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Espera.nto -Enclklopedlo
Ekonomia krizo skuegas la tutan mondon, novaj
milionoj pusigis en kruelan mizeron, la naeioj bar.aktadas
inter pacemaj kaj militemaj ondoj, post la multa] trompigoj la homajn animojn ekkaptas la pesimismo.' - sed
malgrau Cio ankoraú vivas kaj laboras la konSClenco de
la homaro. Cu toleri mute, ke la malamo kresku gis
eielo, cu malesperi senpoYa kaj cedi svene ~l la nebonaj
instinkloj kaj voloj ? Ne, centfoje ne I KlU detruus la
detruilojn, kaj konstruus la konstruindajojn ? Tiuj devas
('sti ni, Esperantistoj, kiuj kredas, ke Esperanto progresas I En la krizaj tempoj ekfloris denove Literatura
Mondo, oferis per carmaj ornamoj al la esperanta arto,
nutras abunde nian plej vivan organon, la literatnron.
Kaj nun gl komencis tre gravan laboron, preparegas fundamentan verkon, Espel'anto-Enciklopedio, kies nura nomo
jam postulas seriozan volon, egan laboron kaj neriprocehlan efektivigon.
Meritplena rusa samideano, Ivan Sirjaev el Ruslando,
laboris dum jaroj, kolektis seiigojn, notis notindajoj~,
arangis cion en ab.oca vico kaj la ma~uskr~pton send~s
al la eldonejo de LIteratura Mon~o. La cefredaktoro .fan~
tion, kion sola persono en fora vllago povas plenUlnI kaj
nun jam tuta ara da spertuloj korespondas, sercas, esp]oras, komparas, kritikas, kompletigas kaj verkas, por prezenti al la esperantistaro imponan verkegon.
La gvindantoj de tiu ci komplika redakta laboro
estas la tn budapestaj redaktoroj, Vilmos Bleier, Kálmán
Kalocsay kaj Lajos Kokény, la cefkunlaborantoj estas:
W. G. Adams, (Seattle, Usono) A. Arnessen (Oslo) , A. D.
Atanasov , (Sofia) , J ulio Baghy, P. Balkányi, N. Bánó,
(Budapest), A. Behrendt, (Berlin), P. Bennemann (Leipzig), K. Bodó (Budapest), G. P. Bruin (Enschede Nederlando), M. C. Butler (London), S. Carreira (Lisboa),
J. Dietterle (Leipzig), C. Domingues (Rio de Janeiro),
nelmi kaj I-lilda Dresen, (Tallinn), P. Flageul (Issy, Francujo), E. Grosjean-Maupin ( ice), R. Hromada (Praha),
T. Indra (Riga), Julia Isbrucker (den Haag), N. Kawasaki (O aka) , A. Libers (Riga), Me. Cormick (Dublin),
P. Nylén (Stockholm), W. M. Page (London), I. Puhalo
(Zagreb), K. Riedel (Dresden), F. Schoofs Antwerpen),
O. Simon (Wien), W. Solzbacher (KaIn), M. Spieer
(Zagreb), A. Stamaliadis (Athen), H. Steiner (Wien),
F. Szilágyi (Budapest), J. Takács ( agymaros, Hungarujo), P. Tarnow, (Dusse~dorf), P. Teu~lm.er (Leipzig),
L. Totsche (Budapest) kaj J. Zauner (Tlmlsoara-Temesvár). La serco kaj elekto de la kunlaborantoj daúras kaj
la novan liston ni konigos siatempe.
Grandan parton de la Enciklopedio okupos 1a laúlanda historio de uia movado. La komencaj pasoj, 1a
pioniroj, sinteno de la magistratoj, fa vora j dekretoj, persekutoj, malpermesoj, uzo kaj utiligo de Esperanto, influo de politiko ktp. estos pritraktataj en tiuj ci artikoloj.
1500- 1800 samideanoj ricevos apartan biografieton, lati
1a graveco de siaj agadoj. En la kadro de 1a internaeiaj
rilatoj de nia historio niaj kunlaborantoj verkos apartajn
artik010jn pri la internaciaj organizoj, kongresoj , gazetoj,
bibliotekoj ktp. Denove alia tereno estas la fakaj movudoj,
1'010 de la diversaj religioj, komerco, filatelio, posto , polieo, fervojo ktp. Speciale interesaj estos la lingvaj arlikoloj ; la redakcio klopodos, ke ili estu facile kompreneblaj. i akcentas, ke ciuj niaj verkistoj ricevos apartajn
komeutariojl1.
Ciuj artikoloj estos konformaj al la originalaj, pro-

gresemaj kaj pacifismaj celadoj. de Esperanto, .sed. tiu Ci
principo tute ne volas malhelp~ ~a nepran o~J~khveeo~.
Alia grava principo estas ~a fldmdeeo de ClUJ detalo.J,
ec kontratl la sajninteresoJ de Esperanto. La redakelO
forlasos cian troigon, kritikas kaj kribras ciujn fontojn,
fOTjctas Cion, pri kies fidindeco gi havas dubojn. La slilo
de 1a verko estos konciza, sed laúeble interesu.
La Eneiklopedio enhuvos proks. 600 dense kompos.titajn pagojn, do la amplekso permcsos al 1~ redakelO
va tajn cblecojn, kvankam ne perme sos paroh pn ClU]
detaletoj ; tio postulus kvaroblun, esoblan ~plekson.
Sed lu TC'dakcio bone esploros ankaú la negravaJn detaletojn kaj se i]i estas karukterizaj aú interesuj, ili estos bonr uzataj .
Beluj ilustruj oj . Lre mult~j portretoj kaj interesaj
grafik on oj ornamos la verkon ; ili okupas la kvinonon
a(l sesonon de la tutu amlekso. Niaj klisoj in de akompanos
]<1. tekston, ili amuzos kaj instruos la legantojn.
La vrrko deziras es ti modelo por kolektiva kreado
per la samideanoj el la tu ta mondo. Pro tio la redaktoroj
alvokas eilljn esperantistojn, interesigantajn pri tin ci
serioza laboro, bonvoln prezenti siajn opinion, ideojn,
konsilojn, ee artikolojn al la redakcio. Cies opinio kaj
ideo estos bone esplorataj por la intereso de la Enelkloppdio. La redakcio respondas al ciu en aparta fako de
Literatura Mondo.
Jen, ni konigis Clon gravan pri la Enciklopedio
el la vidpunkto de la redakcio. Se ni aldonas ankorau,
ke la eldono de tia verkego signifas la nepran fidon de la
eldonejo - kalkulanta faktoro - pri la nestagna progreso
de nia movado, ni rajte povas esperi, ke mem tiu ci grava
enlrepl'eno donos fresan instigon al nia esperantista pop010.
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pelas maJu kunlaboranlojn, Lomoln konstante legi nian poston, car en letero
ni rep.ondos nur cscepte. - S-ino lsbriicker. La amplekso
por Pacifismo kaj E esLas 1600 literoj ; limtempo por
la ensendo I. majo. Vian konsilon pri la uederlanda
lUovado ni utiligos. - J. Zauner. Amplekso por Pan('úropo 1600 literoj, por UsE 800 literoj ; lim tempo
13. ma!lo. Ni alendas viajn proponojn pri kelkaj klisetoj. En la artikolo pri UsE menciu ankaú la difereneojn
inter la P. kaj UsE programoj. - P. Teichner. Polico
kaj E rieevos 4500 literojn; bon vol u proponi 2-3
taugajn ilustrajojn. Templimo 15. apr. Diru la veron
pri ciuj partoj de la E-ista agado inter 1a polieistoj. Cu
vi ne scias la adreson de s-ro Marich ? - P. Bennemann.
S-ro Bchrendt verkos la lalihistorian arLikolon pá la
germana movado ; bonvolu sendi al li la manuskripton
de S. D-ro Solzbacher. Amplekso por la katolika
lllovado eslas gooo literoj ; Lemplimo I. majo. Por via
pIi bona inIormigo ni sendis al vi la cirkulerojn pri la
landaj movadoj. - S-inoj Dresen. Nova templimo I. apr.
Post ne]onge ni sendos al vi nian novan cirkuleron kaj
O. Svantesson.
kelkajn modelojn de biografietoj. Goteborg kaj aliaj s-anoj. Koran dankon por la kuragigo I

N ia sekva numerc aperO$ la 15-an de marto
II

" Ciufoje, kiain mi transp'~as :'la limon , de land?,
nekonata de mi, kaptas min , dezÍro kO,natigi kun S'la
k:ulturo kaj kun unu aú; du el í.ies kulturantoj. Ne sole
laestimo al .la naciaj kulturvaJ.qJ;'oj, sed ; ankaú la
scivolemo' de, hi. esperaotá verkis:u soifas en mi je novaj
iÍ:np'resoj k8.j je frerndaj opinioj pii ,nia lingVo kaj pii
gia movado. Do, simpla recipr6keco estas la _oefa illJO- ,
tiyo de mia gojo, kiam traías min la granda honoru,
e~liganta la okazon viziti kaj intervjui ko:egojn kaj' k~l
eginojn, kies' nqll10jJl ,laiímerite fa~igas ~ amo de lU
pop,olo kaj kies" verkoj,kieliuvelgemoJ, ~stas alte
taksataj en la literaturo de nacio. ' ,
Mia gojó -estas granda, sed.gi sangigas je stranga
timo, kiam mi ekiras al la renkonto. Ciupase vekigas
· en' mi i:lubojpri ·l8. rezulto de la vizito, kiam: mi pen sas
Pr:~ ,tio, k~ .!p,Í,taglahoristo delitérat~ro, kies ling:vo '-:
· preskaií sendefende - est~s 'elmehta al mokoJ kaj
indiferen'teoo deduhantoj; mi pr,enis kuragon por
frapeti oe la pOrdo de ver1cistogigantoj, kies poten.ov
oaz,igas snr la preso kajgenerala sato de tuta naclO.
, Jes, j~, ni" esperantistajverkistoj estas timemaj ,
. Car ofte ni hava,s ,dubon pi-i laekzisto de nia legailtaro,
pri la vivanta .konscio de la esperantistaro. kaj esta~
momentúj , en nia vivo, kiam nia labow saJnas al lil
dOl1.kihota batalo; Nia talento dissplitigas en cent farotajoj, ruversspeeaj kaj ruversgravaj, kaj ni. of~r~s n.il~
SUl' la stipato, f~ita de ni mem, por allogl kaj mspll'l
·per nia peroo rtQvajn fortojn, novaj~ e~tuúasmajn, ~c
fanatikajn ,adeptojn. ,Ne pensu, ke ho Cl estas nproca
· plendo. Se mi havus cent vivojn, Ciujn cent mi volonte
'forbrúIigus sur tiu stiparo, car granda konsolo kasi~a~
por mi ,en tio, ke mia plenumita tasko povos fangl
',stupo por tiu, kin v~mos postm~ kaj car m~ estas
: konvinkita, ke nia " vivanta lingvo lam havos v!Vantan
,popolo,n, kies 'klulturo alportlO3 valoron por l~ h?maro:
Mi fu'me kredas, ke niaj alvenontaj literRturglgant;:>J
bavos famún, saton, kies radikoj etendigos gis la komprenode oiu popolo. Tial ne grave, k~ nun timotremas
la ,koro de niaj kuJturlaboristoj ant.aií la po~~o de la
naciaj verkisto-'gig~ntoj kaj pro modesooco llia lango
mal1erte balhutas la intervjuajn demandojn ...
Tiaj pe~j zigzagas e~ mia ~al?o, kiam kun
samideano Talivaldú Indra ml prokslmlgas al la labóx;ejo de JmÍ{š Akurawrs. Ne sole
nomo, sed ankaií
kelkaj elliaj , verkoj estas koniJ.taj de, mi dank' al la
~P:erantaj tradnkistój. Mi scias, k,e li apa~teoas ne nul'
al ;la plej alt~tataj verkistojde 1a latvo], sed. ankai:í
al la iam perselrutitaj pioniroj de la latva DaCla kul, turo kaj liberewa.talo. La" faktoj, ke Ii estis arestita
~ d~).Il , iama rQSa~egimo kaj súfe.ris jarojn ,for de si~
J!~~landor én kies ll'unte~pa< l~ra :evoluosama . II
" hava-s altsignif.a:n rolon,vekis' enml profundan respek. tOh/ kiu prave motivas mi~ korb:emeion: .. kortrem, ctOll gis la reciproka. ?Ianpret;n0. ' .En . bll. momento,
" ki,mn li rigardas., al ITIl~~lruloJ .kaj mla ngarpo sur"
.
ripozas sUr :liaj oonko~aj trajtoj, r!ú,(r:, kortr~mo
, .' Loirg.aíi , duonhorori ' »i ,interparola'<.ias ; pn la
1l:l-Oderna' latva literaturo) pri ta' graveco de la teatro-:
'lWlO::-en la: ~inteCo kaj en, la .estanteco, pri ~.a ~erkista
.. agailo kaj ' iom post iom:s~~iga~ .antaií 3m. bíldo de
vivo, ' plena de .91Jigenta .kaJ lDspmte plenumlta l:aboro.
De'kvofumillf ]loomatO.. ~kduo da , teatra19J, ,aro
.nianoj,.brf"rrucontoJ. T.r,e ,~Od~ ~ 'paiX51as pr~'
SIa .l)g'aoo. , seof~as lllUlte pIi elokventa e1i la komgo

de siaJ kolegoj. Li citas nomojn kaj per traf~j vor~j
karakterizas iliajn signifon kaj graveoon el vldpunkto
de l.a nacia kulturkreado. Li vo6kas en mi nekontentigcblan intere.sigon. Jes, I\ekontentigeblan, Cal' ni aj latvaj
gesamideanoj , alikúraií ne, rioigis. nian e~p. li~eratlU'on
per la eldono de Latva An~ologw. Nu, sed mesperu !
Mi mencias, ke cn laesperanta lingvo mi k,onatigis kun noveloj liaj kaj p~ste ~i p.aro~s pri ~ia
literaturo, pri la labaro de llla] v,erk~sto~ ~J tra~uki~
toj. J(un videbla mil'o li atentas pn mlaJ vortoJ, L1a
mieno ciam pii serenigas kaj afabl-e li dedicas sian
foton kun latvaj salutvortoj al Literatura Mondo. Ce
la adiaiíaj momentoj mi demandas lian opinion pri
Esper.anto. Senpoze kaj senhezite li resp~)Ddas ..Eu la
respondú reliefigas parteto de nobla anllliO, kIun l~~
jaroj ne katenis al §toniginta konservativisn:lo. Jen lia]
vortoj: »La nacioj hezonas kiel ehle pleJ multe da
rimedoj por la proksimigo 'kaj Esperanto estas unu el
ili. Mi opinias, ke via lahoro estas utila por la generala
progreso de la homaro. «
Tallinn. Alia lando, aJia oefurbo. Netie! br ua, ne
liel moderna kiel Riga. Nuancon de mezepoka carmo
donas al gi la alt aj turhavaj mtIDoj, ki~j cirka~as l~
la antik van parton de la urbo. KurbaJ stratoJ kaj
stratetoj. Mi admiras la l~rte()()n de la aií~obUs~foroj.
Jam pasis semajnoj, de kram la unuan fOJon ml vagadis tra ti:uj Ci stratoj, sed kiel la unuan fojon ankat1
nUll surprizas min la sento ; tiu ci uroo ne est3s
fremda por mi, la homoj sajnas al mi jam d~longe
kOllutaj kaj ciupase mi rellkontas la intimecon .de
kutimita hejmo. Cu pro la lingva parenceco, kOl1st,.ahta
de filologoj? Tute ne! Tiu parenoeco por nH ne
ckzistas, Car ec unu vorton , mi ne komprenas cl la
ritmorica parolo de la estonoj. La lingvo estas kaj;
l'estos por mi nekonata. De ie, 061 la fundo de la anim0
radias al mi tiu varmo, kiu stampas la veran paren-
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ceoon. Mia rigardo e~od.ite karesas ta heihlondaJn
harojll de, 18, infanoj, admiras la ČÍelbluon de la okuloj,
1a gración Cle 1a pin1aj nazetoj, 1a 8unau'rideton de 1a
lipoj, kiuj senvorte parQlas pri senpeka petQlemQ.
Atente mi rigardas al la viza~o de tiu stratpasanto kaj
ciam la sama penso incitas mian fantaziQn : mikQnlls
sin ... mi kQnas lin .. , sed· de hle? Ne grave 1 Mia
koro plenj~as je prQfWlda simpatiQ kaj dankQ, ke .for
de mia prQpm hejmQ mi trovis parencan nestQn . ..
. . , La matena pmjnQ grincas sub' niaj pasoj.
La suno jam pasas super la kapoj , sed la frosto ne
1asas degeli la b]ankan saluton de la proksimi~anta
vintro. HiIda Dresen, mia satataestona koleginQ kaj
mi rapidpaée klopodas ~ustatempe atingi la hejmon d e
Arlhur Adoon kaj Marie Unde,., geedz.oj kun komunaj
zorgQj eu ]a vivo kaj du memstaraj, div.ersdirektaj
steloj de la estona nacia literaturo. Ni parolas pri ilia
afahla invito kaj ni konsentas pri pasigo de dUQllhoro
Oe i]i! ,čar estas ne dece geni longe la gesinjQrojn .
Finfine ili ne estas ja esperantistoj, eble ili ee ue
simpatias al Ilia mQvadQ. Tiel mi ekscias, ke uia tre
modesta HiIda Dresen, la plej fervora tradukan!o kaj
dQninto de tuta poemkQlekto de Marie Vnder ,lIla
esp. literaturo, ankQraú ne kQnas persone la poetinon .
Jes, tiu esperanta-verkista kortremeto ... Ni staras jam
ce ]a pordo kaj sonQrig.as. Nul' dUQnooron! . .. J .es,
nul' dUQnhorQn !
SinjoroO Adson xpalfermas la pordonde la anf:aueambrQ kaj salutas Din kun tia v.arvo, kiu rememQrigas .
al mi la fl8.mkorajn sudlandanojn. Sinjorino Marie
Vnder staras to la soj IQ de la salQnQ kaj sia mano,
etendita pol' sin oera manpremoO, sia doloe ridetanta
mieno kaj siaj afablaj vQrtoj tuj degeligas tiUIl prujnon, kiu surstrate glui~is SUl' nia koro ... Nul' pol'
duonhol'o .. , pardonu pro la geno, sed ... .vere granda
houoro por ni. . .! Nul' tiaj fraz'Oroj eligas 'Ol ni en
14 antaueambro, kie lliaj invitintoj klopodas 11elpi niIl
'On ]a forigo de la suI'tut-oj. KQmpreueble ni ne lasas
he]pi al ni. Kaj post moOmento en la canna intimeco
de la sa10noO kQmeIlCi~as k'onv'Orsacio, dum kiu la in vititoj fQrgesas pri la j'llrita duonhol·o... La temoj
variai:!: kQngreso de la Pen-Kluboj cu NederlandoO,
naciaj literattll'oj, rememoTOj pri 'Bud~pest, vizitita d e
1a famaj geedzoj, nQvaj tenden <.:o j ell la beletristikQ,

teatrQarto, l'eciproOka informigo pri finitaj · kaj farataj
laboroj .
.
.
Mi forgesas la oelon de mia vizito, restas en. nii
la intervjuaj demandoj, nul' hoOn mi sentas, ke renkQntis sin hQmoj , en hles animQ flagras parenca fajro
kaj denQve mir·e mi konstatas : mi kQnas ilin ambau;
mi konas ilin jam deloOnge, mia respekta amQ al . ili vivis ell mi jam antau ]a konatigo persona... Mi
parolas kaj parolas. Interpreto apenau 8StaS Decesa,
car ilia diverslingva ' scio f,a,ras la tradukon superflua : .·.•
au eble ne pro tiQ. Ehle la vera kauzo ·toovigas eu
tio, ke la rigardoOj, la 'sentQricaj mienoj pIi elokv~n1ie
esprimas la sentojn kaj pelJ.sojn ol la diritaj vortoj ,::.
•,
Sin jOl'O Adson gastame malfermas botelondá
lokaj-a vinQ kaj la kOllversacio far~a:s pIi intima k,:aj
nia vizito pIi ol, duhora . .. Niinvitas ilin al baldai1
okazonta esperanta festo, sinjoro Adsoll invitas ll~nal
la unua prezentado de, sia noya dramo »La· kvař .
regQj «. Li verlrns poemojn en sudest()na dialektQ, ' séll ,
dum la lastaj jaroj li dedičis ,Sill.n talenton _por verki
historiajn dran)ojn: Vnu elliaj , plej . popularesatataj
dramoj temaspri la amikeoo kaj umo de F. Kreutz\Vald, la unua estona poetQ, a1 estona ppetino'L. Koi::
dulá. La t-eatrajQProfunde kaj inspirite sursoenigas la
mistemIl de animoj, amantaj kaj .komprenantaj ' lInu '
la alian malgrau la kvardekjara . agedif.erenov kaj ' la'
emocio, kiun la verkoO vekas enJa pllhlikOjkaj, la favora
kritiko, kiu alte :taksas la verkony montras,' ke 'Siujoro
Adson estas maj~tro en sia arto...
~
. Cu mi parolu pri Mari'O ;Under?, Nene~se. _ Sia ,
artQ estas jam "konata d~ la esperantistoj., kiuf legis kaj
pov,as le~i siajn dQlce mie~~lia)n po~mojn en talen:
, loplena mterpretado de má pgebno Ul~da prosen'l M1.
nur bedaiíras, ke la. puraniman· rigeton de ' Ia' poctinQ
011i povas reproduki nek perlitere, nek perfQte .. . . "
... ,Por, espri,mi sian s~pa,tiori al Espe.ranto·.imj ;
al ~ia literatura organo ili :afable ' deaicis ci ti.Ujn folójn
ka.j perskribe sendis. .al mi ]a ~ajn liniojn _pdr Lit~ramra Monoo. · ~",
", ,..,' f ' ,"t' "' ~':, ' ' •.,'.
. »La :'uzadó d;e Esperl1!ltiJ . éstcis . gratJa ~ sur 4iu
kampo, k~ du AJ,Omo j,
kompre,niJlltnj' reciproke 'la
,,~
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Grivenieks
, _.'. Birufá_ Sala
. IY~eslis la
<

Sinj9riťl'O
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-:-J. Ak.ura.Jers -
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/ Dai1rigo.)

h~m{),

kiu multe
estis guintii cle 'la . arbo de scio. Si . estis la dorlotita
1llino M criGaJ gkpatr.oj,. kajjam 8ntaú la ~10ndnl11ito
:·sicarmis -si.p.jorojjl. dela plej a!ta socib en Riga, kiel
fervora )·,omantrkúli!}o. lbÚ ~ senseme varma naturo...
~Kiam la.-e.dzo kún sia fabr.iko ·forveturis 'pe~rburgolJ,
si pasigi~ J~e siajn tag-ojn malproksime de la .terurajoj
.kaj zorgoj t: .dan!Alnoo. k,~n gvardiaj mílitestrój kaj laborantc ~1 . oollfa.!aj _oTgapi~joj kaj Ruga Kl'UC(). La
fl\eneZa I\a.!*a~a prÍI!co ~iraSvilli instruis 'al s~ la umarton en stilo, de suda-rroj; sed tio kostis al li multe,
Gal' pro 'Q4e1o" kies kaúzo estis Biruta, li devis foriri
al batalfronl;Ó" Fine kiam fondigis la viTina regimento,
la latva bu~ga ' gl'andsl:nJorino igis f1.egístino kaj ne
kO,nis por si ' i?jilaj/l_' límigílojn. SiŘ. ~dzo labori s
en diversaj )i1tkndimtaj organiza:joj; 1a mono venis
torénte :'~!;!eď 1a~ IÍlalgrándan ' G\mdabon edti.kis sia , patrino. U :'edio estis kápábla kon:iercisto: ~atis hazardludójn, eásal1'on,: 'dibocoJn, seď)a edz~n~Ó kvazaú ne
vidis kaj tió'~ dó~s anI kialon ví~ ' siim propran vivon.
Nun " pó8ťl-a nióňdmilito, klam Birůta 'estis jam
p:i ol tridekj.ara, si malsparadis la kolektitajn mllio, nojll por eksteí-landaj voj agoj , amnzajoj kaj intimaj
: amikoj , kiujn si havis en Riga multajn. Ki,am si ckvidis 1a plenan de naturaj forloj , mudan kaj naivan
Grivenieks, kun lia bela figul"Q, si 'cíon forgesis - si
volis akirili'n kaj akiris ... Neniu, nenin povis kontraustari siajll dez!l"Qjn. Sia fratino ne pIu kuragis viziti
gesmjorojn Sala.
·
»Ho,se 'vi scius, « si f1ustris al 1a studento dum
intimajmomentoj,. »si ja estas kokainistino, si
v-enenus vin. CiutagoO mi timas skandalon. Sed Oe mi
vi estas' -cn sendangel'O. Mi scipovos def.endi mian honoron kaj - amo11. Vi ja a~as mm ? «
Néatendante la respondon si forpr-enis la vortojn
de Griv.enieks per kiso, en kiu, Saj ne, inteq:ílektigis
éil!j volu{5taj sorcistinoj. Tio estis . varmega trinkaj.o
pot la malvarmeta filo de kamparano. Li konfuzigis,
batalis kun si n::tem, la mluajn nokbojn li pasigis sen
dormo, kvazaťí ' li estus . faiinta mortigon aú krimon,
ki.un ·.~iuj e~scios kaj li· devos suferi, de hontiga puno.
1;1,firme I,leódis diri al sinjorino Sala, ke suficas, kaj.
h mtencas. :{otiri "en 'sian solecon kaj malricecon, por
reakiú sian liberecon. Li turmentigis kiel Raskoljnikov, '
<

•

pri kiu li multe pensis. Sed kiam en la oportuna
momento eksusuris la sílko de sinjorino Sala kaj
varma spu'O ' karesis liajn vangojn; malioj clrkaťípreriis
liajrt sultroju, li silentis. En li ekllagris, hlel terura
Hamo, retenanta forto kaj aIli sajnis, ke ci tiu diablino igas lin satan-o, kiu ne povas ekzisti sen pasioji kaj
infera fajro.
Komence iliaj renkontigojestis mallongaj, car la
tuta domo observis ílin. Sed ne vane sinjorino Sala
lernis en la flirtIemejo de la Peterburga societo. Si
scipovis cion arangi suk(:esoplene kaj kun takto kaj esti
detenel?~ kaj oficiala ensocieto, ke la studento povis
lIur mIrl.
»Amato, cu vi dezu'as, ke ni renkontigu morgau
post 1a teatra prezentado. Mi havas kialon kaj eblecon. «
Aií donante al li matengazeton, subite §i diris :
»J.en 1a matengazetoj, sinjoro Grivenieks. «. Kaj fluslrante per ordona tono, ki-el Megero, rnallaťíte aldonis:
»Je 1a dekunua horo !« •
Tio signifis Cion. Kaj li, obeema kaj senvola,
venis je la fiksita tempo kaj sindoneme malferrnis
siajn manojn. Sia rigardo de Meduzo paralizis li au
vO]Oll. El vivoplena kau;para. jUI!~l~ li .igis llm:vema,
sentema urba dando, klU ahforl11lg1s tlel, ke li ofte
demandis sin: Cu li vere eslas Johano el bieno Grivas,
tie cl kámpal"Qj de Vidzeme?
.
Lia vizflgo paligis kaj malgrasigis. Li avide fumilS
kun sinjorino Biruta. Ofte li pasigis noktojn en korporaáo kaj oOn drinkado, dezirante kv.azaťí forfugi de
io aú forgesigi. Sed en la plej gaja momento li subite
ekl'idis la okulojn de sinjorino Biruta; ili konsternis
kaj allogis lin ; li ektr,emetis kaj ec ne respondis la
a1vokojn kaj demandojn de siaj amikoj. ·
Baldail la amikoj ekrimarkis lian grandan aliformigon. Anstatau brav,eoo kaj naivaj :eopolSercoj, estis
indiferent-eco, moOdit-emo ... ~
»Aiídu, vi eslas enamiginta, « kriis iu Oe lia orel-o.
Grivenieks rigardis lin malvarme kaj vekigis. .'
» Stultulo !« li insultis kaj drinkis sen6ese. Li
v01is clon forgesi.
Li , ~'UI~ .. ;p'ovis ' vivi . ek~ter].a d()mo dum tutaj
noklioj. Stnjorin~ Sa.!-a nur!:l.kr-id.etj.~. :Si 'seii;;' sian forton .. Si insh>uis al li novaju kaj novajn ' sorca1ojn kaj
li sentÍ8 sin- eiuhore pIi firme ligita per gis nun nekonataj Kaj n-ekompreneblaj tentoFE'c tag-e; áuskultante

.
Esp~raiHo '~S!as preta servi al 6~j,.pó'po.loj de La
mondo 'kaj fl! tr.ansppsás 6Ůljn doganmurojn,
Okaze de tÍÁl' Pan-morida .Laboro estu salutata
Literat.ara ·' M.bndó~ I '
. '" '
Art1iur Adson«.
~.

:J

't;

. »)La pZej: bona pruuo p,ri Za grapeco de · Esperanto
eslas ,La ln,aloov(~ak~lit(Lpn.Jii 'm<f,fSv:"f!f!sO .de la k?nstraado de · la B,;llbelátuf'o" 'Se . tiutem~ . estl1S refJmta
komuna lingvo" ne, i~tas . efftigijítp rualp<l!!?de lingvoj

kaj rnalpqoo Cle ' ideQj, šid pró'"la interk9mprenigo . La
turo e.stui} f0ftons!",'f.1fitá' kflij;: -"-, Za 'f!/'ondhiNtorio eble
es lus tutl! alja.
. _,~
,'.
MidJ. Plfr;o1Wj.~pi}fwj Ími Úl utiwco de., .-Esperanto
, estas l«!1Wtqj: aLéiií.j -le<j(m.tejde Liter:,aturá. Mondo :
pro 6io,kio el- Tftůij. yerkbi .'e~fqS, kadukitá Qsperanten,
mi suld(fsilankon' aZla esperantistoj.
'
.
Marie Under «.
f
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1eoonojn, lleeotLs, ke en HM

vizaton
de la ' sinjorina ve$to, kaj kiel
tuado, li malfermis la okulojn.
_
Kiam proksimitis printempo, li preskaií forgesis
la vojlOn al la universitato. Li forgesis, ke li devas fari
ekzamenojn. Gis Dlill li ilin faris laiídinde. Nul' lia
V(l8to nun estis -nova kaj pli luksa ; en postuko bonod- .
oris odeklOllOno ; li iris revante; en liaj okuloj ' 88ti8
facila laoeco kaj sopirlO. Li pIu ue hon tis ; li sciis,ke
li estas kultura homo, maturigirita kaj prudenta. Sed
kun teruro li aukaií sen tis, ke li itis senvola, ke , nerompe'blaj ligiloj sufokas lin, ke lia volo estas venenita
per ia ebriiga dolOeco kaj kusas en li, kiel Sam~nlO
en malliberejo, kun elpikitaj lOkuloj.
En tiaj momentoj li kuris tra bÚlvardlOj kvazau
vlOlante flOrfuti de io, sed li trankvilltis nul' kiam li
ekvidis la b'elan kaj alllOgan figuron de sinjlOrinlO Sala
kaj seutis sin kiel lOpilOu, al kiu li revenis kun trem.antá klOl'O, p1iv~tigitaj naztruoj , avide enspirante gin
kaj dronante eu tia eoriigo.
'
Sw' laskribotablo jam kusis du leterlOj de Viktoria kaj kelkaj de la fratinlO. Al ili li ne r.espondis. Li
ne havis pIu pri kilO skri'bi. · Al li cio igis fremda .
Kune kun tilO li ltis pIi sola kaj pIi silentema. Lia
vivlOplena spiřito ekvelkis.
Sinjorino Sala .havis kauzon ciam teni Ia stuqenton oonhumora kaj tuj rimarkis Iian novan animstaton.
»Kio okazis -al vi? Kial? «
Grivenieks rigardis siajn lipojn, sed ne ekridetis,
kiel dum la unuaj Úl;goj.
»TilOn ni dev~ Oesigi. .. «
»KilOn ?«
»CilOll,« li firme diris. »Ni devas hipokriti, mensogi, trompi. TilOn mi ne pIu povas toleri. Kio okazos
al ni finfine? Oni iam cion malkovros ... «
La sinjorino nul' ekriďetis. Malkovro por si esus
nenilO. Momento - Cio. Sed 'si b:aldau Bciis kion fari.
»Bone, aukau mi sopiras pli grandan liberecon.
Cu vi volas, ke ni flOrveturu ? «
·»Kien .?«
»Jes, suden. La lmracisto klOnsilos al Gundabo
-kuracon en alia klimato. Mi, kompreneble,. aklOmpanos
lín, kaj vi veturos kiel instruisto ... Ni estos libei~j ,
ni ne havos ian ajngardistlOn. Ho, vidu, mia amato,
mi Cion povas fari por vi. KilOn vi ankorau volas ? «
Grivenieks kun terurlO pens~s pri tia eblajo, kiam
eseD<íOj

.(Deforn~fldo)

p, Cézanne,

li es!os fordlOnila al Cl tiudiablino kaj fC unu mf}menton ne POVlOS esti lib~ra. . '.'
.
:~.
»Ne, R-e, «· li seke ~ ~spoÍldis.
»Jes, jes, amatlO - ni ' estOs 1iberaj,(\ si flustris.
spiI:ante per sia volupta- bU§oen lianvi~a~on, kaj la
jun a filo de vila~ano kvazau ebřiigis; sentaute siRn
ma1fortop.. Li VlOUS {orkuri, levigi,' forpu§i '§ín, sea la . 'neflOrigebla narkotajoel;Jriigis lin kíel cÍam. '.
Henkonsciitinte li sentis en si silentan timon kaj
sopiron. Sajnis, ke devas okazi io neevitebla, Iqu J:uin-..·
igos 1ian verdan vivúrevon kiel nigra w!llpestó.,
Sed sinjlOrino Biruta ciutage onditi&aurou li, kiel
plena kaliklO, en kru ~stas_. kunmiksita mlOrto kaj vivlO.
Si floris pIi hele ol iam ajn, car si hávis ' nUl' . unu.
oellOn kaj unu revon - amon kaj paSilOh_ Kaj. kiam
en la mangoeambron , kie ciuj jam atendis §in, sivenis
susumnteper silko kaj ehriígante.. per Biaj esenroj,
per Bia elasta korp-o -kaj stranga ardo SUl' plenaj, ~lipoj ;:
. studento Grivenieks, nerigardante sin, 'séntis §ian nevenkeblau forton, paligis; malleYÍs malrapide la kapon ~j
interrompis la pároladon kun siaj kuriullOj. ' Medtu,o,
diablino, Veneno ~ cio estis..en si kúIle : _. kaj 'a ukau
v~nena serpento. Ofte, estan1e- sola, au proltlenailtesur
stratoj, GTivenieks estis fiera kaj libera, kaj decidis.
foriri por mj::mtri BiM flOrton. Sed cioma1aperis , cu la
eeesto de s~j.orino .' Sal;1. , KieJ I:Kmees~, , pe~_sis. 'li;- se
ánklOraií eshis monanejlO, ' kie.n ]i -povus. 'rifuti:ď, Sed~
monahejlOne estis,' nur, li m~~ ' ltis' monahlO, . kiU.k4ílti~
himnlOjn kaj oferis' ~in klOntráií . siílVQlo;"' ki~l :s~~,al '
al1lOga hetajr{). Riga" důOis al Ji sia,n ~ rDlOrWtrif.lkú1\Jri,·
oo1can kaj' flOrtan. ·
""~" ,.'
-
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Sinj(lTID(l' SaIi '~ n~ _
fodéhÍris, ;~~rerí~d~~~(' ,Car
alvenis la ' printempo kaj haJdau Ja Soin~ro: Lált~r:nej ':
ojn lOni fennis, kaj- gesinjeroj ' Sala'" tr.anslQg~if1 al
niarh?rda ~mer~lOgejo; ki~ ",cio. -e~tis . p~piri~- e9!..SQ~~
era VlVO/ G~eshs blan~ :futel~ en 1a , IJ.leJ J)éla,,JlOko '.
kun fllOranta ~arderio kaj ~u:~taj iiftaj<p.inoJ ,tTr)ms!lOgigis nur la sinjorÍ!J.lOj; Goodabo kaj Jajnstruis'to: Sm':
jlOl'O Sa]a, kiel kůtíme ciuj. ,Kiuj está:~ ókupit1l" per
financaj ópiu;adoj , 'r:estis ·.au 'l3ij-a, ,"alVe~Fan..~ ď ~ sab',~ ~e plOl' pasigi 1adin:lan&>jri :Ce , la marQ.:~. . , '. •
_. • ~Il~ ili~tis pIi ,so~at:~/!.j 1;1 ,sIDJorfuQ ne~hezi~js>
e1UZl Cl t~tln Clrl.mh!ltapcon. Slue ' l'lu
fiinigilojn kaj .~ spifhvil ~iU;- ki~j .
", AudaJite 1a potencan 'zlunaoon' ."",·~n;,~';
'e'gon de Já maro -'dum veritotagoj,
meUlÓris )a betularharoju Sl,lr ta ffi(:'.n14~to11·'de"
. kaj $Op1r?j : ~kregi.s :~': Kiaj '~laj
.~

.'?'"

-
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'~i~ll:kzuro-' kajkiel florisakvoliliofenJa lago, ,krel zumadis , ~~noj: 10 ,sankta Kaji nobla plenigis lian, anirnon
t.aj'li '~?lis foriri. "Sed ió pel' ordonema mano rétenis
, lin. ~io , okazis- aUi, kio ligis Hn? Cu ti estis mal',sana '? 'T íájn aemand<?jri li ofte rioevadis el sÍl!: hejmo.
Sed li; .~kiéLgrandulo" lmsis, ensorcita de ma1bcína diin.,?; ~Ul',' frerpda lnsulo kaj ne aiídis ec siajn korbíatojn.
,
Se,~. xeI!is)u .nokro, kiam li rigardis ~is la profUlldo deJa ~igraabismo kaj, komprenis) ke al li min' acas ..,-- f.);loi11o. Li ekviais la ahismon. Estis jam julio,
. Tilioj . akflons. Iraúte hazat:de snÍ" bulvardo en Riga,
kien, akompani~te sinj?rinon ,Sala, liestis alveturinta,
, li komprenis la m~proksiman BorCeoon de flQrantaj
c$lrboi k~ i~js maltrankvila:. ·.Io ve~is en li, kieI foje
.dum:' jarovekigas ciu floro, kiu sel'cas la sunon.
.
Okazis festeno, kaj alveturís en- la somerlogejon
ankaií siujoro Sala !run sia amiko ,kaj kelkaj sinjorin' oj, La nokto pasis gaje. Vino brilis de lapalaj fajroj
de lampoj, sed ekstepe verdeta matenrugo kusis super
pinoj kaj maro: _
. Esti~ kantoj .kaj dancoj, serooj kaj duseneajoj.
Sinjooo Sala sidis rigardante siajn kunulojn per glaciaj
o:lruloj kaj rakontis sensencajn anekdotojn. La sinjorinosidis inter Grivenieks kaj li kaj ofte si frapadis
sian .vinglason al la iliaj. Sia rigardo, plena dé ebrio,
kaj pasio, diris ál la studento cion jam konatan. Cio
estis an stranga ehrii~o. Sed la k't;>ro de Grivenielcs akre
' doloris. Li restis sobra, kvan'kam la vino estis doloa.
'. Kaj kiam en frumatena horo la gastoj foriris, li
direktis sin al sia &mhro. En oi tiu nokto li estos
sola ... . Silentó cirkaiíis la somerlogejon; li jam ekdortnis, kiam io tusis lian 8ultron. Oi estis sinjorino
Sala ; _,Kun liberajharoj kaj brusto, malseketa buSo
si sidis SUl" la litrando. Si aspektis en la matenrugo
!áel fantolno.
»Kion vi volas? « li demandis timigite. »Foriru, foriru, malprudentulino! «
)l Mia loko estas Ci tie. Mi volas esti cí tie, {(
si
oiris kaj klinis sin' al-lastudento,
»Sedkompatu! rio, estns frenezo ! Via edzo ... «
»Mia edzo . . . Li tute ne ekzistas por mi. Kian

afe~ mi . havas kuri ci tiu ebJ:ia senenergiulo .. Cu
vi tÍrnas lin? Pri tio mi volis jus paroli. Díru nur
unu vortonkaj li pll). ne ' ..
»Kio? Kiu ne pIu ... ? Kion vi parolás ?«
»Li ne estos. Tio estas mia afero. Kaj ni roje
povos sen~ene vivi. «
».Kio~l signif3.§ ci tio? «
Li saltis el la lito kaj sentis SUl' sia frunto maIvarmall gviton. Cu si parolis en em-io ?
»Trankvili~u, vi, granda infano! Mi opinias, ke
sinjoro Sala povas ankall ne reveki~i. Li ofte dormas
·eo SUl' sia stuparo en Riga, :rev~nante hejmen. Same
kiel veturigisto, Li povas ankall ne ve~i, - tio estas
oio ... «
Si rigardis per sia profunda verdeta rigardo, en
kiu Sajnis ardi in ferfajro. Sed la nuda ~ultro kaj Hrusto
elspiradis varmegan vivardon. Sajnis, ke sia tuta 1corpo
estas volvita en fajro. Diahlino - li rememoris malnovajn fahelojn kaj stranga timo ekregis lian anÍrnon,
Li forte forpu§is siajn manojn kaj sentis, ]Ce li mem
tťemas.
»Ne timu, amato , « ~si jam parolis tute familiare.
II Vi 11'enion
devas fari, Pri tio : zorgos mi. Nun li
dormas tiel, ke la horoj apartenas al ni .. , Seď kelk:a~
pluaj gutoj kaj li ne pIu levi~os, Kiel mi malarna.s
Iin, dum vi estas Ci tie ... Vidu, .. Malgranda porcio,
sed eerta. De tio dependas tuta nia viv.o ... «
Si nun tenis en la mano malgrMdan boteleton
plenan .de flaveta fluidajo. Si aspektis klel lady Makbet,
kiu ciujn siajn pasiojn oferas al sia idolo" Al Gci,..
venieks sajnis, ke li vidas fantomón, Son~o, nenio pli !
Li frotis sian viza~on per mano, sed ne povis veki~i.
»AI mi ne placas amo sen dan~ero. Ci lJezonas
maldoloooon . .. morton ... Kaj seiu: - sekretoj plejforte unuigas la homojn, Tial silentu kaj amu min ..
Ne, nenin havu la kura~on stari inter ni! Tiu devas
morti. Díru, cu vi volas, ke li mortu? Diru! Kaj ne
timu. Neniu kaj neniam ekseios tion ... Ni forveturos.
Ni ne pensu pri vivozorgoj ... Kaj krom tio - ni
tallgas ' lInu por la alia. Mi ne forlasos vin ... «
Si flustris kvazaií ion prisoreante. El maIproksima' cai:nbro en la alia fino de la koridoro venis
ronkado de sinjoro Sala. Fantomhoro! Al Griveniéks
Sajnis, ke io sufokas lin kajpremas lian spiron,
»Forini, foriru, « li flustris ordone, prenis la
sinjorinon cirkall la ~ultroj kaj pugis el la Camhro.

»Foriru !Hodia u MI ordonas al vi! Ni parolu ffiiOl'gaií !«
;
.
»Diru nur unu vorton kaj cio estos kiel vi volás,«
diris ~i sercante lín por kisi.
.
.
»Foriru ! « li jam pr,emis ~iajn ~ultrojn kvazatí
pel' premiloj kaj malgentile elpusis ' sin cl la eambl'o.
Si for.iris facile halancig-ante kieI fantomo tra la koridol'O ~. preskau sen vesto kaj Ciam ion flustris. La
studento rapide 810sis s.ian pordon.
Jo kusis SUl' la 'planko ce l.iaj piedoj. La ruga
silka 8al0, kiu estis cirkail siaj sultroj, estis glitinta
S Ul' la plankon . " Ell duonlum o g-i aspektis
kiel sangomakulo. Mistika timo kaptis la studenton - li ja ne
estis supcl'stica, tamen sajnis ke iu ' jam' estas mortigita
kaj la tuta domo estas plena de sango kaj mortacro.
Li malfel'mis fenestron Jraj kun g-uo enspiris la pinodol'on. La mal'O mUl'muris kvazau ion rakontante.
Ho, Dio! Ehle mOl'gatí li jam estos kllnkulpa en la
mortigo. Krimulo, malliberulo !
»Dank' al Dio ! Li aru«orau estas v.iva ! For el ci
tiu infe1'O, kie ci tiu diabl.ino lin enslosis. Li ja estas
lilii:lra, juna, sendependa ! For, nul' for!
Li kunvolvucis ]a salon kaj for.}etis g-in malproksimen en la gardeno, kie gi restis pendanta SUl'
arbusto kiel brulant a timigilo. Post tio Griveni,eks .
rapide vestis sin. En lia brusto aperis stranga gojo,
ke li ankoraií. povas movi~i kaj vivi. La mantelon li
metis SUl' la manon kaj prenis la malnovan oastonoll.
Post kelkaj minuto j li jam estis apud la maro. Pall"ugaj kaj helaj hlel stano, kusis la vastaj akvoj.
Fresa malvarmo v,enlS de la bordo. La ebriigo estis
for kaj la ko1'O gojis. For, nul' for. Li rigurdis post
sin. Neniu sekvis.
Li iris kaj rapidigis l1esciante hlen. Sed sajnis,
ke ~io estis nul' terura songo kaj nun li vekigis. Li
iris multajn horojn kaj finfine t1'Ovis sin sola SUl' marHordo apud maldensaj fi~kaptistaj domoj. La suno
staris jam alte, sed li !1,e atentis la tempon ... Jes,
nim li estis lib'era kaj resanigita. Kia f,eIiOo! Kaj,
kvazaií. l'espondante ul mulproksima voko, li gaje hiis :
.les, .les, mi ir8.S ! Per la unua maroorda trajno li veturis al Riga.
Estis ankoraií frua mateno, kiam Griv,enieks eniris sian eamh"1'On ~e gesinjOl'oj Sala. Lin enlasis la
maljun a servistino, kiu gardis la domon somere. StraIÍ.ga timo denov-e cirkauprenis la fortan filon ae kamparano, kiam li iris tra la cambroj. Li havis tia'fi,
senton, ke tíe post la kurteno j ape1'Os sinjorin o Sala
por eb'riigi lin per siaj esenooj , manoj kaj pasioj,
kiel per peza mortigilo. ·
'.
Dum kelkaj minuto j estis kolektitaj la lib'roj
kaj 1a malnova cemodano. Li rugis .kiel krimulo liberiginta cl malliberejo kaj enma.l frua pósttagmezo '
vekigis' en la malnova kampar a stacio inter montetoj .
de Vidzeme ... Li estis hejme.

'
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VI.

kaj

Griveniěks restigis slaJn sakojn' cn la stacido mo'

clůris SUl' la kampar a v~jo. La suno mallev~gis ,
ruga . kaj varma de taga irado. La spiro . ~e kamp,o j
cirkaiíprenis lín ' per sia·. frMa aromo, kampoj , pinoj , : é .
hetuloj kaj arbaret-s>.l. Ce la suda horizo ntokol ektigis densa nehúla1'O. kaj - strietendigis _super ·la kampo j
kiel potencaj - angeloflugiloj> kiujh or~~s rebrilo de
vcsperrugo. 1)01& 'tr<lnkv,ilo kaj hed~ja: aromo cirkauf!xenis lín. Estis trefaci 1e i;ri '}a sileptán vojon, kiu ' "'
nerimarkite levigis 'supren sur la montoj super silehtaj
domoj. I\.iuj maturi~intaj kam~j, betb9vlen4j- he~b~ ..

A. Modigliani

(Deforrnado)

PoeBl,,'*

- Gusta'
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Vin tra kant et o

Q a2el o
La mQndon mi rigardas tra la krado.
Ne j>ovas mi, ne volas for de ľ krado.
La . vivo halas ~ ' kia hela vido !
,Kaj Jetas ondojn supren al 1a krado.
l~llogek:aj dolore-goje rido
kai~an:oj S'JilaS al mi tra la k rado.

Malgojas, malgojas, malgojas la kor',
pro frosto tremas steloj en pokta, nigra hor',
la monď ~tas frosť kaj mll,lgojo.
La homoj jen Juktadas en blanka nego-mal" ,
kaj falos, frostmortos sur ~oj ' la migrular'.
I;Io, kien vi kaj kien tiu vojo ?

Folioj b'rilas' de printempa viv',
malh;elaj stitras pinoj sur ' dekliv',
odoro freSa' v,enas tra la krado.
KaJsur la ~ golfo, kia brilotrem',
enCiu guto estas bela gem'.
Aspektas grandioze . tra la krado.

Kaj ili vidas lumon en malproksima lok',
rapide ili kuras al la silenta' vok'
por' trovi bonamikojn eu d9moj
kaj batas čiun teren dum lá lronkura bru' ,
kaj endormigas paste kaj ne vekigos pIu.
Ne estu senkompataj , ho homoj !

Jim · svarmaS are sipoj kaj velantoj

Pri art a teorío

kun kornmuziko kaj kun gajaj kantoj ,

al monť .kaj valo homoj migras for
por gaja f~to en printempa glor'.
Mi 'volas, devas for de tie či ,
potence vivo vokas min kaj mi

Mi pentradas, donna Bi~ka,
tiel, čar gi plaČas plej al mi.
Je demando, donna Bianka,
diru: »Tio plačas plej al li. «

ne ,volas sufokigi post la krado.
Sed vane frapos mi kaj vane skuos.
La malnovegan, senkompat.an kradon
neniam, . ho neniam mi detru-os.
Fiksita estas cn mi mem la krado.
Rompigos sole kun mi m em la ' krado.

Kaj , pedanto Salamanka
certe diras: Mankas pentra bl'il', '
mankas skolo, donna Bianka,
en la arť de Juan, mankas stil'.
Kun hezito flank-al-flanka
en la viv' li čiam vagas for,
čiun tempon , donna Bi.anka
same satas la senhejma kor'.

La mon do
Maron movis uragan' . •
Griza ondaro rulig.is sen Čes'.
)} Homon forsiris la mar', kapitan! «
Cu ješ?

Vivo sana , sa~o manka
lum', mallumo, rido, plora A-em'
tute same, donna Bianka
gojon donas .al pentrista em'.

II Vi pova~ lin savi ankor' , kapitan'.«
Maron movis urag.an'.
}) Snuregon ni letos ankor' kun sukces'. «
Cu jes?

Realism' kaj romantiko blanka
ambaií cn artaj' de li.
Unueoon , donna Bianka,
tíe senrezulte serČus ni.

~tas

Griu Qndaro ruligis sen Čes'.
)} Li dronas - nun estas li fi:u', kapitan.«
,Cu jes?'
Maron ' movis uragan'.

, * El: Frodings sam/ode sl<rift en (Verkaro de Froding) .
Eldono : ,alb Bonniers. forlag. Kun la afabla perm eso
de la eldonejo, ::

Al pedanto díru, donna Bianka
ke tiele plaČas plej al mi,
Est.as Če pt'danť kompreno manka
por gracia arabMklini'.
EI la sveda : Stellan Engholm.

La fratlno metis antaií lin malgrandari b~nketon, kiun
foi kovr!s per blanka li:ntuko . .Post tio si .alportis bakajojn Kun huteio kaj kazeo kaj kruoon kun dolča, an.' . koraiívar,ma lakto. '
," Li . mangis kaj Takont~ kaj demandis. La pro. f~~a ~s~en~ ' a~skultis. Kelkfoj:e malpreksimaj fulmoj
~~mlgádlS}a horiwnton. . Malgrandaj bufoj saltadis
pne~er: Ia i6all(ono , SlU: ;gardenvojetOj 'kaj kvazaií kun
.~' rigaraadi8, kiel . mangaš la studento.
'" ' -' ~ » Estos pluv(j,{(. diris la patrino, - »jen, saltadas
lrufo) ,!« . - ,
' .. '
, '
, -. -»Preparu .nun; Elinjo, liton ' por J ohano an la
~
.
tamh'ro, « .diris la: ~trino.
" .. ;' . $ed*aiidante, k:~ ·sur" la 'grenejo ~s' fre~ trifp~~J~~_e- ~z~ fi~ , a<?mU. _

Li lavis sin kaj prenis de Elinjo kusenon, blanlk"an lintolon kaj dive~oloran tukon por kovri sin ~j
surrampis tra la malf{lrmita pordo. En la trifolio estis
0001'0 de suna kaj flOl"Oj . Silento miMa
kaj profunda ' ki>el la eterneoo, kovris la kampojn, kaj ankaťí
la studenton, kaj li ekdormis en profímda dolča dotmo,
kian li neniam estis ' kulnta (ln Riga post 6rgiQj kaj
, diversaj pekoj.
•
. Sed frum.atene éajnis, k{l Elio mem veturas per
fajrov.eturilo. La tempesto disjetadis blankajn fajrojn
kaj pluvego .falis tore~te, refresigante soifantajn kampoj:!;!. Al GriveĎieks Sajnis, ke la fulmo persekutas la
pasian diablinon, kiu en formo de sinjorino Sala ensorQ.s ~ animon ... Ne, éi ne pIu ~stis. Si ne povÍSí
loti ~IJ~regno
<Je' ~a~rQ, fwmo "kaj. :kampoj.
'"
. " C~r

<:. '(

~.
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lvokt a sunf )orlo go

Flno de ' avdruJ-o

I)onnís grať' dum tempo muha,
nun pri r horo li scivolis,
kaj al la servisto ,stulta
,li parolis :

Jen lasta hór" de 1" av'aruľ malpia.
La pastro díras al 'li dum pr'ezenlo .
de peza krucif~so el arg,éntó: " '
»Rigardu ti(ln či ! Jen savo via !
Grandega estas la hOneco Dia 1
Plenigu vían koron do la 'senlo
~e la sincera, púra, vera pento,
»Spes mea, Chrisle « diru! La alia,

»Sur la sunhorlo~o doma,
Sam, rigardu do, ' kioma ? «
»Grafa mo§to - Sam rediris
mi ~in vane okulumas,
Čar la sunů jam subiris
kaj mallumas. «

latinan lingvon tule ne ,sciante
pripens as: »Krist' ? Spesm ilo? La rilaton
mi n e komprenas. « Sed, čar li konstante
oorbumas pri l' profito kaj utilo, '
li diras: »Havas la ar~~nť rabaton,
do kontentigu per duonspesmilo «.

»Ho, Vl, vera bruto kampa,

Vidu ~in oe lumo lampa!

tie regis nul' Dio, sunů kaj trankvilo.
Konvinkiginte, ke li vere estas en sia hejmo kaj
ne apud .sinjorino Sala, li denove profunde kaj dolČc
endormis kaj veki~is nu; kiam la samera suno fOl"te
ardis super la kampoj.
En antat1tagmeza dimanča silento, vento zumadis
en la gardenarboj. Griv,enieks ekat1dis v.Qoojn en la
korto ma1supre.
»Viktoria, Viktoria, Johano alveturis !« vokis Eliujo al la gastino en la korto. Ceter'ajn vortojn li ne
audis, sed sentis, ke li rugigas, nekomprenante kial.
Ree ili paro1is pri li.
» Tie supre, .cll la nova trifolio ! Rigl!rdu kion li
tÍe fuws. Estas la tempo por levi~i. , Iru ,kaj . tiru lin
je ln piedoj por ~e I! '.'eIqgu. Cer,te, Iiest{ls lerninta en
Riga longe dormi,« daiírigis a enove la fratino. Klara
voOO l'Cspon~is ~aj -, maUaiíte ekkr~is ' la '§tuparo . Li
tuta ektremis, sed , en sekvanta mómento en la vaste
maífermita pordo aperis Viktoria, .. h~4t, ,brilanta kaj
ridetaílta, iom " hontema, sed plelJa , de " gojP. Al la
studento §ajnis, ke li revivigas, kaj Viktoria forig.as
slonon de lia tomoo. La koro e~<:f~'e?.Í$; · '~~l Jiberigita
tol'Cnto.
Dum momento ekbrilis la penoo; J{tl či tió jam
foje okazis. Eble li estis ' Peer Gint eI .iabelo; au iu
a1ia, katenita {>er inferaj sorcajoj , 'kaj tíe venis' la su- ,
no . .. Ou §i estis Solvejg aií Laimdota*) aií-:priucino
el . »Mil kaj 'unu noktoj «.? Ne, si es tis: io · pli 'grava. ,
N ni.am . kaj neniet io ripeugos. La . k:~ínpo kaj arbarprincino de Vidz'~lIí,e kUn sunkrono "SUl: li kapo
, kaj Iron okuloj de Dia lago.
. : »'Bonau matenou ! (~ §i laiíte diris " kaj d6nis la
m~non. Kiel hela si nun estís. La stuuentoekflarlris de
~ojo. "
,
. ~'
',:
»Viktoria, 'bon-all matenon, bonan malenon '!« li
J'csp()J1dis' kaj kovris ·la olqHojn per
mailŮ. Lín '
,sufokis gojo, čag~no; felioo:
··,',· · ",, ", :'.' ",
Si sidigis 'en trifolió ~ bite ' ,proksim-e. ,oe .. ,Griv,enieks kaj ekrigardis ·lill ·"h?mlellle , 'ridetante.'· Si'i'-j'
pied~j estis nudaj, k:aj' si -'pOrtis" facilan šomérYeston. •:

ta

, * Laimdotá ; heToi~.o

de.latva poemo. '

'

En la brunete-flava vizago ridis lipoj kiel rozkolom
mateno, Kaj la delikata od9ro de virina korpo, sen
esencoj , ebriigis la sludenton, ' kiel ' eu songo. Kia
~oro! Kiel dolea devas esti la trinkajo , se la kaliko
hel bonodor.as. Kaj la unnan fojon li ékkomp.r-enis 1a
sor~jon de viri1)a ,korpo, - 1a sorčajon. - kiun
li
nemam estis sentinta kaj komp,reninta en la ebriigaj
esencoj kaj pasiaj manój.
'
Sia hrusto timeme ondigis snb la faéila vesto,
kiam sia mahnola kaj malgranda mano, tusiS' la manplaton de la ,studento salutante. . .
,,'
lIia int-erparolado es.tis malkur..aga, , l:k~a kaj delikata kaj, kisinte §iajl1 malvarmetajn lipojn, en kiuj
estis muhe da juna kaj vann~ forto, Grivenieks preni~
la knabiuon en la sinon, 'atentenie, hazau si estu!> Iia
propra vivo.
'
' ,
.
»Vikt?ria, . Viktor~a,kialmi alve~u:i§? P?f preni " , '~
vm kun nu ! Ml forveturos nul' kun Vl, au nelnam pIu,
Post du jaroj mi finos la kurSOR kaj tiam ni logos
nUl' ci tie. Neniajdiabl~ .ojk uragos sekvi n:Ín. « ,
)i Estu pIi sileuta, Johano r oní tie povas uin
aií.di, « si Hustre diris kaj premis sin ,aL GriV€llieks.
}) At1du Čiuj ! Nun mi scias,kion: mi Dezonas, « kaj "
li metis sian nigretan helan kapone ri ,sian sinvu, eu '
la sinon de l' savantino kaj dč ľ -eterp,a virin>eco ...
.IIi sidis nun en la malfer mitapo rdo, unu apud
la alia. De sur la ;jp.onto ,esns videbl? ,Javas ui-kamp-; •
aro kun nigre-verdaj hetularhaj kaj domof"" El la " ~
korLo, vento ·portis o'doron de . florantaJ 'tiIi?j ; ,kí:jis ': '.'
birdoj cn laiítag ojo kaj ,bluis' la' cielo, ornami ta (Je"
~empes·o. Kreskantaj , a:ltaj kaj bluaj ,nuboj
na~i s':',
potť:nce en la vasŤ.lt Čiellago, facil.c, kiel perisoj ' de Jo-.",
hano' Griveniěks .. •"
"
~ . • "
Li fir-roe tenis la manon ~ue Vlldioria, Čar oelásl'
gin §ajnis aJ li droni ,d-enove cn la ' inferon . . 1
Hir.nnaoj sidis en' .v~oo , ~llr la --grllO de .fa pato
kaj pepis fácilan"semer'kanton:
"
, .:'-,
, Kiel ,oo;Jle <e8tasrekJro~enci ,siM- vivon ' .-denove,'" ,
~-1lsi,s Grivenieks" aňskultante "la , varmu'f!. ~aj , facilan
'
spi radou de Yiktoria l--á:j ~a goj:an "ri~n de sia JkoOO'_

fFin.o )

deřlorian

Eu
sorlolragedio
,
"

- FraDclsko S:dl dgyl -

I.

La sortolragedio de Florian estas tre melankolia
historiu . .. Sed eble ,"i ne konas HlÍan amikon?
Florian esfas tmu el la plej simpatiaj buboj ; nu li
iOl'nete forlasis jam "la bubjarojn , sed li es lis mia knnulo
Bn la lernejo kaj .. . ·tínj kelkaj jaroj vere ne gravas, ni
estas kaj estos ciam junaj, cu ne Florian? Sed Florian ,
"tiu ci carllJa ronavizaga idealode la filistroj hodiau
estas okulfrape melankolia. Mi ankorau ne diris, ke Florian antau kel kaj jaroj edzigis kaj de tiam li malaperis
el nia amika rondo, kiuri d!l . tago al t ago pIi malgrandigis
la generala krizo , la maldungigo de kelkaj , la zorgoj, la
edzigoj kaj aliaj malbonoj , pri kíuj nun mi ne vol as
paroli. Kial ? Car antall mi staras la malfelica Florian
kaj lía 'malfelico povas forgesigi ci on alian. " Lia afero
tute . n e estas bagatela! Ne, li n e perdis sian bouan
postenon, li havas rilátan t ran kvi10n en la financaj
aferoj, sed. . .
"

II.
... st'u Florian, ne ploru ... parolu , kio okazis al

vi? Cu via edzino estas malsana? Sed n e ploru! Cu
si mo ...
- Bovo vi estas - r espondis Florian kaj mi gojis
pro la trankviliga respondo.
- - P aTol u, parolu , Florian! - DlÍ instigis la amikon.
- Do, mi parolos kaj vi povos vidi, ke ne nur la
antikva vivo produktis sortotraged iojn. Mia tragedio estas
la ,plej funebra atenco de la subaj au supraj potencoj
kontrau senkulra homo. Sophokles n e havis fantazion
prisongi ion similan kaj Aischylos ....
"- ... ploregus, se li audus vian tragedion .
J es I - diris Florian.
- Florian, parolu , ne mUl'du min per viaj longaj
palízoj ." Cu vi estas eble sekreta, moderna dramverkisto?
Mia kara, parolu do !

. kovris la brilantaj n egeroj , eble forgesas la cifonojn pro
la blanka brilo , car ili ridetis, ki el mi mem ridetis al la
petolaj, tikl aj neglanugoj . Miaj ,pensoj aperis same obtuze,
kiel la tuLa ekstera, mondo kaj eu tiu ~i pastela mom ento
aperis cn mia mondo la figuro de Slecjo Sabo.
"
Li estis afabla sinjoro, j una persono, kiu guste en
la mornento de 'nia unua r enkonto, malhavis la certan
aplombon , kiu celere karakterizas la jurnalistojn. Kvankam
lia aspekto ne respegulis la maturan ekvilibron, mi ne'
supozis, ke tin -Či ' balancira figuro de la vintra tagmezo,
ekirigos sortotragedion , kian prisongis nek Sophokles ...
( . ... nek AischJ los - mi diris.)
Sinjoro Sabo marsadis iOll1ete malrekte , li fajfis
petoletan kanton kaj lia vojo similis al tiu de la hundój ,
kiuj same zigzage, malspareme uzas siajn piedojn por
proksimigi al la akluala celo. Kaj kromc liu éi negkovrila
trotmu'o. Oni ne p ovis ase rti , ke sinjoro .8abo n e trinkis
dum la nokto, ee . .. Li pusis min , poste li zorgeme
frotadis siun surtulon , kvazau mi estus pesta, aú eble li
tirnus alían epidem ion , kinn mi evid ente havas. Mi for rapidis. Sed li es lis la delegito de la nigraj potencoj kaj,
alkriis rnin :
- Hallu ! - poste - Bitte , Ill cin Hcrr! Monsiellr! Domine. -:-. Sínjoro, cu vi n e parolas esperante j)
Vi scias, ke mi a pl ej reagema punkto estas Esperanlo.
Mi hahis. La fatalo proksirnigis. Steéjo venis kun brila
vizago ;
- Mi eslas Sleéjo Sabo, jurnalislo cl K . . . kaj
ebri a hipopolamn ...
M.in memoroj ekkaptis. La junulo sajnis simpatia
tra Ja n(~bulo de la ebrieco kaj tra la vualo de la vintra
tago. __ Ho , juneco , ho la juneco ...
_. Vere mi gojas - mi respondis.
o

III.
-- Cu vi scias, ke m"ia edzino forlasis rrnan domon ?
- Terure! Sed, kial ?
- Pro tiu Sabo.
Cu via edzino amis sirijoron Sabo ?
- Sed kion vi pensas, hontu!
-- Mi pensas, ke vi fr enezigis. Kiu estas tiu Sabo?
- , Ankalí nii scias nur malmulton pri li. Li estas
provinca jurnalisto, kelkfoje li vizítas la cefurbpn, antau
kelkaj jaroj li estis en Parizo kaj li tre sataa la trinkajojn,
en kiuj estas forta alkoholo. -- Kaj . .. ?
_ . Mi ne komprenas vin - diris mia amiko kioo, 'vi volas per tiu ci stulta »kaj «. Mi diris jam cion
pri li, kion miscias .
.-:- Mi esperas: ke tamen vi frenezigis kaj n e mi. "
Florian, provu paroli kompreneble r
- - Do boně, mi parolos, sel n e pIu embarasu min
per )'-- iaj stultaj interdiroj ... ·

IV.
lun ' belan tagon; antau tri semajnoj ml ms
nralrapid~ kaj .meditante hejmen. La apudbulvarda strato
estistute blanka;nege-roj faladis clense, bele, rave, kiel ...
s~d t!? ~e gravas' ... la: nego falis kaj la bJanka, mola,
llrila ; tapi~~o kovris la trotuaron. En la moleco de la
vintró la:" strata vivo:o~tuzitis, la hruo forfluis , cio eksonis
tt;1I- ,sótdino "kaj la "J uta tagrnezo es:tis strang~, senvedajna,
tla~~:-Kaj ' mJ ,pensi), ke. 1a preferpasmtáj " kiescifonojn
e

__
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- Nu vidu, vi es tas Inia pléj kara amiko.
kun' mi.
Ni ekil'is brak-enbrake.
- Kie vi estis ? - mi dem andis.
- Vi eraras, mi ne 'estis , mi estadis . •
- Pai'donon, kie vi estadis?
-- Sed tion mi jam forgesis.
Mi ne ,,01a8 rakonti al "i tule detale la inlcl'csan
dialogon, kiu n kelkroje plivigligis -la bonhumoraj preterpus:mtoj, scd vare mí am llzi~is bone kun Stečjo , kiu cslis
brava huho, kaj li aspergis mal ava re lat trezorojn de sia
zigzagvo:ia ,spil'ito. Li rakontis al mi , ke li amas belan
fi'aulinon , ke li estis en Parizo , ke li estas jurnalisto kaj
ebria bipopolarno , ke li arnas ankau min kaj li volas min
kisi, ke ni devas es lis fratoj. Perforte li tiris min a1 iu
subp0l'dego kaj tÍe li solene ekparolis:
- - .Jen ni es tas rra toj . Kaj mm ni duonigos niajn
havaj ojn. Kiom vi havas P
- Mi havas neniom - mi diris - kaj vi?
-- Ankaú mi same - li respondis melankolie
Tamen. , . donu al mi li on ... ('Mia nomkarto fa lis al
lit tero.)
Ni sangis nomkutojn . Ste čjo havis miaIl nomkarton.
Tre malfacil,e mi povis forlasi lin , li voli s min kisi,
eble eenLfoje. Li ne volis min adiaiíi, čar la adiaiísaluto
estas la plej malgaja io en la homa vivo ... Fine li tamen
foriris kaj mi povis rigardi finfine la balaneigantan,
iompost jom malaperantan figuron de mia nova frato:

".

Stanislao~ G rahowsk'i

-

V.
Mia no\'a arniko lIlalaperis kaj mi, facilanima 11Omo,
tute pl'ifol'gesis lian ekziston. Post kel kaj tagoj mi for'l'ojagis al la provinco, arangi miajn oficialajn aferojn.
Poste mi revenis kaj guis la plezurojn de la 'revido post
Ja unua for esto de mia juna edzino,
Sed nun mi devas pal'qli pri tio , kion farisdwne
la delegilo de la nigraj poteneoj. Tion ne li rakontis al
mi, sed mi povis konkludi cion, g'!S lía alveno en mian
,čambron,

Slecjo denove vizi tis kel kaj no' pop'olarnuzajn institutojn, kie oni povas .forgesi la tagajn malbonojn kaj li
.denoye primeritis la titolori: ehria hipopotamo: Ec, <\iokaze li supeds sin mem kaj cirkaú la noktomezo li havis
nur tiom, da konseio, ke li transdonis liannomkarton ' al
iu bonkora preterpasanto, petante lian bonvolon. La
afero okazis en la proksimo de mia logejo kaj cla af:abla
honkorulo gvidis lín al mia 10gejo, car kompreneble, Iia
nomkaxlo 'estis la mia, kiun mi lasis ce Hfaeilanime,
-okaz~ de nia j~terfratigo. 'Fiel proksimi~is la sortotragJdi~
al mia silenta litcambro. Slecjo alvenis kun fretnda apQgo
kaj subleno ,kaj tiel obstine li montradis mian nomkartqn,
~é la d01l1ZOl:ganto lasis lin enveni, ee li 1l1Ontris 111. pordW}
.' ''' Ae mia logejo. Post kelkaj minutoj li jam estis enÍnia
~, Jogejo . , .
o , ,_, , '
(Atendu , atendu - mi int:etpar01is - kiel li ,povj s
.;eniri trit la pordo?)
': ;
,', ' . o , •
-- Denove tiuj stultajdemaucloj ~, diris Florian "- o~
mi jaro diris al vi, ke sinjoro 'Sabo neesti5 'hbmQ" lí ~stis
sllperhoma delegitode 1a ' supraj, au subat pOJenéoj:~W:i
.ne seias; kiel li enyenis, eble laha.zardo ~ la pátii.tl&,*d~
la histi>fi~~ - helpis ,al li ~ ebleli havis boÍian 8105i}011'
, ebleni lasis Jnal~l()~i(a la, po~don, aií:li ven.is ;,~a ' la~l{j~jl':' } ,
'Unó, lrii ' ne scias, ' sed ť-akte , li ;, ~stisja'Ill ,'!Ul la'o api.1a.a
', bI 'o k'
'"
:'•.,J..
Gt-"\m
~J . ~ . .,
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gardeno, do estis tuLe tolerebla son~o, ~iárií eh: l~ me~ó
de la paradizo mi vekigis, cal' 'la pord!) ďknariš for!~~
minace kaj sirnile al la trumpeto de cla lasta " prijugo.
Samtempe aperis lumstrio. L a lumstrion kauzis, ~e mia
arniko lumigis la alian eambron-kaj tÍe ~i .senvestigis dece.
Sed cion ci mi ankorau ne sciis, mi sciiš nur tion,
ke la pordo ekknaris, ne kompetente kaj estis eml;>arasa
lumstrio kaj cn laradio de 1a lumstrio .aperis " ne tro
konfidind a persono - en pantaloneto ,lau la plej nová.
modo de Ghandi. Mi ne estasmalkuraga homo, tállJen
la sango frostigis ' en mia vejno. , La '{atalo prol4;imig.is al
mi. La nokta gasto faris kelkajnpasoj'ó tiénkaj reen ......:
miau gorgon premis teruro, mia' edzíno' do~inis °dlSllCe.:
Fine li alvenis mian .lit<;m kaj l il vira kuprgo r évekigilí
'\ln mi. Perforte mi forso,vis la palpantan ' lmtr~on:
'
_. Sed lasu, kion vi faras - demandis .koh;ata' ~óco.
Mi .eklumigis
111. cambfon
kaj mi
í-lgidé
.pro
.,
,.-'
-- ekk~iis;,
-,
'la surpnzo.
,
.Jes, Ii estis St.e.ejo, li' sengcne okiIpis en, -la .sekvinta,_
minuto la ·du<>noR de mjalito. Li n'ehavis trů '~lárigemitn
humoron, tamen li sukeesis veH peJ,' sia ne t;r'P diskr.e!a '
kouduto mian erlzinon. ~i ~ge mitís, proladuQbligóue"
111. viroj en la liteámbro, demando sekyis q~maridojQ. kaj
la respondoj ankaCI , de' mia partoestis 'lOmete k<inÍlÍzaj.
Okazis aludo pri strangainterkQnatigp, o pTi, 'o fráteeo ,'
poste Steejo konfesis, ké ' ahtau kelkaj' ta,goj nit:rihlcis o,,'
kune kaj si aludis p.ti iubehilino .. . yffsajIi~ la ť bona '
bubo eriwis.
.
'
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, Se 'ni fóliumasJa Strecitan K-orddn, iOIl1 ' pOStIvlll
'formigas , ,é n ni 'la impr-eso" ke: ni ni legas póem.ojn
1lázar~é .a:tpudmetitajú, :,sed . ke ili kontinuas unůece.
AĎkaula' cikloj ' esta!ltielQrdi:gitaj, ke ili donas
,~n ,; ll " ln , hildon de tiam ' pIi larghoriz.onta ev"(jIuo. 'La . eno , dela torta voko: unua: renk.ontigo
mler la ' poeto kaj ', Esperant.o, entuúásma ardo al la
Nova Sell.t.o, amara seniluziigo, deriova .fid.o. Laenfalinta . minó:wpira , retnemo'I'O sur lá sojlo de ľ Viv.o,
~n du :j:>oemvj ,{Se ekbiulus,... , Silente, nigre ... ) ful- ,
ineekbriks kaj "forvelkas atno juneea" ilin sekvas la
.máldolcaj kantoj d-e ľ trompigo, spleno, individua
mondcagreno, posle spita s,inturn.o al la »farsa rim ,) í( ,
~lla »gojsafideto« loganta en la koro, sed ree refalQ
, en la 8OIQn, en la eagren.on, dum la senteman koron
-de ľ tristá poeto ektusas ln k.omuna - s.orto ,(Horno,
Ve). Aglo kaj kolombo , Korprintempo: u.ova amo,
nóva ' felito. Sed la poezio de l' feliea amo estas unu'tona, ciu verso volas fiuigi. per la rimo: Mi vin amas !
'Ti.o estas neevitebla kaj tialla poet.o rezignas pri plua
)Jrihnto :
>,

,

tiuj Ci versoj la poeto starigas antaií maJ1l okul.ojn
r,ealan . pejzag.ou .. TV allinkoski: gvidas al la piuborderita mónd.o de l' fiunaj akvofal.oj. La poetQu irantan
laií 1a hordo de rivero superregas la legenda atmosfer.o de ľ ' mirinda cirkauajo : sur la trankvilaj ondoj
de ľ rivero aperas vizio, Vainemoiueu sidas en ooato,
la bl.ouda Aino rida,s sur la hordo, la aeron doloe tramigras laama kanto, la sen soj Iluligas en sorcan s.ougon, ..
Subite la ritmů sangigas, la pacajn tl'Okeojn austatauas
b'rutalajanapestoj aUQncant.c la proksimig.on al la akvofalo. Kaprice saltanta ritmo, ricu frapado de duraj
rimmarteloj prezentas al ni la miraklon de l' naturo .
Sur la Saimaa,' la Saima'a estas rivero, kiu kuuligas
la mil 'lag'CtQjn de l' finua lagomondo, sm la lagoj
estas insuloj, post la insuloj rec rivero, poste ree lago
kun insulo . .. Kaj se vi staras SUl' la antau.o de l'
sipo, vi vidas, ke

. " ,

)) . • • 'ilO la blua helo
Lagon kisas la Cielo « ,

kaj vin atakas la neniam satigebla dezir.o : serCi la
fahelau landoTl de feiooj : Ja land.on de l' felioo. Felica
esprim.o de ľ eterna nostalgio aI la nova, nekooata kaj
guste tial mistera kaj altira :

»Cu skribi 'pri ľ atn.' papere,
Per aca ink.o? J a prefere
Sur ueg.o de viaj sultroj hri1aj
Per fajro de lipoj maltrankvilaj. «

) Eble tie, SUl" ci bela
la bord' fabela
Nin atendas, guste uiu ... "
10su1eť

La rigardo de l' poet.o nun direktigas al la ek:stera m.ondo. Komepce la fenomen.oj de ,tiu ' Ci nova
~fer.o re.sonigas kordojn en la interna mond.o, en la
,animo. La poemo pl-i senespera amo de ľ poploj en
.aleó :ekfrapas melankQliajuakord.ojn. Sed la poetp jam
tiaktas lil temon iel elekstere, iel superece: kun la
oojekťiveco de ľ artisto.
-:: La 's ebantaj ' poein.oj an.oI].cas plenan forturnigoo
.Qe l' iuterna mondo.Hi raportas pri sercado de temoj ,
'V.oj.oj, . forrnoj, pri 'élprovadQ de ciam pIi perfekta
. 'Verstelrniko.Ne iistas do mirinde; ke iuter ili, regas la
', ~neto, ' la formo plej malfacila, d.o plej avidinda.
,Pure parnasaj poemQj estas Ia sonetojpri la jarse" ·~onój. Ci tíc uzas Kalocsáy la elizionde ľ adjektivo
· (4tn .latuta .libro .uur unufoje): .
'. '
)lLast horojn nun vivas la grauda Naturo «:
" ~le pórpraktike .su~iri la vQjon, nun li alil.oke kou, jelctastiu 'de l' estonto (Lingvo Stilo F.ormo). La s0!1:étou' Príntempomi trovas iOII) Iaea, pr-.ecipe pro la
, J)e t~e ~oesa finig~. , La~aju . tri mi ,opinias per" fektaj ,peooj.La. 8Oue!9 Mondh'avello :gr.andiozapan.o~ ;, i'a:rDo pri 'kmdrantá spivegode mod.erna&belo, kol.osa
-' :vqio ", pn . homf.ohnik.oj per~jnf4jeu ~ haoso ,~e l'
' ~knib.j ., n1italdoj , kajfin~apóteozopri la tránkVilo
. tk~POJ ; kuu liá ;f.ottó de l' ,egprim.o, kelafinaj
. 1-9:g.ge ;eJsop.oras éul~ senfin.oll ':
•. >' __ ,
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Eu tiu ci ciklQ kun brila armilaro e~parolas la
irouio de l' poeto. L a kripla Pegazo ,: akre ,~euindlllge
kaj spril~ vipas la fusP.oetojn, tiom oftajn en la movado. Dum Ci tie Kalocsay celis nepre komikan .efekton,
la l100j pri la usmumco enhavas 10m da .persona amaro.
Ci estas dediCita al certaj kritikistoj , kiuj - eble pro
nura lingvoteoria vidpunkto, ehle pro individua malsato
- V.olas toleri en Esperanto nur purajn rimojn kaj
estante smdaj al la poeziaj kaj lingvaj bcleooj de la
Kalocsay-poemoj , sercas la kaňzou de sia surdeco en
la rim.oj de KalQcsay. K.ompreneble la P.oemo brilas
perla, plej perfektaj puraj rim.oj !
}<::;'n ·la Ezopa tabto ni retrovas la k.onsekvence
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" ; )?ersekut.ate" :k:va.z~Óden.evidebla.skú!-,go,
"" ' dé la ·febro~e ,'S(mkonipata. VFgO" '..
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kondamnan sintenon kontrau la militarismo. Anstatat1
la malespere dolora ' kaj profete entuziasma tono de
ľ jnnago, 1a viro vestas sian prijngon en la simplan,
ironian mantelon de l' fablo. Ciu Iernolibro devlls
enhavi Ťinn ci jnveletou de nia literaturo.
La paralelaj sonetoj ,: Familiopatro, Malf.lna
fraiilo kun kruela reflektoro jetas lumon snr amhau
sortojn. Sed la pal'llusan impiQssióilite jam trakolorigas
ia kompatema kunsento. Kalocsay nul' provizore estis
adepto de l' parnasa skolo, li alproprigis ilian kulton
al la formarf:o, sed rupide preterpasis ilin. La transiron
al tcmoj pIi proksimaj al la sentimenta vivo de l'
poeto vojsigllus la Trogedi,eto: sur batalkampo trafas
etan birdon ln stulta kuglo kaj l~ soldatoj, kiujn krudigis la senfina batalo, per subila ekfulmo de I' kompato
clemetas ]a malgrnndan korpp n en tombe!on :
»Jen kusas kantistebo cn la heroa

morť

!(

Kulocsay amas lu infanojn. Kiam li parolas pri iIi,
lia ling-vo survestas .lan curman tenereoon. Kaj li cstas
honokula obscrvanLo. Kiam li prezentas la lnfanojn ce
rn,o nfrofenestro , iIi staras antaií ni ,en sia plena realo,
kuu siaj infanaj cagreno j kaj spitoj. La poemo estas
lre kOllvena por dekJamado. Kaj ci tíe mi volas Hati,
ke preskaií Ciuj Ka!ocsay-poemoj cslas sukoefe deklamebluj , se inteligenta artisto eksperimentas per ili. Jam
cslas tempo, ke ni apr,eZll niajn valorojn ! Se iu kontraiíjetos, ke Hia publiko rekrutigas cefe el ankOl'aií
nepeJ'fektaj espo-istoj , por kiuj kelkaj el tiuj ci poemoj
pble 'estus malfacile kompreneblaj, mi povas respondi
lllll': unue ni ne tro malalte taksu la lingvokonon de
lIia publiko (moda ma18ano l1untempe I), due ni kutimigu la neperfeklulojn al la g-uo de la pIi alta, do mClllkompreneble pii malfacila literatur-o.
La koron de ľ poeto h'afis la antaCtven.to de ia
eksterordinúa felico. En la obsedo de tiu mistika stato
li ig-as pii perceptemu por la sorto de la aliaj . Li
I)()ntns pro la senpovo, kiam li vidas la PalaT! Proces ion
de l' grandurbaj knabinoj destinataj por kor- kaj vi vgoojmuelaj h91"0j en la fabrikoj kaj kontoraj. Nun per
majesla himuo sin turnas la poeto al lá Patrineco. Kiu
ajn n!lcia literaturo rajte povns envii Esperanton pro
tiu ci poemo! La poeto venis tieI proksimen al la lrompr,eno de l' knabinaj sentimentoj kaj ce de l' knabina
korpo,. kiel lio cntute eblas por viro. Nek unu superflua vorto, nek unu pIi malforta linio , nek unu pIi
pala bildo trovigas en tiu Ci senmakula panegiro. Oi
estas verkita per perfekta preteoo de I' artisto, sed gia
voOo es las pura kaj simpla, kiel tiu de l' Biblio. La
enteksita soneto estas aparta oefverko :
»Mallerte sian surgon sub la koro

Si trenas tirne, Irun sirmanta brako ...

Komika. viď ... Sed super osi, el 01'0,
Mi ai:íreolon vida~ cn imago'. <"
Jen iras kontrau tempol1 de. do'oro
H~roineto de la Sesa Tasoo. «

AHASYERO DE AMO:
ta tuta cikIofol'lllas w~upoemon, en gl es~s "
rakontita la lůstol'lo dl} unu amo. Po~t la sptitajpI;,~- ,
logojla heroo de l' poemoj pIeudas ,pio la malvarmig.o
de sia tuno. oVaneu;tas la ~ amatirw si'llll plej polencíÍn
.arrriilo.ll, la larluon ; vane alarmas denove laprintempo,
la heroo devas koiJfesi,ké oankau Iia' Rmo Cne eutis la
komuÍl.an sorton dé Ciuamo: : lit
'Li " ribél~.,
o
kontr,;,lu nu ,ci :fato :
I"

». . . Kial , la <lm' ' osegi nepo\'as
Eterne dauu ? «
'
,
Stld jam oesas lahezito, li rapide décidas la .disígnn.
Nrun subitasangigo de ľ tQno, 1a liberamaliigigo cle, 1'0
kow elvivas sin cn lautaj jqhiloj. Lahetoo jetas sin
en 1a diboeajn plezurojn de l' Iibere eleMtáj gl!oj, sed
baldau Ji konsternite rimarkas, ke li ree estaskatenita.
Kun la s!,nto de furioza senpovo li turnas sinkoritra,u
la amo, lin subjuganto, kontrau la virino, 'la etema
málamiko. Kaj obsedas lín ínfera vťmgemo : la virginan
pureeoll li volas trenial la arngeheno, por ke :
». . .. '.' Vizago via éasta
,- ,
19u virinvizago kun peka mark' de l' Sóo. «

Sed vengo ne helpas la propran malfdieon.K:un sim-,
ulita ironio, sed kun interna envio li rigardas la felicon
de 'tiuj, kiuj sage kontentigaspri la konstruita nesto
Li sentas sin malbenita Ahasvero, destíníta por
O

,

»)Konstrui neston , sed neniam nestl «.
Lin ttlntas cl Ia pasillto la bildo de l' felico, kiun li
mem dissiris, sed vane :
»SUl' mia koro staras skribo , riigra: '
Lasciate ogni speranza, voi ch' entr<lte. «
Novan ,ekflamon de I' karno sekvas la pripento.La
bonfl arno kvazau varma talaro lin sirmis kontra u Ia
furioz,o de l' mondo kaj li perdis gin . .. Kun sincera o
pentofaro, kiel la disipa fiIo, li revenas al la amatino,
car li pekonis, ke sole la kll1l,fandigo en la pura amo
povas alporti la samll, la liberigon, 'li rekonis, ke uml'
estas pIi multa ol la multo.
Cu tiu Ci /wppy mel estas la definitiva soJvo de
l' pmblemo? Cu la amo ne signifas ciam nul" katen~
agon ? C;u Budho ne venis pIi proksirnen aI lasolvo"
kiam li predikis la forturnigon decill amo: EI 'la
amutino dcveuas la sufero, el la amatino deve)las la
timo : kiu tute fOrSirigas de I' amatino, °tiu ne suferas,
• oar kion li timus? La pwblemo, kiel ciuj , ete.rn;,tf
problemoj havas plurajn solvoju. La poeto pérla nesuperebla perfekteco de l' maturaartistoprezenti~ lil.'.
siun. Kalocsay 'estas senclube la plejprofunda amkantislo de nia poezio.
EBRIA EKVATORO.
La animo de l' poeto, plena de :individua felico"
vastigas por surpreni la sargon ' pri la sorto de I'homá r6 kaj uni\'erso. Tiu ci ciklo afingas tian altafi gradoÍl
de l' poeta esprimpovo, tian filozofan profundon de l"
sublima Penso, ke gi Ievas la poeton cl la kamo de
unu literaturo. Tiuj Ci paemoj e.stas ne mll" la perlo}
de la Esperanta poezio, iIi vicigas al .t iuj, en kiiij Ja:
genioj de l' hOIParo prie.splorls la esencon 'k~j destinoTh
d.e l' Homo kaj Mondo. Sentieinpajkaj>c~inaj '}ciei"
iliaj te~oj~ternaj, Ci tie'i'li Jandigas en etérnan for·,:
mono Kaj, ' kiel ola ,plej pFo~Updaj akvoj, ili :estasmir-"'
inde kJaraj káj, ' kiel laparabOloj de l' Bililio," lleS'up:'
ereble simplaj: llia kompreno .estas · Judo ']>:Qr ,intel- '
ig-entaj ~p.-isí?j; kiuj smiDe bon.ekonas 1& ~ngvon;"
por hUJ o oéstas ' bezonata ' nur ·' atenta " ~iegQ. , 'L a " tula.. "
1J1ondpercepló ' de l' kler{l,eksterordinar~ intelig.en~ . ÍlQ~'
eto ~ estasden"sigita 'Cn oti~jn' cipooih~jri~\\~aj~ ci }ti:~r IlÍr '
deya~ Ín[n;, pawli ,ppiti6, :eu lapF~ .sJipera ,.intél~kW, 'la· o
multflaJl'ka~rudiciornáihelpas , 1a:< suges~<fert.oJ(5je

l' po'Cto,? Multáj "" parola,S° ktJ!l prelera"
o. o< pri,.~~
. {jel nomalaj »SO;vágaj gepíoj «, 'kluj "
>Ílibrórermoj ,t kajkiuj obs.~akaptaslal~'(lg~Ulbon.
Sorto desi3~rWs,~"O " ,.' ,
ode , plinróksi~:ne ď',!. ~~.aIÍl1:J)i~cs~~t~itr;s~~P;9i!Zi'ít~
,
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, ojn, .~uj vere 'estasgenioj, orii~am tf()vas sur.1a fundo
clé ilia*pooziQ nék(mt~blan kulturOI1 parigltrrtan kun
. la 'oon'llska ,talentoó ,Estas oorte, ke- la Kalocs'ay..;poemoj
. JAálkaSas alla-leganto ne nur poéziajn káj Iingvajn
héleoojn, cn Esperanto ankorau neniam renkontitajn ,
-sed ili dOJlacas aHa 'inteIekto· la gojon de pure spirita
, plezufO; Estas cerw, ke Kalocsay estas nia plej inteligenta kaj klúa poeto.
La '. kritiko ne multe atef.!tis tiujll ci poomojn ,
- lilU cl la fjloenzistoj menciis ilin, kiel poemojn kUll
»iom ' da kosma enhavo «. ADkaií al-lit pii larga publiko
ili aukorau ne trovis la vojon. La kai1zon de tiu Ci
fenomeno mi trovas en ia kO~Eervali,a ma!progre?emo,
Onikutimigis al ll!. hrila teknika rioeco de )' pii fruaj
poemoj kaj onistaras seukomprene antau la nora wno,
antaií la sajÍle pIi simpla vesto. La rimoj modeste
káSas sin akcentaníe ' ankaií per ' tio la pii superan
gmvecon de l' direnhavo. Sed la simp!ew ne signifas
samwmpe la malfortigon d·e l'esprimpovo, Ec kontraiíe! Ankoraiíneniam sonoris lia nobla br·onoo kun
tia plena kaj vpotenca voDo! Liaj »Iiberaj ' versoj (
es~.as konstruitaj kun la plej rafinita ar to. Sed la form o
estas severe submetita al la servo de l' nuda kaj vera
Penso.La artisto fCzignis pri la popularaj iloj de i'
ekstera cfiko kaj jen, la penBo, la kemo de l' poeme>
mem farigis formo! La naskiganta ideo ne pIu sercas
.1a kom-enar. korpon, sed Ideo kaj Formo prete elsirig-as el la uw1'o de l' poeta animo, la Formo obec
sekvas la konturojn de l' Ideo.,.
Nun ni rigardu, de pIi proksime kaj apal'te ciujll
el la ok -poemoj, kiu j forma~ la ciklon.
Ekstaze: la KatenQj memv01e malfermigas, la
Ligajoj a,iítomate defalas, la liberiginta Men}ó jubil ť
fandigas cn laUnikan Cion, perdas sin mem, sian
rolQn, por retroviilin (ln la VolI{) Eterna, kiu vivigas
la universon. Potenca pan~eisro 'psalmo : festa felico de
ľ sinofera oolvigo en la , savantan Pan,
Diboce: facila gojkanto al la suna triumfo de l'
mateno, sole ca ekhalto inwl' la stoniginte grizaj rigar~ój de ľ ~rhaj viroj, virinoj, rapidantaj al la ciutaga
]'ugo: '.
»homoj rapidas
en cies naro : ringo
:en ciu ringo : fadeno
k<lj la fadenojn tiras
Sorto Mo~o lntereso «
Neniu rigardas por ckkapti 1a kison de ľ suno, neniu
sendas ekmiran, rekonan saluton al la aliaj: pleud:l
akuzo ko ntrau 1a 'stona kulturodeT urba civilizo.
~· v;li>o SUl' la .pOTitO .: .lun : ,vesperan somer~n b
" poeto staras SUl" laé mezo .~ ' ,1' p~nto, la ohtuza murUl'Ul':O ,de J' urOOdroJlas en la v'esperan krepuskQI1, la
mOllotona ruligo
ľ ondlOj halucinigas anta,u lin la
sénlimari T~mpon; . kiun la rivel'o Índiferente trafluis,
, SuJj 1a apenau elteneĎla pezo de , l' Etemo kaj Senfino
l("e~ melOO ,J:l:!alfeqnigas al ·1a ~er;!lra Dri\lJ(') ae l' .Jarcentoj., kiuj
tQren'tas trá lia jam ' preskau dissoIyiginta ' kadro. : .,KOnvWsie li káptas al la fera ~ponto
ktad~ porl'esavi sin w la es~ton,

de

mm.

miswr{l dlia1is~o de l' meÍno, nekomprena, elekstera
rigatdo pri sia} agoj, Pfi si mem, pala, duba koňjekto
ppi ebla .ekzisro de ia kosnw. Spirito ...
Spite : akra sinturno kontraií la Pan , rifuga ribelo
de ľ mi, apotoozo de ľ atomo pasema, de I' komo, kiu
pel' sia morň:enta ekzisto pridonacas la indiferentan ,
mortan mateI'ion per la koloraj briloj de sia eteme
soifa, elerne malfermita Okulo.
E'fcmel'e : . en tiu ci giganta odo ni retrovas la
terilon de ľ antaiía poemo, sed kUJI profunde tragikaj
kontm'oj, kun silueto projekciita en la senfii1on, la
neniam estingebla deziro al 111 senmorteco m~lllifestig'as
Ci tie kun e~ementa forto. Ne Pan, la senpersona _ . do
senpova ec en ' sia slulta potenco - minacas Ci tíe la
memon per avida engluto, sed 1a pasema, bagatela mi
triu,mfe vastigante donas al gi vivon kaj sencon!
», .. lho

mia penso, belege freneza sago kiun nu
pafas
en la malhelbluol1 de I' Nokto, ke gi flugu meteore
kaj kun fajre triumfa ekbrilo anoncu ceľ sojlo
de l' Senfino :
J en mi sendita de homo !«
Sed ve! va'nas la ekstazo, vanas la ven ko! marsas la
teruru, senindulga , nehaltigebla a1'O de momentoj (cu
vi I'Ímarkis, la kruela, martela frapado de l' dura,
mono!ona ritmo per kia ko~origa efektů sensigas ilian
neevitoolall, fatgravedan ceeston kaj pason ?) kaj mangas kaj murdas la efemeran triumfon, kaj el la e8toOnto elnigras la nepra cerooco de l' fin ~ momento . ..
Ho! nurunnfoje ekkapti, haltigi nUl' unu el tiu Ci
pr,ecize marsanta armeo por deskui
da cenojn de ľ tirana Temp' «,
por plenigi per sentoj la obstine malluman matcrioll,
por freneze beatigi eD la ebria danoo de ľ atomoj ,
por 19i ,senoo de ľ legoj . universaj .. , Kaj p03t ln giseterne strecita pliigo de tiu ci unika momento jam
estos indiferenta la neniigo, la kruela reakcio de I'
blindaj fortoj . ..
Por tiuj , kiuj trako,mprenis gian tu~n signifon ,
tiu či grandioza poemo estas la ·zenito de Ja giBnuna
Kalocsay-poezio.
Fl'eneze : ' decida miIitdeklaro al la Burda, b~ inda
egoismo, fortvoCa alvoko por fratigi en la komuna
sort,;), por rimarki, adori la belecojn de ľ tel'a vivo ,
por festi la liberigintan gojon,' 'de l' homo :, kiu per
la sklavigo de ľ masinoj si~ liberigis de la premo de
l' laOO1'O, alvoko por Universa Festo, dum kiu la poeto
>d,'un mortbrakuma, mondbrakuma gesto,
ebria ekvatoro, Cirkauprenas la TeroD. «

Duope :moJlumenta epilogo, inda al la verko.
Denove senil.uziigo, denóva konvinkigo pri la vanteoo
de cia ideala ' klopodo, denova rifugo al ' la »mondvalora Bagatel' «, la amatino; sedla fortikiginta fido de I'·
poeto jam tl'3Jlssalros la ·abismojn de . 1' pesimismo : lia
profunda sag? guste cn, 1a atoma felioo de l' duopo
konjektas la g~Tmadon de ia_. naskiganta Novo:
»En mondfluido :plena de amara sal',
.Jen, ~: komenca molek:u.lo de kristaľ,
',Káj .Cio, cio, .jen, kUll diamanta bru'
MetigaS cirkaií uin 1 Kaj kun faoetoj mil,'
~()lor?jÍl,.r:avajn radiante 'en dispen;',
"Kreitas cÍI:kau ni kristala Univers' 1((
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Nia gazetaro ne povas oferi multe da loko por la
litera turo. Tamen en kelkaj pIi gravaj revuoj ni tl'ovas
sufite viglan lite1'aluran rubrik on , sed ankau en aliaj. ne
tiom vasle konataj propaganduj gazetoj aperas kelkfoje
novelo arl poemo, Cll originala , cu tl'udukita , kiu mcl'itus ,
kl~ oni alenfigll pri gi la publikon. Pro la troa uissplitigo
dl' I' Espa guzetaro, la publiko ne estas en la sitU,leiO:
obscni l:iun valoran litC'raturajon , kiu diso aperas , l:iun
novan talenlOIl , kill ekparolas unue en il-' propaganda
gazeto. Sajnas al ni ne m alulile , se de tcmpo al tempo
(kvaronj url') ni raportos pri la lileraturaj 'eventoj de la
Espa gazetaro al nia legantaro, kiu estas certe la plej
kllmpelentu literatura publiko en Espujo. Kompreneble
ni ne preterlasas ankau lingvajn rimarkojn , se ili sajnos
n ecesaj. KelHoje ankar. pritraktinda vidpunkto de iu
recenzo donos tem on al l:i tiu raporto.
AnkaLI al la verkisloj estos simpati a la nova rubriko ,
mi esperas. La espista verkisto ofte es tas ~imila al preleganto , kiu purolas en la mikrofon on : la mikrofono ne
peras la placon aft malplacon de l' auskul~antoj , ankau
al la voco de ľ espista verkisto ofte neniu respondas.
Ke tio efikas paralize, ke la verkisto bezon'\S la eh')ll, l:u
simpatiantan , cu kritikeman (tiu ci lasta ofte alporlas pIi
sanan rezulton) , tion ciu r ekonas, kiun la Muzo kutimas
honori pel' sia vizito. Nia rubriko arnbiciul' igi perceptellla eho de ciu espista talento, kiu eklurnas SUl' la Espa
fjrmamento.
Tia esploranta obser vado estas agrabla okupo por la
kritikisto. Cíu kritikisto f1 egas en la fundo de Sla· k,01'O Ja
csperon, ke foje li malkovros unue genian novan verkiston
a lt poeton ... Kaj mi kontesas, ke la sama e3pero instigis
min akcepti la faskon de tiu l:í kvaronjara raportado ...
ESPERANTO (UEA) noye mbw , decembro) . Interesa
raporto pri vizito al Gandhi. - Kuraga kritiko de Stroele pri la Nekl'usov-traduko de Eugeno Onegin. Mi plene
konsentas la vidpunkton de la recenzislo: »Por transigi
al alia lingvo , idee kaj forml' , tian arlajon , estus necese
posedi la gen ion de ľ autoro, kaj ec tiam refari en lingvo
kUll tute malsluna strukturo , alian l:efverkon. « Tule prave!
Sed mi n e povas pravigi la pesimismon de s-ro Stroele
rilate al la eblo de perfekta Espa traduko de liu ci
Pu~kina ccfverko. Oni nul' legu en la Eterna Bukedo de
Kalocsay la létcron de l'atjana, por ke oni povu konvin- '
ki~i pri la eblo de traduko egalranga al la originalo. Du lerte tradukitaj Goethe-epigramoj reprezentas la poezion. La tradukinto : Franz Doring. Ni vidu unu el IIi:

taga gro.teska terno rakontita 'per fa:cila, amuza stilo . ..cKun in.teresigo oni legas 1a rutinajn recerizojfi de Max
Bl~tin , .L. K. , pre.cipe li3. detala analizo. pri la . L~gvo
Stilo ' Fórmo de Kalocsay ~stas tre atentmda. - Ml ne
scias , kill eltrovis la »sensupersignajn tekstojn «, sed estas
certe, ke liu ci nova .lnanio (cu vere nova?) estas la
plej kurioza , la plej ridinda io, kio iam aperis SUl' la
pagdj (Je Esperanto-ga'zetoj. Cu oni hontas la supersignojn ? (Sed l:u aliaj lingvoj , kiel ekzemple la nanca, au
la ceha ne havas samajn au similajn supersignojn?) Fine
ni vidos teksfojn sen la plurnombra j , au sen la n de la
akuzativo. La japanoj aperigos tekstojn . sen la litero. L
cin oj sen r , finnoj sen h, d, t, g. Fine čiu . forlasos el la
lingvo, kio ne konvenos al lia persona gusto! Kara cefredaktoro Jung! mi estas cel'ta, ke vi eltrovos pii spritajn
amuzilojn pOl' kelkaj plenkreskintaj sucinfanoj !
IUVJSTA ITALIANA DI ESPERANTO (oktobro,
novernbl'O , 'decembro) . Tíu ci lerta propagand-gazeto aperigas 1a plej gr!lvan eventon de ľ Espa poezio: de numero
al nume~o . gi .' publikigas , ~a Dante-tradukon. de Kaldesa)'.
·Celere la Rlvlsta ne aperaj; de la unua de Januaro. Gm
anslatauos la dusemajna »L ' e3peranto «.
POLA ESPERAŇTISTO . (novembro, decembro). Gi
malavare '. donas lokon ' pOt literaturaloj. Gi faras viglan
propagand on por la Espa libro. Pleje impresis min .qu
l:apltl'Oj el »Arihelli «, simbola poemo de Juljusz Stowacki
en la traduko de Lena.
ESPEHANTO PRAKTIKO (oktobro, novembro:decembro.) De januaro gi l:esis kiel aparta gazelo kaj faildigis
en la Germanán Esperan{i~ton. Gi enhavas tekstojn precipe pOl' perfektigo de komencantoj. Kun laiído estu
mencÍata , skizeto de ReQ~I1Jl Robinson: La narClSlsmo.
La unuaktajo de H. Boucon: Esperanto en la Kastelo ,
.'
ne tre pl~čis al mi.
GERM:ANA ESPERANTISTO (novembro, decembro).
Kari Minor, en sia r~cenzo pá la Rimportretoj de Kalocsay, riJjJarkis'· cn la l!bto nur la fotojn !
INTERNACIA PEDAGOGU REVUO (oktobro-deccmbro) . Interesaj arfi~?loj por fakuloj.
SYE~SKA ' :E1SPmuNTO 1'I'nNINGEN (novembrf),
decembrof. liu ci ''le~te redaktita, bele presita gazeto ' enhavas ne~ion polC litel atúramantoj , sed entuziasme propagandas Ipor lil Espaj ibro.
AMERIK-A " ESP~RANTISTO (novembro-decembro).
Bela ekst~rajo, bonega~ papero, tekstoj por komencantoj.
.
"
LA SUDA l(RUeO (noyembro). Leginda kritiko de
Robo pri la »Tridek jarojn en la ora nordo «.
FLANDHA ' ;ESPERANTISTO (novembro). · K vankanl
l1e tre valoras, tamen legiPdas la novelo de la bulgara N.
Teodorův-Fol: Patologia :oka~o, tradukis H. Krestanof,
BELGA ESPERANTISTO (novembro). Detala lih1'okatalogo, iom sprfacaj recenzoj.
''';

Sado.
. Ec se heroo mem kontenias,
Liganon t:imell li '!lspiras ;
Kaj se venkito 'trl' prudentas,
.(
Li kun v~nkinto t.uj konspiras.
I

La decem bra numer~ en·havas brilan tradukon de Kalocsay :
proíunde mclankolian poem on de la granda 'rumana
poeto, Mihail l?min escu., - Komika l'akonto de Rabelais:
La safoj ell mal'on , en la verva interpr(lto 'de Edmond
Pl'ivat tre amuzas la leganton.
.

. . HEROLp~ ~~ E~PEnA . ,TO (novem~ro , ď.eceLl~b~·ď): .
Cer tu 13 plej Slgrufa hteraturaJo , klU apel'ls· dum tiuJ CI
m onatoj SUl" la p <fgoj :de Heroldo, estas la novelo de la
flandra . v.erk:ist.o . ReiuiOnd Stijns: Lia 'lilo, en la senl'iprol:a 1:.raduko' de Jan.. van ' Sch'oor. Bone viditaj, tr1\:lie
penf:ritaj . figuroJ,simpla, seu esprimforta ling;vo di.stingas
'Ja novelon , kiu teulas ''' pri maljup.i~inta , iom trinkeOla
muzikisto, kies filo fal'igis faui'a muzikestro de la· duko
de Saksujo. ~ F. Cesarini' ,skribis ·inter.esaD aitikolon .pá .
la historia : kaj li!eratma 1'010. de la nobla ,korpoP.1\rto : la~
nazo. - Impresan Epitodon de M. Speklor tradúkis el
la juda lingvo S. Guterman. - La éina hundeto de E.
W. Hartn'l.fmn (tradukita de Heinrich Fahnl) estas nealu-

LA. MOvADO (deceri1hro). La francoj scias spicí
per spritajoj cl: propagandajn tekstojn kaj informojn!
OOMOTO
INTERNACIA (decembro, janual'o) ,
OOMOTO (oktobro) . ni enhavas artikolojn , kiuj povas
intf'l'esi la simpatiantojn de la · Oomoto-movado. Ni notu
la poérneton de Simon . Frant:!! : La homo estas larego' de
la mondo I ~
•
.
LA JUNABATALAN'{O (novembro):. Ahikolopri '
-.
.
SIWLTÁ BULTENO(decembro). · Cu 1a ' ~tikolantoj
de tiul:i simpatiagazeteto 'ne intencas lerni lá. gustan
uzon de ľ akuzativo? ' l
.~,'

Dd toje.vski.

Pri hliaj revuoj kaj
RevuQ, .. -,

.sekva

}

,

kaj de LÍe en la tombokavon muntit~l de plena angín
Komforto: La .morto apartenás 'en la vivon, gi estas vi,,funkcio - gi ne havas patoson, kiel anbu Ia vivo ne
havas. AnkaiI la l'eve,kigo por la trumpeLo de- la Lasta.J ugo
eslos cerle komforta, senpalosa strecigo . , . Kiom mi nun
salus lin demandi : »Diru , vi , kiu jam scias , la morto
do cslas vere nul' iom da kokidviamio , giaso da madeiro-vino , kaj poste la cla neccso, kiu la kOl'pon, irantan '
,,1 la elerna neniigo, ankoraií foje pelas cl la lilo. posle
iOIll da murmuro, cta dormo, ela vekigo kaj rce dormo,
cl kiu ne. estas vekigo piu? Diru, Lytto:l Strachey, morlinlo de la Hieraií, cu ankall ,vi.a propra ;uorto eslas same
Lia komiko-tragika, senpatosa, ordinara "ivfunkcio , ki"
estis la antau-cent-jara mOl'to cle Gibbon? «

-

OBSERUU
LYTTON ST~tAClmY t
Anlaú ne longe mi legi,; la gerruanan tradukon dl'
liOl cseolibro : Geist u.nd A benleu.er, cn kiu li donas cn
tiom pl'ofunda; tamen entiom facila mikso la historiojn
de la tera pilgrimvojo kaj spirita aventuro de Voltairc ,
Shakespeare, Stendhal , Gibbon , Macaulay kaj Carlylc
- kaj Dun mi legas l~ konsternan sciigon, ke li mortis.
La plej aminda kaj Duntempe eble plej saga kritikisto de
Eiíropo. Mi ne legis libron nunLempe kun pIi granda
guo, ol lian ; mi kvazau enviis de mi ciun jam legit3Jl
pagon, mi sparis ilin, por ke restu el ili ankau por la
venonta tago, por posta tempo, kiel eble longe. Kaj
Dun, enpensigante pri li , mi rememoras ]a Gibbon-arlikolon, en !cin la ~orton de la granda historiisto jene priskribas Strachey kun emocia ironio :
"La maljuneco proksimigis, Gibbon trogra5igis,
ekhavis podagron, kutimigis al l a komforto de sia
l~ausanne-a viilo. La franca revolucio furiozis cn
tiuj regionoj , kiujn, se Ji volis vojagi, li devis travojagi. Li tamen ne hezitis, Per sia velura kaleso Ji evitis
la batal3Jltajn tacmentojn kaj atingis Anglujon en
bona sano. La stranga, eta, ronda figuro veturis al
Bath kun granda 'a nima felito : la vojago havas tiel
agrablan kaj fresigan miksajon de la komforto ka:i
movigo, ke, se gi ne estus tiom lllulLekosta amuzo, ' li
volonte 'vojagadus ciujare kelkajn mejlojn , precipe
en Anglujo., . « Gibbon vizitis en Bath sian duonpatrinon , tre maljunan sinjorinon, !ci u lin adoras super
cio. Dek tagojn · konstanLege ili es tas kune kaj en
dolc,a duopo po tago dek horojn li babilas kun si.
Poste li' veturas al Athor, al lordo Spencer, kun kiu
li pasigas fe]jcan matenon en la studado de antikvaj
presajoj. Poste' ree al Londono, kie lin atingas ia
maJbonfílrteto. Ne dangera, eta Svelajo' sur Ia malsúpra korpo, kiu estas tiom karakteriza .insouciance
de la sagulo kaj scienculo de la 18-a cent jaro', gi
malLrankvilige svelis prb nezorgo, bezonis kuracon .
. - ne restis alio, oni devis lin operacii. La operacio
snkcesis, sajnis , ne estas dangero: »Kaj ankora-ú
foje, laste, okazis, ke Mr. Gibbon mangas eksterdome,
ánkoraií foje, laste, oni povis lin vidi , kiel kun sia
klllima maniero 11' babilas kaj amuzas la societon ,
kun levita montrofingro dum parolo, por ke post
ciu bonsukeesa rimarko li batu sur sian tabaknjon.
Sed la malsano denove !flakas lin - ho, nenio, ne
estas serioza aJero ! La . granda homo kusigis en
liton ~aj pensadis pri' tio, kiom li povos an.k oraú
vivi ·- l~ es!is·. kvindek ses jara - , li povas vivi cerle
dek" de.kdu , eble dudek jarojn. Li mangis kokidon,
trinkis tú glasojn da madeira-vino. Tamen estas ja
bera la vivo - »Je suis plus adroit« - mi jam ec
ne estas tiom sen,pova - li diras kun sia sxanga rideto. ~l la franca lakeo, kiam la deviga neceso de ľ
momento lin pen-irigas el la lito, poste lidenove
rekuslgis en la liton. Ion sensencan Ji murmuradis
- antau sin, bons s~, inter la kusenojn, ekdotmis denOV8, poste 'per,dis sian konscion - ' per- e!erne. «
.
c"
Do,lau Ia s~é~ ' Str'acney: la morfo . de ' lagranda
Gibbonestasnur ,transiro de la komforta 'veturaka1eso
~ ';" fapidapta
la~ ~lata ~ a'n9.Ia vójo,al ~omfofta " klrtllta].~~

Se Strachey n e ,,01a5 kontl'aLldiri la verkon de sía
LuLa vivo , li devas respondi pel' tomba jes Ia delll andon ,
ke jes, ' jes jaJ li konsideras ankau sian pl'opran l1Iorton
LieI gaj-malgaja epizodo, kiel tiun de Gibbon, kiel antau
si kaj post si la morton de IDult.e multaj l1Iilionoj da
homoj.
Car vere , la fundamento de la mondrigardo de Strachey estas, ke cia homa grandeco, kiun inter niaj samaguloj eble li komprenis pleje , kaj cia homa beleco, prÍ
kiu plezuri neniu poyis tiom, kiom li , cia pasio kaj sufero, kies valoron li mezuris plej akurata inter ciuj , cio,
kion la vivo produkLas , es tas nul' bobelo ~vebanta snr la!
slIl'faco de ľ , ekzisto . , ,cio admirinde abolllena kaj cio
respektinde 1lI0rala, digno kaj vulgaro, genio kaj s~ lIlto ,
bono kaj malico, estas nul' pasemaj simptomoj, kiujn,
ec se ili es tas tiom eue geniaj poetoj au scienculoj, eI'
poezio kaj krit.iko, ega'j'e - - atenlas nul' la ri::;ill'do de ef~
emei-a horoo,
Jen la deveno de la ironio de liaj libroj , cu li rigardu Shakespeare, ~u Voltaire. Sed, kiel en la supra
ci taj o nr vidis, lia milda moko, lia ironio , ne signi'fas cinikan superemon. Kiu , konanle la grandecon , tamen tiel
lravidas gin , tiu povas esti nur ironia. Kaj LytLon Strachey estis tia el la plej bonaj, Tamen, lia soIida ver-amo
ne lasis , ke sian ironion li perdu en Wilde-a paradoksa
ludo - ke li Stihl nur la brilau polvon de ]' moko cn la
blindigitajn okulojn de siaj legantoj, kiel Shaw -- , Ite li
pl'uy,u nul' por la pruvo kaj ke li refutu. nur pór la refuto, kiel la senfrukta sagaculo de ľ logiko , Cltestcl'ton.
tl
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Pi~59 '

(Deformado . kaj konsll'uado)
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Lia ironio estas nura malgaja humilo, llumilo antaií. la
reálo,. k~es postsignojn tra la animo de la plej grandaj
homoJ II sekvas kun netrompebla certeco - kaj malgajo
pro ]a diserito dé 1a rekonitaj plej valoraj formoj de l'
realo.
,Karlo Bodá
KILOi\lETRADO.
(la moderna arto)
: La estHnteco eslas pIi komplika ol la estinteco. La
hodlaúo pIi ol la hierauo. Oi es tas kiel gel.ateno, aCI
'/údrargo, oft.e kiel longa makarono, kiun 00.1 ne scias
~end!fekte engluti. Ne cíuj , estas majstroj , ne cíu;; Jtlllo]La provo : klasjfjki Ja modernan <Jrton estas ma/faciJa ,
sa me kiel klasifiki la Esperantan Pilneu ropon . Facile
palpe~]a , IlI iJI~'acjle ~ap.tebla.
"
1Rmen. Hl klaslÍlko estas nece,,), kvankam. kompreneble, cia' klasjfiko pova s haví nur r elativan , pragmatikan
pravon, Detala klasJfiko, pro la multeco de la di ff:ktoj ,
bezonus celere multajn, multajn p a~ojn , minilTlume centpa~an oficialan protokolon ,
Tam en , helpe de analiza mikroskopo kaj la daltonismo de l' sintezo , oni povas malkovri la komunan kusejon de ľ moderna arto. La sagon (mikros~opon kaj d alt~
onismon) mi cerpos por ci tiu improvizita arlikoleto el
diversaj verkoj de miu kolego Jan Brzekowski , specialisto
pri ismoj.
La pl ej ~enerala k1asifiko laií kronologia progreso
estas la jena :
J go8- 11)! 8 : kubismo ;
1920-- 1926 : dadaismo ;
1926: la t empo de krisla1igo d'e cer taj valoroj.
La apero de Ja novilj movadoj (ismbj ) en Ia artu
elvokis komence reagon kontraií la tradicio. El tio rezultis
]a opinio, ke la nova arlo neas la pasintecon kaj forstrekas
ec tion, kio estas n ediskuteble valora. Tiu opinio ne gustas.
Kiel la pasinta ar to rezultis el antaií~ epokoj, same ankaú
Ja DOVU rezullas el evolúo. Sed gi turnis sin for de la
grcka arto, kiu sola gis tlu t empo e3tis r emacat a cn Europo. Cia melarrnorfozo bazigas SUl' aliaj 'artoj : S Ul' 1a
egipta, asiria, negra ktp. ,
Ktomc, n~ ne fo~gesu , gravan rolo? l?:ďis l~ progreso
de la fotograflO. 'La fotograIaparato atmgls la ldealon ,de
nalutfideleco. La celo de la estetika agemo ne povis esti
gia irnito. '];n la pentrarto do oni ]wmencis serci aliajn
v,ilorojn , ol la kiel, eble 'plej fidela simileco al la fi~urita
objekto.' Oni klopodis reliefigi ' la plastikajn valoroJn de
I objekto pel' intenca deformado , Oni trovis multajn ekzemplojn cn la primitiva arto (negra kaj azteka) kaj en la
ka.rikati.Jro. Tio ci estas karakteriza pOl' la ekspresionismo,
postkubistaj skoloj ~aj ce pOJ; la dadaismo, Dank' al la
Jllultaj 'eblaj kombinoj . la defm'ma pentrado produkti~
sc nliql ~ n gamon dcfor,moj, kies· eksterordinRra rico estas
'
ankorall min prilab6rata kaj esplo'l'ata.
J en ln distingebJaj elapoj de la d,eforma pentrarto :
l mpresion. ism.o :qekomponado de sunradio , ,deIorrnRdo de la koloro.
,
CezlInismQ.' ,nomo donit.a al la skolo ·de . Ce~anne .:
ddormado -de perspektivo, re3uma simpligo de linioj kaj
koloroj.
"
Kubism.o: deformado devolumeno.
El.:spresionismo: troa defouna, ~ceptado de formo
kaj linio, reSllma densigo d e la naturfenonwnoj. _
Dadaismu: enkonduko · de la plasp,ka) 'valoroj de
dé:ťormadO~Il la kamp~n de T, ~fl:telekt?~aJ ':'p sik?.
Surreahsmo.' da:ltrlgo de I dadalsmo, ,in,spu:lta de .
. ,"
sim bolismo kaj neoplastikismo. ,
Cluj ci ismoj p]i-malpli d,eformas ; la naturon, defor mas 'r.!:in int~n ce,poT akcenlialiajn va1m:ojn : : anstatail
observááo Ia abstraktr:don, anstatalí .. objektiva prezento la
plej subjektiv,an esprimon. dinamikll;ll , elekton, permrtan
.strecon , forrneksplodon , kaj krome; a:rrst3.ťaíl Ia neligiteco
skemigan ligitec()'j}.

RfCfHzn
Ciujn librojn, ricevitajn en du ekzem.pleroj, ,ni recenzas, Unuope ricevilajn lib'r o/n ni nur mencias. ~ La
recenzoj espriinas nul' la opinion de la rece/lúnfo /coj ne
tiun de Za redakcio, Pro tio Za l'edalwio tre ?Jolonte '
publikigas inlensajn /wnll'auopiniojn, ko~cernantajn i'ljn
ap:,rinlajn recenzojn. ' - La libroj, ci tíc menc/at!!j kaj
rcc:n zalaj, eslas haveblaj ce Za librofako d ~ nia ddonejo.
LA STRANGA BUTlKO: Originala PQemaro de
Raymond Schwartz, kun inultaj ilustrajoj de Raymond
Lava!. Formato 15.5X II.5cm, 128 pa~a. Kun ' dukolora
kovrilo. Eldonli de la autoro, Oenerala déporíejo: Esperantista Centra Librejo Paris 6-a" I I rue de Sevres. Prezo
fr, fr. 12+ 30 0/0.
En la Plena Vortaro oni metis Ďeologismon , kiil
sajnis al mi pIi necesa '01 multaj , la vorton 'hum,uro', kun
signifo 'originala kaj milda gajameco, speco de serco,
precipe ce la anglaj áutoroj, lau kiu la verkišto elínetus
serioze kaj science satit:,a jn burleskajojn.
Nu, sen akcepti p]ene la difinon , mi konsentas, ke
al multaj anglajverkistpj apartenas la tahinto : yerki li brojn, kiuj elvokas rida.dop , kelkfoje konvulsian ridadon,
per burlesko kaj ankáií per satiro : .sed mi ciam pensis,
ke speciale SUl' la kaRl.po ,de satira humuro estas dotítaj
multe da 'francaj verkistoj ; kajcerte delikatanironionde
plej ridiga speco oni trov'as ne nur en 1ibroJ de la 'majstroj , ekz, Anatole France, sed ankau en la noveloj . de la
sel~1ajnaj . gazetoj , k~j en ~a ~a~ieteoj .de ]a piovincajf~ari
caJ urboJ . (En Panzo ml vldlS preclpe nur spektakloJn. )
Kaj ciam mi gojis, ~e en nia kulturo de Esperanto
ni posedas verkislon prezentantan al ni humuron de plej
alta kvalito , kiu , cu prave aií malprave mi kredas ~in
esence latinida , estas ege ,neces'a por kulturointernacia.
Tiel ankati mi gojas nun, ke la nova poem~ro de Ray:
mond Schwarlz ankoraJi ptavi~as min 'en mia admiro kaj
d~nkemo al li, ~eg.anté ~in , ml ricevis .n~ n?x: la feli~econ
klUn donas al mJ ba sahra :humuro kaj ha saJne neelccrpebla provizo de sercoj, sed la senton dé mensa kontento,
de mensa 1;lOnstato , kiun , de tempo ,al tempo, :kapablas
doni al ni. verko, kiu sajnas atingi perfektecon en sia
sfe:l'o.
'
Mi ne volus pretendi, ke ciuj poernoj havas sarne altan kvaliton. Efektive, 'kelkaj el ili apenaň indis 1a represon ' el diversaj gazetoj : Sed tiuj kelkaj Deniel povas
Ek~istas tamen ália,. ' uedeforma tendeco: tendenco,
ki.u konstr';las. <?i ~sp~,?r~s 'la .es~ncajn; nes~ge~lajÍl , for~~
?Jn d~ c;>bJektoJ e~ .1Iia] ' pleJ ~l~pl~l ap~n~oJ . lo~ p,?sť
10m tlU] geoméh'la] elementoJ CéSlS est! ngardataJ klel
geometriaj ekvivalentoj de l' objektoj : ili fari~is a~ton- '
omaj elementoj de la , kon ~truado. La geomett:ia dl?form- .
ádo de 1a gitaro ce ~icás~o fari~as plas~ika.l.ox:m~, ekzist~
anm sendepcnde de 1 ob]ekto, de kle ~1 ongmls. Per anal~
izo kaj dekomponadv oni sukcesis krei plastikajn ko~str,u- ,
ojn enabstraktaj formoj. '
, '
.' : " . .
Post kubismo krei~is ; aliaj ' ismoj, kiuj ankorau pIi
a.kcelis la ide-bn pri la 1wostruadQ de , la ~t. n: ilistra:ktáj
clementoj. Jen Íii ': purismo, superregismo (~uprematis- .
nio), neopl<lsfikismo: 'Kaj fine ''Ohi j-imai-kasankau pli- '
proksimigon al lanaturobservado, sed kun-la utj]jgo. de la
gisnumij kOJ;lkeroj ; , ci tiun,direkton,pro . ~iajsever,e
komponaj klopoooj oni nomas neolflas~kismo.!íaj ni
dévas mencii la L:itel'aruran ' simbólismoTl: .en.la ,,.a:rto.j'
",
Ne neceSas' a ldoni, ke ' činj :. eitendencoj, lá défomUi '
kaj konstru:a kajla literatura simbolismQ :'o'fterenkonti~
kaj mter;miksitas:"" ' "
"
.
S . . . Greilki:l1rip. ~

lorpr-enL1a valo,r on de la cetel'aj, lnter miaj preferoj mi
ménciu ke]kajn: la poemo Orahgo m"ontras tiun terecan
fantaziemon, kiu ,nyis min 'multfoje, en la yerkoj de
S,obwart~; Sibilla Vrako/as enhavas, ep -seroa formo , tÍom
da histori-o, el" la movado, kiom povus enteni tuta ca pitro
de doktoro ~ Priyat, Lament{ldo rave pikas la tendencon
de multaj" verkist ój , al enkonduko de literaturemaj n eologism.ój , La.il ~ V idpunfcto de Heliko estas sciencesenbaza,
tiel om irifol'mas mm , sed literature ege amuza, Pri Som ao enhavas parodion de bona kvalito. Ciuj poemoj, scncscepte, pruvas ke la aiítoro havas m ajstran kll pablon
jongli kaj Indi peI~ nia lingvo, kaj ec nul' de tiu lingva
vidpunkto' la I~gado de lia nova verko e3tas preskaií devo
de ciu maturmensa Esperantisto.
Intence mi devas diri : maturmensa. Multo cl liu
ci verko ne taugas por tiuj , kjuj guas ankoraií ]a rC1'ojn
. de mensa juneco ; sed .la legantoj de »Literatura Mondo «
supozeble estas maturmensuloj , kaj , leginte la verkon ,
SC10S taúge pruntedoni gin al siaj amikoj kaj amikinoj
laií ]a etik'j de sia medieto.
,
P ersone , mi dankus pro la n ovu libro ; ne nur pro
la plezuro kiun gi oonis al mi, sed pro gia valoro por nia
' kulturo. Mi kredas . ke la hUTIluro estas esen ca afero en
1a vi\'o, tiom n ecesa, kiom la sercado de belo, kaj kill
konsentas kUll mi , tiu rupidos uceti la novan verkon 'de
Schwartz , kaj vicigi gin inter niaj plej bon aj verkoj dt.'
belliteraluro.
J(. R. C. Sturmcr.
K. KALOCSA Y: ETERNA BUKEDO. 260 tra
,dukitaj poemoj el 2? lingvoj kaj de I I I alitoroj. 35'1
pg. 20X I3.5 cm. SUl' peza holanda senligna paperu, en
arta duonled a bindo. EJdonis: Litera.tura !\londo , Buclapest. Prezo kun afranko dolaroj 2.{, 2 .
Oni jus sufice diskutis en tiu ci revl1 0 pri la kOIBpara valoro de tradukoj a(1 originalajoj en Esp-o, luj
konsideras, ke nia lingvo estas ankorau juna, ke ~i
bezonas' esli prilaborita k fl eksebligita ,per konsciencaj tradukoj de altstiJajverkoj : nul' tiaj e'n treprenoj povas li\'eri al nÍa lingl'O la necesan stokon da vorLoj k parolturnoj, ricigi nian literaturon. per la gusta esprimo de
delikataj aii sublimaj pensoj : pruve ili montras la e3encan
rolon, kiun ludis en franea lingvo la 'traduko de Plularko
fare de Amyot, en la germana tiu de la Biblio fare de
Luther; i!.i akcentas, ke Zamerihof mem indikis la vojon ,
zorgantc pri la traduko de muitaj divérslingvaj cefverkoj.
k precipe fajlante tiun admirindan »Biblion «, kiu devas
~sti la man]ibro deciu esp-a v'~rkisto.
Kontraiie aliaj opinias, ke sen rekta verkado Esp-o
ne povas akid la Iialurecon, la vervon, ,la s tiJlibere~on de
la naciaj . lingvpj '; pIi bone estas posedi mezhalitaj n
'verkojn, k.iuj Jclare, pruvas la vivantecon de' la lingvo, oj
tradukojn de ebleperfektaj originaloj , sed ' kiuj estos
" , lIiam frexpdaj al gia spirito ,
Ne granda mia glaso, sed g:.a30n roian mi mas !
'S,ajnas al mi , ke. tro absolute elroetita, ciu el tiuj du Jezoj
estas falsa, k~ kiel Mte , iliaj aiHoroj pravas pri tio, kion
ili asedas, k malpravas pri ' tio, kion ili neas. Certe la
. unua -zorgo de Ia unuaj e3p-istoj e3ti3 provizi siap literaturon ,ret pF kompleta kotekto de tradukitaj eefverkoj
k ni ciuj konfesos, "Ke riun tiu kolekto estas ankorau tre
inankba:va, ei:, ke partoj de gi estas preskaíí senvaloraj k
" postulas' reverkigon. Nia devo estas do sekvi la ekzemplOJ~
. <de ~il ,MiJ.jslro,. k daurigi ti?D " E~can k~?keron al álilandaJ
;hela~oJ,~ed ,111 .ne ' devas f~.r.se~ , . ke bu 'laboro ne,:' havas
. e~ Sl ~em slan cel,on , ke tl .Il~llas ~ur P,or prepal'1. vort-. 'oJn, shlon, modeloJn al la ol'1gmaluJ verklstoJ , ke Dl devas
, ., kU1;ali:igi tiujll -- se nurili havas ian talenton - , kiuj .
>1 Jam'(le n.uil' ne timas provi tiungravaD ,taskon : krei rekte,
·' en. 'Esp~o -'heIetrajll Yé~k.ojn. ~e. en .~~ta~nilita : 'epoko
~ estis tronue por ~pen, ke tmJ ol'1gmal,'úJ.a] penol havos
;aonsiderindan irukton, nun Ia normalá' k '{ekunda "evoluo
, ~e la Iingvo obligas!a, ~ancoj~):P?r efe~!i;yigi, tiuj~re\'Ojn.
;,,; , .Jell. :,ékzemplo~lr1Dda : Má:n:~as mJ~penson ; Je monm3l!. kiella lrezóroj akiritaj per trádUJlado POVaB esti
' tUataj p~r 1a origmala verkado, Antii.ň .:- kelkaj )Iemajnoj
~~.

.
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aperis Ía »Streéita Kordo « de Kaio'csay, Íaň mia oplnlo
la plej beJa, la plej korprena, la plej majstra poemaro
en nia lingvo. ~\. )us elpresi~is de }a sa?'\a aiít~r? ~ Eterna
Bukedo «, poezlaJ peoo] de I I I autora] ,' tradukitaJ e1 22 ,
ling\'oj. Nu, kiam mi unuafoj e legis »Strecita Kordo «,
kvankam pluraj el tieaj poemoj estis j am de mi konalaj,
mi miris antaLI la neatendileco de tiel perfekta k tiel
subita poezi-miraklo. Sed la eksplikon mi trovis en la dua
libro : nur per konstanta k humila laboro de lradukisto
akiris al si Kalocsay tiel n ervan verson , tiel strecan
lingvon, liel lerlan rimuzon. Cer:e la rjco de ľ met.aforoj ,
]a delikato de ' l' pensoj estas pure liaj , sed la sciplen an
rnanieron , kiel li esprimas ilin , li suldas al la longa k
pacienca ekzercado super malfacilaj fremdaj tekstoj .
Vnu el la plej nmarkindaj akiroj , kiujn li far is en
tiu kampo , es tas la larga, fortefekta ritmo de la aleksandro ; li estas la unua, kiu uzis tinn belan verson en
gravt.emaj poemoj. kiel la sonelo pri la modo (le Th.
Cart :
En la okuloj tremas funebra lar;'nobrilo ...
De la fr<lnea k pola literaturoj li pruntis gin, k donis
al gi en Esp-o venn civitrajton. Estas j a interese sehi
la etapojn de Ull prunlo. Komenee, li observis severe la
jambecon en la dua hemistiko, k tio Lrudis al li foje
dolorajri inveniojn , kiel en tiuj versoj :
Si min komprenas plen e -, ci diafana koro ,
. Ve ! sole por si cesis prob ll'm" esti fa tala ...
Sed poste li rekonis , ke oni povas allasi la horjambon
(-00-) lid bone en la komeneo de la dua hemistiko, kiel
rle la unua . K nia poez io posedas tiel ve rsún sufi ce fleksebJ an , kun tiuj kvar formoj :
(reg ula)
Al mal" alia, blua, de briloj radiala .. .
(komence horjamba) Diru, cu via kol'O ne tiras for, Agatu .. .
(meze horjam ba) Ne estas servi, tino, kun post di r ' tiela .. .
(du ťoj e horjamba) Fari valoran verkon, plenan de tim
kaj carmo , .
Uni povus teorie trovi kvinan per Ia uzo de la stllmblo
CTI la dua bemistiko, sed tíun licencon Kalocsay evitis cn
liu ci libro. Verson , kiu tekstis unue:
'

,

Staru'Slao- Grabowski

.

(Negeomctria - kon "lruad o).

Post A;poj glitadan taj tra l' amara ondar' , ..
li korektis poste per :
Post Aip' glitanta tra la amara abismar ' ...
Sed mi opinias tiuo sevel'ccon tl'oa: la stumblo Cll l~
aleksandro 'placas al !U i. se ~i ne e3las tro ofla ; ne rnalph
ol cn la dcksiJ abo.
Ci tiun vcrsoo li traduka s per kvinjam bo , ~lIn meza .
lokvaria "Cťzuro , p errnesa~tc al si k?mencan. horprnh nn k
finan stumbJo n, lall la tn sekvanta) skemo) :
(régula)
Ce la cnil" kaj kulpojn ckzamen~s . . .
(horjambil)
Kiam al la ruino ili venis ...
(stumbl a)
Kaj kiel sturnoj en temp' de mal\'armo ..
Pe~ tiuj uu b.<,r.rnor.lic kon~truitaj .verooj.k per la ~orl1lal.a
seno de la kllhma) verso] , konslstanta). nul' .el Jamb~J ,
trokeoj all amfibra koj, Kalocsay tradukls pIc) dlversa)?
poemoj n lail plej diversaj tek~i~oj , p e ~ante konserv I.:
krom ~eneo k rimo; ankai" la ongmal an ~ltmon. Pres~a~
ciam li slIkcesis. dank' al sia lerteco, al sla kono de ClU)
ebl ecoj de nia lingvo, al sia ai:ídaca lIZO de po.eziaj konciz~
igoj k neologislI1oj . ( I) Mirinda estas lin fldeleco.
Ml
prenos nul' unu ekzemp lon. car ~i sajnas al 1111 karakler iza. Bone konala eslas la lido de Heine:
Ein Fichtenb:lurn sleht einsam
lm Norden auf kahler Ifi)h.
11m schl1ifert; mil weisser Deck e
UmhijJlen ihn Eis unci Schnee.
E1' trauml von einer Palme.
Die , fem iITI Morsenlancl ,
Einsam und schwelgend trauerl
Auf brennen der Felsenw ;md .
De tíu mallong a seel senlplen a poemo lilI konis j:llll tri
traduko jn: jen tiu de Zamenh of:
Ell nord' unu pino en solo
Dormet as SUl' nuda altajo;
Glacia kaj ne~a tavolo
Óin kovras per tomba tolajo.

Jen kelka plibonigo. La traduki nto konservis .!a vil'ujn
rimojn en la dua ' .st.rofo . . se~ ne en la unu.a:. .~I~Il ce:ere
li ril1las per prokslm umo) : 110la devU3 kvabhk l ~a abIGn:
ne Ja 1'I1onton (et: SUl' IZOla monto ..povas .stan ·!Unlt.a)
abioj ) ; mo/a eslas n eelvokiva k ne\l'tda »kello ', ,,. La nt"
mon de l' origina~o li aliformi gis, .hngante h val'lan. kadencon p~r severe pmba sknn?o. !tltate .la . seo~o?, II fo~
lasis ('u la dua strofo ln "Ems<lnJ « pn klU II .Jam far~s
konlrai'1~('n co o en la unua. Mi ne parolas prJ
nuunco) ,
kiel hl t.ro reliefigi ta altlCDiga s, aLl la negusta uzo de la
artikuln en pl"i la palmo.
.
La tria Iraduko estas de Zanorll (S ro -PiJJath)
Pinarbo staras sola
Eo n 01'(.1 o , SUl' nuda altaj'.
Ci dormas ; el neg ' kaj glacio
Oin kov ras blanka litaj'.
Songadas gi pri palmo
Oemant a en orient' , .
Soleca, SUl' arda deklivo ,
En maldolcega sí l enť.
Ů i est.us nete supem al la antat1aj, k pii .ekzakta. pri l'i!mo

k rimoj ; sed gi konsel'vas la Zamenh ofan adaslsmon,lOm
mildigit an, vere, per la sameco de la apog~onsonanto.
Koncern e la SellCOTl, lítaJo estas malmul te poeZla, gemanta
estas malpli gusta ol sopira au funebra ; l~ autoro.~on~
!!ervas felice !a ripeton sola-~oleca, sed, klella ali.aJ , II
inversias la du lastajn verso)n, rompan te la debkata n
s.jmetTion inler la du strofoj.
]( mm , jen la , traduko de Kalocsay :
Pinarbo staras norde
SUl' kalva monť, en sol'.
Oi dormas (1); glacio, nego
Gin kovras per blanka tol'.

(ii son~as , ke palmo gracia,

En unn dezerl' orienta,

Eteme pri lando alia
Malgaje sopiras silenta.

Oi eslas, laú la kutimo de Zamenh of, pii adapto ol tradI.Iko. La jamb-an apestan ritmon de Jleine li anstatauigas
pel' al1l.fi~raka; li rimas ~iujn ~er30j~, dUl~ en :la ofl.gmalo rllTIJgas nul' la para) ; k ho del'lgas lin UZl adaslsmon (altajo- tolajo). Li ne observas la alternon de iuaj k
viraj finajoj. Pri la senco, li ne redonas la rip~tf)n de
• Einsam <i , kiu est.as la kerna vorto k la esenca ld.e ode
la poemo. Fine li tute ne trnduka s ln lastan verson , kiu
liel ;ute kontrastas kun 1a 4n.
La dlla t.radllko est~s de Sro Doring :
Abio altlevi~as
SUl' norda monl' izola;
Oi dormas , dum gin kovras '
Glaci' kaj ne~o mola.

' (1) Pl'i tiuj du lastaj punktoj mi ne volas insisti,

resendn~le

la scil'olemajn al la prelego »Evoluo de ,n ia
poezia lingvo " , kolektita en la samaúto ra. »Lingvo, slilo,
fOl·mo «. La en tiu Ci libro uzitajo neologi smojn mi generale aprobas, krom bisso k Gallo, anst.atau kii.lj oni pm
uzis bisuso (Ver ax;) k Gaulo ' (id.) . .Tiuj duqblak onsonan taj
vortoj ciam .sajnos en Ilia lingvo neasimi litaj fremdaj oj.
Pri cico, kreita de Kalocsa)' .por signifi »mamp into« .hm
karesa Iltlá.nCO, 1a formo estas ma,l!auge elektita', car gi
mnlbel~ sonas, k ankau memori gas tro la german an Zitze.
La iuternac ia formo ·estus ' tito au prefere' teto (Germa nika: tUle, lrlanda did, Angla teat - pr.: tet -, Franca
telte, Itala tetta, Hispann teta); sed rest.as la malfaci lo,
ke en praskau ciuj tiuj lingvoj, la .vorto estas uzata nur
por bestoj. · ~
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ůi son~ás pri. ia. paimo,
Starauta en onenť
SUl' roko sunbrul anta,
F'uuebre, en silent'.

(

Kaj songas ~i pri palmo,
Kiu en suda land',
Sola, funebra , mutas
SUl' arda, altroka rand'.
Ties ritmo estas tieÍ fidela, ke oni povus kanti la traduko n
laií la muziko kompon ita por la originalo. K malgral l
tiu fideleco, nenia forlaso, nenia aldono : strikta k al~us
lita vesto. Ln paraleleco de la du strofoj e3tas kontent e
respekta ta en la. finaj versoj: dormas responclas al mutas.
kiel blanka' tol al arda rand' .
Oni ekskuzu ·mian iom pedanta n kompar on , sed, car
temas pri traduko , necesís trarigar di almen~ií unu ekz~- ..
plon laÍ! plcj etaj detaloj antaií ol elpasl kun ,preclza
jugo. K oni kompre nos laií la supra s~ud,~to , klan t~l
ěnton postulas -tiu traduka procedo . .Ne CI': po~as
~m
apliki, aokau ne cic gi estasal?li~ebla. La lmgvoJ ' efek~
tive ne estas ciuj e"ale konclza J: se la tradnko cl . la
fr~ca, german a, italao aú pola povas.. dank' al li. uzado de
plej koncizaj parolturn~j , pres.katí CI~ . konser~l 1a saman
nombro n cla silaboj, klUn ' havJs la ongmal o, tlO 1le ésta~
pIu ebla kun la angla, ekzemp k ~alocsaJ .brave ne .".ap.-:
itulacis, k malgraú ciaj malhelp oJ . perslsbs tr.aduki cn
ekzakte sama ritmo la Korvon :de- Poe k la Odoll al Za
o?cciden ta vcnto de Sbelley. Sed a.ntau la N.0J,ta ..R~nJcon.t~
de Browlli n" li konfesis sin vcnklta, k devIs plugl 1a sll-abnomb ron e de siaver so. . Tia,j kur~aj .provoj :nc
estas sen~tilaj, . sed. ili montras kl~re l.a :,neeblo n 'tl'ad-.
lIki ~Jausilabe « anglan pOtlJJ;lOn . Se li$aVlglS: senV'~nc!e d~
la terura KOTVO. pro sia' lel'tmoveco, tamen li .perdis kelk\ljn ha,rojn subJaf. ur.ioza blove~o. d~.la C?k,cidentd Vent~:·
La tmdu de la kVllJ.pmbo deVlgls 1m .ekzemple. tl'adu.kl
»!eavc« per ~ brancg « , anst, .»folio «, J...t1O ~edaiírIDderuls-

(1) La teksto liveras : soň4as, kfedeb:le ' pro pres~rar.o. ,'

f~im'ás piui:áj~

iaven~ritajtraduidstoj n~

versó1n.
obstinu
d:O én titrsisiťa láboro,kelektu, anstataii la tro strikta kvinau sepjambon.J{vankam oni ofte proJambo, pIi taugan
vis trad uki plej ekzákte Sekspiron en la francan, neniu ee
ee havis la ideon mi por la versaj partoj la francan deksilabon-, kiu tamen ritme I'espondas al la angIa kvinjambo :
ciuj uzás la plilongan aleksandron. Ni faru same en Esperanto. Ekzistas la alia ~imedo , D?-0ntr!ta de Kalol?~a:y en
sia postparolo : konservI la .saman ntmon .k pIugl la
.nombron .de la versoj : sed gi . kondu~as al hu senverva,
senspina k senenhava kvinjambo, kiU floras tro ofte en la
Zamenhofa Hamleto :

Mi

vagas, Jen
Zigzagas en
V-erito forta,
Kun svena fal', '
Simile al
Branco morta.

ses-

Kiun ni vidis jam la duan fojon ...
Ke giforjetu sian obstinecon .. .
En ra momento, kiam tiu stelo .. .
En tiu. sama loko, kiel nun .. .
. El kia kauzo tiu rapidado ... ktp. ktp.
versoj, en kiuj estas nul' po du esprimivaj vortoj,cirkaú:
itaj de vanta gramatika balasto. Tiu dua procedo, car ph
rutina, favoras la malstrecon k,se licas diri, la vortlakson.
La unua, male, eble pIi eksterk,-,tima" instruas la densecon
de la stilo k drastecon de la verso. Mi kredas, ke ne
dubas la elekto.
Sed kia} paroli plue pri ritmo, k procedoj k teorio ~
Kial difekti nian plezuron per vana cerbumajo? NI
vrenu la libron k legu, en kiu ' ajn , p~o. Cie ni admiro:~.
Jen kolekto el la plej belaj fl:oroj de la Europa k AZI<L
literaturoj. koleklo senprecedenca en nia nistor~~. Kia~ e~
1896 Grabowski,. alkies memoro estas dedlclta hu CI
verko, publikigis la )} Liro de Esp-i~loj « , li intencis doni
internacian antologion: s~d li ?evis _voki . al . si~ helpo
almenau 18 kunlaborantoJn, kaj tamen hvens lOn tre
mankhavan k neperfektan. Hodiau, , sola. Kalocsay donas
al ni dikan libron, kiu entenas preskau ciujn poemojn
konatajn k amatajn de kulturita homo. Li avertas, ke li
ne pretendis fari per sia elekto valorjugonpri la ťtr?duk
itaj verkistoj aii lingvoj. Tre certe, sed tamen es tas mterese, ,por koni liajn preferojn, iom esplori la enhavta?elon ; ni vidos, ke li tradukis el la hungara 33 poemoJn
de 6 aiítoroj (1179 versoj) ; el la fraiIca 34 poemojn
. de 16 autoroj (699 v.) ; el la gerinan,,: 23 de 6 aiítoroj
~699 v.) ; el 1a ang~a 26 de 9 autoroJ, (~19 y.); ~l la
Itala III de 6 autoro) (48-'] v.). Intel' 1~ autoroJ prezentiga.s precip.e Petoefi, Baudelaire k Verlaine, Goethe k
Heine, Sekspir, Dante 'k Carducci. Se ni almetas grek,,:n
k latinan..Jiteraturojn, ni ha vos ideon pri 1a vasteeo de ba
kulturo k la diver.seco de liaj gustoj. K pri lia bunta seiv010 atestos tradukoj el Li 'Tai Po, Kikaku, Tagor'e au
Semper. Cio tio Jconsistigas majstroverkon, en kiu ciu 1egonto trovo& plej .satatajn perlojn de sia propra literaturo,
k miros, ke sub 1a esp-a formo, ili ne perdis sian belon.
Cu Goethe mem .ne estus aminta tiun »Simila « (verdire,
' ml preferus: »Simileeo «)?
.Super pintoj . pendas
Sílent'. '
,
. Vi apenaii sentas
Spiron de vent'
Sur arbfoli'.
L' arbar' ne resonas jam trilon.
Baldaií -trankvilon ! K~sosanka:ii -vi.
Verlaine- ne agnoskus tiun »Áiítuna -Kanto« ?
La velkseion'
Perviolon'
.Gé'mo~sdna '
"
Vundas re ľ kor'
,,> M~ .per langvor'
. ;~o~~tona.

Same perfektaj estas la tradukoj de ti~ ~audelai.re , ~iun
oni volonte kredus netradu.kebla. Post. bUJ. pruvoJ .0Ul ~P;
rajtas pridubi pIu la poezJecon d!} ma lmgl'o, klam gl
estas forgita de I'era poeto.
.
Teme pri tia m?numento, ,ki,;,- devas ~~1I .la biblí o
de ciuj poezilernantoJ, k ~a pregohb~~ ?e ClUJ ,:orsamantoj, ridinde ostus gravmlene recenZl pn bagateloJ, papero, bindajo (tre klasika, kiel konvenas al la enhavo) ,
preseraroj (maloftegaj pri l~tero~: mi notis. nur nptN!"11A~bla pg. 263, sed
oftaJ pn apostrofo]), fantazla
ordigo de la poetoj, kiu malfaciligas la sercon ktť.. !amell pri ln lingvo, kiu es tas ciam tre klara k klainksttl?,
mi volas siO'ni nekorektan parolturnon, almenaú dufoJe
troveblan: ~senti , ke la Tempo kiel flugas « (pg. 263) '- .
), Montru, ke mi harojn miajn kiel ligu« (p~. 275) . MI
ne scius, el kia lingvo Kalocsay tiris tiun monstron, sed
en Esp-o estas neeble subordigi la saman verbon al du
malsamaj konjunkcioj; .oni deyas di.ri.: »senti, kiel l~
Tempo flugas « »Montru, kwl ml IIgu ... « Apenau .
akceptebla estus la greka !naniero : »senli la. Tempo~ ki~l
gi flugas «, sed tule ne hu sekvo: ke .. : .kwl .. ,' Cetere
tÍun eraron rimarkos nul' ia sek a gramahklsto, kJe~. mJ k ee mi devis batali kontraií la sorcado de la magusto ...
Estas antikva k bel a kutirno en Anglujo, solene el~kti
inter la poetoj tiun, kiu sajnas plej bone respeguh 1a
nacian menson, k porti plej alten 1a gloron de la patr~
lingvo. Se ekzistus ia Esp-ujo, se Esp-a .popolo k Esp-a~
Institucioj estus alio, ol nuraj vortoj, ml kredas. ke pn
tia elekto oni ne hezitus, k kiel lalireat-poeto de Esp-o
~ stus unuvoce aklamita la majstro de »Strecita Kordo « k
,Eterna Bukedo «; Kolomano Kalocsay.
,
G. Waringhien .
PRUDENCI BERTRANA: Barbaraj prozajoj. Et la
kalaluna tradukita de Jaume Grau Casas. 59 pa~oj. EldOllejo: Ferdinand Hirt und Sohn, Leipzig Prezo Mk.
0.80

+.
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0/0.

TiuJ ci prozajoj ne es tas noveloj. En ili okazas preskalí nenio. La verkisto kun akurata observkapablo pentras
scenojn el la vivo de simplaj kamparanoj. La autoro nomas tiujn ci skizojn »barbaraj « kaj la nomo trafe karakterizas Ilin pro la preskau kruela akreeo de l' reflektorlumo projekciita sur 1a figurojn. Tamen ti,;,-n ci. krudecon
mi trovas intenca artista pro~edo, .el sub. klU. ml. e~sentas
Ja varmon, la kompaton de 1 verklsto, per klU II smtenas
al siaj temoj, figuroj ..El la .tr~ pecoj. pre.nitaj el la v<+
urno »Barbaraj prozajoJ « pleje lmJ:lr~sls TI?1ll ~ La f?rl,,:slta
vojo «. Gi estas preskali spektra VIZI? p.rl v.O] o , k.lU. lan!
estis ceflinio de l' trafiko, de komercJstoJ kaj bandltoJ kaj
kil! dronis en forgeson. La voja~anton nekontra~tareb~e
obsedas la fantom oj de l' pasinto, en la tuta bildse~lO
vibras ia. nervoza streco, kiun la leganto ·tI'Ovas paren ca al
tiu de 1a Poe-noveloj.
.
Krom 1a tri skizoj 1a libro II?koraií e~havas fra~
mentojn de pii longa novelo: »Josafal«. (}I estas pas~a
kanto de la karna amo, verkita per neciutaga sugesha
forto. Sed la t,radukanto kialne aperigis gin plene . en
aparta volumo? Jam definitive fqrpasis la tempo, kl~m
oni ankoraň povis regali nian publik:ón per » fr~I?entoJ ~ .
La stilo de l' traduko estas bona.:. KelkaJ l'lmarkoJ.
La tradukanto aJ.terne uzas la radikformojn 8ugesti- kaj
sugesi-. ,Mi ne ťrovas nepre necesa la uzon de a~baií .for:
moj,. sed se. (mi jam m;as... (per~ de at;tglaJ. ~Sp~lstOJ
sugest- penetris en nian 1ingvon) , IDl nu~clgus ilin Je~e:
sugestii: lrudi ~l iu iun penson (en ~pnoto), su~est!.:
sinoniíno de próponi , konsíli, rekomendl. En .1aespnmoJ :
»iú." terura here~q « , »iu timiga .fatalismo « tU estas mal~Ílsieuzataanstáta? .ia. -La uzon de l!l ~eologa v<?r!o Isekves~ri « ·mi .ne trov~s ,necesa. IKonflSkl «, »rekvlfl« bone
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taň~a;· por 1a e'primo de 1; sama ideo. (Magistrate konfiskl ion.) Sed en la traduko A'i ec estas erare uzata:
» .•• bandój de l'abistoj harditaj "kaj kruelaj, kiuj sek vestriB, rabis kaj mortigig laiiplace. « Tie ci mi uzys }) kaperi «
au »predi <!. »Mortigis « anstatau »mortis « mi volas kredi
preseraro. écnas ankau la trouzo de la sufikso ad.
.
Ludoví/co Totschc.

sendi' monon " p~~· 'aboné
kaj · 1i.bI7oJ?
AI lIiaj reprezentolltoj
Auatrio" Rudolf Foltanek,
Wien, I. Herrengasse 2-4. ·Poslkonlo nr9 I g."l0/'
A'utr-alio 1.. E. Thomson, Pymble N. S. ·11",

La GRANDA OFICIALA LIBRO PBI LA POLUSTRAGEDlO DE ANBRÉE, »Per balono al la Poluso «,
fari~js tre granda sukceso. De la tuta eldono restas nin
cirkau cent ekzempleroj, kiujn la eldonejo Eld. Soc.
Esperanto, Stockbolm, Svedujo, konservos por la estonteco.
CU LA TUTMONDA ESPERANTlSTARO POVAS
EFEKTlVJGI SENARMILIÚON? Cirkulcl'O, eldonita de
Ja Pacifista Unuigo. Bonega prnvo pri ln. apliko de Esperanto cn ]a pacifista movado.
KONVERSACIA GAZETO. LA ENIGMOJ. Eldnnf'jn:
lnl('rnacia Cseh-Institulo de Esperanlo.
Uli1aj -tekstoj por enkonduki novajn esp-istojn en la
('sp-islan vil'on kaj por ekzerco de Ja lingvo.

BEDAKCIA POSTO
Nia · ji/mrubri/w pro tckn.ikaj kauzoj aperos nm
la marla numero. llonvolu pal'doni tion 'll ni ..

Cll

Al niaj ajablaj helpantoj. Ni presis novajn grandformalajll kvarpagajn pl'Ospcklojn dukoJorajn , kiujn trc
volonte ni scndas al ciu, kiu deziras helpi nian propagandon . .
Preseraroj cn la januara numero. Malgrau plej zorga
kO.l'ektado,. en la j~nu~ran nume~on. ensovigis du gravaj
kaj tre mlskompremga] preseraro]- IIi c3las en la artikul o
»AI la leganto «. Bonvolu korek!.i. En la unua kolono,
desupre · la I ;~'-a vico sonas guste: »ke ni ne labnri·s
malbone ell la jus pasinla jaro. En la 30- 31-a vicoj
ansl. »ridigiginlaj ~, bonvolu legi: »rigidigintaj ({ .
NI~%gismoj, nelroveblaj rn la Plena l!or/,aro

aprezi ~, guste taksi
bobelo = sapveziko
bunta = multkolora
duca = malmola
eseo = literatura studo
evento = (graya) okazajo
K, k, = kaj
lido = spe<;o de cefe germanaj poem oj (Iied)
odek()lono = kolonja akvo
simuli = sajnigi

. Tallangetta, Church sli'.
Belgujo, llelga Esperanto Instituto Aniwcrpcn,
Kleine Horndstraat 11. Postk:on!o nro 168!).58.
Flandra Esperanto-InstituJo.Kc rtrijk,
Marekcstcenwcg 18, poA.tkonto no 1969°6.
Britujo I Alee Ventura, ·
..
lI1itcham , ·(Sun-oy) 1' 2 llawkes Rond.
Bulga ru;o I Centra Librcjo ~Esperanio«
.
A
A
Soliti str. Maria Luiza 38.
CehoBlovakio I Hradec-[(ra.lo~. Otto Sklencka,
Danu;o: Isosek, S1'O L. FI'i~s Aabyhoj, Frodesvej 21.
E.lonio I. Hclmi Dresen, Tallinn, Poslkest 6.
Francuj61 Salo Grenkarpp. Komfeld, Paris, d c, 117,
Rcl Jourdan poslkonto nro· Paris C. 1052·-01.
Germanu;o I pcjsli':e kkont~ de Vilmos Bleier, _
Berlin 1.'3808/~
Hiapanujo I Ferdinand Mqnts~cfa,i,
Barcelona> str. ,·· Provenza .75, 2- 3a
Jtalujo I Itala Esperanto Centro Jl ilano, Galleria
Vittodo Ernm<).nuele ll. 92.
•
Jugo.lavujo: Sudslava Espera,nto Servo
. Zagreb, Primorska II.
Latvió. A. Libers , Jelgava »Jelgavas Audums «
Nederlando I Leo ' Moreau,
Arnhem, Raapopsche weg 55. poAtkonto DrO ·138,'.8.
Polujo .. Halina Weinstein, Warszqwa, str. ·Leszno 99
"
Izrael Lejzerowicz, L9d~, S~werowa 20.
PoAtkonto ~~q , w. P. K. O. 68273.
Rumanu;o 1 Esp.-Instituto Rum<\rtil, Cluj, str. Bravilor 15 .
Svedujo: Ftirlagsftircninacn Eap9rant-?, .
~
St dclcho lm , J. Fad, 698 ' R,o~~)rokonto mo :>,8
Svi.u;o NovOl Esperanto Grupo, sro Hans PfiHner,
.
ST. Galien C. Gallusstrasse 31,.
Japanujo I Japana Esperanto Ins~itutb To/cio, USigomeku, Sin' Ogaiíamaci lIJ.
U.ono I Amerika Esperanto-Insitut9.
Madison, (Wi~.) ' She~lok Hotel

Nia nova aboftAf'JeZO.

Honvolu noti: Tutjára abonodo1.J.8Q,_:duonjar~
dol. 1 . -', kvaronjara dol. 0.60. Opa nqmero dol. ,0.20.,

.

·I\esponda
redak.toro: Karlo Bodó
.

. ItedaktoroJ :

Fran'CJs~o S:dldgyJ ~al CudovJko· Totsét;e

A

,.

(

:";

. . . Cefk.unlaborantoj ::. J. D. Applebaum (Liverpool), A. Behrendl (Berlín), F. lie,{ll!~n:tan~
(Lelpzrg ), J. Berger (Kaln), M: plassberg (Krakow ), S. lJarthfz (Budapest), Helmi kaj Hilda Dresen, (1Jcill~),
Slellan E~.yl.lOlm (Nybfrget), Jean Forge (Bydgoszcz,) Petro Fi~u (Bucurr.st), S. Grenkamp Kornkld{PaCls) "
Parvu.s Pm:rs (Budapest), R. Hromada (Pra'ha), Teo Jung (Koln), 1. Yuristo (Czeszto1wwa), , S. Nwn,al'yt
(R,.all.~lava), . E. Knu.tsson (Malmo ), 1. Lejze1iowicz ( Lodz), ·W .. Lippnwnn.( Le:pzig );. Milo$ LukQ§ flirnava.} .
A.ks~anqro . Mazzolini (Fano), T. Morariu (Cl:uj). L. N. Newell (Paris ); P. Nykn (Swckholm); Jijti
Scho{Jr (A ntwerpen), Kenelm Robinson (London), K. R.C. Sturmer (London), R. Schwartz (Parts), L. Ej.
Thomsť?n (Pymble, Australio), G. Waringhien (Lilie ), Leono Zamenhof.. Feliksi Zarnenhot, Lii1j~ 'a.~rj;:"
hot, R. Wie"senfeld (éiuj 'en W-arszawa).
·
.~
...
. . AVf'!rto ~ Manuskriptojn la redakcio n.e redonas. . La rajlon, fari en citi .ensendita '~manú~ri~tQ :,
.>tiluJn korektoJn la redakcio rezervu s por si, se lave.rkinto al) tradukinto antiéipe ne protestus. ~or (a i pú'b- .
likitaj art~kol~j, !aritaj por lu ~ubriko Observo, 1. M. paga:; sén kliso 1.0".- pengojn, k~}a prunta,!i8e1,l~.
de necesaJ khso] 15.-:- pengoJn. La kostůjn de la klisosendo kovras LM. . . - .. .. . ... _
La redakcio akc~ptas nur unuflanke maSinski-ibitajn artikolojn kun sufice largaj mar~eno kaj ~ai
interspacoj. Escepte ~e.n ~tas. a~ceptataj manuskriptoj~ kun desegnitaj .a1)" -tre kl-ll.rt' .skribitaj liter-oj: ,~ \;.
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LA PENTROARTO

Ul ESZPERANTO

en la malnova Hungarujo

NYELVTAN

estas la titolo de la kristnaska surprizo de Literatura Mondo
A

magyarok rlszére

LIBRO KUN 96 TUTPAGAJ
A

ILUSTRAJOJ!
Sur peza

LA SIMPLAESPERANTO

kreto-papero I

tanfolyamok és magántanul6k részére

A

KUN 80 PAGOJ DA KLARIGA
TEKSTOI

•

dr Szilágyi Ferenc
35 illusztráci6val
teljes gyoksz6tárral

FORMATO 25X18.5

EN LUKSA

ou O N LE OA

8INOO!

Ara PI-50

Oi estos la plej bela libro en Esperantujo I
Prezo 3.- usonaj dolaroj

+

10°/. por sendkostoj.

A legolcs6bb és legjobb eszperant6 nyelvtan

Ne forgesu rekomendi gian aceton al la viaurba
publika muzea au belarta biblioteko al pentroartaj
Institutoj ! Vi faros per ~i la plej bonan propagan.
don en buj rondoj!
Meodu ce LITERATURA MONDO BUDAPEST,
, IX., Mester-u. 53. V. 7.
HUNGARUJO

au de niaj reprezentantoj kaj de la
seriozaj esperanto-librovendistoj.

irta

Tanitóknak egy mutatványpéldányt 1·- P-ért kiUd a

LITERATURA M·O NDO
kiad6hivatala . Budapest, IX., Mesterutca 53, V. 7.

Telefon: 380-84

ETERNA BUKE[)ol
estas la plej nova granda verko de

K . . KALOCSAY
entenanta senvell-cajn florojn el Za poezioj angla, bu lgara, celw , cina, egipta, estona, finna ,
fran ca,
germ ana, greka, hebrea, hispana, hungara, itala, j apana, latina, n cderlanda, poZa, portugala, rumana, rusa, sveda

I n t elr p ret i tep e r per f e k t a for m o, m i r i n dat r a s·s nt o
kaj enlula vortmuziko estas en la libro poemoj de:
Faraono Ahn-Aton, Rego S.lomon, 'H oratius, CatuJlus, Anakreon, St. Francisko de
A.sisi, Sappho, Walter von der Vogelweide, Oflnte, Lope J de jtVega," Ronsard,
Chaucer, Shakespeare, Milton, Spenser, Keats, Shelley, Goethe, Schil(ěr, Heine,
Lenau, Baudelaire, Verlaine, Lamartine, Victor Hugo, Verhaeren, ..Vrchlicky,
Mickiewicz, Vazov, Li-Ta i-Po, Petófi, Ady, Hitomaro, Curajuki, Puskin, Lermontov
Strlndberg, HenrieUe Roland Holst, Stecchetti, Carducci, Leopardi, ~ Camoens,
Under, Semper kaj ceteraj.
La volumo, 13.5X20 cm. granda, 352 paga sur
unuaranga papel'o, en duonleda bindo kostas us onajn dolo.rojn 2.20. Aldona 10 % por sendk()stoj.
Eldonis LITERATURA MONDO, Budapest IX. Mester-u. 53. V. 7. Mendu de 1a eldonej'o, de la
repl'ezentantoj de LITERATURA MONDO au de la seriozaj esperantistaj 1ihrovendejoj.

ID

Eldonajoj

I

~e "Liter~tufra M9ndo~'

rB E LA.N

Verkoj de JULIO BAGHY:
Daneu Marionetoj, noveloj tolb. 1.03, duont. 0.80, bros 0.10
Migranta Plumo, novdoj " 0,90.
0.55
Viktimoj, romano
,,1.50,
1.10,,, l.-.
Uura! romano
" 2. -,
1.65,,, 1.50
P('eter la vivo, poemaro
,,0.60,
" 0.40
Pilgrimo, poemaro
0.60,
035

u N U A K V A-L~ I T A N
MAl,M l1LTE'KOSTAN

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY:
Lingvo Stilo Formo
" 0.95,
" 0.60
Strecita Kordo
" 1.15,
" 0.80
0.60
Rimportretoj
" 0.90,
Eterna Bukedo. Intcrnaeia poemantologfo el
22 Jingvoj Tradukoj el la plej famaj poetoj.
2.20
352 paga, duonlede bindita
Madách: Tragedio de l' Horno
Juksa bind. 1,50,luksa 1.10, broS. 0.80
PetOfi: .tohanola Brava '" 0.60, .
" , 0.30

PRESEJ·
O ·DE
..
.

LI'TERITUR'a MONOO
'J

NE FORGESU:
en Hungarujo la salajroj
estas malaltaj! Do certe
inter la ' preskostoj estas
granda diferenco! Tial

- d e ni a n. dun i n
. pri

I

preskostoj

kiam vi

~olas mendi ion.

.

PRESEIO DE· LITERATURA
MONOO
• HUNGARUJO;eUpAPEST

I·..' -

-

AUaj eldonajoj:
Jean Forge: Mister Tot acetas mil okulojn,
'
.
romano
. bind. 1.20,
" ('.~U Franclsko Szilágy1 : .Poernaro el Hungarlando ..
. .
bind. 0.50,
. " 0.30
T. Schwartz: Mo.derna) Robinzonoj
0.30
Kenelm Robinson": Homar1srna Laboro
O.l~
Gramofondlsko Sárossv-Baghv afrankita
1.70
Szilágyi: La Slmpla Esperanto
0.21
La Pentroarto en la maJnova Hungarujo 96 ilust.
duo.nJede ~in. d. _
3'~rezoj

eil nsonaj dolaroj!

~

I

Aldonu 100ft por sendkostoj.

Aperos baJdaii!

Aperos baldaii I

APERIS
IN STRUA STUDO

UNIKA VERKO

LA fABELOCEANO
Novelaro de
~

'č

,g
:g,

---....
Prezo:
fr: sv. 2 5~

128 paga I\)
Formato: 14/23 cm "2-

Szil~gyiJ'

POMERANIOi
p.
~

S
o
~
o.. kun pluraj (du multkoloraj) landkartoj. El la franca 3
~

o
.;:

Francisko

c:

!:

i:
I\)

tradu}ds S.j. Gfenkamp-Kornf~ld

~
Cf)

128 paga, ilustrita, sur belega papero.
Bro~urita USa dolaroj 0.00
Bindita USa dolároj" 1..-

.A I d o n u 10%

por sen d k o s t o j

Eldonejo
A

ESPERANTISTA .VOCO.
J~SLC? (~O~LAN.oO)

~

,

I.'

laboron liveras al vi ' la .

. ,.

;

~

Eldonas: Literatura Mondo. Budapest, IX,
Mester-u. 53. V. 7. - Ricevebla · ankaii ca nlaj r-eprezentantoj kaj ce -la -serioza.j líbrove~distoj. ·
oJ

Pcatvldéki Nyomda VáCOD. Fclclo. azcrkcazto : Bodo Károly. Fclclo. kladlS: Zoldy latván

