, kiu dun) la
tuta tempo desegnis.
- Kion vi ' faras tíe? - iu ckkriis, kaj alkurillte,
siris cl lia mano blankan folion. J en, sur gi paraclis la
!ula soeieto pentrita per galo.
Indigne tumullis la karikaturita societo cirkau la
kOJ11patmda pentristo. Oni pusis lin SUl' la plankon , kaj
vengis lin piedpreme. Cu li vivas, au mortis ? Ne eerte
~is nun. Sed se la afero finigos por li tragedie, oni
ekscios tioll en la sekva numero ella - jam farita poemo de Kalocsa)':
lndigno murdis vin, pentristo arta,
Jane vi mortis, ho, Ste/ano Bm·ta.

F. Sztlágyl

•

/

K. Kalocsa)'
pinto,
diboce .

Li ja june staris jam SUl'
Bani$sin entl'emda svi ť
Eksilentu, ho liata linto,
Cal' li. li lwvrigos perpioce :....
S ub vualon n/gran kasu vin do 1
P/:orrivero. Gema nokto. Koť. Ce
lt;ia tombo, mirta tormotinto .
Ni nin klinas, . Ludoviko Totsche.

Julio Baghy plorcgis. Apenaií li povis paroli pro la
ploro :
'
.
. -- Jen. la juna s?ldato! Jen la kadavro, kiu kadavrigis dum li plenumo de sia devo. Lín sufokis 13
anal:izoJaj libroj. Li mortis ' SUl' la, batalkampo , de la
honoro! ...
, '-'- , Tamen estas ' a1"oganteco, ' fari tíel grandan skandalon r
'
.
,
Neebleestas ci 'tie :,Seríoze lahori I Cu: vi frenezi~is?
opiniis la revivi~ínta kad11.vro, Ludoviko Totsehe.

[(anelba: Bretona virino
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Klel oni prunteprenas Inoft()n?
. - K o r n el Maku s zynskl -

lej primitiva maniero por akiri monon - rimedo miz'era kaj malcerta - ,O Co esW.s ~ prunteprenado ! ,Sed <?ni deva~
konfesI , ke la bezono, la patrmo de l'
,
g
.
@
eltrovajoj
kaj onklino de I' kambioj ,
. .
perfektigis' la artorl de I' pruntado al
tiaeksterordinara majstl'eco, ke oni miregas. Kaj tion,
kion kapablis fari antaťí la miIito nul' pentristo au
poeto, tion hodiau kapab1as fari ciu. Estus do naivega,1o de mia ,flanko, se mi volus instrui la homojn"
kiel oni pruntas de iu : oni ' ja same ne instru.as botiston, kiel kudri botojn, nek fraulinon oni instruas,.
kiel kisadi, nek m.agistraton pri la arto, kiel gvidi
leatron -- gis bankrobo. Sed estas mia devo instrui
la homojn, kiel sirmi kaj protekti sin kontrau tiu ,
kiu prunteprenas. kaj noti la plej karakterizaju manierojn, ruzajn , kaj bonege elpensitajn, kiajn praktikadas la průntantoj. Por citi nul' mil.onan partou de
liuj maniemj, oni devus plenskribi multege da papero
kaj dedici sian duona:rr vivon; oni do povas rig4rdi
tiun interesan , kampon de I' fenomen a homa eltrovemo nur el la perspektivo de ciela birdo.
Uníuaranga kontraÍí-rimedo kontrau la pruntado
estas la inversa metodo: cu vi bezonas aú ne, tUŤlťJ
egale, prunte petu de ciu konabo, kiuu vi HlllKonf4s,
monon, KO/llpreneble, vi ne sukcesos, car neniu pruh tedonos, sed rapide evitos vin ee tiuj , kiuj havis cet1:ajn.
Sa:ncojn ricevi prunton de vi. Tio esws oorta metodo',
kiuu oni povus ' uomi » antaťígarda , inokulo.«
Unna kondioo por ne »viktimigi « facilanime kaj
nesavehle, esws generala- malfidado. Oni hodiautem,p.c
fidu nek 1a 'edzinoh, nek boparenoojn, nek amikojn
kaj oni devas havi tiuu nesang-eblan ' principon kredi,
ke 6ti videbla homo estas pruutema m.alamiko, ke
cÍu, kiu 'pl'oksimigas, fáras tionen plej Ii1albona 'inten co.' Plej dangera estas tin homo, kiu penas peti vin,
ke II povu paroli kun vi 'du minutojn aparte de la
aliaj homoj. Ke la dia mano gardu vin, por ke Vl
ne lasu ÝÍn persvadi al tia afero !
Kiain en tiuj ci wmpoj iu ajn proksimigas al
Vl kun a:~la rideto - atentegu! lnwnsigu vian inteIigent9n, strecu vian singardon kiel tendenon de arko ;
~nalgr4ťí ke II komencus paroli pri filozofio, ke li deklamus poemojn, ne fidu lin, Car subite, tute neatendi~e, kiel 8erpent?el inter flol)oj elSůvas, sin la pero
pn mopprunto. Plej, bone, kompreneble, estas antaťí
vem lin, kio tarri~Il: ,ne ' ciam , prosperas, ,Car tia homo
h,avas eksterordinar.tin manierojn ,pÓl' l!lli vÍan atim,ton kaj en via splritO ~ ' ja ne tl'ó"divenema jam '
krei, f)aoson kaj t'!"t~ <parálizigm,
Kontraťí tínj !érUJ;aj ruzuloj estas ' uuu konsilo ;
portu ' la monon ~ia1!f, eu posebo de via \'esbo, kaj en
via paperujo havů :,'Yizit1c4roojn, gazet--eltraneajojn,kuracistajn receptoj~~ ,ne"pagitaj~}aktu~jn! .g~dzi~an d~o
lrumenton, mortatesoon' de :< ~u , onklirrQ ' kaJ malnova:Jn
kino-biletojn. La ,pelon ~ prr 'priiiitoneniám 'rifuzu
kial fari al si malamikon :? f: -=;: :sed ridetante doIore
ka~ i>?nvole, p~eskau ko!~,':e~p?Aigu{' nan' paperujon
kaj klel amanto mal(ermas , SlaD kQoon antaťí amat, ino, tiel vi montru "~ian m~S'ojan mtťrn9D ál tíu, kiu
volas .pruutepreni:" Ti\,l" Č~ ,manie~ estas1iel genia, ke
iam iu sinjoro tl!l ' tia , manie:ro' sUkóe&iš 'érarigi ce sian
'
..
'
edzinon !
~
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Unu el la pIi dangeraj metodoj, lmntraťí kiu .oni
treege gardu sin, estas metodo tute inversa" elpensita
de la pruntemuloj. Tio estas nie:,qdo de kompletu
blindigado-trompado de la viktímo; do la atakanto
alpasas la viktimon kaj enposigante sian manon kun
tia gesto, kvazaťí 'l i voIus eItiri sian monujon, petás
la viktimon gentile:
'
- Úu vi povus sangi al mi cent z:otojn ?
-- Tl'e volonte - respondas la malsaga viktimo.
Kio pIu okazas, ciu facile komprenas. Romo,
kiu tiel facile perfidas sin per la konfeso, ke li posédas tian gr~ndegan sumon, ne 'Índas pIi bonan
sorton.
{
,
"
Cu tie a~l aliloke, oni neniam mantru monon;
, kiam en pIi , granda sooieto estas pag,ota faktur,o,
havu (kiel ce fervoja gleeto) jam preta la vin kOntoornontan par bon , car ,;:mi ja ne povas imagi, ke en
pIi granda societo ne tl10VU8 sin gentilulo, kiu tuj;
prunte donus la neoosan sumon.
En la interpa,rolado kun via pmksimulo dum Ia
nunaJ tempoj ciam aperas tiaj fl'azoj, kiu al sperta
homo sajnas similaj al signaloj kaj sonoriloj , alarmaj;
Kiam ekzemple la proksimulo post duonhora sensenca
babilado subite dÍl'as :
- - Sed bonege bonege vi ja aspektas, mia kara!
Au same :
-- CU VI rimarkas, kiel ciuj vÍl'inoj ridetas al
vi !

Au

ank-oraii pii ruze :
- Vi~ edzino, kara sinjoI'o, aspektas - mi certigas! - kiel jun-a fraulino ...
Tiam savu vin, hometo! Tio estas múzika akompano, tio estas paI'olo ad captandam benevolentiam,
tio estas malslosilo al via koro, tío estas jam unu
finigro en via poso.
Evitu do korajn interpwolojn, p1'eeipe sur la
strata, tiajn, kiaj komeneigas per: »jam de Longa
tempo ne vidis! «( »mia Dio, kiel la tempo kur-,
egas k - »kia agrabla renkonto! « - cu miaj okuloj
ne eraras i) ! «
Tiajn malicajn kaj ruzajn , metodojn praktika;;
lerte nur mahlovaj kaj spertaj pruntemuloj. La amaso
de malspertuloj estas mal pIi dangera, pii malkara kaj
pIi facile oni povas sin gard i kontraů gi. Sarko, kiu
volas pruntepreni, ne facile estas ekkonebla, car tia
sarkulo antai.í cio montras tian mienon, il:vazau li ne
vol'Us prelll' de, vi, sed doni al vi, Sed tia malgrand~
ploto de du gis dek zl,otaj, malfelica kaj kompatiga,
uzas metodojn, kiuj efektive ne pIi valoras ol du
zlotojn. Tia mizera malfeliculo estas ekkonebla P)l'
tio, ke li volas prunte preni ciam gis certa temp-limo"
gis vendredo ekzemple - kaj ciam je » hon3ra vorto. '!.
Al tia malmulte sprita pruntulo ciam mankas »sep
zlotaj kaj kV1rdek trí gI'030j« por aceti fervojan bileton; tia maltalenta eiganulo volas »sapumi viajn
okulojn « kaj blufi vin per la precizeeo de la postulata sumo. Nervoziga tipo es tas tiu, kiu - ke li 1'edonos - juř.as je »Ia kapo de sia sola infano «, car
unue li ne havas infanon, kaj se li havus,Ia infano de
tia sensprita patro ne havas kapon.
Tragikajn erarojn ce ~ difer,encigado de la
homoj, kiuj v,olas prunti, kaiízas - la optika iluzi,o.
Neniam vi ekpensos, ke volas prunte preni m3non
de Vl homo posedanta - kie! vi bonege scias ._bienon au tri domojn ! Ho, huzio de iluzioj I Guste tiu
homo estas pruntulo. Li certege venos al'.vi por prunte
preni ... Ankoraií li faros tion mallerte, ankoraů li ne
seios majstre, sed li ellernos.
Tia homo merita& certajn - klonsiderojn ...
Kiu ne prill1te prenis ankoraií?! Ekzemplon
.
donas plefsuprajautoritatoj.. ·
Tia senlime agr~13 kaj . e1eganta šinjoro, kia 13
financa ministra, paro13s lanl sinjorino Ameriko, turnad.as siajn 'okulojn kaj diras: »ho, kiel bonege vi
kon.servas vin, sinjorino! -=- ' »cu vi ne povus sangi
a1 Dll oent dplaroj'n? « »sed eble vi permes()S
monopo13n . cigaredon ?Ebl~ la tutan monop:>lon ? «»Kosciuszko, ' tioestis homn! « - kaj aliajn tiajn
. proťuQdsencajn aferojn,kajkion li celas ? Ke li Dun
sukc-esu pii inonprunto! .
Oni ne ÍIlstruas botiston- křel kudri botojn, nek
,fraiílinon kiel kisadi ktp. - kaj la financan iDÍnistroll
oni ne in.struas, kiel prunte preni ,mofi'on. En li devus
montrigi la .genio de l'nacio, kaj kiam montrigos, ni:
prunte' prenos de la tuta mondo sen tio"kegi rimark-os
tlon.

El 10 k.:rimeoJ

Son~toJ

- Adam Mic:i!kiervic:i! -

Moro si1ento
Apenau tusas vento sipfLagon karesblove,
Klar-brila akvo spiras mildbruste kaj trankvile,
Klel la fiancino felica, gi, simile,
Vekigas por gemspiri, ekdormas tuj defi'ove.
Kiel standardo Iaea post la bata}' , senmove
SUl' nu·d l masto dormas la vel' ; la sip' facile,
Kaj kvazaú cenfiksite balaneas sin lulile.
Sipan ' ripozas, r :d'ls la pasager' gajbrove
Ho maro! Intel' vi aj estaj-oj gajaj es tas
Po:ipo, kiu d ) rmas surfunde, se tempestas,
Sed dum silent sin movas, viktimojn Ci'rkaubrakal;
Ho pens' ! En vi la hidro de la memoroj nestas.
Ci d )rmas, dum missorto, pasiaj fulmoj hakas,
Sed se la kol" trankvilas, gi unge gin atakas.

•
Sipveturo
Ekm'Ugas mar', flugsvarmas la marfantomoj ride, Hej , knaboj, al lallor,o! Sipan' ekgnmpas, pendas
En nevid3bla reto, kaj kiel stelatendas
Retyj-bron araneo, li strecas sin rigide.
Vent', vent' 1 La sip' indignas. Eskapas gi senbl'ide,
Subsaltas en saiímkirlon, la nukon lev-etendas,
Tretinte ondojn, flugas, per frunť la nuhajn fendas,
1?1ugiloj giaj svelas en ventoblov' avide.
Mia spiriť kun masto flugdancas tra ľ . Saumbolo,
Kaj mia fantazio, kiel la veloj sve}as,
Kun sipanar' jubila kunkrias mi sen volo.
Al sipo-brusť mi falas manleve, ho, gin' pelas
Nun kvazaií mia koro por pIi rapida. fiirto I
Nun konas mi la sorcan faeil-on: esti birdo I

Ventego
Sirigis 'vel', rompigis la dírek!i!'. Tempesto J
Ekveas timo. Gema~ pumpilo misaugura,
Sirigis el la m8noj la lastastumpo snura,
Sangruga sun' subiras, kun gi : espera resto.
Venteg' triumfe hurlas, kaj sur la ondo-kresto,
Etagc leviganta el marhaos' terura,
Ekiris al la sipo la mort', kiel al m~a
Ruino ta soldato kun sturm-ataka gesto.
.Jen, iuj svenas, iuj mantorde gemas vorttm,
Au adiaUbrakume sin tenas mortangore .
Aií pregas antaií morto, por peli for 13 morton.
Flanksidas pasa~erci, ·kaj . pensaš li do1ore :
Felica, kiu pregas, kaj kiu perd:as forton,
Káj kiu havas iun por adiaiíi plore.

EI la pola: K. Kalocsay
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HlA: .li.NGfJ€Ó
- Jl/UO BIlGBl' A& K. R. C. st. en London (Anglujo)~ Kara amiko,
respondtl al viII letero mi rakontos al vi ion bagatelan cl
mia vivo.
Mi estis sesjara infano, kiam miaj gepatroj lodis en
La domo de eklezia sonorigisto. Li estis modesta hometo,
cn hies okuloj ekflamis iom da fiero, kiam li ekiris al la
tu.ro por pLenumi sian devon,' tiradi La Anuregon 'de la
predeja sonorilo. Verdire, estas en tio io fierin'da, lce je
Lia sono/'igado La homoj ekatentas, pLeni!Jas. per soLenaj
pensoj kaj turnas sin for de La tera unutoneco pOl' 1'1'f/'e9idi, pOl' ec/'pi novan forton el nevidebla fonto.
Kiam La sonorigisto p/'enis La §tosilon de La tu/'o kaj
Levi!Jis pOl' foril'i, eiam mi sen tis fortan deziron akompuni lili kaj heLpi en la sonoriltirado, sed miaj gepatroj
timante la altecon de la turo, La krutan Atuparon, neniam
permesis al mi iri lcun Li. Mi estis iom obstine per"Sistema. lUIl tagoll mi atendis la sonorigiston ce la enirejo
de ltl turo kaj Li bonvole, eble pro naiva vanteco, cedis
al mla peto kaj enkonduki.~ miň en La mistikan duonhelon de La tliro.
Ni ekiris supren, ciam pii supren kaj Aajnis al mi,
ke ni neniam atmgos la sonol'ilejon. Tra iu fenestreto
lu sOTlorigisto montris al mi la panoramon de la urbeto
kaj mi . sentis sveneloll pro la alteco, poste li rnontris al
mi la sonoriLon mem, kies grandeco vekis timon en mi.
- Nu, ektiru - li diris kaj donis diall Anuregon ,
en miajll manojn.
I
Mi kroeigis al la 9nurego, fortostrece tiradis gin.
La ,bronza monstro eksvingigis supe/' mi, !Jia peza lango
balands sin, sed nenie tuAis ' la sonoriLranáon. Vana estis
mia penado, la sonorilbuAo restis muta. Ploreto kurbigis
miajll lipojn. La sonorigisto bonkore konsolis min . .,
- Viran forton bezonas {a sonoriltirado . Vi estas
ankorali juna knabeto. lam ankaú vi tieL facile povos
sonorigi, kiel mi - kaj lwptante la Anuregon -li cksvinyigis plr forte La bronzan monstron. La peza Lango jetigis al gia rando kaj La un~aj sonoj tremigis min. Kun
infana naiveco mi admiris tiun homon, La plej mi/'indan por mi, tiun sonorigiston. '
.
Pasis jaroj. Mi estis dekkvar aú dekkvinjal'a
knabo, kiam eTl alia urbo mi havis la okazon viziti
grandau turoTl, kies sonorilo multe supél'is eTl mezu/'o
tiun de la urbeto. La' sonorigislo , tre maljúna homo,
kLarigis al mi kaj ' al miaj kamamdoj pri .La antikveco
kaj hi.~torio de . la sonorilo. Venis la ' tem-po, kiam la
SOI1Ol'i/o dl'vis ekparoli. La maljunulo ekstaris ' sub !lian
kvintalan lagoll kaj svingis gin dekstre~ - malde/cstrell
kaj ni, knaboj, ektiris la §nuregojn. La . giganta korpo
e"movi!Jis kaj post Longa momento ektondris la bronza
tono. Cerle mi havis iom. da kontenteco kaj fiero : . Miaj
muslcoloj streeigis, miaj o/wloj brilis kaj kontraiivole
mi komellcis kompreni La sigllifon .de la sonorílo. De
post liu lago ofte mi estis Ea helpanto de la maljuna
sOTwrigisto I?n mia knaba~o. Cu nul' tiam? Nun Aajnas
al . mi, ke ofte mj estas kunhelpanto de , sonorigado, kiu
vokas la homojll al solena Laboro, aZ aktiva dankesprjmó
káj. . . mi konfesas, ke en tiuj · momentoj mi plene
I,omp,.ena.~ ln fieran sintenadon _de tiu urbeta sO/lorigisto .
. Antad du jaroj, dum la budapeAta kongreso,vi' vizitis
min. l'ersajne junkora entuziasmo kondu":is vin. al mi
pOl' vidi unu el la sonorigistoj. Viatiama junago. en nia
movado certe troigis mian gravecon. -Por normálig'j vian
admiron kaj por zorgi pri euentuaZa posteulo mi .instigis,
kuragigis vin ekprovi Za son.origaClon ... Nu. vi 'alkrocigis
al la 'nurego, sed ·tiam ankorau. via malforteco superis
Vi:all valon. Jen , hodiau vi plenkreskis, viaj muskolo-j.
fortikigis kaj mi kortuAite aúskultas _vian sOllorigadon ...
Forte, konvinkc kaj belťinte 30n(15 uia bronzo.
'
J es, mi scias, kion vi dúiras diri. Via· bronzo "s.on'US
al~tone ol la mia, Vi eslas sonorigisto #ealia skolo~ de;~'
alla mondpercepto, sed, ne forgesu, ke -ni estas .en la '
sama tendar-o, kiel . du sonorigittoj en clu prég~joj ' de ' la
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sama urbo. jela. tloko de niaj ' b~onzoj
'/lOm~j ekiras
SUl' diferencaj vojoj, sed al la, sama, - celo por "csprimi
solenajn sentojn, pensojn .. .. Frato, mi kore déziras, .ke
via sonorigado estu multe pii efika ol la mia kaj ke via
bronza voko superu tiun de mia modesta sonorilo, car
nia celo estas la sama, nul' La tonoj diferencas.

ta

AI A. H. en Brno (Moravio). V ia letero scivolas
pri aiitora sekreto. Cu la romanfiguro Tamara en
»HURAh estas ie aú estis iam vivanta? Cu la reala
vivo povas prezenti tian delikatsentan knabinon, ' kia ' 'si
eslas? - car - mi uzas vian esprimon - »mi enam';gis Ain kaj mi dezirus trovi tian edzinon {( .
L egante viajn liniojn mi iomete dolore ridetis. Kiom
da pesimismo, kiom da duboj venenis vian junan koron
kaj tarnen vi restas revema. Mi komprenas la dubojn, se
mi l~k!gas. m~n en vi.a,,: agon. T!uterr;pe ~nl~aú l1!'i se/:cis
la surulultllo]n de tLU] romanfLgurO], kw] ravu mlan
tantazion. Neniam mi trovis ilin, sed iom post iom mi
konvinlr.igis, ke la virino cia[n havas nul' tiom da valoro
por la viro, kiom la viro volas aú povas "ekvidi en Bi. Pro
lio okazas, lce ofte Za plej de'likatsenta virino ne trafas
la guston de sia amato kaj pvo tio kelkfoje surprizas nin;
ke elt dubvalora virina animo iu vil'O trovas orminejon.
Tio estas misterajo dl' la vivo. La virino havas ciam tiom
da I'ealaj valoroj, kiom da iluzioj Bi sukcesas veki en la
viro kaj kiom da delilwteco la vil'O povas sugesti al si
pri si. Tiamai1iere nuskigas la belaj mensogoj ' kaj efektivaj maljustajoj intťr la geedzoj. Vera felieo regas nul'
tie, kie la fan~(1zio J:aj realeco kontentige egalidas ...
Tion Tni trovis necesa . (.mtaúdiri, por ke vi povli' pli
objektive jugi pl'i la ualoro de la romanfiguro Tamara.
l es, Ai vivis kaj mi esperas, ke ankaú hodiaii si estas
vivanta. Eble si ~stas la sola figuro de la ",omano, kiun
ne mia fantazio, sed ta vivo kreis. Mia celo, per Aia
rolantigo, estis esprimi dankon al si, kiu tiom ofte konsolis min per sia fratina ' simpafio en la pezaj kaj krizaj
horoj de mia militkaptiteco. Kompreneble en. .la romano
sia figuro havas alian rolon ol en la reála vivo, sed cio
pura, eio delikata, milda, rezigna lmj sinofere heroa pstas
de La vivanta modelo. Ántaú tri jaroj ni (in i kaj mia
edzino) ricevis de Ai la lll$tan leteron, sed mi esperas, lce
Bi vivas ankoraú por ř-oneste edukigi ~siajn ' gefratojn kaj
zOI'gi pri sia vidvina patrino .. . Kiu scias? Mukden es tas
tre malproksime kaj dum la lasta jardelw renversi~is la
mondo. Estu kiel ajn, en mia animo Ai restasvLVanta
Tamara, kies memoron mi plilon.gigis per La kreo de la
/'omanfiguro.
. . .

€.Il 'I'RIlGE.DIO.-:.:1lE.

~OANIKÓ

La diman&l enuo dormeme palpebrumis en la nervoj. Post la . dumsemajna tien-reenkurado la vila~anoj
retiri!Jis en la malvarmetan duonhelon de la »pura«
éam bro. La festotaga anserrostajo bezonas trankvilujn ·
digesthorojn.
Ho, benata dimanéa. enuo I
SUl' la strato, antau .la domo, duonnudaj knaboj
padelis la ' kotolagelon. La infanpiedoj dancadis, knedis
la molpuran akvon por amuzigi kaj malvarmeti!Ji. La
somermeza dimanéa enuo paralizis la petolan iudemon
de la infanoj.
- Ni iru en la al'bareton - proponis unu.
_ . Ne'eblc I Antatl du tagoj mia pacjo baslonadis
mm pro tio la dua motivis la I'ifuzon.
-- Tamen kolekladí ovetojn el la nesl oj estus pii
agrable ol baki!Ji ' sub la suna - opin.iis la tria.
- Ne I Mi ne iras kolekti ovojn. Mia postajo onkOl'al! jukas pro la sala kartoco de la arbargal'disto pl'otestis la kval'a.
.
- Do, kion fal'i ?
- Ni vetsputadu 1 Kiu plej malproksimen sputos,
tiu gaj'!os.
Pro manko de pii amuza propono ili decidis fav ore
pOl' la vetsputado. Pel' stangeto unu faris longan linion
cn la polvo. Ciu stal'is al ~i por komenci la ludon,
kiam unu el ili ekkriis.
.
-- Knaboj, cu vi vidis blankan kornikon ?
_. Ciu korniko estas nigl'a, ci, malsagulo I
- Malsa!Julo estas ci 1 Mia avo I'akontis al mi, lee
li iam vidis blankan. kornilwn kaj se anlcau vi volas vidi
tian maloftajon, mi montros al vi.

-

??'?11!

- Rigarau tien! Cu vi vidas tie SUl' la tria al'bo
de la al~o? Jes, tie . .. jes, tion, tion mi montras ...
La scivolaj rigal'doj direktigis al la montrita arbo,
SUl' kies plej supra branéo sidis ordinara komiko, nigra
kiet la peco, kun brilo SUl' la plumaro. Oi banis sin en
la sunoro.
- Mensogulo, !Ji estas nigra i
- Cll nigra? Ve~u ci tien) Rigardu de ~ie. ci I.
La knabo j ekkaurts apud · 11 kal hore espnmls slan
miron.
.
- Vére, !Ji estas blanka ~. .. Nu, ne tute, sed preskau
blanka . . . Helgriza. Rigardu, SUl' unu flugilo !Ii havas
grandan blankan makrilon I
.
Optika' trompo petolis kaj la knaboj decidis konvinki!liprila vero. lli ekkuris al la aleo. Nul' uftu rest.is
kaiiranta.
- Nu, !Ii estas nigra... nigra kicl ciu komiko .
asertis la
- 'Ne', ne! (}i estas olankmakulita káuranta knabo.
Ki~'i fari? Estus plej bone kapti la kornikon. Sed
kiel ? ' Post momento aperis gumpafiloj, stonjetiloj el
la posoj kaj la knaboj komencis sendi akraj,! silikoj,!
supren al Úl . komiko. Ce la unuaatako .la blrdo re~t~s
senmova, sed ce la dua ' pro stontrafo !Jl malsuprem!JIS
kelkajn brancojn.
-: (}i 'es tas núl' nigra ... simpla nigra komiko .sen.iluziigite konstatis la knaboj. lli longe staris ri!(ardante
lá birdon, kiu ~ubite surteriflis, . Jaman(e saltetadlS en .la
áenséjón de " siringaj arbetajof Sovafla venkokrio elig~~
el. la go.r~oj kaj-}a. kna?oj atakis ta ar~etaJ?n1!0r l(UptL
la .matfellcan>biraon. (}J malespere sercLSehrvoJon, lametadis~ ' spltaais por e~iti . la 'minace proksim'i(jantafn
mnnojn. La persekut~o da.ur:,is longaj1lrt ",:inutojn, ~i.8
, lac' symlrafita'~~kC{řnlko falčs eala kruelaJn mfanmilnoJn.
~ - Nu, klon mi diris? Oi estas nigra, ' nur nigra . ..
J!'ěn$.o,g.uto; -. mensogulo

.ď

I.

~ Mi , né- estas mensogulo -

protestis la knábo -

Mi ne scias kial, sed de jaroj tiu ci historielo venas
en mian kapon, kiam mi vizitas la Vniversalan Kongreson . Sajnas al mi, ke tie unu el niaj eminentaj tratoj
manka.~ nul' pro tio, car dum dimanéa enuo pro trompa
sajno subita kolero kalumnie langis lian koloron.. . La
tempo defrotis Za falsan koloron kaj ni povas vidi, ke li
hll1Jas fratan koloron.. . Mi ne scias kial, sed mia kol'O
ciam doloras rememorante pri la kolorblindeco de miaj
gefrajtoj.
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anIiad ď~i vi4is ~in blanka. C.~ ne ? Vi ~i~is, ke fli 'havas

- jes, sed tamen di ntm nigra ... Tiel nigra křel
la aliaj kornikoj.
Subita kolem ekbolis en la knabo. Eble pro honto.
Li el§iris la birdon el la manoj de siaj kamaradoj kaj
hejmenl'Opidis kUll gi.
- Nu, se fli ne estas blanka, gi estos blanka, &ll'
mi ticl volas - li rekriis al la aliaj.
Post dele m.inuloj li revenis kun la birdo, trempita
en kalku.
_. Jen , cu gi estas blanka komiko au ne?
_. Nun jes, nun gi estas blanka, tule blanka - konstalis ridegante la lmaboj.
La torlurata birdo subite elglitis el la tenantaj
manoj kaj tlugis flis la proksima arbosupro, plende dolore gl'akis, yrakadis, skuis la plumaron, sed vane, car la
SUnllarmO sekigis la blankan kalkon . La knaboj ridis, klopodis rekapli gin , sed la birdo baraklante flugis de arbo
al arbo al la direkto de la proksima arbaro kaj tie ...
lie finigls flia tragedio: la nigraj kornikoj per bekfrapoj
morlbatis gin . .. lmpel'tinenta fremda birdo, lciu lwragls
imiti niaT! grakadon I . ..
.. Sub arbo, ce vojrando ku§is la birdokadavro kaj la
noldtl pluvo lavis de 4i la falsan koloron , kiun malicaj
manpj metis SUl' !Jín. Ďe supre iom mirante, iom nekomprenantc la mislerajon la kornikofratoj rigardis flin ...
S /range, anlaLie fli sajnis tute blanka Jeaj nun (ji similas
al ni.
.
Ho , malbenata dimanca enuo.!

II
I

Sort' mln tJmJgJ
jom povas DeDla...

-

Jullus;z SloUJacld -

Sort' min timigi jam povas nenia,
Vo jon heIklaran gis fino mi trovas,
Krei, dolori - jen estas viv' mi.a,
Tion mi faras, kaj pli -

II

mi ne povas.

lam de amo felicaj roztagoj,
Torooj aiíroraj, cíela safíro . ..
Pli gravaj estas hodiau:--la agoj,
Grandaj, maIgajaj, ki~l sunsubiro...

IIin pripensos vtlnonta viv-horo
Kaj liberigos· al.aiídon-t!piriton ;
Tiun al.aiídon heIpu, Di-Sinjoro,
Gi fIngu gaje en altan zeniton !

.

I
~

I'

.

Traduk.ia : Juljan TUWlm.

'

bl ankan. makulon SUl' la flug,lo.
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Recia:ktas!

Jan Forge: Fetbke
----------------------------------------------------~----------l NTER PO LAJ Fl-LMSTEL'OJ
» S~la~dem Hanby « (Sur vojo de honto), kvan~3.II1 la ,terno
es tIs 10m vulgara . . . ~,
"
Cu vi ludis jam ek,sterhinde .? "
1,
»Mi Iudis lastfoje en Parizo 'Ce Paramount. La
amerikanoj havas en Joinvi1le jlksterordillarajnhalojn,
instalajojn , aparatojn, sed unu manko estas ·en la afero :
la amas-praduktado l Oni saqltempe bras unu filmon
en dekunu lingvoj. Ekzemple la »Dang'era Pa.ri\dizo «
estis tumata samte~pe eo du atelieroj ror har lingvoj ,
nome sveda pala, germana kai franca. · Ekzemple la pola
trupo . láboris eh . uniI ateliero dumtage, la sved'l dumnoktc ,
kaj siI1lile la lflíaj laboris. La lingvaj malfacilajoj sentigas cge. KioĎ oni fa.ras, estas meha~ikigó de ' la arto ! .. «
Kaj jeD kiam ni disku-tas pri la lingva haoBo, kiu
nun regas en la film-laborejoj , ni jam alvenis ce la temo
Esperanto. Sall.1borski ofte jam aňdis pri ~speranto kaj
li . neprc- es tas por gi. Li bonege memoras p'ri tio , ke liaj
kolegoj .- ' li- estas teatra .aktoro - ludls eo KrakO\,.o
"Mazepa {( de Slowacki en Esperanto ...
»Se oni iam povus ap~
llki Esperahton por 1a
parolanta fjlrno, tio es~
tus b o n~ga ,afero! ({ li
diras. "Sed' eble nun estas . ankoraň iom iro
frue, se ~ni . rigardas
gin de kom!l!ca. vidpunkto. La temp OJ estas
.ankaií ,nun. treege krizaj
. . .La pola filmo tre ,
~
suferas pro manko de
Kiam la scrvistino
kapitalo, oni nlmmowpordmaIferrnas ·al . mi',
,
ente
turnas nUl' qu
lar~sultra sinjoro
kun
filriiojn eQ 'Varsovio. Mi
pinta ru~ela barbeio prebedaiíras tion ' pro, tio,
terpasas jus en la korcar ni vere disponil.S pri
idoro kaj salutas mm
boI\ega 'akora. 'matériál0,
kun rideto: la pota
pri ' tal,eQtaj re~iso~Qj
Jannings!
kaj '- 'kioo mi 3peclple
"Mi jus re\enis de
pri , vere
akcenl1\s! lasta pleriaero
(sceno
bonaj fíbns~qax:i9j • ; ' «
subciela) de la film o ,
kiun oni nun turnas kun
Samborski es tas ano
mi ,« li rakontas, » esta~ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,.---'-'- de lá "son~ta fi4rl'O, Jdu ,
historia filmo el la jaro 1906, mi ludas la rolon de rusa
laií lia . opinio, perfektigos kaj kontenti~o~ 3.Hkaií l~ kontgeneralo Maksymowicz, sub kiun oni fine jetas bombon.
raiíulojn. Tio estas nul' afero de la teknl~;l. prQg~eso.
Por la rol o 'mi speciale kreskigis al mi la barbeton ... «
"Mi esperas ke la Esperantistoj rp!,lm faros baldaií
siajn ' uouajn pIi grandajn sonfi1mójn, mi esperas kaj
Ankaií lia afabla edzino venas pOT salutí min. Ili tuj
alenda: tioo ~. li di raS kaj kore premas miah , manoo.
interesi~as pri LM, kiun mi tenas en mia mano kaj volaB
Li', la pola Jannings, majstro ~e mlls~oj, talentulo de
ataki ' min per demandoj '" sed mi unue vplas scii de
intern~cia formato, plej 'tlminenta~epr~1!e~tarito de ' la
Samborski, cu laií lia opinio oni povas jam paroli pri
pol a fllmarto - , Boguslaw Samhpllskl - b estas varrp·a
speciie pol:t filmarto?
.
amiko de nia afero. »Se oni qur -enkqndl,lkus gin j<l!:ll
. '. ~N'ě, i.u apart~ pola -filmarto gis min ne ekzist<ts ...
'eu la lernejojn !'<'
.". ,"
'.
1'lhIir~ -« h · aldonas post mallonga paiízo »oni povus
n~ . tien. kar~k.teriza, ke la polaj film oj . grandparte
. . Persapidaj p'asoj : kun ru~a, kostumo, blaitkaj : g.;htdj,
pfl~-;'~.d& antaiímilita politik~ subpremo do
cokoladbruna haiíto, blankegilj d"ntQj . eqi f 8$, 1a oficejo,n
P?foJ eu·· ~ ~ A1."to estas 1a respegul1~0 de ľ nacia
.d'e la Le.o-f'ilni' sim'pátia, vigla~ seoafekia ;.kiiabmo : Nora
VlVO estas' kompreneble ' ke oni daiíre allkoraií reNey! Tiu sama, kiu .tieř kruele J!lol;t.i~. la »PolicestroJl
Tagieje",'« ... ! Tiu sama, ~u, .rílř.ohisbdnegajn lUiti~.
mcmo. ~as. la antaiín~ilitajn ~u~aj~ . te~pojn _ . 'sed sajn~s ·
ojn en eksterlari o.. .
..'.
, . A , ; ' 'l. cr'.::" 'I
ke OUl fmos la senon de bUJ fllmoJ - espere'ble ! Km
fihnrolo mia 'estis plej boná . ~is nun ~ Plej ,bona eble
.
Si rak.ontas pri sia kaúero, ki!Úl ~i . \f,o.-r;n~~cis antáJ\ ·
estis la »Policestro Tagiejew «r enkiu mi ludis . kUIl · Nora
hio jaro) ' per la film'o » Ru~a 'aÍ'lekeno «: L.lsťfoje ,Ai
ludis ántau nelonge CD sja u!lua sonfilmo .»Kopo ~ur .la
Ney kaj k.iun ti~mou. oni mootris eo Berlino. ku~ granda
s~kceso, 'klel Vl . Ja .$Clas. A~kaií la rolo en ml!! uOlla 80nstiato~ . . Si nenion volas diri· kontraií la sonanta film,o,
flhno » DiID~~ra am-aventuro,« kun Betty Amann e3t~S.
tani~nsi preferas mútajnfilmojll'. La t-pola fÍh90 tro'\'granda sÍ1kceso. La filmo estas vendita eÍl lol tutan mODi~as ankoraií en gja komenco, Ai diras, kaj nUli en s,peciale
dm,l. Ti:unen de artista vidpÚnkto mi estis' plej bona ' en
",malfacilá si1uaCio~ Tial Ai . havas ankau la pl{tÍlon irl alla

En la polaj kinoteatroj
la publiko amase premas
sin antaií la kasoj, kiam
la afisoj anoncas polan fjlmon kun pola:' aktoraro,
made , in Poland! Kio estas P()la Negri por la internacia filmujo, lio estas
Jadwiga Smosarslca por la
enlandafilmo. kiu ~i s nun malofte elpasis el la limoj
de sia patJ'ujo, La teknika malperfekteco malhelpis muhc.
Tamen ln pola aktora temperamento, la nacia ambicio ,
la fantazi emo de la polaj filmverkistoj ne oesis hei novajn kaj konstante plib ) nigantajn bildojn. Oni venigis BerImajn fakulojn.. pOl' venki la teknikajn malfacilajojn ,
kaj hodiall post llIultjara produktado la pola filmo ukil'ís
la niycloq de la eCIl'opa filmo ! Filmoj - ee sonantaj kaj
parollultaj ! - k:el "Al Siberio «, »Janko muzik<lnto «
laů Sienkiewicz-novelo, »Dangera am-aventuro « lute ne
ma lpli taugas ol eks ·er.
landaj produktajoj
kaj la geaktoroj ťU tiuj
filmoj kia talento, kia talento!
Du el tiuj geaktoroj,
eb:e la plej talentajn mi
volas prezenti rapide al
la tutmonda legantaro;
Boguslaw Sambors'ú kaj
Nora Ney!

. .
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Ilktor al kopo l el noval Ufa-fl lmol

scenejo en atitUDO. J am si havas diversajn propono jn,
. lcvanka m si ankorai í tute ne ludis sur scenejo . .. Sed
si estas konata per siaj film oj , si ricevas amase letcrojrr
el ciuj anguloj de Polujo kaj - ilin persone responc1as !
Kiaj strangaj kaj amuzaj tipoj ofte skrib as ' -al si, efektive ... ! Esperan to ? Ho, si aiidis jam pri gi , sed gis
nun ne interesig is ... cu gi e3tas malfaci la? 'f.ute ne!
mi r akontas , ke mi parolis en Varsovio kun knaboj el
popollernejo , kiuj lerninte nur tl monato jn j am bone
babi lis kun mi ... H.ava admir-k rio elflugas el inter sia j
brilaj dentoj: »Efektive, tio ci estas jil. terure lern-instiga . .-. Mi petas vin , sinjoro, · ke vi tuj parolu al mi
en Esperan to ! Mi -vol us scii kiel gi sonas !«
Mi komenc as deklami la »Vojon « . .• Simile al stelo
en nokta cielo . .. Si estas tute ravita pri la belsoneCD
de la lingvo. Ci. taiígus b?neQ~ kiel film-lingvo.' ni konstatas ambau, kaj ankall klel lmgvo de la poetoJ .. . ( »La
ling~ej generale estas pIi n:alpli f~mogenaj,» ) si
diras,
»pleJ bone taiígas la romanoJ lmgvoJ ' malmul te fonogena
sajnas -- bedaiíri nde ! - la bel a pola lingvo. La sonfilmo bezonas nepre klaran lingvon, kia sajnas al mi esti
Esperan to. .Kaj samtem pe - kiom da tempo kaj mono
oni sparus, se oni povus jam turni nur en n acía lingvo
por la enlando kaj Esperan ta por. 1a eksterla ndo ... (,
Nora Ney interesit e aiískultas mian parolad on pri
Esperan to kaj la Krakova Kon greso, prj la unua parolfilmo Esperan ta, kian . oni prezenti s en . Oxford . . . kaj si
rimarki gas »ke neniel domagus se ni havus unu belan
lingvon pIi « .. . Kiujn 1ingvojn si scias? .. 1a francan ,
germaiian, rusan kaj polan . . .
,»Kaj kion vi faros , se Esperan tisto skribos al vi? (
mi demand as sercc.
» Tiam mi rapide lernos Esperan ton !« si diras gaje
kaj donás sian maneto n por adiaiío . .. tiun saman, kiu
tiel kruele mortigi s la »·l 'olicestr on· Tagiejew « . ..
E! J. F.

Char lie .Chap lin : City Ligh ts
KiaI tiu e1ema vag1iliondo kUD la me10ncapelo kaj
la bastoneto, títÍ kompat inda ridindru o , tiel magie scias
inflni, ravi , entuúa~mi~.i l~ ~utan ~ondon, kian: ~ ape~~
sur la ekrano íI Car II ndlgas .gl.l' eksplodo tJuJn , klUJ
vidas en li la ·. penian adekeno n , kaj - Cqr li cmoc}as
kaj kortusas tiuJn, kiuj trovas ce li sunbolo jn ~aj ideoJn!
Gity lights. (Lumoj d e' l' grandur bo) esla:s centpro centa Chaplin ajo. Ne .pro' tio ke tia produkt ado da,iíris
du j<}Iojn, sed precipc pro · la sl~p~e~ kaj ma~kolll
plikitec ode la fab eloJako ntanta pri tm -malbela »anserpašulo '" . Chaplin , .kiu amas ' ~lin~an florv,~Ddistino~ . --:
kompat mdan .kňabmon,Pďr kiu II oferas Clon, al klU. li
ebIigas operacio n kaj reddnas la vid po von . --: por fme
ne es ti r~arkata . de.- la amata ' vidanta kn'llbmo .• _ Cu

Siegtri ed Arno

fakte si ne rimarko s kaj felicigos lin ? Al tiu ci demand o
povas . ciu respond i laiípl ace, la filmo mem ne respondas.
La happye nd estas duba. Apud tiu ofte kortusa arn hislorio paralele okazadas ali a rakonto pri drinkem a milionulo , kiu en siaj ebriaj momen toj estas la plej bona
kaj malavara arniko de la vagabondo. Inter liuj du cefaj
agadaJ eleOlentoj Chaplin amilsigas aregon da groleskaj

gags.

Cbaplin - felica sol-prod uklanlo - elekl as mem
la variajoj n de la ciarn sama temo. Li es tras majstre la
movo-te knikon: ekz. kiel boksislo! La k apab~e :;o de la
korpo-espriino atingas allan gradon. La mimiko , la konvulsietoj de l' vizago estas redukla taj al ' minimull1o de
preskaiíaj ap udajoj . Trans pantom imo kaj akrobate eo li
h eas ln percepton de la specife oplika esprim eblo.
City lights estas muta filmo kun sinkroni gila muziko ,
ofte tre scrca kaj groteska. Ekzemple la fajfilo-s ::eno.
En nokta amuzejo , kiun ' li vizitas kun la rnilion uhi , li
englutas malgran dan signalfa jfilon. La troa kODSU Ill a.do
de vino kaiízas daiíran singulta don kaj ce ciu ruklo eligas
akra fajftono el la buso de C~aplin. Per. ~jo li ma)helpas . muzikan .prezenl adon.. Ll devas el.lr~ . DUnl\(.lJ.e
hundoj kredantaJ , ke la faJfo es tas destmlt a por III ,
sekvas lin are . .. Au. tuj ce komenco : la solena malkovro
de monum ento - kaj la vagabondo dorman la cn la sino
de 1a slatuo I Kia eksleror dinare sprita muzika karaklerizo
de la festparo ladanto j - bon ega persiflado de la rnalbon a
parolfil mu !
'
.
Tio ci estas supozep le la las ta mula filmo de la
granda Cbarlot : Charles Spencer Chaplin , prcd ·.. ktanto
kaj aútoro , regisoro kaj aktoro, amata de 1a luta mondo,
plej potenca kaj pl~j internac ia repreze ntanta. dc la na.skigauta ~ilmarto - nun. staras. anta~ nova vOJ~ , ~ur k!u~
pusos lm 1a ne pIu fongebl aJ sonfllm -aparato ), IllslabtaJ
en ciuj kinotea troj de la mondo!
$. C. H.

La rivaloj de la teatro
- Ferenc Hont -

Ojs la invenlo de la preso oni konis nu.!" tilm formun de la p~pulara arto, ell ki~ la _kunvc? ill"~a pu~liko,
samtem pe kaj kune,. sen pere r.lgardls kaj ausku:h S. la
teatrajo n, ]a ceremom on , 1a mu~,kon, 1a fabelo~. au ah:u,
samnatu ran produk ton.Sed vems Gutenbe rg kalIa preslta
litero, lOl multobl igo, kreis la novan formon de lOl kun vcninta publiko, sed gi Iris de ~ano ~ mano: .d~ domo
al domo de orbo al urbo kaj pároh s al dlSlglta, sed
nornbre . kreskin ta amaso. Jam eu la XVI-a cent jaro ni
renkontas. la _~uajn 'p'r~ukt<?jn de.1a .pr.eso, la t .. n.
fll1;gfolioJn, ~\UJ per. bi1doJ kaj tekst.o~ S~l1gIs 1a p'ublik.o~
pn la plej noval , generale mmgaJ okazo). Tml

153

ci primitivaj prauloj de la hodiaiíaj gazeLoj interese
prezentas tiun metamorfolOn, kiun la disvastigo de la
presita litero esti~is en la pensmaniero de liu ci disindividuiginta publIko, ec en la pensmaniero de la tuta
hůmaro. Komence oni komenLis ' nul' kelkvQrte la bildojn.
Poste pIi kaj pli malmultigas la bildoj kaj mulLigas la
leksto. El la senpere travivanta , rigardanta kaj aiískultanta publiko iom post iom evoluis la publiko leganLa,
kaj la kulturon vidan kaj audan eiam pIi subpremis la
kulturo litera.
.
La kulturo li tera kompreneble markis ankau 1a
leaLran arl.on per sia sigelo. En la liturgiaj dramoj de
la mezepoko la leksto estis ankorall flanka fakLoro , la
g~anda pa~to de la publiko ja ec ne .IwllIprenis la latinaJn vorl.0JI1 . Sed dum la evoIuo la teksto, la dramu
farij/;is la plej grava faktoro de la Eiíropa teatra arto.
En 1a XII-a .cen tl' aro ankorau foje ekflagras ja la eksb'ema kulto de .' spe~taklo. Sed tiu ci ekflagro est.as
parte natura reakclO kaj parte la la.La resono de la lltezepokaj spektaklaj ludoj. La konkeran vojon de la dran'lo,
la reprezentanto de la konceJ?ta kulturo, nun jam nenio
povas malhelpi. La spektaklaJ kaj muzikaj elementoj' de
la teatrajo, ec se ne malaperas tute cl la scenejo, tamen
submetas sin al la superrego de la triumfe leviganla
drama literaturo. Tíu ci superrego kulminis dum la fino
de la pasinta cent jaro, per la venko de la naturalista
Leatl'a arto, kiam l a d1'amverkisto , aií lia reprezentanto,
la dr.a~laturgo, farigis absoluta estro de la naturalistaj
sceneJoJ.
.
.
Sed la naturalisLan, teatran arton, kiu igis simpJa
servisto de la literaLuro , baldau komencis ataki 1a stilizita
l.eatl'a arto. kin sin direktis al 111 muziko kaj figllranta
arto. Samtempe kun tiu ci ekbataJo aperas nova pop ul ara
arto: la filmo. lii disvastigis tiom rapjdege kaj evoluis
en tíel. gran.d~j etapoj, ke eiam pl.i ofte aiídi~is la
alarI?~n().: ~IDltp ťrJ la teatro!. M?rbpas gin la fllmo!
Hodlau ~\I. JaD! SClas, ke la pesuTIlst0.l eraras, la filmo
n.e mort.lgls la teatrop. Ec, lalI mllltaj konside1'oj, al la
f ilmu Dl povas dankl , ke la teatro ne mortis. La filmo
helpis ,'enki la slilizajn klopodojn, kiuj . denove remetis
cn iliajn. malnovajn rajtojri la bildartajň kaj muzikajn
elementoJn de .la leal~a a1'to, kaj per ho ci ili libcrigis
la akto1'on kaj sceneJon cl sub la absoluta estreco de
dramverkisto. Se 'Ia. filma arto, kiu eslas grandpova
reprezentanto de la VIda kulturo, ne influus la vidmanieron. de la publiko, se gi ne direktus la atenton de l'
pubh~o al ~a muta parc~lo de r objektoj, formoj kaj
movoJ •. se .g l ne fa~'ljS eVldenta la sekretan kontakton de
la artoJ vHlebla kaj audebla per la Ulo de ľ akompana
mu.ziko, .eble neniam naskigas tiu sceneja stilo, el kies
emmenta] reprezentantoj suficas cíti la nomon de Heiiiha:d. La p~bliko. la s?Cnej~~h.niko, 1a ar~o de ľ , ~toro,
kaj ee la dramo, evplUls, r1ClgIS sub la eflko de 1 fllmo.
KOIT!ence la .filmo imitis la teatron, poste la teatro imitis
l~ fllmon , fme ,amba(1 trovis sian proprán lingvon radike
dlferencan unu de la alia. Kaj hodiaií ni jam al.ingis,
ke la teatra árto , same kiel la ceterajn artojn, ekuzas
ankaií 1a fi.lmon por siaj p. ropraj celoj. La film o estas
same orgamka faktoro de la moderna teatra ludo kiel
ciu alia ingredienco de la sceneja arto.
'
En niaj tagoj rapidsehe naskigi~ ree nl,lvaj »rivaloj «
de la teatra ludo: la radio, la fOl1Qfilmo kaj lakunhoco de. ahl~aií, la radie pera ta fonpfilmo. Intel' teatraj
k?l11pete~tuloJ . .f,;ompreneble ree ape1'is pesimistoj kaj
bam. ph ~fte ' ni a~das denove:. Finite' pri.. la teatro!
Mortlgas gm la radIO, la fonofdmp, la telehoro! Mi
~'enkontis ce tian auguron, kiu profetis, ke baldaií oni .'
llI~(,ut.()S 1a plastikan projékcion kaj tiam vere eslos finitc ·'
pn ln ~eatro ,Cár ciu havos en sia cambro hejman scenejon,
snr luull 101 ' novspeca radioparatci alsorcos la plej emin~tajn . a~~o:ojn de la mondo, en plena vivgrando, plas.,
tlke, kl.el ll~ ťarolas , kantas!~a~ -kaj .mortas.
. Afl o~lmas . ke , la peSImIstoJ , eraras ankaií llIill. La
r~dIO en . sla~odiaiía formo estas m'ulte pIi helpantQ, '01 '
m -alo. La l'adIO popularigas la teatrajon, ' btigas~in por
pIi kaj pIi grandaj amasoj, scívoligas b publikon, ' vekas
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ilÍan interesigoll pl') la rcal~ aspekto de l' aktorojkaj pri
la vera scen·ejo. Sed per tlO ci mi ne volas diri, ke 1a
radio estas nul' sirnpla p1'opagandilO-; kiessola 'celo kaj
tasko .e~tas eduki art-spertajn auskultantojn por la teatro.
La radl') nul' nun, en la komenco de 1' . kom~ncoj tenas
kontaktoTl kun la teatro , kiel ankaií la fihno nur komenee imitis la teat1'on. Kaj tre verSajne ankaií la radio
evolllos aparta arto, post kiam gi influis kaj riCigis la
teatron, k.iel ankau la filmo f<tris tion. Intel' la radio '
kaj teatro ni ja povas trovi jam nun grav.a jn diferencojn , La tealro, kíel ni jam diris supre, rarolas ' al
kolnktiginta arnaso , dum la radio al la amaso de l' opuIoj,
same kiel la gazeto. Kaj cíu horno, kiu sin okupas pri
psihologio , scias k!) Ia indi viduo cn amaso sensas , 1'eagas
kaj aga;; alirnaniere , ol la opulo. Sekve la arto, kiu par0la5 al kolektiginta amaso, deva!f esence diferenci de la
artu, kitl parolas al opaj individuoj. La radio do nepre
deYas evollli arto diferenca de ' la teatra ludo.
_
1'io ci eslas ankoraií pIi valida pri la telehoro. Kaj
celere la televizora radio -en sia hodiaií kunmeto "ere
ne kapablas kompensi la teatron. Kiuj vidis kaj aiídis
gin , tíuj · diras ke trc strangc kaj ridinde ~stis vidi,
kiarn aperis antlltJ ilj la figuroj kelkcentiuletre grand aj
kaj ekparolis per kutima horna voco. 'LiIiputanoj, kiuj
kriegas per voeo de gigantoj! Sed supozante, ke trun
ci kont.raston oni pOV3S elirnjni kaj krome vere oni invento,; la kolorau kaj plastikan projekci on , ec tiam mi
ne tirnas pri la teatro pro la telehoro. La solulo ankaií
tiam sopiras 1a kunan guon, same kiel · nun. Oni alsOl:cu
cirkaií la radioabonanton,siu ferl11intan en sia hejl11o,
feslan arnason , en kiun li poyas fandigi , entuziasl11i kaj
pllrigi , tiam eble ni ' povos paroli pri la vesperkrepusko
de la teatra ludo. Sed gis tiam prefere mi povas :pretenrli de la teleho1'o, ke gi helpu al definitivavcnko tiun
genera lan scenejartan khpodon , kiu volas la teatrajon
ciam . pIi profanigintan levi denove amasfesto. ,
'.
La teatra Iudo , altiganta je ai:nasfesto, havas tiun
legon ke inte!' la ludantoj kaj la publiko estigas senpera
kontakto, ankaií la publiko partoprenas aktive eu la
teatra .Iudo, dum .~l la ludo d.e la fonofilmo la publiko
ne povas kon!aktlgl_ La 'fonofllmo restas por la publiko
ciam nul' arte:farita artverko, tehnika produktajo kaj
neniamgi povos sangigi vjvaJ·ealajo. Guste pro 'tio vane
lernis parol} la filmo, 1a teatron gi ne povas mor igi.
Car la teat1'a ludu estas la smtezo de ciuj artoj kaj' se
nasl-igas nova arto, tin maksimumé ricigas per fresa
~[lI01'O , aú transforll1as 1~ teatran arton, sed gin ne pere. Igas, ne poYas. pcreigi.
Ankaií la novaj popolartoj povas mortigi nul' 1a
malaktualall formon de la teat1'a aTto. Sed el lá cind:roj
de la hodiaua teatro en miloble pIi brilaj koloroj revenas
je 'vivo la 110va teatro: la praa kaj eterna amasfesto.
(K .. B.) ,

OBSfBUO
LA 9-a P. E. N. KONGRESO EN HAGO KAJ
AMSTEIlDAMO.
Antaú 1 2 jaroj s-rino Dawson Scott el Angluju
ckhavis 1a ideon fond i internacian literaturan klubon por
plivigIigi la rilatojn inler diversnaciaj verkisto'j k~j por
liel akceli , la mondpacigon. SenLante, ke sola si ne povos
efektivigi sian idealon, si direktis sin al sia momlfama
samlandano John Galsworthy, petante lian heIpon.
La rez'!ltato de ilia laboro estas, ke nun jam pIi ol
40 naciaj se~cioj est~s merribro de I~ internacia. federa?i<?
de P. E. N. klub0J (Poets, EssaYlsts, Novehsts), klUJ
krom naciaj, Ciujare arangas ankau internaciaju kongresojn.
Nunjare eu Junio okazis la 9a kongreso eu Nederlando. Multaj verkistoj kunvenis, el ciuj anguIoj de ľ
mondo, Ínter ili la plej .grandaj , kiel John Galsworthy
(honora prezidanto), Jacob Wassermann, Thomas Mann ,
Duhamel, Bouten~. Grandaj spiritoj renkontis sin , profundaj pensojn ili intersangis , fajreroj de spl'ito flu gis
tien kaj reen.
,En la granda mezepoka kavalirsalono , ki e janl kunvenis tiom da internaclaj kongresoj,inter kies mUfoj
oni diskutis jam pri mondregantaj problemoj, okazis la
22-an de Jumo la malferma kunsido. La Mimslrn de
Enlandaj Aferoj kaj Agrikulturo , Sro Ruys de B eel'e ll- '
brouck kore bonvenigis la kongresanojn per interesu pal'olado. EI liaj vortoj ni citu:
» '... Oni ne povas imagi al si grupon da inlelekluloj
aú arte kreanta:j personoj , kiuj pIi forle influas la spirilojn, .01 poetoj kaj prozistoj. Kion ili semas en la spil' itojn, rikoltas ni, la politikistoj. Por la ideo de la ll1ondpac~ nenia laboro estas pIi frúklodona ' ol tiu de via
unUl~O ... «(
Poste prenis la parolon unu el niaj plej grandaj
poetoj , Dr. P. C. Boulens, kiu diris, ke la socÍa pozicio
de la artistoj en la moderna tempo. kiu masinigas Cíon,
kies tekniko forpusas cenlojn da laborantoj por ]a belo,
farieas pIi kaj pIi soleca. Car la spirito n e lasas sin
egahgi, nek masinigi. Fakte la masinoj devus eSlÍ fontů
de ~ojó, car ili forprenas de ni múItan neindan la.boron ,
por ke ni povu gajni tempon por fari en pIi atla pIano
noblan laboron, kaj li esperas ke nepre tian solv'on Cll la
estonto oni trovos, car neniam la homaro půvas konlentigi sin pel' la neperfekta.
John Ga/sworth)' en la nomo de 'ciuj espr.imis sián
gůjon pTi la ,kunestado en tiu ci mal ran(la lando por kiu
9
li sentas profundan .estimon : !> Se DIO ,kreis la mondon. «
li dirjs, »la homo faris Nederlandon, kaj kiu povos diri .
pensant~ pri 1a ma1facilaj9j,kiu el la du pIi bone sukcesls ? . .. En tempo, kiam onigenerale klopodas egaligi
cinjn 'fol'll1ojn, estas ' fresige esti en lando , kiu gardis
sii!jn sf~.tQn kaj jn,decon, JáeL viro devus 'gardi sian
mimon. La vigla individueco de Hólando estas kiel insulo
cn la kreskanta niaro d ,e kosmopolismo.
Eble sajnas strangaj 'ci tiuj vortoj ' por membro de
tiu ci unuie.o, sed ,es;tas tl'e <;ěrte ke ni, , ~oj de !a P. E.
N. · per naCllsmo kaJ amo , por la patruJo, seroas cfektivigi la ideulon de internacia harmomo. Per la
amo, kimi ni Ciuj sentas por Dia propra lando ni
penas JromErení. la amon, kiuri al.iaj qevas senti
por '!J.a sia.
estas la ceneJ;'ó inter ni , Ciuj .. , «
, . 'Kun ·la m~iIÍ,pro pri tiuj 'ci ']astaj vortó j
kurage kOIDťmcis la .Iahorkunsidojn dum kiuj la
delegitoj" p:relegis pri la literaturo de sÍa lando kaj
; en la lasta ,kunSldo , IDocioj ~stis akceptataj por
progresigl Ia pacmovadon. '

TFo'

PIne la kongreso prome'sis kunlaboron . lau la peto de
s,/'o Crernieux (Francujo) por la intenco de internacia
eldonisto. kiu volas , per la helpo de ciuj P. E. N. kluboj
de la mondo, kunm eti internacian biblioO'rafion de literaturaj verkoj, kin bibliografio versajne konsistos cl tJ'i
volumoj.
Dum la unna vespera feslo la fremduIoj povis iom
konatigi kun la arto de Nederlando kaj Nederlanda Okcidcnta J1indnjo. Oni prezentis fragmenLon de teaLrajo dc
Herman Heyermons : '" En espero je bcno « (Op hůůp
van zegen) kaj konaLa hinda dancartisLo , Jodjana dancís
kun »Gamelanglllnziko «. Fine tri ge \"erkistoj:
Srillu
Top Noell . Sroj Herman Roelvink kaj Melis Sto/w Indis
unuaktal.l teatrajulI: »Kloris kaj Roo sje. « Tiu lea lrajů
ostas cium okaze de la Nova J aro cie cn Nedcrlando
prczentala kaj finigas per aktuala sprita bond eziro. Tin
bondeziro nUII esLis kompilita de la akLoroj mem cefe
en la angla , franca , germana kaj nederland a lingvoj, sed
cn la fino proksimume 30 lingvoj, inler ili Esperanto ,
eslis miksitaj !
Gravuj , interesplenaj festoj est.is ankau la bankcdo en
Hago, kiun prezidis Sro Jan Feith, disdonante la parolon
al 19 delegi Loj . . la vesperman~o en Hollerdamo cn unu
el la no vaj sipoj (Sibajak) de la trafi kservo aL Okcidenta
I Linduj o kaj la unika festo en Arnslerdarno en la Hc9na
Muzeo (Uijksmuzeurn ). Unika , car nul' tre malofte hcas
okupi ti'un honoran salonon pOl' fest.o. unika :mkaií , car
la nederlandaj gastigantoj atendis la kOn qre58.nojn vestite
lau, la modo de la 17-a jarcenlo , kl el rnonlras la
konata j pentrajoj en ki es J:nezo ili. trovigis.
La la~tan tagon la ekslerkandanoj povis gui "ere
IHlJnndan ekskuI'suII: vcturadon sur la »Zuidel'zee ' (La
Enlanda Mafo) cn bel ega vclero sub brilanla sunu. La
ncdcrlalldalloj fi cris Jllontrant.e siau plej grand iozan
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nacian laborentreprenon: -ta sekigon de :>.lloo km 2 da
akvo, per kio ma homplena landeto gajnos novan provincon.
Dumvoje oni vizi tis Marken, kiu farijl:is insulo en
la I:>.a jarcento pro maratako, kaj kies iz01itaj logantoj
eiam konservis siajn · mezepokajn vestojn, kaj domojn,
sed parto da ili bedaurinde ec ne sciis pure konserv i sian
propran lingvon, parolante strangan miksajon de la nederlanda, franca , angla kaj germana; . infanetoj almozpetantaj por esti fotografataj , pIi agaj vendantaj senvalorajn
kuriozajojn, au logantaj la preterpasantojn en sian domon
por admiri ... kaj - pripagi. . Knabinoj flirtas kVaZal!
profesie kun iu ajn fremdulo ... Tia povas esti la e(iko
de fremdu!trafiko. IIi bone lernis de rieaj amerikanoj
kiel plej facile gajni monon I - Sed felice , nur parto
da ili. Unu cl la eksterlandanoj nomis Mar/cen trafe
»The National Park « de Nederlando I Ebleli ne tute
malpravis.
Post la adiaiia vespero en Amsterdamo la kongresanoj disiris kun la vortoj ; »(;'is la revido en Budapesb.
Kaj nun eble la esperantistaro scivolas pri la tie
parolitaj lingvoj. Nu, kun la botokudoj ni póvas diri:
multal , tre multaj. ! Sro Jan Feith (konata verkisto kaj
jurnalisto) , al kiu lui dankas multajn afablajn informojn ,
ee mem parolis kelkajn Esperantajn frazojn dum la
vesperman~o, kiun li prezidis; tamen gis nun li ne estas
esperantisto. ..
Kvankam lal!. multaj certigoj la kongres o brile sukcesis, kvankam la granda nombro da lingvoj ne povis
rompi la bonan humoron , mi kuragas supozi , .ke enkond-:.ko de Esperanto ankau en ~iujn k0'!Presojn ne malbonefJkus. Cu ne estus eble fondl ankaií .I<;sperantan P. E. N.
kluboll kaj aligi al la federaeio? Versajne la rilato
inlcr la verkistoj nacilingvaj kaj la Esperantaj estus interesa kaj utila por ambaú flankoj. Cu eble la sekvantan
jaron en Budapest partoprenos no va sekeio: la Plumklubo? Ekz: Per Literaturo Universala Mondpacon!
May Bijleveld.
LA XX-CENTJAHA 'LITERATURO, kompare al la
arta produkto de Ia antaúaj jareentoj, rnalgraií sporadaj
provoj tempkoloraj, prezenlas kaoson, nekarakterizeblan
- pro manko de kritiko. Objektiva anaIizisto dronus , en
la varieco dela nuna verk-amaso; ne sukcesante atingi la
cel on de sia esploro, t. e.. difini la artajn tendencojn de
modcrnaj verkistoj. N~ pretaj akcepti, kion ili ne komprenas, la kritikistoj sin konsolas per la majstroverkoj
de antaiíaj tempoj, . kaj anstataú konfesi nekompetenton,
ili asertas la dekadencon de la mina kulturo, kaj, do,

ankau de la homa spirito. Ceter~, la moderna 'kriti,!c.o
abundas je antaujugoj kaj formulaj frazoj. Intel'. librobreto kaj skribotablo,la kritikisto-salajrulo ignoras . va:stajn
horizontojn kaj la e{ektivan mondon. . .
La deyeno de 1a dekadenco en ' la nuna literaturo
estas facile komprenebla. La horoa spirito - reprezentata de la artistoj - baraktas en nia jarcento sub la.
prcmo' dl' gcnerahj faktoroj influantaj nian generacion :
kapitalismo kaj giaj sekvoj - milito kaj mizero; sporto
kaj tekniko kaj . iliaj sekvoj - brutigo kaj nervozigo de
la horno.
.
.
Car la .plimulton de la verkistoj regas la principo :
placi -- aperis romanoj kun aiítoj kaj aeroplanoj. Fiakro,
kaj cevalo memorigas odoron de sterko, kiel aiíto kaj
. aeroplano tiun de benzino. La tlIta noveco es tas nul' difereneo de koloro (bildo) . kaj odoro.
Pri la klasika kulturo, fonto edifa por ciu artisto,
la nuna generacio ne volas scii. Citajo, elvokanta parťu
mon de tempoj, kiam la homoj estis lIlalpli urgataj kaj
pIi meditemaj, neniom valoras, kompare al maldeoa
dirajo, ciutaga - sed presita. ,R efoje la »nedisputendo
pri kol OTO kaj gusto ", ca"!- la postulatan eksciton oni ne
pIu sercas en odoroj, sed - en alkohQlo. Efektive, la
romanoj kun koktajlo, kokaino, kanapoj, ktp,. resumas la
modernan yivon de certa homkategorio, sed ankaií stampas
la dekadencon de la nuna spirito.
K var kategorioj de verkado superregas en la nuna
literaturo : dokumenta, tendenea, amstuda kaj superreala.
Inter tiuj vcgetas, kelkfoje sukcese, verkoj pritraRtantaj
hejmburgan. au kamparan ' vivon; ilin mezrica kaj malrica legantrondoj preferas kiel te~popasigon.
Kiel generala tendenco, regas nuntempe --:; tiom ce
verkisto, kiom ce leganto - la deziro :' liberigi el la pezolego, nun gluanta al la. enuo de la aktualo. Tial placas
memoroj kaj biogtafioj, dum tendencverko estas 8atata
kvazall pro devo, pIi ol pro intereso. La tendencismo de
Uplon Sinclair estas sajna, car li nul' resumas la fabelgigantan yiVOll de Usono, kiel Dante resumis tiun de la
mezepoka vivo katolika.
La amon - - eterne neelcerpebla temfonto - funde
pr:itraktas subitaj kom'petentuloj, por priskribi suprajon,
kiun eúf'emisme oni nomas amour. La- ci-kategoria literaturo, cel·panta . inspiron el la rondo de enuantaj senokupuloj , nul' la perversismon de 1a sortfavor:~toj maskas ,per
la ciam sama noino :alUO. La kelkajn esceptojnsuperkonkuras brureklame imponantaj verkoj de tia speco.
Dwue, kvazaií ignorante la ceteran hómaron,
la superrealistoj persiste kulturas sian sole novan
arton. Nenio~ atentante, cion mokante, ec sin mem,
ili provokus la okul?ju de mir~ta »ciyitano«, kiu
ne poyas percepti, lati malrekta linio, ' cble,» virtan
kOTon «, nek en a.pok'alipsa ·frazo iail · mistikan
, revelacion.
.
.

.

. T~en , el tiu »Tevolucii,,· ar:to, post clisuzo de
ciuj kapricoj infanaj. rezultos kompromiso inter
fantaziado kaj kompřeneblo, . kiu liveróš iam va!orajn verkojn, esprimliberajn. ·
. '. .
. Jen kelkaj ' a~p~k:toj, -~pegufantaj Iaekst~;ajn
,vivkondicojn: Rapid'fmo k1!j clika. libt:om~l!wfl:'
,'sentas. rial aperas mrutaj libro)senen'.h,!vaj. cáf.
lIlaDhs kritiko direktmta .1.a publik-preieron,:' bona
kaj yaloia Ýerko oftepereas >' pro , ~edistingeblo
inte,r libroamasoj. ,K!itj tial aCet~zo pro ~nre\'igo
. trafis ankaii laliteTlltul'on. ;'
, ~_c, '.

Józe! llelmonski:
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PÓLAJ VERKIŠTOi.
Stanislo1/! Przybyszewski longan tempon vivis en Germanujokaj verkis siajn unuajn rómanojn en germana
lingvo. En sia speco II estas unika kiel ,JTlalkovranto de
la »Duda animo ť ne evitanta la plej delikatajn temojn ,
pro kio li multe estis atakata . de la kritiko. Parenca al
Jasamtempulo Haus Heim Ewers, li estas en la pola
-literaturo tiu »meteoro, kiu ekbrilas dum momento, timigas kaj teruras ?um momento la homaron kaj poste
subite malaperas ... « kiel li mem diras en sia antauparolo al sia lasta romano »La krio ". Przybyszewski mortis en la jaro 1927, postlasante ' multajn romanojn kaj
dramojn, el kiuj »La nego « estas tl'adukita Esperanten,
Liaj vérkoj eslas tradukitaj en multajn lingvojn.
Wlodzimierz Perzynsky mortis antau kelkaj jaroj. Li
estas konata roman- kaj teatraj-verkisto , kiu bonege en
si aj verkoj respegulas la vivon de la pola burga inteligentularo kaj precipe la vivon postmilitan de la grandurbo Varsovio. Liaj ' teatrajoj, ludataj SUl' ciuj poJaj
scenejoj kun granda sukceso, estas plej parte kvazaú SUl'scenigoj de la nuna tempo kaj nunaj homoj , kiujn
formas plnstike lía iom satira viv-koncepto. Dum longa
tempo li laboras kiel felietonisto, fulmpensa , bumora
kaj ironia verkisto, ciam aktuala kaj nuntempa. Kiel
junulo li komencis per poemoj, ~n Parizo li lerms de
la francaj verkistoj la arton verki kaj antau cio "konstrui "
teatrajojn kaj romanojn, transiris poste al la verkado de
]a komedio, romano kaj satira felietono. Lia hmnora _»bohsto lmpetulo <, trovigas en unua legol,ibro, uzata de
multaj pobJ gimnazioj.
Kornel Mokuszinski es las tule unika stelo SUl' la
firmamento de la hodiaua pola literaturo. Li estas poeto ,
fama
kritikisto-felietonisto kaj humora romanverkisto,
kaj konata, tra tuta Polujo pro sia sprjto kaj bonhumoro.
Li estas ne nur bonega. humoristo, observanta la hodiaiían
homon cn giá ridinda agado, sed - kaj tio sajnas eble
stranga - samtempe poeto, kiu estas malgaja, elmontranta
ciujn profundajn kaj kasitajn dolorojn de la homa animo.
Tiuj ci du tiel kontrauaj elementoj, la gajo kaj malgajo
kauzas, ke lia talento atingas ofte plej a.1tajn suprojn de ľ
poezia animflugo, ke li sukcesas sub la masko de l' rido
cie ekrimarki la kasitan larmon. La artikolo »Kiel oni
prunteprenas mónon? ({ montras la felietonistan talenton
de la nun vivanta, eble plej vaste legata humoristo Makuszynski.
•
Wladyslaw Sl. Reymont akiris la ' Nobel-premion
192!' per sia romano »La kamparanoj «. Li estas lIDU cl
la 'plej gravaj reprezentantoj de la mondliteraturo, profunda konanto de la animo , de ľ pol a kamparano, briJa
vor~Fentranto de la pola vilago kaj pejzago. Li konas ciujn
gojqjn ,'kaj dolorojn, clujn noblajn kaj rnalnoblajn instinktoj1t de h~ kamparana, popolo, kies sirnplan dialektan
lingvon -- ofte rnalfacilege tradukeblan - li rnajstře
uzas. "En autuna nokto « esta3 unu el liaj kamparanaj

novel oj , kiuj respegulas plej bone Ia vivon en iá pola
vilago.
Juljan Tuwim estas la korifeo d ela moderna pola
poeLaro. Kio al ni esperantistoj, speciale imponas, estas
la fakto, ke Juljan Tuwim estas mem esperantisto. Liaj
esperantaj tradukoj el pola poezio estis antaú la milito tre
satataj. El ili ni prezentas kelkajri en nia nuna numero.
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Priliteratura vidpunkto de leganto
Kun granda intereso mi legis en la unua numero de
"Lit.eratura Mondo « ]a inLervjuon kun Jean FOllGE,
prccipc la liniojn, kiuj temis pri la l'eciproka sinteno de
la Esperanta popolo kaj niaj origin alaj verkistoj . Car mi
jam priatentis laií generala vidpunkto la literatul'an demandon , mi riskas min ci sube skiú kelke cla respondoj
al la demandsignoj metitaj de FOIlGE.
La satala autor o de »Abismoj " ekkrias:
--, Ni n e trotaksu Ia Espel'antan popolon I
Konsenlite : ciuj esperantistoj ne egale kapablas uzi,
ee nlIl' legi , la lingvon, precipe kiam terna.;; pri artstilaj
\'erkoj. Sed kiel tio aparte genus la Esperantajn verkistojn ? Cu tio estas Esperanta apartajo? Tute ne I La
samo okazas pri la nacilingva publiko , el kiu la cilmaciaj
verkistoj pii-mal pii sukcese penas akiri eventualajn leguntojn. CiLl aútoro rujtas ja esperi, ke Jiajn verkojn legos
tiuj legantoj , kiujn li meritas. Nenio pIi. Do, ne tro
taksu la esperantan popoJon, sed ankau ne mistaksu ~in!
Nun, ni esploru la sLilan demandon, tl'oegan zorgon
de lliaj nuntempaj verkistoj, nome la junaj. Cu hazarde
romano (car temas pri tiaj lileraturajoj) de\'as konsisti
el ia pruvekzerco, per kiu la skribinto certigus sian
lingvan lerLeeoll aú sian kapablon torgi novajn kaj » bur~
mirigajn « radikojn, kiujn li bezonas aú, plejoťte, imagas
bezoni? Certe ne, kaj mi kuragas aserti, ke male, tíu
troatenta zorgo estas esence kontraua ,al la vera literaturo.
Efektive , tre maloftc ekestas la neceso krei vorton oovan,
krom teknikan: kaj, vcrkita en kia ajn liogvo, romano
abunda j e teknikaj aú tro specialaj vortoj aspektas malmulte laiídinda. La samon mi diros pri kelkaj slilaj
delika)-ajoj, kiuj ne cie kaj sub ne cies plumo trovas sian
gustan lokoll. Ne forgesu niaj verkistoj, ke ciulingve,
allkau Esperante, la plej arta, la plej bela stilo estas la
plej . .. simpla . Estu supera la penso , sed ciutagaj la
\'ortoj , jen la literatura belo. Senpage mi donas la
recepton (cetere m alnovan), min. apogante SUl' la ekzempIo de Zamenhof, Kabe, Grabowski, Edmond Páva!, k.
5., kiuj nerifuzeble restas gis nun stilistoj senegalaj.
Jen generala lego, kiu toleras nul' tre rnaloftajn
esceptojn Neniam stílrafineco sukcesis maski
verkenbavan malricecon . Male, ci tilill lastan gi substrekas. Do,
verkistoj, kvankamEsperanto malferrnas antau vi sennombrajn kaj allogajnliqgvajn eblajojn, ne lasu vin tenti
kaj preCipf! ne celu tro subtilan delikatecon, kiun ne
postulas neprť la elektita témo. Ce lía okazo,antaú' ol
decidig-i, esploru atente, cu ,tiun . temon vi devas nepre
elekli.
-Poste, kia:m vi faris jam vi;m decidon, kia ajn gi
estos, ne pensu pl'i la ppbliko: la pripublika pe~ so estas
~ateno 'tu la :inspiro, murdo al la talent<? Kaj estu trankvilaj: spite
larfcenzistoj, la pqbliko ciam scios el
via verkárocerpi sian satajon.Prave- aií malprave: tio
,ne koncernas vín.
,
Fine, mítransir~ ,a l lac la~ta demando :'
~ Kion :v:erlci?

ar
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~ajnas Ja íaciIa ta responclo: Verku, ki6~ vi senfas,
ke malgrU/J cio vi devas espl'imi... Povo~ esti, ke vi ne
sukcesos cefverkon , sed tiamaníere verkon interesan vi
almenaií liveros. Oi estas rezultato sufice konsiclerinda ,
(; ar ne ciam atingita. Ankaú ne atentu pri tiu nekomprenebla konsiJo, kiu mirigis min tuj kiam mi sufice spertigis
por sengene leg i Esperanton: ne pripensu, ke vi devas
krei (aťí provi krei) verkon indan de vera tutmonda
litlwaturo. Inten ce mi substrekas. Kiom da abortoj tíu
pripenso - terura, mi volonte. konsentas - jam okazigi-s!
Ne baraktu : vera internacia literatUl'o estigos mem, kiam
vernj internaciaj interrilatoj de ~llfice longa tempo ekzi stos. Sed memoru, ke jam oni kalkul as ciulande fllurajn
internaciajn (almenaií eúropajn) verkistojn , kies verkojn ,
kompreneble tradukitajn, oni legas tlom en alilandoj ,
kiom en ilia dcvenlando. EI tiaj verkistoj - citi nomojn
§ajnas neutile '- kelkaj esprimas generala:in sentojn aií
ideojn , sed ne ~ iuj. Multaj pritraktas psikologiajn kazojn
alt cc naciaj n apartajojn. Tamen ili estas cie satataj kaj
tiel, tutll ne antaiípensinte tion, per reciproka interpenetrado ili kontribuas al la naskigo de tiu internacia
mondliteraturo, kiun niaj antauuloj, altideale sed iom
tro fruf), postulis de la originalaj verkistoj tuj , kíam tiuj
ci unuafoje prenis en manojn la Fundamenton .- ki'u
tiam ne estis ankoraií netusebla. Dece komprenu: niajn
pionirojn mi tute ne intencas primoki. Nul' mi deziras
faligi la baron, kiun bonintence, sed arbitre ili starigis
transverse en la vojon de niaj kompatindaj originalaj
verkistoj.
,
Resume , ke niaj verkistoj trankvilmense verku; kaj
se ili mem opinias siajn verkojn ne indaj de Ja esperantistara sato, nu I ke ili traduku. Tauga materialo ne
mankas ciulande ,kaj uzante gin oni estas preskau certa
prezenti valoran verkon. Jen cio, kion postulas ni , la
esperantisto], kiuj es tas nek poeto] , nek akademianoj,
nek eldonistoj, ec ne Esperantaj-recenzistoj, Dur legantoj.
dezirantaj, pere de Esperanto kaj kiel al ni promesis
niaj varbintoj, konati~i kun la karakterizaj verkoj ciunaciaj - el kiuj kons.istas por ni la gisnuna internaci a
literaturo.
Unuvorte , cu ne venis la tempo, ke Esperanto estu
ne celo en si mem, sed pel'iIo de kono kaj kulturo?

nadaJ preferoj, per ,k~tij Zamenhoi avertas, , ke .n1 Jneniam devas nin gvidi «, car ili estas »tre malutilaj en
tiel komuna afero, kiel la nia. « Rigardi kiel ekskluzivan
devigan modeloh la telegrafan stilon kaj aspirl,
kvazaií al celinda idealo, al la plej mallongaj formoj
kaj esprimoj, tio estas senbaza kaprico kaj d an~er a
eraro, tute kontraiía al la fundamentaj prin'cipoj de
nia lingvo. Zamenhof il1siste kaj prave ripetis, ke plej
esencaj kaj necesaj kvalitoj de lingvo internacia estas la
facilecf) kaj la fleksebleco, sed rreniam , li konsideris kicl
precipan kaj nepre celindan econ la mallongon de la
vortoj kaj la ma.lmulton de la silaboj . Mi ne bezonas
kritiki la radikon DARF, car S-ro Totsche mem argumentas kontraú gi , kaj mi konkludas: ni ne bezonus
novan radikon; la tradukoj de la vorto diirten, kil1jn
Zamenhof montras (li poví, Jajte po,'i, bavi penneson «:\
tute sLl fica~
Ni m emoru la trafajn parolojn de Sro P. Nylen :
;) Vorto, kiu estas ''''pecialajo de cer:ta lingvo, vorto, kiuB
,ta parolantoj de tiu lingvo pensas nepre hezoni , sed kiun
(,vitas la alilingvanoj , estas ciam dul)inda. Tian vorton ni
ne uzu en Esperanto , cal' tia vorto kaj gia uzado estas
naciismo, ne internariismo. Tjujn naciismojn Zamenhóf
evitis pro vera sento pri la bezonoj kaj dezirrndaj ecoj
de lingv) internacia.
Ni neniel skribu tian Esperantan lingvon, kian nur
ni mem komprenas, sed kiam la alinacianoj ne bone
komprenos. « ,
Prof. E. Grosjean-Maupin
Direktoro de la Akadem ia Se~cio por la
Kom(wa VOl.'taro .

Mi konsentas kun s-ro Totsche, ke la vortoj ), darfi .
kaj »durfi « ne konvenas al la Esperanta lingvo kun gia
Homana kal'aklero, Plu e ili neniel estas internaci aj sed
Dure germanlingyaj. Do ili jam koménce estas eliminitaj , kaj restas nul' )} lici «, kiu tamen ankau ne plene
kontentigas.
Lau mia percepto tiuj vortoj" snr kiuj sin , apogas
Ja defendantoj de "lici «, havas en si ian senCOD de persona !lgado ce- la subjekto, t. e. al mia orelo sonas, hazaú "lici « havlls la signifon de "pel;mesi=estipermesGeol'gl's' AvriL
anta «, sed en Esperanto giestas uzata kun la signifo de
»esti pe1'm·esata «. Ekz. licenco = permeso, la angla »liLici, darfi, durfi
c,cnser <, = iu , kiu donas licencon (permeson), kaj ne ni
i1'a8 31 la latina !1epersonCt )']icet «, gi havas la sign"ifon : esCar Zamenbof plene posedis kaj funde konis la
.tas perm esate (al) ; sekve mi 'povus aprobi »liCilS al ,mi «,
germanan lingvon, tio estas tule senduba, ke li plene
konscie kaj int ence ne enkondukis en Esperanton radikojn
<lTlalogie al »plaéas al mi «. Mi ja ne povas di!'i »,m i placas
promeni« sed nUl" »placas al mi ' promeni «, do ',mi ankai:'t
l'espondantajn al la diferencaj germanaj vortoj : mogen,
diirfen, miissen, sol/erl . Li opiniis, ke tiajprecizigój kaj
diru »licas al mi 'promeni «, sed tia.~n- miegale bone
limigoj estas, lai:'t praktika ' vidpunkto, malmulte utiláj kaj
povas diri »estas perniesa.te, afmi prOIĎeni « . ' TameI;l Ci .tie
ke estas pii oportune, las i al la radikoj POV kaj ])EV
ni j a vo1as krei , maUongan, konyenan vo:tton! kun cil!j
pIi largan signifon, kiel faris ciuj latinidaj Jingvoj. Cerlo
oportunajoj .de 1a germana ',,-darE «, la angla " m,ay ~ ,kaj
la sveda: »far«' k. c<
estas, ke la radiko LIC estas internacia ' se oni devas atcriti,
ke gi dčYenas de la latina radiko LICERE,kiu ne signifas
.' Gis nun lni ,nu:.; kritikisla , vo~tojil jam ptoponitajn,
»es ti ricevinta permeson «, kie diirfen , sed »esti pel'rnessed eble iu diras, ke , 'mi mem , proponu alian; pp tai'tgan
ite«, same kiel eu angla:, franca, bispana kaj itala lingvoj
"orton. Estas pra-ve, sed bedaiírinde mi. deva~ konfesi, 'ke
la adjektivoj »licit., licit;e, licito, lecito «. Tial, se ni llZOS
tion , mine pova:~, faú. Tameu mL kaj antikoj uliaj
la radikon LIC en la senco de la' germana verbo diirfen,
. kutiitw úzas; la vortou '}} rajti « en ' čt tiu senco. ' Ve!"dil'e
t. e. . esti ricevinta permeson «, kaj se ni diros, kiel
en vortaroj mi Dur trovis 1a' jenajri difinojn prl rajto :
fara s s-ro Totsche : . se mi licas méncji nomon« (an»POVO, prntigita de la lego au II)oro, nepr~ fari ion «
statau : »se licas al mi mencii «), ciuj, kiuj konas la
, , k~j » PI:!,~o~ haziia ;~~1I: la leg9j ~stir lá ~oroj, 'far.i lorp , .
latinan lingvon kaj ciuj latinidaj lingvanoj certe protesto!>,
Sed:Jaií mia opinio rajto egale hone povas esti prav"
car lili sencodeklinigo ofendos ilian lingvan senton:
< jgita: de aii. bazita; snr ~ permeso, car se , mi , pcevis ies
S-ro T01sche asel'tas. ke »oni cerle sentas la 'olankon ' ' permtÍson ~ion fari,~ tiam ,mi ja ,rajtas 'tiqu far)., cu,.ne; Tade mallonga vorto por l~ esprimo: ~esta(perm.es~te?; sed ,,~.men mi ,estas tuté" ce.rta, "ke" multaj ~saini.dean0j. trovás
multaj esperantistoj opinios,ké tiabezono ·p.ri maUongaj
»rajti.(; multe troforta. Sed cu gi efektive estas'? Mia\:ortoj estas nura obeado al iu el tiuj personl\j gustO] aii
opinie
Ekz. 'anstataii »cu, vi permesas al .mi, ftaulino,
<
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ke ' mi ťu.mas tte či?« au »~u estas permesate enlri? «
mi do dir.as ; »éu mi rajtas fumi tie ci, fraiílino? « kaj
»cu oni rajtas eniri?« Plua ekzemplo; «cu ankau ml
rajtas rigal'di la foton ?« .
Kompreneble ankali mi estas konscia pri tio, ke
»rajti ·.(" ne estas uzebla cie kaj ciam, sed bjnas :11 mi,
ke nek »lici « povas ciel kovri la ideon de tíu neekzistanla
sed forte dezirata vor to.
K. T. B. G, Stockholm.
.'

8fCfHZO
Ciujn librojn, ricevitajn en du ekzempleroj, m recenzas. Unuope ricevitajn librojn ni nur mencias. - La
recenzoj esprimas nu/" la opinion de la recenzinto kaj ne
tiun de la redakcio. Pro lio la reda/wio tre volonle
publikiga,~ interesajn kontrau.opiniojn, koncernantajn iajll
apcrintajn recenzojn. - La libroj, ci tie menciataj kaj
recenzataj, estas haveblaj ce la librofako de nia eldolwjo.

DRO EDMOND PRIVAT; ESPRIMO DE SENTOJ
EN ESPERANTO. 67 pagoj. Eldonejo; UEA. Geneve
193 I.
La carmaspekta libreto enhavas la materialon de l'
kurso, kiun la eminenta preleganto faris ce la Univer- ,
sitato de Genevo. La temo estas ekstreme interesa kaj
unika ; kiel esprimigas la sentoj en nia lingvo parolata,
esence djferenca de tíu de la lemolibroj. La sajne senr.retenda titolo kasas en si profundajn problemojn; ec
llia supraja analizo jam liversas al ni gravajn armilojn
kontraú tiuj, kiuj insultas nían lingvon »artefarita « kaj
asertas ~in rigida matematika ludo nekapabla al la komuniko -de l' pIi faj raj vibradoj de la homa animo.
La enkonduka parto pritraktas la gramatikan sk.eleton de Esp. kompare al la »naturaj « lingvoj, diferencigas giajn dudirektajn evolu-eblajojn; la sisteman intel'nan · plukonstruigon kaj la reageman asimilan forton al la
fremdaj elementoj; frape gi demonstracias, ke la ieguleco
de:.nia lingvo kompare ' al la pIi formricaj »gepatraj «
lingvoj ne kunportas ian malricigan ligitecon, car, kion
ni perdis ce Ia forrnoj, ni abunde regajnas per nia elasta
esprimpova vortordo. · Tamen, kiam 1a autoro parolas pri
lio, k e la lingvouzo inultfoje preIeras konseni 1a Esperantdevenan el du rad:ikoj ~ cerpitaj unuparte el la natura
evoluo, aliparto ,tilfremdlingvá fonto , (ekzemple:
evoluo, evolucio) li neglektas la mme fortesenteblan tendencon al lakona stilo. Mi kredas,ke »6-voluo « dankas sian
popularecon al sia mallongo. ~
- La cefill) parton de ľ libro okupas mikroskopa ,kaj
sprita analiZCi de ma lingvo uzata-, en la vivo, precipe serc,ante Ja esprimmanierojn de , ľ sentoj. Tion oni devas
legi '! Laproblernoj svarmas -antau ni" 1a afiksoj mani- ,
festas ' sianpropran mistikan Oe vivon; jen mortmtaj, jen
alifexme , reenkarnigintaj! Estas bedaiírinde, ke la . libro
estas· nul' 'rapida skizo', ke la prob-lemoj esta5 nux rapide
tusataj, sed tión klarigas, ke anstataií pIi detala ,s tudo la
libro enhavás nur la rpaterialon . dli kelkaj kursaj prelegoj.
" , La libro apartenas, al la mahnultaj enpensigaj verkoj denia prilingýa literaturo. ' ,,'
,
Ludoviko Totsche.
~

-ANSTATAU~ EDZINO. Verklta de Erica MaxweU

(Rseií.donimo; sia ,\'era nomo : ~ L-ilian M. .'pyke) . EI la
.angll 'tradúkita tl~ , M. Sarnpson. c· 12 pa~oj. Eldonejo;
HeroldO' de Esperanto, Koln. .
,
~La rpmano temas pri 1a sorto . de aústralia verkisto

studant.a Ía sodan situadon en Sovetrusianclo, de ruša
grafino minacita per terurajoj kaj de duonaustralia, duonrusa junulino vivanta ode en Londono. La okazajoj
kapturnige kirligas antau la okuloj de l'leganto; geedzlt.0
de viro kaj virino, kiuj ne konas sin, eskapo tra la
landlimo , sensacia murdo, vizito al Scottland Yard (Londona dťtekti"ejo ) kaj vizito al multaj cefurboj de Europo,
ripoziga sipvojago tra la oceanoj kaj fine Aiístralio kun
sia sude varma klim ato kaj kun siaj varme bonkoraj
logantoj .
Estas certť, ke la libro servas cefe nul' por distro.
Precizó1 observkapablo, reala vido, profunda filozofio socia
ne apin'leoas al la fortaj flankoj de Erica Maxwell. Siaj
verkislaj yirtoj: lerla {abelopleklo, gisslreca veko de ľ
intereso, simpla, klan. (iom naiva) stilo, cn la amaj
scen oj ci anl bongusta, eleganta taklo. La ensovo de poresperanta propagand(l eslas lerte farita.
La Iradukn eslas bona. Tamen kelkaj rimarkoj. La
kunmctitaj verboformo:j e, las tro multe uzataj, la simpIaj formoj povus mu ltloke anslataiíi ilin. La tradukinlo'
ja ne verkis lernolibron de logiko, sed romanon , cn kiu
pIi gTCll'as la facila, ruli~anla stil o, ol la scienca precizeco. Malgusla estas la uzo de »vollenat.a « anstalaií »discipJinita" (pago 8) , »fugo « anstatau d u~o « , »konekto «
anstataií r kontakto « (pago 77) ' Kelkloke »unu « estas
Ilzata kiel nedifinila artikolo. Tia uzo estas nepre eksterminda. Ankaú la loko de »ankaú « ne ciam gustas; ~i
devas ciam antaiíi la vorton, al kiu gi rilatas. Cetere mi
havas nenian seriozan riprocon kontraií la lingvo de ľ
Iradukinto.
Kiu ne sercas altan literaturan valoron, sed deziras
sin distri, tiu bone elektas legante tíun ci romanon. La
aspekto de ľ libro es tas placa.
Ludovi/ťo Totsche.
V. MAJAKOVSKJJ; PER VOCO PLENA. 72 pa~oj.
Tradukintoj; N. Hoblov, N. Nekrasov , S. Rublov, V. S'utkovoj. Eldonejo; Ekre]o , Leipzig. Prezo ; P.
»Sed mi
min bridis,
piede
premanle
la gorgon
de mia propra kanto. «
(Mapkovskij-Hohlov. )
La cititaj linioj dOHas la solvon de tiu ci enigma
poeto-vivo kaj pusas antall nin la problemoo ; sentema,
lii-ika jndividuo kiel trovu sian lokon en soci o kolektiva,
kaj ' cu la iudividuo entule povas ekzisti en tia socio, au
gin fo-:rr~os nul' korpe-m'~nse unifor~igitaj fantom~j d~
r utopJOJ , anstataij homoJ , nul' skemoJ ? La sampartlano)
de Majakovskij staras senkomprene antaií la sinmortigo de
l' poeto, ili ce riproéas lin pro tio. 8ed cu ne lio estis
sola konsekvenca, I~~~a ago de poeto, kiu mortig.is. e~
, ~l l~. pocton por .f,angl hur.lanta. trumpe.to de politika)
ideo] ? J es. lati ha kredo, ).1 servIs per ho la aferon de
estonla pIi perfekta homaro, Sed la destino de l' poeto
eslas konstrui la novall , pIi perfektan homon in t e r ne ,
e n I a a nim o. Kaj li perfidas tiun ci destinon , se li
prostituas sin kun la ta 9a politiko. Tio kaiízas, ke inler la
politikte n dencaj poem Oj apenau trovebla5, kie5 vivdatiro
superus tiun de l' efemero.
Same estas ankau la Majakovskij-poemoj de tiu Ci
libreto. Se la celo de ľ tradukintoj estis prezenti la poezion de Majakovskij por doni ideon pn reprezentanta
f iguro de la nova rusa literaturo (kaj laů la antauparolo
tio esti" ilia celo), ili estus devintaj fari kolekton eI Jia
tuta verkal'o elektante liajn plej sukcesajn poemojn. La
yolumo enhavas vefsojn, kiuj konvenas por deklamo antaií.
entuziasma amaso, sed kiuj perdas sian efikon por la
leganto. Nekonsiderante la enhavon, tl'ovi~as multaj versoj,
kies telmika arto konjektisas neciutagan talenton. Ke krom
popola »tribunuso « 11 estJs ankaií homo, ema al kompato
por Ia m.i~e~uloj ; 'tion m?ntr~s 1a »Parizanino «..1\e lin
ne kontentIgls la 1'010 de 1 »tribunuso «, ke en la !Dtemo
lia animo vlvis la \'era poeto, kiu devis konstante bat-
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ali por riceyi indan lokon en tiu socio, kies heroldo II sm
sentis : lion montras ~La poeto laboristo «. Kompatinda
.
MnjakovskiJ 1
Ne konante la 1ingvon de l' originalo ne estas robla
por ml la kontrolo de l' traduko. Oi estas certe ne egalnívela; parte fr!lpa per teknika brilo, parte malglata, stumblan ta. La stranga dispecigo de l' verslinioj ne nul' malbele efikas, sed ankau la okulojn laciga,. La tradukintoj
esLus povintaj tute trankvile forlasi tiu!! formon. Preseraroj ph multas, ol licus.
Estelo.
JEAN

FOHGE: Mr. TOT ACETAS MIL OKUI;OJ:\l
Romano. Literatura Mondo Budapest.
]i'ormato J3.5X 20 cm. 242 pg. Prezo: bros. P 4.50,
b:nd P. 6.50 plus J0 0/o por sendkosLoj.
Antall du jal'oj, en kadro de peLita intervjuo, rni
rjproci~ la aiHoron pro longa silentado. Eslis dolOl'e
pensi, ke juna talento, kies nnna paso jam vekis geneJ'alan
alenton kaj rezultis valoran sukceson, subite forlasu 1"
movadon kaj f1ankenjeLu sian plumon pro motivo, facile komprenebla, selt neniel akceptebla de ni, kiuj estas
neforsireble katenitaj al la kulturado de nia lingvo. Pasis
du jaroj kaj Jean Porge denove ekparolis, kvazau pravigante la aserton de hue mortinta poeto Schulhof pri
Esperanto :
»PLi /;;ruelan, ol la jomaj uzurponloj
vi olporlis ol ni en la mondon moron;
ili piedbotis homoj/l libeF'ecojn,
de La Lalldo siris parlojn, Limojn, pecojn,
sed vi siros I'L La brustoj nian lcoron.
Kaj tiel es Las bone ! Lingvokulturado bezonas tutan
koron, Eslas egale, cu miraklovida optimismo au anlara
pesimismo inspiras la koron por laboro ? Tio povas esti
grava nur el vidpunktoj de cer taj kritikistoj, havantaj
nenian pareucecoll al la kreopovo de la verkisto. Ec sub la
masko cle la pesimismo ml ofte retrovas kaj admiras
tiun amon, kiu katenas la talenton al nia lingvo.
Jes, mi admiras kaj plene respektas gin kaj el tio
clevenas la sincereéo de mia saluto : Jean Forge,. la apero
de via nova verko kauzas al ni gojon, novan forton, ril\igon ! 1\1i estas konvinkita, ke la leganto same opinios ,
cal' via nuna verko, kiel la antauaj, havas sugestan povon,
kiu tenas la interesigon, stimulas la scivolemon kaj kontentigas la artan guston.
Mr. Tot očetos mil olwlojn. lom bizara titolo, sed
gi bone koinciclas kun la enhavo. Detektiv-romano, sed
ne bulvarda, ne harstariga sanga fantaziajo. Oi 'estas tiel
moclerna, tiel rice saturita cle psikaj subpentroj kaj de la
pulsanta VIVO , ke gia valoro alte superas tinjn pretenclojn ,
kiujl1 oni generale havas ce la tia,specaj romanoj. Tiu ci
verk"O donas Litera{uron. Nul' vera talento povas tiel majstre kontentigi la gustojn de la literaturamanto kaj de . 1a
nura distrosereanto. Cirkau la aparato, kraita de la 'a utora
fantazio, plektigas la delikataj faclenoj de romano, kies
verSajneco estas eksterduba dank' al 1a rolantaj figllfoj,
kiuj reprezentas realan medion. Mister Tot, 1a riča amerikano, kiu trosatigite estas dronanta en la spleno, D-ro B.
Kivikas, la psika kuracisto, kies filozofio, nurt.mta sin
cl krima plano, kaj Madame Marion de Lafond ,' la pompe
bela logantino de la hotelcambro n-ro 265, kreas en la '
romano lian atmosferon kiu kelkfoje atingas dramajn
altecojll kun emociveka korpremo. F-ino Fernanda Berg,
la carma, iom naiva kaj romantika stenotipistino kun sia profunda kaj vera amo al s~ro Charlie Husting, al la
facila,nima ruledludisto, bone respegulas la amerikan
fihnromantikon, sed kun earopa solvo. Fine la komika
epizod figuro -de s-ro H. Viskarbeto, la hoteldetektivo,
liveras la necesan bonhumoron kaj melas la fman punkton al la romano.
La enhavo ... Ne I Seka détaligo senigus 1a leg-onton de tiuj ekscitigoj, kiuj es.tas bezonataj sehi la evoluoll de la romano. l.a enhavQ meritas prisilenton por ne
moderjgi 1a sci\'olemon, la artlm guon de tiiIj , kiuj akiras
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ia verí<on por Í<onati~i kun Dova, tre inte~esa ka] litertl.turvalora kreajo 'de ma talentplena Jean Forge~ Suficas diri, ke ' la enhavo estas tiom originala, kiom la stilo individua, ' kolora kaj esprimrica. Legi tian verkon signifas
refortigi en la kredo pri la egalrajteco de -nia originala
.
literaturo . kun tin de la tradukita,
La eldonisto donis placan eksterajon al la yerko
kaj tial la libro bone servas ce tiun propa~andon, kiun
ni devas fari ofte al la neesperantista publIko, kiam ni
montras al gi nian bibliotekon.
Aparte kaj aplombe rekomendi la verkpn ~ neneces(' ,
car la nomo de gja autoro entenas garantion pri la bone co
kaj plnan rekomendon faro, tiuj, kiuj legis la ·romanon.
,
Joha.
SIGELMARKO.T ]<UN PROPAGANDOIEKSTO POl~
ESPERANTO. Eu lingvoj angla, Esperanta, Franca, germana, hispana kaj sveda. Tri,kolore presitaj. Ciulingvo
en aliaj koloroj.En folioj po ok markoj tekstantaj pri
Radio, hamoceana, aviada, fervoja kaj automobila tr.lfikoj, sporto, turismo kaj internacia komerco, La tekstoj
harmonias kun rilataj vinjetoj . Unuopa marko 3.5X5 cm.
Prezn : TO folioj gmk. 0.55 afrankite, 70 folioj gmk.
3.30 afrankite. Eldonejo »Heroldo de Esperanto «, Briisseler Strasse OLl, Koln , Germanujo.
ELDONA SOCIETO ESPERANTO',
Stockholm ,
Svedujo, eldonis noyan serion de ses"fotografaj p08tkart'Jj
el Stockholm kun sveda kaj esperanta teksto. La kaTtoj
prezenta.i: Rega kastelo , Parlamenta domo, Urbdomo,
KOllcerla domo, Hega dramata teatro, kaj la. S\:rato J(l1ngsgatan . Laprezo es tas po o: 15 kro
FRATOJ FETl-IKE: 500 slow jezyka ESPER.'\~TO ;
kompletny kurs metoda przyspieszona w 10 - lekcjach.
(Eld . Bracia Fethke, Bydgoszcz, 35X23.5 · cm, I/~ p.
Prezo: 1.20 P.)
.
estas
Kvankam mi preferas la rektan metodon,
konstateble, ke la bone, ·bonhumore, sage kaj intercsplene
konstruita verketo de fratoj Fethkerueritas la hudon.
Intel' la multaj malbonaj, tedaj lernolibroj, tiaspe~a
verko estas tute refresiga.
Szilágyi .

VORTOJ DE KAMARADO E. LANT!. (EId. SAT.
Eldona fako kooperat~va, L~ipzig. 19.X I2.5 cm .. 192 p.
Prezó : 2.-) E: ;LantI SUl' Sla tentono, celkonscle, forte ,
nelacigeble agadas kaj la rezultoj de lia agado elokvente
parolas. Elokventaj estas ankati la artikoletoj, kiuj estas
en la verko »Vortoj « kaj ili sensacie montras la evoluon,
historibn. r.e zultojn, sukcesojn kaj trompigojn de vere
grava kaj grandspirita .estro. Li estas tuta viro, kiu ne
hontas nudigi sin per siaj vortoj, car li sen tas sian forton,
sian estrecon. Lia individuo estas sana, cu la sana nudeco
de la spirito estas kasinda? Nul' unu frazon ankoraií , kiu
karakterizas tre plastike cu la verkiston, cu la verkon. Jen
la citajo-: »Nur senkura~ulo, duonviro, kastrito timas
akcepticiujn konsekvencoJIl de la ideoj , kiujIl li propagandas. «
Szilág.l'i.
B. GALIN »KIEL FIRMIOIS KOLHOZO " "LA
VOJO DE LENIN ". (Eld. EKRELO, Leipzig 1931.
16X II cm. d p. Prezo 0.20 gm.) Kolhozo signifas :
Kolektivan agromastrumejon , lati la libreto. Interesa
kroniko pri la ' kunbatigo inter la komuna kaj priva.la
mastrunlado-manieroj , kies venkito farigis la komuna
»kolhozo. "
J. STALIN »KULTURO NACLA KAJ INTERNACIA. « (Eld. EKRELO , Leipzig 1930. 15 1hX l; cm. 30
p. ;Prezo 0.50 gm.) Du paroladoj de Stalin, konstruitaj
lati la/ reguloj de kristala logiko. - La autoro kaj ankaú
la enkondukanto pravas, ke nun ankorau oni ne povas
forjeti ec en USSH. la naciajn kulturojn , ec oni deyas
utiligi ilin por 'la profito de la internacia kulturo. Tamen
ni ne povas konsenti la troan kondicemon de E. Drezen ,
kiu tiamaniere limigas la teritorion d Esperanto, ke la
afero povas esti j am iom dangera, hereziga ..
Szilágyi.
MJHAJLOV, LABORlSTO DE LA uzmo
I MOLOT " : Batalante por la metalo « (EId.
EKRELO, Leipzig 1931. 1{,. 5X lo cm. 27 p. Prew :
0.50 gm.)
Enluziasma priskribo , kiamaniere oni atingas la r ezultonde la kvinjarplano duPl kovar jaroj , rilatigante la
tePlon al unu uzino. La trad ukinto , P. Gavrilev laboris
bone.
8zilúgyi.
N.

PETRO PANe: LA MORTO DE JANULANS. Rakontoj. (Eld. Ekrelo, Leipzig 1931., 15Xr 1 cm. 3fl p.
Prezo: 0.30 gm). Tú mallongaj rakontoj, kiuj akre
montras la konturon de bonega, rusa talento. Precipe
bonegaJ estas la du lastaj noveloj , en kiuj sin monu'as
la vilag() de rusa transirepoko, kies ritmo es tas tute alia,
Szilágyi.
kiel tiu de 1a urbo.
LEA l\ANTARO. Kolekto de proletaj, batalaj , liberpensulaj kaj popolaj kantoj. III-a reviziita eldono. (Eld.
Laborista Esp. Asocio: Berlin 1931. 1{,.5X IO.5 cm, 7/, p.
Prezo: o.qn gm.) La kanto estas hon ega propagandilo,
sekve la libreto estas tuLe l:lIkela. La traduko de la
kantoj estas generale bona, nur tre strangan eraron mi
trovis: »110, gojo , · de la monto - Rigardi trans la yal'
- Kaj de la horizonto - ciclan bluan haľ « .(?) Tiu Ci
strofo, tute ne kompreneble eviLis la atenton de la
redaktintoj .
Szilágyi.
M. SEJNMANN: MORALO RELIGJA KAJ MOH.J\LO
PROLETA. El,rusa lingvo tradukis P. Gavrilo\·; Lingve
kontrolis V. Lehedev. (Eld . Ek relo, Leipzig 1931. J 5.X I 1
cm, 32 p. Prezo: 0.50 gm .) La ekirpunkto : la regantaj
klasoj diktas la moralon. Ties sekvo estas, ke el genl'rala
vidpunkto la proleta moralo venkas la burgan . .Tcn la
enhavo de la verketo. La kajero estas lerle, bone, inleresa
verki ta kaj tradLl kit.a;· la menciitaj faktoj estus pJi konvinkaj, se 10. autoro estus pli kr~tikem a koncerne 10.
informfontojn. Pro tio mi pensas, car en unu okazo,
ce hungara ekzempJo mi povís konstati eraron kaj tio
impresas malbone.
Szilú.gyi.
B. LAVRENEV: DlSROMPO. (Eld . EKlillLO , Leipzig 193r. 20.5X I 4.5 cm. p. Prezo: 0.70 gm. ) Interesa
tipo de la moderna rusa tendencdramo , kiun 10. malbona
traduko hras preskaií n eguehl a.
8::ilágy i.

~SERP

S. RUBLEV: ESPElIANTO ZIH.KEL ; praktisches
Hilfsmittel fur Gruppenunterricht. 1. Tei l fiir KurslIsteilnebmer . (Eld. Z entralkůmitee d er Esperanlislen.
Union der Sowetrepubliken, Moska(i 1930. 25X I7 cm.
62 p. Prezo : 1.- - gm.) Vigla, bona lernolibro. Bona
metodo kun soyeta tendenco. Nura manko : senhumora.
Szilágyi.

MANIFESTO DE LA SENNACIISTOJ (Eld. Sennacieca Fra.kcio el membroj de SAT, Nov-Jorko 1931.
Ifl.5X 12 cm.' 32 p. Prezo: 0.20 grn.) En -la kajero trovigas respondo al la- supre konigitaj Stalin-raportoj. Lati
la frakcio jam nun on,i qevas k:0nstrui la sennacian kulturon,
la sennacieoon kaj .oni ne povas aprobi la oncialan rusan
jugon pri la .dero: kiu favoras la ' naciismojn sub la
Airmilo de la inte~naciismo. La kloPQdo de ia »sennaciistoj ~ sajnas idealis~á, kaj la ~etodo de lakontratiuloj
plie akomodas sin al la konkretaj rilatoj. Ni ne vivas en
retorto kaj . ni devas , ciam kalkuli la múltégajn koeficientojn,_ kiuj komplikas la . uzador;. de teorioj en la multkolora
yjvo.
8zilagyi
," .;.
.I

Kari Radeh: KAPfľALISMA SKLKVECO KAJ SOClALISMA LABORORGANIZ0 el rusa lingvo traclukis
grupo de moskvaj esperantistoj entuziasrnuloj de liber a
laboro. (Eld. Ekrelo> Leipzig, 1931. q.5X 12 cm. 32 p.
Prezo: 0.20 grn.) Forta, bonstila polemikverko, klU
bone profitas en la disputo el la kon traiídiroj de la

I"~

P'REP ARANTOJ DE MILITO; ak~a '.konkludo e:d
laproceso de ~dUstria ', p.;i.tio. (old. CK,SEP, Nfoskvo
1930. 22X r5 , cm. 72 p. 'Prezo : 0.70 mk.,) ODl tute bone '
.r~m.emoras . la mgenierproceson, < kies". ilk.~resumo estas la
libro. La trádukb ne éstas .bona. Ekz. 'kiál ekapero? Tute
:euficas
apérO'~ kip. Preseraramaso..
. ""
,. .
Szilágyi.

kapitalismů.

8zilrígyi.

A-NONCETOJ
Prez~: p'0 unu enpreso kll:j. dek vortoj 70 fileroj
(50 pfemgoJ) au ~g~va]oro. Mim~umo estas 20 yortoj.
Pagebla ankati al ma) reprezentanto).
La uza1ito de éi tiu rubriko havas la nepran dl!von
respondi almenau unufoje al la lcorespondajoj, alvenintaj
.
al Li laú la anoncita temo I I '

LA MEMORON PLlFORTIGAS lati metodo trifoje
preiniita de ' la ParÍza Ak3demio profesoro de mnemoniko
D. FAJNSTEJN - VlLNO"Zawalna 15j II (Pollando).
Postulu. senpage prosp~ktojn de la memorfortjga kurso
en Esperanto.
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en Hungarujo la salajroj
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demandu nin

INSTRUA STUDO

UNIKA VERKO
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HUNGARUJO, BUDAPEST
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JASLO (POLLANDO)
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UNUAKTA TEATRAjO:

"UNU BILETO"
DE JŮZO JAMAMOTO
lL,) , lG CIll., 4-; pg.

Tutmonda
Esperantista Kuracista Isocio
hezonas vian subtenon

a
DETEKTIV A RANKONTO:

"INFANMURDO"
DE RAMPO EDOGAŮA
11.5 '

J6 cm.,

'll

pg.

a
Yi nt' pen to, sendinte al ni 6 intcr. respondokuponojn por tiuj du Hrkoj . - Eldonejo : Japartll
Esperalllo-A socio. 83 Sanbancoo KoojimaCi. Tokio,
Japanujo.

HAVEBLA CE LITERATURA MONDO

VI

Ci e las la sola pure scienca gazelo
en Esperanto

Redakcio kaj

admini tracio :

D-ro P. Kempeneers, 20, rue, aux Laines,
Bruxelles (Belgujo)
Jarabono:
unu usona dolaro au ekvlvalenta sumo
Poslcekkonto: 28.14.51 (Bru.-xelles)

NOVE ELIRONTA BENSONA VERKO METODO, KRESTOMATIO, VORTARO
500 PAGOJ. FORMATO 18/26 C •• 10.145 BILDOJ, 40 LINGVOJ

La unua kaj sola universala, kompleta, l'ckta
metodo, kiu iam ajn aperis en iu ajn lando au
lingvo. La verko konsistas el tri partoj lukse binditaj eD unu grandioza, grandformata librego.
La unua parto prezentas la jam bone konatan
rcktan bildmetodon »Universala Esperantistif$ilo «,
relaborita kaj plibonigita per multaj novaj blldoj ,
legekzercoj por komencantoj kaj la p'I"ononcado de
la esperanta alfa beto en multaj diversaj lingvoj.
La amplekso de tiu ci parto estas nur unu dckono
de la volumo.
La dua parto prezentas ampleksan krcslomation, kiu enhavas pIi ol 100.000 vortojn de la
plej bonaj elektitaj rakontoj, fabeloj , humor aj oj ,
versajoj k. c. La materialo por ci tiu parto estis
cerpita el la gazetoj - »Esperanto «, »HeToldo de
Esperanto «, »Sennaciulo«, »La Lernanto «, »Verda
Stelo«, !Esperanto Junularo «, »Literatura Mondo «,
kaj preskaťí la tuta enhavo rakontoj kaj legajoj
de la gazeto »Lingvo lnternacia « de la tuta jaro
.
18 9 6 .
La tria kaj plej grava parto, kies enhavo
prezentas ses dekonojn de la librego, estas PLENA
UNIVERSALA VORTARO. La sola vere universala vortaro, kin iam ajn aperis, car la vortoj estas
difinitaj per bildoj komprenataj en ciu lando, de
ciu nacio, kaj de ciu a~o. Ci tiu parto de la volurno konsistas el pIi ol 300 kvarkolonaj pagoj kaj
enhavas pIi ol 8000 speciale desegnitajn klarigajn
bildojn.
Jen do, vortaro, kiu ekinteresos la leganton
kvazaťí li legis interesantan romanon. Jen vortaro,
kiu servos, ne nul', por trovi la difinojn de esperantaj vortoj, sed ankaťí por amuzigo dum Jibera
tempo. Foliumante la pa~ojn, vi trovas bildojn
interesajn, instruajn, komlkajn, problemajn, humorajn, enigmajn, inspirajn, surprizajn k. c., k. c.
La hildoj elvokas jen ridon, jen pripenson jen divenon, jen miron, jen ... Sed lasu min doni al
vi kelkajn detalojn. Mi diras »kelkajn «, car priparoli ciujn es tas neeble en ci tiu spaco.
La vortaro enhavas, ne nul' la kvar mil radikojn aprobitajn de la Lingva Komitato, sed ankaťí
Cirkaťí 1,500 aliajn sciencajn kaj teknikajn Yortojn. Krom la bildklarigoj, la plejmulto de la radikoj estas ankau difinitaj per esperanta klarigo kaj
espcrantaj frazoj. Al la pIi ol 5,500 radikoj estas aldonitaj miloj da aliaj pretaj vortoj klar.igi.taj
per bildoj. Jen ekzemploj: - sub la radlko
»SRAUBO ,\ trmigas 9 bildoj - nome - Sra~bo,
Sraťíbingo, Sraubnajlo. Sraubrel0,
Sraúbturmlo.
SraťíbmezuriJ o, Sraťíbigilaro. Sraubborilo, U ni versala
Sraubturnilo. Sub la radiko »MANO « trovigas 7
bildoj Mano, Maneto , Manumo, Manplato ,
Mandorso, Manpremi, Enmanigi. Sub la radiko
»MANGl« trovigas 7 bildoj Mangi, Mangas,
Man~ajo, Man~ejo, Man~emulo, Mangotablo, k. c.
k. c.
Sed jen la plej grava. EI la tutajo de la esperantaj radikoj mi elektis 1070 radikojn , kiuj
estas la plej ofte uzataj dum ciutaga vivo kaj kla:ig~
is ilin per 40 lingvoj. T. e. ciu el la elekt.lta~
1?70. radikoj estas difi~ita ~ro~ pe.r la. kl~ngaJ
blldoJ, ankaťí en 40 dlversaJ bngvoJ. ClU lmgvo
estas markita per numero. Ekzemple: - la germana lingvo havas ciam la numeron 9, la rus~
16, la estona 26, la japana 40 k .c. L~ nu~e~'oJ
ebliga3 la tujan trovon de la naCla dl fmo
la esperanta radiko. Jen estas la I~o
de
lingvoj :
Angla, Franca, lIispana,
Itala,
Portugala, Latina, Kataluna, Rumana, Germana,

Holanda, Dana, Norvega, Sveda, Juda, Pola, Rusa,
Bulgara, Serba, Rutena, Bohema, Slovaka, Slovena,
Kl'oata, Hungara , Albana, Estona Finna Kimra
Latv~, Litova, Islanda, Flandra, Ř.omanc~, Turka:
Malap,.. G.reka, Per~a, Ar~ba , . Bina, Japana. La
P~epO~I?lOJ, A?verboJ, Prefl~soJ, Sufiksoj kaj multaj aba] vorto] estas krom bo klarigitaj per multaj
esperantaj frazoj ce.rritaj el la »Fundamento «. Ekzemple: la prepozlclO »EN ({ havas 28 frazojn, la
prefikso
adverbo »PLl i( bavas 15 frazojn la
»MAL « havas 20 frazojn, la sufilC.s~ »IG « havas 25
frazojn, k. c., k. c.
Al la radi~oj. e~prif!1antaj sciencojn, artojn
k. c. estas ald~Illta] blldo] de famuloj. Ekzemplc:
sub ~~ r~dlko ».1~EMIO « trovigas la bildoj de
la RemllstO] Lavolsler, Dalton, Davv, Berthelot,
Guy Lusack, Bertholet. Sub la radiko »-FILOZOrO ,('
troyigas la bi1doj de filozofoj Aristotle Sokrates
Plato, Spinoza, Schopenhauer, Kant. S~b » KOM~
PONl « la bildoj de komponistoj Wagner, Dvorack,
Mcnd~lsOI~ , Gluck. Sub »ESPLORI « la bildoj de
esplorIsto] Columbus, Cabot, Magelan, Andree,
Blrd . . ~. C., k .. c. e~tute. cirkau 300 bildoj de
hlstonaJ famulo] en dlversa] fakoj de scienco, arto,
industrio, religio, politiko, k. c., k. c.
yi an.kaú trovos multaj:q bildojn. el. la. mitO~OglO. kal ~ultego~ d~. vanspecaj blldQ] de la
sClen~~], art?J, ~eboJ kaj mdu trioj, tro multe por
mencn en bu Cl spaco.
La . formato dt' la originalaj pagoj cstas
m~lte pIi larga ol .la p~goj de la presot~ libro,
kaj nul' dank al ho ml povas enmeti tlO111 da
materialo ell nur kvincent pagoj.
Laťí la opinio de kelke da personoj, kiuj ,idis
la originalajn pagojn, la prezo de la verko estu
minimumr. $ 25.00 dolaroj, br la preparo de tiuj
forprenís, ne nur, multajn milojn da dolaroj, sed
ankau jarojn de tre malfacila laboro. Tamen mi
decidis, ke la verko kost u n e pIi ol kvin dolarojn ,
eble ee kyar. Tío tute dependas de la estontaj
elspezoj por fari la klisojn , la presado kaj bindado
de la verko.
.
Kiel ajn, mi nun anonca favoran prezon de
tri Usonaj dolaroj al ciuj, kiuj s~ndos ' la monon
antau .01 la verko estas presita. Kaj mi. promesas
rescnch unu doloran en okazo, se mi decldos, ke la
prezo de la verko estu nur tri dolaroj.
Car la laboro forprenas m~an tutan tempon,
kaj mi en nenia maniero povas spari temp on por
respondi demandojn , mi estas devigata peti la mendantojn kaj interesulojn, ke ili ne skribu longajn
leterojn. Nul' sendu postmandaton por tri dolaroj
kune kun via adreso skribita per presliteroj kaj
ti'J suficas. Mi sciigos la ricevon de la mendo pťl
postkarto. La verko estos tute finita antau la fino
de la jaro 193 I. La progreso estos anoncita de
tempo al tempo.
M;i ankaií petas la redakciojn de esperantaj
gazetoj (escepte tiuj jam menciitaj ) ke ili elektu
bonajn varispecajn legajojn presitajn en iliaj gazetoj, kaj sendu tiujn al mi, por ke mi povu pligrandigi la krestomatian parton de la verko. La nomo
de la verkisto same kiel la nomo de la gazeto
aperos sub ciu legajo. Por la sama celo mi ankaťí
akceptos originalajn au tradukitajn legajojn de
verkistoj, sed en tiu okazo la manuskriptoj devas
esti masinskribitaj. La nomoj de la verkistoj au
tradl1kistoj aperos sub ciu legajo.
Ankoraú unu fojon mi petas, NE SKRIBU
LETEROJN KUN DEMANDOJ, CAR MI NE HAVAS TEMPON POR. RESPONDI.
T
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. KO~TRAŮ .LA ;HIPOKRI'l'O!
POVUS ESTI LA MOTO DE LA NOVA VERKETO DE

KENELM ROBINSON

MODERNA ENHA VO
PLAéA ASPEKTO
FACILA LINGVO
karakterizas la novan
eldoflajon de LITERATURA MONDO

HO
UNUAKTA TEATRAjO. 32 PAÓOj
KUN DUKOLORA KOVRILO. PREZO: 0.50 GERM. MARKOj;
6 PENNY; 0.70 HUNG. PEN GOj.
ALDONU lOG/oPOR SENDKOSTOJ.

Formato 13'5X20 cm. 244 p~.
.
Prezo: bro§. P 4'50; bind. P 6'50.
Plus 10°/0 por sendkostoj
CEFDEPONEJO: LIT E R A TUR A M O N DO,
HUNGARUJO. BUDAPEST. IX. BORÁROS-TÉR 6
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Mendu tuj ce "Literatura Mondo" .
Budapest, IX. Boráros-tér 6, I~ jl
ce niaj reprezentantoj
kaj ce ciuj -seriozaj esperantistaj librejoj
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TRl VERKOJ
DE KOLOMANO KALOCSAY
"
STRECITA

KORDO

originalaj poemoj de la verkisto. Vi tr:ovos en gl la
plej famajn poemojn: »La patrineoo «, »Pala procesio « k. a. 192 paga.
Bindita P. 6.50 bros. P. 4."50

R I M PORTRET 'OJ
57 portretoj de Esperanto-steloj el ciuj tendencoj
de la mov,ado, kun foto de la »steloj «. 128 paga:.
Bindita P. 5.- bro§. P. 3.-

LINGVO, STILO, FOR·M O
Studoj pri Esperanto. La plej abundaj klarigoj pri
la Esperanta versfarado rimaro, internacia stilo, pri la
evoluo de Esperanto ; verkita de la plej fama nuntempa
stilisto. 144 paga.
•
Bindita P. 5.40 bros. P. 3.40
Rapidu mendi de la eldonejo Literatura Mondo au ce niaj reprezentantoj
Postulu d e t a l a n p r o s p e k t o n l

AI la prezoj aldonu 100;. por sendkostoj. -

Pestvidéki Nyomda Vácon. Feleloa uerkeuto: Bodó Károly. Feleloa kiadiS: Zoldy latváa.
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