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.1ltstetlrJIl. Dankon por la J)ll'ndo.
Lejzero\\irz gis nun ne havas Yťrkojll
eldonilujll cn 1ibrofornlO. En 1a plej proksimaj monaloj
apcros ce ni liuj nm'doj sub titolo »El la Verda Biblio «.
Ch . I. St. Qu entin.. :\i ri cc,is \'ian abonon la ' l ~)-an
de nwrto kaj cksprcli ' la unuajn tri nUlllerojn la '~-~n de
aprilu. Espneble dlUIIC vi rice\is cion en bona ordo.
G. P. t. Russa. En viaj poemoj certe ekfaj reras
porta talento. sed iE ankorall ne sajnas al ni sufi ce muturaj por pllbliki C1 o. Kurage antauen.
M . L. /)/,0 /1(( . Jam aperinlan poem on principe ni nI'
publikas. La ali a poemo e ta, tro proza, lllalgrall la kelkaj
rimoj . Ehle alifoje.
!\. n. T.Jeip::iy. Publiki tiom long-an poelllon eslas
lrl' malfacile. pro tio l a malfruo. I omprenehle tllj, kiam
ni ha"o la llnuan okazon, ni publikos gin.
Cll. D. lVinnipeg. ~en re pondoj je viaj »pinglopikoj « : 1) adreso korektita: ) Estas por vi honskribita
la SU Il1O. paO'ita pOl' Literaturo, tial ni ne admonis vin
pri {jno dl' abono ! La premio certe perdigi survújf' ,
nun ni endas duan fojon. 3) Hungara Antologio en hayos
3 / 4 da prozo kaj lj4. da poemoj. Pri la verkistoj vi traft~.
Ji preso ' yerkojn , kies aú toroj rolis de 1880 gi '
la nllnaj lagoj, sed kiuj lamen jam aperigis s i~n
lmuan Yerkon antall 1u milito. Eble iam ekyo an loloO' io
de poslmilitaj verkistoj. Cetere ni tre dankas viajn uri _
markigojn kaj 1a afablajn hungarajn vortojn. Sahrtojn
al amiko Frany-ó.
P. D. Pamekasan. ;\lono bone ah enis. Libro kaj
gaze toj kun fakturo enditaj . Bonvolu sendi bankbiletojn
en letero, Car la hungara n acia hanko evere malpermesis
akcepti postmandatojn. Cu vi ne scias tie iun filateliston,
kiu deziras interAangi kun serioza europa filatelisto?
N. H. Watsonwille . Dankon por la letero. Mono afllhaiífoj e hone ricevita, mankanta libreto jus sendita. S-ro
Erosenko lati nia scio ne verkas nun; i ciam volonte
pr~sas intere ajn aktualajojn. Vidu Modernaj Faoeloj,
WIma k.
H. B. Oslo . Dankon por la vortludo tre prita.
Sekvo ke ni tuj endis la petitan.
Centra Librejo Esperanto, Haga ne responda aL ni
depost kelkaj monatoj. Cu la administranto e tas tiOlll
grave malsana ?
Bťdaúrinde

,' -1'0

a

POSTO DE ENCIKLOPEDIO
S - 1'O ]{owasalá . Eble pen]igis la dell1andfolioj SUl'poste. íi sendis noyan kvanton de demandfolioj . Goje
ni konstati s la progreson de via laboro. - S-ro Butlť/'.
Korém dankon al vi , al s-ro Page kaj al BK\ pro la sinclona valora hel po. La frua arango de la artikoloj krtj hiografieloj pri la brita lllovado estis necesa, car Britujo
ha\as lokon komence de la verko. - S-1'0 Stamatiodis.
Ni kvitancas danke la detalajn klarigojn. Nia intenco
estas apcrigi kiel eblc plej multajn el niaj artikoloj en la
gazeloj all alie. Celo : antaú la definitiva aperioo ni salus
ricevi kritikojn seriozajn. Sed la unua aperigo de liaj
sciťncaj artiko]oj prpzentas avantagojn ankall por niaj
gazetoj. - S-/'o Wiesenfeld . Via 1aboro pro 1a teritoriaj
sangoj post la milito estas iomete pIi malfacila. Okazos,
kP via artikolo pri Pollando enhavos detalojn, kiuj est()~
pritraktataj allkaú en la artikoloj pri la rusa, austria.
gerl1lana mmado, sed la redakciO' ne forgesos pri la kOIlIpal'o de la teksloj. - S -/'o Kamaryt. Ni volonte komisias
vin "erkí ion pri la ceh0310vaka movado. Detalojn cn letero. - S-ro Won. Kpnn. Koran saluton al vi, kiu en tia
JlIalfarila stato cle "ia patrujo verkos artikolon pri 1a cina
movado.

GRAVA INFORMO
l\'iaj lrc salataj klientoj bonvolll noti. ke lati la ordono de la Hungara Nacia Banko, ni ne rajtas 1iveri
librojn eksterlanden, por kiuj oni pagas per poSímand;lto.
Ni devas do peti sendi la monon al ni en la mono de la
koncern a stato per valor- au rekomenditaj leteroj . Tamen
ni povas akcepti nur la plej konatajn monunl1ojn (usona
dolaro , syi a franko , germana marko, angla funto , franca
kaj belga frankoj , sveda, norvega kaj dana kronoj, pola
zloty, ilalaj liroj, ceha:j. kronoj , silingo , guldeno; leo,
dinaro, le\'o). Aliajn hon\'olu ne sendi.

N ia sekva numero aperos la 20-an de maje
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energio, ni · ne staras senkomprene untaií la antikve
rezigna, sola frazo, per kin li forige ukeeptis ln sciigon
pri la morto de sia ununura fito: »Mi scias, ke mi
gen-eris morteman filon! « Kaj Ii relurnis sill al sia
laboro kun la vortoj, !cies titanu tragiko tempeste
tremskuas nian animon : » Und so, uber Gruber vorwiirts! « (Kaj tíel, super tomboj , ~ntaťien! )

Ni ne povas pii inde enkondu!ci nian nunan
nl1meron , dedicitan al la eentenario de Goethe, ol per'
liaj propraj vortoj ; vortoj, kiuj refufas la alian leg-en~
don , ne malpli stupidan kaj ne malyli popularan, pri
la Masika verkisto, kiu guste pro lia klasikeco jam ne
piu legeblas en nia »modema epoko «. Ho, kiom malprok~ime ni estas de la moderneeo de Goethe! - Dv
ni aiídu la vortojn de Goethe, kiuj kondukas nin al
pii fidela kono de kel kaj trajtoj de lia vera vizago . . .
Li estis unu el la plej miskomprenitaj bomoj.
Pii ol duoncentja,ron vivtenis siu la legendo pri la
figuro ' de ' ekstreme egoista, frostgentila, bommalama
kaj hommalestima maljunulo, gis fine penetremaj
,esploran.toj de ľ Goethe-verkaro elfosis la doku mentojn, !ciuj nekontesteble pruvas, ke la legendo estis
nur legendo. Al la vivo de ľ elstaraj reprezentantoj
de 1" bomaro la postepoko algluas imagitajn biswriojn, tío ja estil.s natura, en tio manifestigas la scivolo de ľ amaso kontrau la privata, homa flanko de
ľ genio. Kaj cuestas mirinde, ke tiu ci scivolo ne'
ciam eslils bon vola ? La amashomo ne povas pardoni
al iu, kiu kreskis pii alta ol Ii. Estas do kompreneble,
ke la fantazio de ľ nuna hom.o, se temas pri Goethe,
plenigas per malprecizaj, parteaií tute malveraj notoj,
anekdotoj,kiuj vuaIas la ankorau nun ombrojetantan
siluetonde t~u Ci giganta Horno.
Kio klarigas la sekreton de la Goethe-sfinkso?
Emil Ludwig volas gin solvi tíel, ke Ii dividns Ia:
potencan spiriton· de ľ titano je demono kaj genio.
.Lia demono pelas lin al la . sensaj -guoj, al la potenoo,
alCio, kio kapablas lin kapti en la reto de l' normala
'homa vivo, kaj Iin .genio savas lín ciam kaj Iib!erigatj
lin por plennmi sian 'nemorteman taskon. Mí seutas
tíuu ci dividon arbitra, falsa. Guste lía genio pel-a.'S
liD. per demona forto, goste lia gemo ne lasa.s lin
longtempe gui 'la rapidajn momentoj~ del' felib,
~rú:.ste liagenio igas jín oferi lian ViVOll, lian pérsonecon
al. la celo: al Ja plena manifestigo kaj eternigo de
.·'la ,gepio.]~n la lastaj . jaroj de sia vivo jam ne viva:s
~ . lil homo Goethe, ' sed .nur Ia genio~Goethe, el kiu
fon~ellds ..c~u . p.ersona sento kaj rilato, al. !cies ekziSŤ<li
donat! .seneon sole la grandioza tasko: la finigo de
.Faust Kelkajn semajnojii post la finita laboro li
moctis. LamaljunuloÍlU,rtiel< poviskonservi sian
vivpn 'por,la laboTo, ke li evi!is ciun emocion, !ciu
es1a:ís endaÍigeiigiIlta .lian vivon kaj per tio ,malhelpinta,
:lifltl :.l~bór0n; »Mia sopiro, ke 'la . piramidon de mia·
,:' :eh.zisto), lů~s.
. :éstas ' .donita . kaj sur . firm:a)
plej a1ten, ' su~ras ciujn aliajn
. mi fpr.gesugin~. Ne licas '111 mi
........."......,.,. j~j , prem:as IIŮajn§J:Iltrojn,
. rompos .min , lá.. f!OTto, kaj l.a
..slllIDPa.),,, AJ.IDen.aq:,QnÍ .· PVlJ, ke ~i
. plene, 'tral{0Wpoon.as la
lo.Ě(l~<it)li · d~l 1iéforWs~ kij : vol.. '

Ciu sufero enhavas ion dian: car , gis gi estas
sufero, gi devas esti ankaií eltenehla, kvankam malfacile kaj pene. Por homo, kil! sub' gi sternigas au
kiu tule ne sen las gin, gi ne estas pIu sufcro.
:i:

La pasíoj estas mankoj aú virtoj, nul' pliigitaj.
Niaj pasioj estas veraj feniksoj. Kiam la malnova
forbrulis, tuj levigas la nova el la cÍudroj.
Certe la plej sentema naturo povas igi la plej
malvarma kaj dura ; car li devas cirkaúigi sin per
dura !ciraso por eertigi sin konLraií malmildaj kontaktoj, kaj tiu Ci kiraso ofte igas sa/"goec por li mem.
Eltenita malagrablajo havas laTI propran earmon.
La genio ~ajnas al mi ciam kvazau .kalkulmasino;
gm oni ekturnas kaj la rezulto estas gusta: gi ne scia~
kial ? au !ciel ?
:;:

La bomo venasen Ia mondon mora1e same nude,
kiel korpe, kvankam pIi malfrue en tiu ci sen co. Tial
estas lía animo tiom sen terna kontraií Ia ekstera vetero,
kvankam li iom post iom kutimigas aI gi gis cer:ta
grado.
Verdire
»posh'Ívi ,/ .

»VI Vl «

ne signifas multe pIi, ' ol multon
*-

Oni .devas Ciam transformi, renoVlgl, rejunigi sm
por ,Ile resti stagne.
La duonscio malhelpas la scion. Car ciu nia scio
estas n'Ul"duonscio, do nia seio ciam malbelpas la scion.
::;"

Por nova vero nenio estas pii malutila ol malnova eraro•
..

Oni ",' VÍYas
hone nur, . se oni forgesas, ke oni
-. ,

,-,t

Vlvas.

61

En

WeŮDar

- H lklos Ha/ n l k -

La cambro de l' hotelo cstis establita per tiaspccaj
mebloj, kiajn en mia infanago mi vidis cn l a logejo
de miu avino. en la Fortíkajo de Buda. Kaj tiel do
konata es tis al mi la cirkaúajo en Weimar , kvankam mi
ne konis ec unu homon. Mi ne tre sciis, kiel mi vcnis
tícn kaj pro kio mi logas tie jam tri tagojn? Sed
tiornloke mi jam vpjagadis sen ia katlzo kaj sen ia celo,
ke al mi vere neniam venis en la kapon: cerbumi pri
tio, kial mi estas gusLe lie kaj ne aliloke?.. Car ie ja
oni devas esti, durn oni entute devas esti .
Sed nun, ci ti!' en Weilllar. ne es ti;; tute tiel , kiel
antaile 'cn Pal'Ízo. Genua, Firenze . Venezio , Fiume, Kassa,
Klagenfurl , Luzerne, Budapes t, Milano aií Miinchen. Tule
sh'anga Ill'bclo eslís tiu ci Weimar: tian mi ne vidis
ankorai'l. Mi ja apenau kllragis iom eliri el la hotelo : ia
tute fremda senlo min kaptis. kiam kelkfoje mi promenis
en la Ilrbn. Oui tre gapis al mi , fingre monLradis SUl'
min kaj tion mi ne salas. Kaj tiel mi prefere reslis en
nlla cambro.
KiaI mi ne vOpglS pill ?. . Car mm retenis ia
tul e slranga interesigo. Au cu eble timo gi estis? Nome,
mi sen tis tute certa, ke ci tien neniam pIu, inLer neniaj
cirkonstancoj mi povos reveni, se iam de lie ci mi jam
foriris. Kaj adiai'li ion por eLerne eslas ciam malagrable.
Mian sen lon cl e libel'O ofenuas ln penso, ke ekzistas loku ,
kien nenimn piu. inte,. neniaj cirlwnstancoj mi povas
reveni .
Kaj krom\' : t1'e inlercsa estis tiu ci urbo. Pacaj 8t1'atetoj, antikvaj domoj, bomoj en multkoloraj vesloj. la
blankper uka al'hiduko kaj arhidukino. Kvazaií en Biedermeyel'-opereto trapromenlls la scenejon viro en moderna
blua vesLo , cil'ilaj slloj kaj pajloeapelo.
Oni :frapis ln pordon de mia cambro. Kaj la pordisto
enpasis kaj mallerte, pro:funde sin klinis - Lio min sur-

prizis, car gis nun oni sufice ignoris min ci tie - kaj
solene anoncis :
_. Sinjoro Kroeuter demandas, cu vi emas lin
akcepti?
_. Kiu estas till sinjoro Kroeuter? - mi derriandis.
La pordisto rigardis min mirante.
. - Cu vi ne bonvolas koni la sekretarion de Lia
Ekscelenca Mosto?
- Bone, _. mi diris - diru al li , ke mi atendas
lin.
K"\'ankam mi . ei': ne -konjektis, ·kiu pO'va-s esti till Lia
• Ekscelenca M08to.. kies sekretario min vizitas?
Post momenloj pasis -en mian cambron unu el la
operetfiguroj promenantaj en la urbo. Li surbavis violkoloran redingoton kaj blankan pantalonon, nigrajn bantajn suojn , papagverdajnstrumpojn. Kolómbogrizan cilindrocape)on de nekutima formo li tenis ambaúmane antaií
sia stomako. Tri pasojn antau mi ' li haltis, iom klinis sin
kaj ceremonie komencÍs:
- Mi estas Kroeuter, la sekretario de Lia Ekscelcnca
Moslo sekreLa konsilanto Johann .. Wolfgang von Goethe.
- Mi Lre gojas, - mi diris - mi tre gojas.
La sinjoro sekretario momenton paúzis, dum suspekte
.
li ' ri gardis min. Poste li daúrigis :
--- Laú la komisio de Lia Ekscelenca Mosto mi havas
la bonoron peti la . sinjoran moston, bonvolu honori lian
hodiauan vesperon per vizito.
-- Mi tf(, gojas, - mi díris - kaj mi sentas nún
tre honorata. Nepre mi iros , se intertempe ne venos io
alia aI mi , en la kapon. Ci tio do estas en ordo, sinjoro
Kroeuter , mi tre dankas. Nul' unu demandon: díru do ,
sinjoro sekretario , kiel ekpensis Lia Ekscelenca Mosto,
ke li min invitos. Li ja .ne konas min kaj ne tre povis
mm vidi.

Veninte en la societon, la slosilon de l' kol'O
om tuj elpr·enas kaj enposigas ; kiuj gin lasas en poso,
tiu.i estas stllltulo j.

Neniel oni fug-as de la mondopli ' certe ol per
la arto, nek krocigas al gi pIi certe ol per la arto.

Sajnus, ke la filo n eniloke evoluas pIi bone, ol
en la proksimo de la patro. Tute ne I . .. tio cstas
carma patra emro : la patro konservas ciam specon de
despota rilato aI 1a filo, kies virtojn li ne rekoDas, ka]
pri kies rnankoj li gojas; tial jam la ontikvuloj
kuti mis diri, ke la filoj de l ' herooj igas sentauguloj-,
kaj mi sufice large cirkaurigardis en la .rnondo por
tion klare rekoni.
Verdire la homo estas destinita efiki per Oe es to.
La skribo es tas misuzo de la lingvo, silente por si
mern legi estas trista surogato de l' parolo. La homo
aJ. la homoj efikas ciom, kiom li povas, per sia I personeoo, la jUDeco plej forte ' al la juneoo, kaj Ci ti.e hUf-o
A'onas la plej puraj efikoj . Kaj jen kiuj la mondoD
vivigas kaj Dek morale, nek korpe lasas elmorti.
:::

Oni'pOvas kaj devas nek demeti, nek malkonfesi
siajn eoojn. Sed oni povas ilin formi kaj doni . al ili
dll·ektoll.

Kiu la muzikon ne 8atas, tíu ne meritas, ke oni
nOD1U lin horno ; kiu mp' .• satas· gin, tiu estas 11Ul'
duone hornó: sed kiu praktikas "gtri; tiu· es1:as ·tutahoID.o.

*

Ofte la artistoj sajnas al ml kiel patroj kaj
paJrinoj, kiuj geneJ;'as ,vere carmajn infanojn, sen ke
ili scius, kiel tio okazas ?
La mi lito vere estas malsano, kie la sukej destiniia.j por servi la sanonkaj vivtenoD, estas uzataj por
nutri ion fremdan kaj kontra,unaturan.
,

La fronco de ľ .kapo gis la piedo estas same
homo kiel la germono.

,*
Se lruragá homo ' pet propra Vivdangero iun"Sa\'","s,
Ou tio ne estas morala ago?
.
Lau mia opwo ; ne ! .Sed se tim.ema hom?,sriper-'
regas sian Jimon kaj faras la samon : .tio est.as moral.a:

ago.
Se iu volas skrihi klamn stilon, antaue estu ~ al
li klare en la animo ; kaj se iu volas skribi graDdiozan
.
t
.
stilon, li havu grandiozan karaktel'OD.
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La'homojd~vu~

riri '"n~ pri ti.o-,

ke ' homO'hav~

aDkoráu virtojn.,. La . pekoj ~tas mem~mťrene1Jllaj. .

.'La s{nJoro sekretar!o tre emharasi~is pro tiu ci
simpla demando.
-- 'Mi ' petas - li diris pardonpete, - mia tasko
estis nul', ke vin mi invilu en la nomo de Lia Ekscelenca
Mosto. Lia Ekscelenc.a Mosto ne donis al mi permeson,
"e mi komuniku al \ i la cirkonstancojn de )a invilo.
- Sed sinjoTo Kroeuter , - mi diri, - ne estu
tiom c.eremonia kaj ne parolu tiom diplomate. Mi permesis aI mi fari iU vi simplan demandon, kiun vi povas
simple respondi. Vere, nenia slatsekreto estis en tio, kial
invitis min Lia Eksc.elenc.a Mosto. Nu, cu ne? Ec, mi
o\,>il1ias, miapa1't.e iiu ci demando estas plene rajta . Car
jn , se min , kieL tute fremdan homon , iu distingas pcr
invito, minepre havas rajtQn 'interesigi : dan'k' aI kio min
trafis liu .ci distingo? Bonvolu do min informi pl'; la
:mticipajoj .de tiu ci neatend.ita ,invito, tiom pIi , car alimaniere mi ne havos eblon akcepti .la honorantan inviton.
.
La sinjoro sekretario farigis ankorau pIi embaras,l.
~- Mi petas , li komencis - sinjora . mostn,
sajnas, ne konas la ci tieajn cirkonstancojn kaj la moodfaman signifon de Lia Ekscelenca Mosto. Nome ci tie
ciujare travojagas centope la plej eminentaj fremduloj ,
la plej grandaj geniuloj kaj famuloj de la kulturmondo
kaj ankorau al neniu venis en la kapon rifuzi la imiton
de Lia Ekscelenca Mosto. IIi ja venis ci tien por lin vid i
kaj ili hgardis pleJ granda distingo havi la hono1'on , ke
Lia Ekscelenoa Mosto akceptis ilin. Kaj guste vi ...
- Nu jen, sinjoro sekretario, - mi diris - cu ne,
mi pravis, kiam , mi interesigis pri la anticipajoj de I'
iovilo? Cilr tiu ci »guste vi <~ , jen kio perfidis Cion. Ci
lio malkasis , ke ankaii vi ne trovas komprenebla kaj
natura la.' inviton de tute fremda homo. Nu , cu ne? Bon··
volu do mallonge klarigi, kial venis ci tio al Lia Ekscelcnca Mosto en la kapon ?
Kaj mi aIdonis akcente:
-.:-. Tiom pii, car alimaniere guste mi est05 , kiu
riíí.Izos la invitoll de Lia Ekscelenca Mosto.
_ .. Mi petas, - ekparolis la sinjoro sekretario post
longa hez,itado - se sinjora mosto certigas min, ke tiu
ci interparolo restos hite inter nt kaj vi ne iUudos pri
gi antaií Lia Ekscelenca Mosto ec per unu vorto, ml
diros al vi.
- Mi certigas vin pri mia plej plena diskreto,
mi deklaris solene.
,
. Tiel estis, mi . petas, - li komencis fine - ke
la a1veno de sinjora mosto vekis grandan sensacion.
Vi bonvolas seii, miUgranda urbo est~ tiu ci Weimar.
Kaj rutere, Ja fanlazia vesta maniero de la sinjora mosto,
nii opillias, faras komprenebla titin ci sensacion.
:Senvole mi trarigardis min. BIua vesto estis SUl' mi,
nigraj lacaj suoj, nigra kravato, nigraj strumpoj , pura
kolumo: vere , pIi diskrete mi ne estus povinta min vesli.
Kaj ~uste tiu ci operetfigui-o, sin vestinta en papagaj
koloroj, trovas min sensacia? ..
. - ....:... Kaj krome, - ' daiírigis la sin jOl'O sekretario vi neglektis ciujn ci tíe. Mi petas, tio ne es tas kutima ce
.ni.Ci tie estas ' kutime, 'se fremdulo iUvenas, kill sin
opinias io, ke ' tiu . metas sian vizitkarton ce la arhiduko
. kaj ~ Lia Ekscelenca Mosto. Poste, se oni invitas lin,
li tojas: kaj se oni .ne invitas lin, nu. " Li ' povas trank·
vileprofueni en ' la urbo, li fX>vas iri en la teatron, Ji
povasflu:i, kion fi ' volascar 1ia aféro estas en ordo kaj
neniu miriis pri lia rest~do. Ce ~i, mi petas, tÍo ci estas
-kutimo...
. ,,
- Estas en ordo-, - mi diris - mi kompl·enas. ,.
~a~ ,~uÍl mi 'jam trovas tio.m ,pIi ne.Kompreneb~ .la
mmon de .L ia Ekscelenca Mono. Car, cu ne, pn tm,
kin _~iin '~e ';uhmetáS' a1 la ku:tim';j "Kaj eti~eto, oni ne

r
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Proverbe kaj sentence
-

Goetfje -

La »Nia Patro « -

beIa prego pia.

Gi belpasell mizel" kaj misdeslin ' .
Tamen, sc IU pregus )} Patro Nia «,
Je

ľ

nom de Dio, lasu pregi lin.

.Ja pIi facile e-stas kronon pIekti ,
Ol kapon indan por 1a kron ' elekti.
f'sluf? pii cla korcagrcll ',
Ol ('sti sola e n Eden'.

N!1

:1:

Mil nmsojn lJ1i ve~pere murdis pe/l'e,
Kaj tamen. 1I/l./t vekis min lI1aLene.
La homo
Se flugus
Fierc kaj
Sc gi n e

ege pigra, sioal'ita,
al bus' kolornb' baki ta ,
indign e ekprotestus,
ICl·te dis tran cita estus.
:1:

V('sh.l hel e stangon a jnan ,
Havos vi fraúlinjon §ajnan.
)} Vi ne ·efi ka-s, cio stagne sta ras. (,
Trankvilu per rekono :
En marco ne faras
Ringojn la stono.
Mi la amason ne mal§atas,

Oi al mi placas, se gi batas.
(ú estas tiam respektinda, vere.

Sed jugi gi sukoesas tre' mizer e.
Pro kio · al nt Dio tiom karas ?
Car li neniam nian vojon ha l~as.
)} Ekkonu vin! « Sed -- kion nu ricevos?
Se mi ekkonos mm , mi fugí d evos.
.Jes, kvazau mi al maskobalo ven us,
Kaj mian maskon oni tuj deprenu s.
Ekkoni ln aliajn - tion proyu ,
POl' ke vi ilin flatí, au piki povu.

*

Tuj decidas. li pri ľ ago,
.Jen la brava hom' sen dub',
Li sin j etas al la lago,
Por rifugi de la pluv' .

*

La stultulaeoIl
La sortfavor' ne savas.
Se pluvaS kaeoll,
Kulcron ti ne havas.

*

I

Naskigus c.e rte edukitaj idoj ,
Se la gepatroj estus edukitoj.

I
.

Tradukis: lL.. Kalocsay

~~-~~------------~-~

Proverbe kaj-sentence' ,
Goetfje -

•

Kial Vl vin de nt l'OiĎdf3S,
Iguoras nian opinion?
Ne půl' vin placi mi verkojn farna,
Sed , ke vi lemu ion,

'"
amikoj ,

La
Ho, ne lamentu pro la plagoj ,
Ja post la plej . malhonaj tagoj
La vivon oni rec gaje guas,
Hiobo.
Parolovia §ajnas moko:
Se jam fritiiá la ewko,
Kiom gin helpas, ke l' rivero ' Huas ?

t.

kutkas zorgt Kaj predpeestali nenia- kaňzo ,lin invitl.
Sed tíel lamen prs kio faris tion Lilj. Ekscelenca .MoAto? "
- Tion ankaií mi ne komprenas, .resporrdis
simple la sinjoro sekretario; - Lía ' Ekscelenca
havas 'kapricojn. Eble tial .. ,
- Sed. entute kiel eksciis Lía Ekscelanca Mostů,
ke mi es tas tie ci an Weimar ,k aj ke mi eii.tute éstas
sur la tero, se licas demandi?
- Mi petas, 'li eksciis.O:uste car' vi iris-venis cítíe
en lia stranga, nekutima vesto. . . Mi petas ' pardonop; .
sed mi devas diri , ke tie ci vin ciu opiniis frenezulo.
Arikaií mia iriodesta persono. Kaj kiam guste sub ' niaj
fenestroj vi promenis, mi montris vin al Lia Ekscelenca
Mosto, kiel kuriozajon. Kaj Lia EkScelen~a Mosto atcnte
rigardis vin kaj diris i::>a tute nekompre'neblan ~ N0me . li
diris, ke tiu ci fremdulo - tio e3tas vi - e3tas pOl' li
. revelacio el alia mondo . .Jas, Lia Ekscelenca Mosto 'diris',
ke el iu nekonata · kontinento, au eble fremda .stelo".·vi
falis ci tien en Weimaron kaj li nepre volas paroli .
kun vi.
,.

'"

Min ne malplacas la amaro.
Sed se gin kll:ptas emDaraso, .
Oi vokas tuj, por b~ridi la Satanon ,
Fripůnon kaj tÍranon.

'"

Se pekis vi, ne semu h'o ma~gojon.
Eraro montras al la am' ln vojan.
Se vi en via 'propra peko q.ronas, ;
Volonte la aliajn vi pardonas.

*

»Vi pensas pri ľselHnorta

V1V.

Sed ~u vi půvus ~in motivi ?«
Jes, oerte. Jen la eefmotiv' :
Sen gi la hom' D<l povus vivi.

'"

Jtkeeptu tiel mian '; i..~i.Llion,
Kiel mi gvidas, zigzagmanier,e.
Aliaj ja eldormas la ebrion,
La mia - staras sutpapere .

.*
»Diru, cu vi ec ne .éspondas
Al tiuj, kiuj vin alakis? «
Diru cu do vi volus paAi
SUl' lokon kien oni .. .

*

Ni.
Freneza hlib', konfesu mm sen kaÁ',
. Vin ,oni trafis ce ľ <lr,ara pa§'.
Li.
Jes, sed mi gin riparis, seiu !
Ni.
Kaj kiel?
Li.
Lau manier' de citi.
..

y

Ni.
Sed kiel do vi tion faris?
Li.
,:'" .
Per nova peko mi erans.
, Pro gi la homoj riel goj:Erene~.
Ke la mabÍovan Úi fuj forgesis:

>

>

'kiu kondornaníis ',gipsaj

sed .klu vo1is.;,· tiu P?'Vis anÍc.aií silentL ta pieJ multa]
Aajnis KOI).i ;< unu la á1ian kaj l:irkaií .ml esti~is vigla
konversácio.
Subite, tute sen b;ansiro, silenti~is la gaja murmuro.
Mi surprizi.te suprenrigardis kaj tiam mi, ekvidis SUl" la
'sojlo a]~an ~ maljunan sinjoron, sur kiu oni povis
vidi, ke li es tas neciutaga homo. Li estis en nigra
· frako, tute sen ordenoj, nur sur lia maldekstra flanko
<bri1is granda argenta .stelo apartenanta al ia grandkruco.
Lia krispa, griza, j am ne tro densa hararo, alsupre
kombite, sajni~ ankoraií pIi blanka sur lia okulfrape
· bruna halito . . Snr liavizago nuraj profundaj, interesaj
sulkoj, kiujdistirigis cn Dlodesta rideto. Tiu ci modesto
iom . sajnis esti en grotc;ska kontrasto kontrau la italeca,
kvazau soyaga ekfulmo 'de liaj nigraj okuloj.
,
Li venis antaiíell, malrapide, irante ,al ciu, manpremante, sanganle- kelkajn vortojn kun ciu. Kiam li atingis
min, mi starigis kaj r~stis estimplene staranta. Lia mo
pasis al ni kaj prezentis min al 'sia patro. Ni manpremis,
Li interesigis, kiel mi fartas, en Weimar kaj tuj li aldonis,
Ike' li esperas, ke mi pasigos 'ci tie agrablajn tagojn.
Kaj Ji jam iri8 pIu. . Mi residíg.ÍS sur mian lokon kaj
· pace maugis el la grand~ telero da anserhepatpasteco.
NQme t in mi , tre satas kaj ,gin de longe ne rnangis. Kaj
cetere gi estis ' bonegá, farita kun fungo. Atenta lakeo
vedis por mi ankaií vinon, giestis tre bona Niersteina
kai eminente harmoniis kun la anserhepato.
Dume Goethe trapasis la:salonojn kaj jam venis
returne. Kaj li malaperis denove sur tiu pordo, kle li
estis enpasinta.
..' La· lakeo portis al mi boneksteran kremtorton. Mi
guste preparis min por gia inda akcepto, :·kiam alpasis
mia tagmeza · vizitanto: sinjoro , sekretario~ Kroeuter kaj
diris mallaute, ke Lia Ekscelenco tre petas min, ke
faru la _ komple~oni iri al. li por kelkaj minutoj.
Kaj' jam iris antau mi la sinjoro sekretario, montrante la voJon. Kaj mi paSadis ,post li. Mi estis iom ekscitita, car mi memoris, ke mi tute ne legis cíon de
Goethe, ka:j, kionmi legis, ec tion mi jam de longe
fqtgesis. Kaj generale la verkistojn ja malagrable tU8as,
s,e iu ne konas i1iajnverkojn. Nu egale.Nun mi ja ne
povas ilin supite tralegi , ! kaj cetere, tion mi ne devas
malkasi.
, Ní pa§is en cambreton, kiu sajnif\, malhela post la
' bola ilumino de la sálonoj. Nur du kandel oj lumis. Cio
, estis ruga en -tiu cambro, ruga klel llUsara pantalono : la
,tapi&o, la, kttsenaj segoj kaj la komforta ~anapo. La muron
:'ornárnis kaikifaj desegnajoj hjen 1a <aJl'gulo staris .eta
· fortepiano.
'
Dume "la sekretario paSis en la apudan eambron.
Kaj, pos,t ~omento starls antau ,lni Goethe . •Li proponis
lokon al ' mif. sur.-la 'kána,po kaj ', sidigis \:ontrau mi sur
.
,.
.
ap9gsego.
, _.Kell-ajn momelitojn .estis tia 'silento, ke ee la kraketo
A~.J~ bru1l!inlaj vakskandelojfarigis aiídehla. Goethe ri, g.\U'ai~mjri: \CÍlIl st,r ecitii:jokuloj. Poste 'li plú~foJe k~esis
sian· :frunton per tremanta mano, kostis videblan ' fortostreconal 'lirepreni firman teniton. Fine li . ekparoliskun
lilttiIdita rideto: '.' .;<ď.
,J."
~ ." - . 'Mi,,'jíetas' vi.t.l; j>ard~nu" ~F mi, 'cmaljun~ro .' ..
Sed min kaptis malgrand!l syena atako, kiu ne estas miriga
/ln. mia ag~, Kaj krome, mi dévas konfesi" mi , sen tas
.tnÍn Aute st}~e en .ylaCE:estO. No,me mi,ha~as. la ~ons
't eman senmD, ke vi ne estas tia vivánta, horno, kiaj . éstas
Ci 'tře-; cir'kaií mi . . •
.
--::- Ho;-'mi petas~ - . mi dÍJ:is ~ tiuril~te mipovas
trankviligj Vian - Ek8oelenoo~. · Bom;olu pr~ni i :p:ľian
D., mian pulson. .

'mi

Proverbe kol sentence
- " , - Goei8e -Boge, se. en siltmť vi pure nestas,
Sen zorgo pri l' tempestaj krioj.
.Tu pIi vi sentas, ke vi homo estas,
Des pIi ~irrtilas vi al dioj.
Adoru fajron dum cent jaroj _ poste
Enfaťu: gi ' vin marlgos haute-osle.
La pqra dmo - jen plezur',
Sed p~i val.Oras pura penso,
Plej nobla don' de l' homa menso,
Ol čiu rima pur'.
:::

»De ľ wajstroj ciam mi min forfermis.
Imiti esms al mi honto.
Jes, tiop de mi mem mi lernis 1«
Nu, gi llspelctas lau Ia fonto.
'
De ľ patro estas la statw",
Serioza vivsistemo,
De l' panjo;' gajo de l'njltur',
Kaj gojli fabelemo.
FIamis If!. av' por dama bel' :
Tio min of!e pikas .
Avinon ravis or', juvel' :
Tra l' lllembroj gi ja tikas.
Se l' elemenroj do sen dub'
En ~s' ne divideblas,
L' original' de r mta Dub'
En kio do videblas ?
Sciencon, arton p08edante
Oni havas religion.
Sed tiujq du ne posedanoo
Oni ham 'r.eligion.
:;:

La carmaj jllilaj kapoj estas
Ja ci~j el 1a sama ras'.
Mm kiel. sian majstron festas,
Sed Ífas lau la propra naz'.
,

Se ľ 'virin<?j ' amas kaj malamM,
no pornpas, prave ni aklamas.
Sed je
jugas kaj rewnas,
Tio ofte
tre:~ mirige sonas.
.
;.

m

HavaJ' perdiia - iom perdita.
'Videvas ekpensi,
Pe.}' novll; kompexu;i.
Honor' permta -multo perdita, '
Per glor' .mj kom pensi,
Kajdev'os la .homoj alie pri vi pensi .
Kill'~' ptlrdita -, Či«> perdita.
.
Prefere esti nenaskita.
<

__

, ··::.rradukis: IC. "tJl~tIY
~~~~~

__

~

__

~

__

~_J

Frank.furt a.

H~

La laborejo de la juna Goethe en la gepatra
domo (Werther, Goetz. Clavigo).
Kaj mi ctendis al li mian brakon.
-- . Mi dankas, - li diris. Kaj li jetis teruritan rigard on SUl' mian etenditan brakon. - Mi kredas vin.
Mi ja ne diris en tiu senco. Mi kredas. I:ion. Sed .mi ~r
povas min helpi kontrau la sento, ke Vl ne estas tw VIVanta 11Omo, kiaj ni, kíuj ~eestas. Vi est.as in ,. kiu alí
t'slis, au eslos. Mi ne scías Cel'le.
- Cal' Via Ekscelenco tu~is tiun ci clcmandon, mi ekparolis - espereble vi nc rigardos min altrudulo,
se I:irilate mi klopodos servi al vi per iOlU cla klarigo.
Kaj t.icl licu dil'i, ke via bonega ju~kapablo ~uste orientis
Vian Ekscelencon ankau nun. Nome mi vere sufil:e clifCl'encas de ]a ceteraj I:eestantaj gastoj, kiuj venis el
Berlin, Dresden, Paris kaj London. Car mi venis I:i tien
el mil nalícent dudek du.
- Mil naucent dudek du ... - murmuris Goethe. - Preskalí post cent jal'oj ...
Li rigardegis min kvazau fantomon.
- - Kaj kiel vi venis ~i tien? Kial vi venis? - li
demandis rauke.
- Tion mi mem ne scias, - mi diris trankvile.
- Sed se vi bonvolos permesi , mi kuragos fari estimplellan rimarkon. Nome mi vidas, ke Vian Ekscelencon
kaptas teruro je mia vido, kio ja estas tre komprenebla,
car devas esti ekslerorclinare konsterne, sidi kontrau
homo vivonta post cent jaroj. Sed permesu al mi esprimi
mian moclestan opinion, ke de mia parto la sama tel'uro
estus same motivita , car por mi ja povus esti same
konst.ernc, sidi kune kun antau-cent-jara homo. Kaj via
situacio en tíu ci punkto estas ec multc pIi favora, cal'
ja Via Ekscelenco estas hejme, en Ia propra domo, viaj
sekl'etal'io, gefiloj, genepoj, ciuj eslas ti lie cn via proksimo kaj escepte min, vi estas in tel' viaj samepokanoj.
Dum mi kontralíe estas tute sola ci tic el mia speco
kaj mi nc tl'C scias, kiamaniere mi sukcesos iel reiri
hejmen.
,- Vi pravas - li diris ankorau ciam tremante.Mi ja ne kompre~as, kiel vi 'povas resti tiom 't;'anhila?
-- La klarigo estas tre sinlpla, - mi respondis. Car ja mi nun certe scias, ke mi estas ce Via Ekscelenco,
kiu estas unu el 1a plej grandaj geniuloj de l' monao
kaj sekve tíu sincel'a respekto, kiun mi sentas al Via
Ekscelenco kaj tiu plezuro kaj honoro, ke mi ekhavis
donacc la personan interkonati~on kun Via Ekscelimco,
tute ekvilibras kaj paralizas tiun hor01'on de ľ nekutimeco, kiun povas en mi fari la elfalo el 1a Or~od? l'
.Tempoj . ,Kaj antau Cio mi hav~ la hono1'on dll'ektI ~a
al.on \.on de Vin Ekscelenco al bu cirkonstanco, ke ba
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int.crJlll'Cent.ll reníwnto, kia 'nun estas ía. nfa, estas Idei
eble plej rara fenomeno , sekve, mi opmlas, estus p~i
guste, se ci tion ni uzus por la bono de ni ambau, car
mi ne scias, gis kiam povas dauri tiu ci nia bab~]?" K~j
mi j a kredas, ke Vian Ekscelencon povus nepre mteresl,
kio oka1.is dum la centjaro sekvanta Iii agadon de Via .
Ekscelenco , liom pIi, car ja Via Ekscelenco bam epokfaran influon al b spirita vivo de tiu 'ci sekvonta - : tiD
eslas pOl' mi jam pasinta - cent jaro. Kaj mi havas la .
honoron rim ar ki ankait tion , ke min tre interesas la
persono de Via Ekscelenco. Ni do ne malsparu la tempon
pel' la sekco de tiu demando, ki~l estis eble al mi rllsalti
cent jarojn, car ja lili ci demando nun tute ne estas
gl'3va. cetere gi ec ne estus solvebla por ni. Sed ni eluzu
liujJl kelkajn minulojn , dum kinL ankoralí estas tenebla
lill {~i eksterordinara stalo.
- Vi pravas, _ . Ii mL1l'muris. Kaj poste li revemc
ekridetis : _ . Sed nun jam miaj nervoj ne estas taftgaj
pOl' t:iaj animskuoj. Cetere.. .
.
Li rektigis. Kaj SUl' lian viza~on revenis tiu majesta
tranhilo, kiun antaue mi vidis SUl' li, ekstere, kiam ,li
tTail'is la salonojn. Kaj li ekparolis:
._- .Tll propre lio , kio nun okazas al mi , 'neniom
es las pii stranga,ol kio ~is nun okazis kaj de nun povos
okazi. Ni ciam vivas j a iut.er sekretoj kaj l!listeroj, ni ne
scil\s, kio okaz3s cirkaií ni kaj en ni , kiaj estajoj kaj
pol.encoj direktas nian vivon. Propre e~ la plej etaj okazajoj de la cilJtaga vivo ne estas pIi kompreneblaj , ' ol tiu
ci neklarigebla ' vizito. Sed ilin ni jam . ekkutimis "idi
kompreneblaj.
·
.
- Kaj t.io, ke mi est.as lie ci,estas same tíel
kompl'enebla , - mi prenis kuraton aldoni. - Sekve,
mi opinias, Via Ekscelenco nun jam havas. nenian kauzou
esti ekscitita pro mi.
Goethe aprobe kapbalancis. Li enpensi~is, poste subite vigle demandis :
- Vi do konas min? Do ankau en .via epoko, post
cent jaroj, vi"as mia memoro?
- Jes. Via Ekscelenco estas ankorau čiam UDU el
la plej grandaj homoj -de 1a mondo, ell la oku10j de.la
vere kulturaj homoj.
- Kaj kiu eslas la alia? - Demandis Goethe kun
streCíta jnteresi~o.
_. Shakespeare.
Goethe modeste ekridetis:
- Mi opinias, eslas troigo, min starigi apud ShóJkespeare.
Kaj poste enpensiginte li aldonis :
>'

_ Cet~r'e
Eble mi eslus povinfa farigi io - simila
al li. En miaj pIi junaj jaroj estis en mi ia demona
forto,kiu vere estis kapabla krei. Sed tiujn jarojn, la
vere produktajn jarojn, bedaiírinde mi malAparis per tio,
ke mi penadis pri Ia bagatela administro de eta princlando. Granda kulpo estis, mi sen tas kaj _konfesas.
- Se licas diri mian modestan opinion, ankau mi
kredas, ke Via Ekscelenco faris nerip~reblan kulpon
kontraií vi mem kaj kontrau via krea forto per tio, ke
, por ioma btirga rico, vanto kaj senvalora kariel'o vi
m111sparis viati plej belan agon.
Li surprižite rigardis min. Poste li diris malvarme,
fiere :
Tre severa kritiko. Vi, sinjóro, estas ankorau
junulo, vi ne scias ankoraií, ke en la vivo oni he faras
tion, kion oni scias kaj al kio oni havas emon, sed tion ,
kion oni , devas.
-- Jes, -- níi resRondis modeste ci tion ml
ankoraií De scias... '
Kaj nun la interparolo cesis por kelkaj momentoj.
Goethe sajnis ofendita. Tiu mia netolerebla naturo, kiu
he emas preteri ec la plej etan kulpon de alia homo,
subite superregis en ~i. Kaj mi diris kun akra voco:
-- Mi kuragisespnml sin cere mian modeslan
opinion. Kaj Via Ekscelenco ofendigis. Mi opinias, ke
tiaspeca malforto estas neinda al efektive eminenla homo.
Lia vizago rugigis, liaj kuntiritaj nigraj okuloj
kolere palpebrumis:
- - Notu por vi, juna homo, ke al tia tono mi ne
estas kutimiginta! Cetere, se vi repensas, vi mem re_konos, ke tio, kion vi faris, estas la plej granda malgentilo. ,Mi ja, ec pro mia ago, merítas ke ...
- Mi petas, - mi prenis kuragon rimarki kun
-same akra voco - se Via Ekscelenco pasas sur tiun ci
vojon, mive-re ne povas sekvi tien Vían Ekscelencon.
éar se Via Ekscelenco rifugas malantaií vían ag-on,
ran,gon kaj prestigon, mi estas devigata foriri, car, laij
mia opinio, el ťia senegala inlerparolo mi povas haví nek
instruón, nek plezuron.
Kaj ' mi ' starigis.
,-- Hestu, mi petas, - li diris kun pIi cédema
_voco _ -;- Sed mi devas rimarki, ke vi .. ;
' - ", J\.fi petas, - mi interrompis senpacience - eble
nI ne pasigu tiujn ci karajn momentojn per mia modesta
perso.no? ". Min inleresas nun Via EksI).Clenco.
Goethe rigardmezuris min kaj. posté diris malafable:
~ Do "demandu !
'
~-- Anlau cio mi volus fonnÍ por mi kIaran biMou pri
la vera gral1deco de Via Eksceleneo. Car Vía Ekscelenco
en,. nia~ epoko eslas staTigita SUl' piedestalon kaj sekve
estas m1llfacile alirebla. En Ja lernolibroj VÍa Ekscelenco
. estts" prezentita, kiel geniulo nepre felica, pl~jebJe :súb"tepitactecittj e)c.steraj éirkonstilllcoj, ,\).ielgenio,perf.ckte
ekvilij)h-ta, ha'vanta ia:n · stiltuaĎ -~ensentecón, en .kin oni
" PO)'~~ :\.ri~~óci ma:ksiinuiné,ke Ii 1Jble -estis tro fie~a, ne
'~ súficíf ho'ma, -Cirihite oriiciam kontralimelas Vían, Ekscel~
en~Ó1 ·~r Séhill-ěř.~ kar la' siul.p atio . de Ja lernejI).1ajstroj
es,tas ' é~~rape.-cianl ~,ce 1a ,flankó de .schiller. , _ , _
-" "-~l\.i'o'n ; nuii Vl
.:.....k'omené'is traIíkvite Goethe
';;lt'áii'~1~as"
;,>.ól -ltiom:·vipens~.Dd la
' perš6kutas 'de jardekoj, - esws
", IDW:i.i'- mia~ tuta: vivo mi .estis
Komencc
'-i-~-T·",-i" inn, 'ldopodis
,verkojn!
verkój mi
ne ~poyas ď~ - ataki_
'oni~ .-relloni$~ ke ' mi
<.
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scias verki, do, - oni malkovras en mi karakterajn
difeklojn. ~ mi est~s fierega, egoista, envia, jaluza pri
la junaj tale.ntuloj ,senreligia kajmalbona pat1'Íoto. Celere
ci tio estas la plej nova akuzo kontrail mi. Car dum Ia
Napoleonaj "militoj mi ne skribis kontrali la francoj .
Sed kíel rui - estuspovintaýerki kun rnalamo, se mi ne
m alaUlis la francojn? Kvankam mi tre gojis, kiarn fine
ilí forpurtk sin de nia kolO'. Sed' kiel malamu mi - ja
la
pÓl' mi la ciyillz~cio 'e5tas la plej granda valoro
plej kulturitan nacion de la mondo?
- Do Y ia 'Ekscelenco mem konfesas, ke ecen la
plej malfacilaj'temppj vi ham simpation alla malamikoj
de via - patrujo? 'o; ~ midemandis. - - Hespektive tiuj
atakoj, kiuj át~gis ·cir.ilate Vían . Ekscelencon, ne estas

El la "Interparolof kun Goethe66
-- ·De Joha nn Peter Eckennann (1792 -1854)
I utage en la komenco de J unio 1823. enmigris tra
la pordo . de l' urbo Weimar (vajmar) viro laiíaspekte
iom pIi ol tridekjara , kun longaj haroj t~anspendantai
la kolumon , kun inteligenta vizago kaj helaj okuloj. Al la
skribisto ce la pordo li donis sian nomon: Johann Peter
Eckcrrnann (ekerman) el Winsen. Tornislro premis liajn
sultrojn , kaj bastono helpis la lacajn piedojn , kiuj estis
portintaj la migranton dum du sunvarmegaj semajnoj
ci tien el lia norda hejmregiono proksime de Hamhurg.
(;ar veturilon li ne po vis pagi , la malrica filo de malrica
migranla portvendisto. El la mizera kabano de l' gepatroj
li nul' iam kaj iam eniris lernejon , kaj en sia I{I-a jaro
li nur malsufice scipovis leg i kaj skribi. Sed la natura
inteligenleco de I' knabo havigis al li favorantojn , kiuj
ebligis al li pl i bonan klerigon per privata instruo ; kelkajn
monatojn li vizitis ankaLi pIi poste gim nazion , preskaú du
jarojn helpe de stipendio ec la universilaton. Flankc de
liuj neregulaj stud oj li diligentege instruis sin mem per
legado kaj interparoladoj. Li ec riskis baldaií debuti en
la poezia arto per volumeto da Iirikajoj kaj per artscienca
traktajo. Ambaií li sendis al Goethe petante kelkajn
rekomendajn vortoJI1 de 1a fama poeto, por ke li trovu
pIi facile eldoniston. Goethe respondis per malmultaj

afablaj linioj, kaj tiuj donis aI 'Eckermann ' la kuragon,
viziti kaj vidi Ia majstron persone. Tio okazis Ia IO-an
de J unio 1823 ; kaj tiu tago estis por ambaií viroj la
komenco de re('iproke profitiga kunlaborado, kiun finis
nul' la morto de I' majstro. Goethe donis al la ' jlma
arn iko direktivojn por liaj studoj kaj superSutis lia
preskaií ciutage per la trezoroj de sia sago. Sed Eckermann repagis: li ordigis liajn manuskriptojn; li helpis
ce la redaktado de la lastaj grand aj verkoj ; per prudentaj
demandoj kaj pli-malpli kasitaj admonoj li ec instigis la
maljullulon al laborado, tiel ke Goethe ekz. la duan parton
de »Faiisto « versajne ne estus finverkinta sen Ia scncesa
delikata antaiíenpuso de sia juna asistanto.

nemotivitaj.
Goethc nlID malsale rigarclmezuris # Iin. Kpj poste
malvarme diris :
- - Mi ne scias, kiu vi ' éstas kaj cu vi havas imagon
pri tio, kio estas: poeto "? .. Nu, mi do estas tio! Kaj
nur tio! Jes, la poeto devas ami sían patrujon: Sed Iia
patrujo ne estas ia politika formajo , partio, kliko, raso,
seklo au provinco. Lian patrUjon· formas lia poezia forto
kaj cio bela, nobla kaj bona ' apartenas al gi, kie a.jn gi
estu kaj devenu de kiu. ajn kreajo de Dio , :. Kaj mi
povas al vi diri, ke tre multm amar on OIli faris al mi
per tiuj ci stultaj akuzoj! Germana verkisto: germana
martiro ! Sed cetere, j a cie ·nun_ estas . tiel. En Anglujo
same, kiel en Francujo. KioIll da doloro, turmento devis
toleri Moliere , Rousseau, Vóltaire! Kaj Byron-on la' samaj
hipokrituloj elpelis el Anglujo kaj pelis en 1a morton !
Kvankam Ja kulturo de Anglujo kaj Francujo staras
malproksime super nia malrica ~ malgranda éermana kulturo ! Kion mi suferis, tion krom mi homo ankorau ne
suferis. Kvazaií ne estus . 'sufica por mi .sola tiu snperhoma lukto, kiun mi devis lukti klID m'i mem-, gis fine
naskigis unu el miaj verkoj!. . . Multege mi suferis ..
Dum okdek jaroj mi ne : havis entute eble dek kvar
tagojn , kiam mi fartis tolereble. Sed egale! Eble ee ne
mi estas la kulpa pri tio , nek Ia homoj. Estas fusita tiu
Ci tllta Eiíropa mondo kaj' tio faras cion. Ni vivas mizerajn tempojn. Kaj tra generacioj la vivo farigas ciam
pIi malica kaj kruda. La malanlo, 'Ia malbonintenca nekompreno kaj tiu Eiírope disvasiiginta genera,l;. endenco ,
kiu artefarite klopodas densigi Iii barojn ·inter omo káj
homo, fine povas fari~i nul' fatala katastrofo, kiu rreni-;
igos cc nian malfortan kultureton, . kaj erikejo kaj sovaga:
dezerto kovros Ia. terojn, kiujn dum tri.mil jároj . ni
konkeris por ruper ni aj pIi noblaj talentoj. Ha, cetere !
Ec bedaiíri mi ne povas ci tiuh civilizon kuregantan lÍn '
pereon, tiom malbela, malica,. naiíza gi estas.
Goethe subite eksilentis. Li trakaresis sian sulkan
vizagon. Kaj poste li la<.;e : rigirdis min, ktm · senanjĎ:laj .
okuloj .
. . " '.
".
Cu vi deziras ion -apkorau- .demanai,;? .

Mi jam nenion havis paroli kun li. Li ja transiris
ec min laií Ia estonto .. Mi sen lis, ke ti aj bagatelajoj,
kiajn mi povus rakonti al li pri la jardekoj sekvintaj
lian morton , povas es ti propre tute seninteresaj por li ,
- Mi hal'as nenion por diri , - mi diris. Kvarikam
tiom mi estus volinta lin demandi , kio estas lia opinio _
pri la nelradukeblcco de lia poemo: )) Úber allen GipfeIn '"
Kiu cn iu litcr.atura revuo es tis terno de diskulo post 90
jaroj - - tio es tas antati 2 jaroj. Sed nun , post c.i tio,
kiel mi povus veni kun tiaspeca demando ... ' Kaj ~etere ,
estas p,.eskar1 certe ::- ke li estus havinta la saman opinion , kion · mi.
.
.
.En la apuda salono iu komencis ludi fortepianon.
Goethe rektigis.
Ludas
- .Cu vi ai:ídas? - li demandis min. Schmidt registara konsilanto. Beethoven . .. Belega ...
Lia vizago ekbrilis. KlID strecita atento li auskultis la
muzikon.
- : Belega . :: - li murmuris.
Poste .- - ce la fino de l' muziko li lace kusigls kaj
fermis ' Ia óklllojll: .
- Cu Via Ekscclenco rnalbone fartas ~) - mi oemandis ektiininte.
. Ncnia respondo.
Kun -rapid aj pasoj IDI ws al la pordo de ľ salono.
Kaj ' mi nú.lfermis. Iapord<?n.
.
. .
En la salono"" estÍs -Úcniu. Mí trakuris la cambrojn.:
nenie iu. Mi rev~js en 1a' .malgrandan cambron al Goethe~
Sed la apogsego _estis málpÍena. r.fi kusigis sur l a ruga
kanapo kaj atendis.
_·S"~ 1'- mi aiídis ' subite. Silentu, inf;moj I
Ne ' eni~u': aHi.
.
--, Sed enestas m_iá ,c'~mpi-libro!
- : Vi .vekos . lin, Elin'jo. Vi scias ke tiam pacjo
koleras ... , ' . .
.':
. - Sed ..kial .li : dó_~1táso ciam? C'u tio estas
'Mi bezOnáS mian -cimpi~libron!
~i ~ubutapogis~in su~ la ruga Ka.napo kaj elkrils:
::-:- , 'ViE?vli~ ', enve~j, ~lihjo, mi j~ ne ·dormas.,'
.•., ,:"'.
' ,.
..! " ..... ,,: El la hungara: Karlo B~dó.

<
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La )) Interparoladoj kun Goethe «, kies manuskripton _
la m ajstro mem grand parte Iegis kaj aprobis , estas treege
meritplena verko .de Eckermann. En tin libro li montras
la poeton en lia domo, cn societoj, ce promenvcturoj
klp, kaj li notis ablIDdon da admirindaj paroloj de Iia
sago pri la plej di versaj problemoj el vivo, scienco, arto
kaj politiko .. kiuj sen tio eslus falintaj cn la abismon de
forgesiteeo.
Malgrandaj provoj ci-sube veku en la legantoj la

ai

dezii:~m

al konatigo kun 1a tuta verko.
estas tradukita
en . tre multajn lingvojn. "
( Diskreteeo ).
20-a de Julia" r83I. - }) Iuvespere mi promenis kun
bonkonatulo en la gardeno de kastelo, kiam neatendite ni
riI)1arkis ce la fino de ľ aleo du aliajn personojn el nia
rondo, sinjoron kaj sinjorinon, kiuj trankvile babilante
iris unu apud la alia. Subite iliaj kapoj kunklinigis, kaj
ili donis al si reciproke koregan kison. Poste ili daurigis
iri Jau sia unua direkto, kaj tre serioze ili pluinterparolis,
kvazaií nenio okaiis. »CU vi vidis tion « kriis mia arniko
kun mireg(). »'Cu mi fidu al miaj okuloj? « >l Mi vidis «,
respondis mi, }) sed mi ne kredas gin !«

( Pri amo kaj intelekto).
2-a de Januaro 182{,. - })La amo tule ne interrilalas al la intelekto. Ce juna virino ni amas tute aliajn
aferojn ol la intelekton. Ni amas ce si la belon, la junon ,
la pikSercemon, siajn kapricojn kaj - Dio ~cias, kion
pIi! .Sed sian intelekt on ni ne amas. Sían intelekton ni
respekws, sé gi estas brila, kaj per gi knabino povas
multe gajni antau niaj okuloj. La intelekto eble ankaií
taiígas por nin firmteni, kiam ni jam amas. Sed la
intelekt{) ne kapablasardigi nin kaj veki pasion «.

(La po/ieo kaj /.a infanoj).
u-a de Marto 1828. - »Por ekkoni, kiel statas ce
ni, mi nur rigardas en nia kara Weimar tra la feneslro.

Frankfurt
a. M.

Nlll , kiam la "kam printempa suno logas la infanojp el
fa doniof, ·poi· ' ke · antaií la poi-doj ili ludelu kun s<irPaguloj, :mi vidas ilin ciam genitaj, "kvazai:í ili ne eslus cer taj
kaj timus la alvenon de iu polica potenculo. Iu Imabo
knaJigu la vipilon aú kantu aú kriu - tuj policano
cslas sur la loko , por tion malpermesi al li. Cio ci havos
la efikon, jam hul' malsovagigi la karan junularon ,
elpeli ciun originalecon kaj ciun senbridecon, ti cl ke fine
poslreslos nur - la filistro! «
(llllernacia ma~mo j .
IQ-a de Marto 1830. }) La 'internacia malamo
estas plej forla kaj plej arda sur la plej malsupraj 3lupoj
de la kulturo. Sed ekzistas stupo, kie gi tute malapcI;as,
kie oni staras kvazaií super la nacioj kaj kie oni sentas
fclicon kaj suferon de sia najbara popolo, kvazaií ili estus
renkontintaj onin mem. «

( P ri diletallteco ).
2 I-a de Januaro 18:27.
»G-usle lio es las la karaklerizajo de la diletantoj, ke ili ne scias pri la malfacilajoj , kiuj es tas en iu afero, kaj ke ili Ciarn volas cntrcpreni ion, por kio ili ne havas la fortojn «.
( l<onstmi, ne ruinigi) .
2(,-a de Februaro 1825. - »Se ion malbonan IrU
noma~ malbona kion do utilas tio? Sed se mi ee ion
bonan nomas malbona, tiam mi multe malutilis. Kiu
illtencas bone efiki, tiu neniarn mallaudu ; li nenieI alentu
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la rnnlgLlsioú,l ~ed 11Ul'> fa"tu: cÍa:rn lot bonon. Carla ' četa
a.rero ne estM rliiúigi; sědkoBstruiion, 'pri kio!~ homaro
povas senli pura:rl gojon «.

(Koncent/'i, ne disl/'i).
2/1-a de Februaro 182[1. - »Cie eu la ~{kademio:i oni
trakta, lrOTllulton , tre multe da nenecesajoj. Kroll1e la
tl i I'ers"j docentoj tro vasligas siajn fakojn, multe pIi ol
lilúgas por la bezuno de iliaj auskultantoj. En anIaua
tem po kem io kaj botani~o eslis traktataj kiel akcesoraj
parloj de la medicino , kaj lio suficis por Illedicinisto.
Sed nun IwmJO ka:í bOlaniko farigis , memslal'aj , nesupcl'rigardeblaj scicncoj, cl kiuj Giu postulas tutan honwivon,
kaj' on i volas ilin kunaltrudi al la rnedícinisto! Tio ne
pOI'US boncfiki; unu fako cslos neglektata au forgesata
pro alia. Kiu eslas prudenta, Liu rifuzas ciujn malkoncenlrajn prelendojn ; li limigas sin je unu fako kaj farigas
kapabla pOl' unu ..«
( T)ri Za tas/co de [' poezio ).
2/1-a de Seplembl'o .l8 :q . - »Ciuj poetoj vúkas,
kvazarl ili estus rnal sanaj kaj la tuta mondo lazareto.
Cinj parolas pri suferado kaj mizero SUl' la tero kaj
pri la gojoj en Ia transa mondo. Malkontentaj ili jam
l'slas ,kaj unu pelas la alian en ankorať't pIi grandan
lflalkonteutecon. Tio estas vera misuzo de la Pgezio,
kiu es las ja vcre donita al ni, por forigi la malgrandajn
Jisecojn cn la vivo kaj por fari la horrion kontcnla
pri la J11ondo · kaj pl'i ilia slalo. Sed la nuna generaci o
limas {;iUll veran forton «.
( FoJ't o de ľ ' agado j .
17-a de Febr uaro 1832. -- »Kia bono do es las
Cll ni , se ne la forto kaj la erno, la medion de la ekslera
mundo tiri al ni kaj deyigi gin al servo por niaj
pIi altaj celoj . Dum rnia Ionga vivo mi efektivigis kaj
farÍs kclkion, pri kio mi eble povus min glori. Sed se mi
volas paroli sincere: kiou propran mi havis escepte
de la kapablo kaj emo por audi kaj vidi, pOl' distingi
kaj elek ti kaj por vivigi la auditajon kaj vid'itajon per
ioIU cla spirito kaj r eprodukli gin per iom da lerteco?
Mi nepl'e ne sulclas miajn verkojn nul' al mia propra sago,
spd al miloj da objektoj kaj personoj ekstere de mi,
kiuj por ili pl'ezentis al mi la malerialon. Venli; .s-tultuluj kaj saguloj , klarpensaj kaj malvastspiritaj kaRoj ,
illfanoj , jumiloj kaj maturaj maljunuloj: ciuj dirÍs
al mi , kion ili sen tis, kion ' iIi pensls, kiel iLi vivis )<aj
agis kaj kiujn spcrtojn ili kolektis: kaj mi havis neniou
pUl' farl krom kapli kaj
rikolti tion, kion aliáj semis
por mi. Finfine cslas tute sensenca esploro, hľ- iu.. lía\',as
JiHl cl si Illem
alt cle aliaj, ~ll li ' agas per si meUl
all per aliaj. La . ceta afer.o estas, ke oni havu gl:an.d<UI
yolon koj lerleeon kaj persistecon, pÓl' agi lau gi '; ! Cio
alia es las malgra"a «.
( Jl ri dem a vivo).
(I-a ·de Febl'ual'o J 8.:l 9 ~
»La krist<1-na religio
l'sl.as polcncajo pel' ~i , melU : per kjti la falinta ' kaj
~uferanta homal'o ciam denove ,l(wigis. , Kl9hCed'aJ.1~"" ,k·lgi
liun ci efikon , oni Jesás, . ~e : gi ·-é$t~. super~a.l . ďtiu
filoznJio, kaj de tiu .gi ne" newnas' ď apo'gon,;Sam~ , 'ln:kaťi
la filozoíio ne bezonas laa ~to:dtaton dl< ,la Tellgio;
por pruvi cert.ajn tezojn,okz. tiun~ prl' ciarna vivOp:ďai!uo.
La 11Omo ·kredu la nemorteblon '; li ~hay~porCtio.. li:
I'ajlon, ~i estas laú Iia na túro. kaj lidarfas .f idi..
religiaj prornesoj. Sed . s~ la filozofip "olas . j>reni<
pl'ltyon por la nemorteblo de nia aÍllmo ., e~ ď leg~ndo, ,
tiam la pruvo estas malforta kaj ne tl'e k:onvin~a~ r:;a
kOllvinkigo pri nia daurado devenaspor mi eLla nocio ",
de l' agadb ; ' car se mi gis mia fino· s.enrip?ze {lgadas,': :,C'ď
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Plur~j sonój al mi malágrablas,sedplej abomenc

Tedas min bojů de hund', siras gien la ()rer I
Estas sola hundeť, kies bojon mi audas kun gojo,
.les, min gojigas per boj' hundo ' de mia najbar' .
Car gi je mia knabin' ekbojis, kiam si kaSe
Foje stelÍgis al mi : preskau perfidis gi nin.
Nun, se ekbojas cj hund', mi ekpensas ·ciam: si yenas ,
Aú mi pensadas pri ľ temp', kiam si "enisal mi.
Goet fje .(K. · KaJocsay) : RomaflegJo·

tiam la natul'O havas 1a dey'on, doni al mi alian formon "
de ekzistado, kiam la DlÍna ne pIu povas eheni .ffuau .
spiriton " .

(Pri Za utilismo).
2()-a de Februaro 183 I.
»Estas IÍlu la nat~1fO
cle l' homo , rigal:di sin kiel la celon de 1<1- · kreado-, ·
ciujn aliajn objektojn nur ,lau Ja rilato al · si kaJ.· lau
la grado, kiom iIL "s~rvaskáj utilas al li. Li subigas .
la mondon de l' vegetajoj.kaL de l' animaioj : kai- for~
glutante aliajnkreitajojn kiel konvenajn nutrajojn li e.kkoms sia)) dio"n kajgloras ties Donecon,kiu . tiQIll1latrtt
zorgis. .por ·Ii.l,i forpl'erias de la , bovino la l*ton,
de la .abeld la mielon, de 1a , safo la , l~on; . ' kaj
atribuante al ' tiuj· ajoj QliÍ.econ por si, · li kredas . arikaú:;
ke por tio ilfestas . kreitaj.Li ne půvas . ;iril.ag.i, . ke ce"
la plej malgrandaperbqi,'ne 'estas .p or li; '-!-~j , se ies
utilon ,li nuiltempe ankorau iH)'~ekkonis, 'li tamen kredas,.
kl) gí estontitell!Fe . č'e~t~ malkovrigos. ;.Kaj . klel 'la hqrl~Oi
pens(ls ci rilate, tiélli .pensas3,Ilkaugen~rale; ,kaj' ·fi{ ne·
pl'eterlasas, '. enpQr6 sian . ~uti~lln· pe~smanierQn,~ ~ .,;'l~ , _
vivo ankau ,;,on lasciím.conkaj .ankau ce la, div,i.:ifs\l-3- .ď
partt>j . Jé ol'g<misU1Q dema'll~i : pti . ti~ las.ko 'kaj l!tilo..
T~(i . ebIe ' taúgos kelka:n tflmJ?QQ.; -kaj áIlkať'toen. . kscieoctJ
-Ti ďeble:RQVOssúkcesi ·tiel: Séd ·lre ,hald.au "·~ ',,:H"l l\"lll"'~.
.
' . kle ',tiama:l

. , li ~ _:"''-' l .''_ ~'',_,"

• ,~,ha'\t,~~ Jli~. ~ta 'dema.ndo piilá. utilo , lademand,o : por
"..,l ió ~ :''estaS·:-:ftité ~e c ~ci~~a. ~ lom p!i- ' prQgresigas nin la
' deirrianao: " KiéfíX <:tar se 'mi ďemandas: Kiel la bovo
. ,h~Na~~Or.Q.ejn ?·.'tiaí!I , k~ndiikas ' ~in tio , ~l 1~ rigardado
, ~dtJ2:~~ia , ~tŠ<l!Íis.n.t,o 'k.~ j sawterÍlpe ' mininstruas, kial la
leqn<>:" n'e '~b:avas 'kaj -ne povas ha,vi kornojn, ,La utilismanoj
opinius'!'.p~~t sian ' dion , se ili ne pludarfus ' adori tiulI .
kiu ~_dĎn_is- :al' 1a bQV9' l;r Irorfll:Jio., . P9r ke ~i ,defendu sin.
Se~.- al , mi, oni permesu; lt~ ' mi , ador u ' tiul/., kiu cn
lá , ric~ :de' sia kr;eať!o es tis 6om:. granda, Ire post milsfiécaj " ~esto.j .Ii far~s ankorai:'! I,m u est-djon, kiu enteuas
iliT}' :ciujn.: la homon! Oni adoru plue tiun , kiu al
11l:'brutQj -donas ilianmangaj9n kaj al la hOlD o mangajon
ka j tcinkafon , kiom ajn li voll1 gui. Sed mi adoras tiun ,
k~u en la mondon metis tiom da produkta forto; kc
-:: se nur, la miliona parto ' de gi farigas vivanta -- la
~óndo 'svarmas de kreitajoj, ticl ke milito , pesto , akvo
nekapablá.s , pereigi gin. Tiu estas mia dio !"
( Poéto kaj :patri'9tismo ),

Komence de Marto 1832. - »Kiam poeto volas politiku efiki, li devas fordoni sin al iu partio: kaj se li faras
lion , liapoeteco estas perdita. Sian liberan spiriton , sian
s"enpartian superrigardon li devas adiaiíi kaj kontrai'Ic
~urmeti la capon de l' malvastspiriteco kaj de blinda
malamo. Car li cstas homo kaj civitano , la poeto amos
sian patrujon. Sed la patrujo de liaj poeúaj fortoj estas
la bono , la noblo' kaj belo , kiuj nc ' estas ligitaj al iu lando
au pl'Ovinco. Kaj kioo volas díri tio: Ami la patrujon?
Kion volas diri : patriote agi? Se poeLo dum sia tuta vivo
penadis, kontraiíbata1i malutilajn antaiíjugojn , forigi fi·
listrajn opiniojn , klerigi la spiriton de l' popolo , purigi
lies estetikan senton, kaj nobligi ties . sent- kaj pen smanieron : , ~ion pIi bonan li faru pii? Kiel li agadu
pIi patriote '? - Mi malamas ciun , fusagadon kiel la
pekon, sed precipe f~sadon en Stataj aferoj, car cl ili
sekvas por rniloj kaj milíonoj nul' malfelico. Mi scias, ke
en la okuloj de cer taj homoj ciu mia agado estas rigardala kiel nenio , guste pro tio , car mi rifuzis, eomiksi
ruin en ppljtikajn partiaferojn. Por esti lati la gusto de
liuj homoj, mi estus devinta farigi ano de jakobena klubo
kaj prediki nÍurdadon kaj sangvedadon !«

per rime.doj perfortaj ankaií egalan ínullOJ~ da bono. En
tiu ci mal perfekta mondo li kontentigas tiom longe je
la bono , gis kiam l a tempo kaj la cirkonstaneoj fa I'oras ,
por atiogi la plibonon.«
( P/'i al';stolr/'alio kaj derllolualio ),

. 5-a de Julio 18:17'- »Oni ciau1 lIlulte parolas pri
arislokralio kaj delllokralio, La afel'o es las tut.u silil pie
j ena : En junago, kiam ni posedas nenion ,Ill almenaií
ne scias sati trank-vilan posedadon , ni eslas deulOkratoj .
Seu kiam dum ·longa vivo ni akiris posedajoll , ni Íle nul'
deziras, ke gi estu certigila ; sed ni uczil'as lInkar., ke oiaj
iI\flln0i kaj nepoj trankvile guu tion , kion ni akiris. Tial
cn l1Ial}únago ni ciam cstas senesceple arislokratoj , cc se
dum la junago ni emis al aliaj opinioj. "
( D,'vo de Cla lano ).

25-a de Februaro 1826 .- »La mondn ne kapablas
kontente trankviligi : la grandsinj oroj nl' volas garantii ,
ke misuzo de la potenco cesos ; kaj ]a am a::o ne konsen tas,
cn atend ado de iom-post-ioma plibonigo konlentigi pri
III czbona slato, Se oni povus fari la homa l'on perfekta,
liam ankat:í perfekte bona stato eslus ebla ; sed sen lio
okazos eterne sanceligado transen kaj maItranseo ; unu
parlo suferos, dum ke la alia bonstatas ; egoisllIo kaj
l'DI'io kiel malbonaj demonoj viglos , kaj ne cesos la batalo
inler la partioj. Do plej prudenle osLas ciarn , ke ciu
praktiku, sian profesion, por kiu li es las naskita kaj kiun
li Icmis, kaj ke, li ne malhelpu aliulon , praktiki la ~ ian .
La suisto r eslu ce sia botostipo , la kamparano Jllalunlau
la plugilo , kaj la princo sciu regi - car ao kall tio ostas
IlIcli o, kio devas esli lomaLa ; kaj neniu gin preLI.'Jl(]u ,
kiu ne scipovasgin. «

( Pri la libercco).

, .. ' 18-a de Januaro 18:J'i'- »La libereco es tas slranga
afero : ciu povas facile havi sufice da gi , se li sci ~s csLi
kontunta , se li scias trovi gin. Kaj kion utilas al ni
abundo cla libereco, kiun ni ne povas uú! Se iu havas
nur tiom da libe.reco, por sane vivi kaj praktiki sian
profesion , tiam li havas sufice da gi, kaj tiom povas
, facjl~ .havigi al si ciu homo'. Krome ni estas liberaj Dlll"
sub cer Laj ' kolldicoj , kiujn ni devas plenumi. La liberigo
·ne 'konsistas eÍl tib, ' ke ni ne volasagooski ion esLanlan
super ni, sed guste en tio, ke ni respektas ion, kio estas
pii alta ol ni; Car dum ke ni Tespektas gin , ni levas nin
• supren 'Ul ,gi ; kaj .per nia hon origo ni ehllontras, "ke ni
melU portas en ni' lion pIi altan kaj ke ni indas, esti saUl!:angaj kun gi. "
>

( l),.i ,libe,r.aleco).

..

3-a de ' Febnlaro 1830'.- , » Dumont eslas Illodera
< liOOralulo, kio estas kaj estu ciuj prudentaj hOl1loj kaj
..kio estas ankaií ' mi mem 'kaj cn kiu senco agi mi ,penis
-;dum longa ' vivo. La vera liOOř.all11o klopod'as; per la ri~medoj estantaj al jia dispono efcktivigi tiom da , bono,
kiom ajll' li povas ; lIed li gardas sin de la in ten co , tuj
.' pereigi per fajrokaj glavo la ~ecvitehlajn malpedekt' 'iljejn. Li,,;'penas, per~' sata . progresadQ jom 'post iom for~ premi. la publikajn ,malhonstatojn, sen >pereigi samtempe,
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Saalgesse

Maldeksl:re la domo, pri kiu la juna advokato
Goetheg'l!idi:s sian unuan kaj lastan proceson.

( Pri revolucioj kaj revoluciemo).
~-a de .Januaro 182(•. »Eslas vere : mi ne povi~
esti amiko de la {ranca revolucio ; car ~iaj terurajoj
staris tro proksime antai'1 mi kaj indignigis min en ciu
tago kaj ciu horo, dum ke ~iaj bonfaraj sekvoj tiutempe
ne estis jam videblaj. Mi ankalL ne po vis resti indi{erenta
vidanle, ke en Germanujo oni celis, intence provoki
tiajn scenojn, kiuj en Frarlcujo estis la wkvoj de urga n ceeso. Same malmultc mi estis amiko de tirana arbitro.
Estis ankaíí llIia nepr a' ko~vinko , ke pri iu granda r evolucio ne la popolo eslas kulPa, sed la regislaroj, Revolucioj
eslas tute necblaj, se la registaroj estas ciam j usta j kaj
ciam 11 len taj , tíel ke ili antaiícedetas per laiítempaj plibonigoj kaj ne obstinas tiom longe, ~is l' o necesa estas
eldevigal.a de malsupre. Nu, car mi malamis Ia revolueiojn ,
oni nomis rnin amiko de tio , kio ekzislas. Sed liu tito~o e3tas
tre dubsenca , kaj mi energie rifuzas ~in. Mi n e estus
konlrall ~i. se cio , kio ekzistas , eslus laiídindega, bona kaj
jusla. Sed <:ar apud multe da bono samlempe ekzistas
ankaií multc da mal.bono, lial »amiko de l' ekzislanta «
signifas ofte ne malpli ol »amiko de l' malmoderniginta kaj malbona. " Sed ]a tempo eslas ciam progresanta ;
kaj la homaj aferoj havas post po kvindek jaroj alian
formon , tíel ke instituci o, kiu en la jaro 1800 estis 10
perfekta , j am en la jaro 1850 eble eslos kadukajo. "
( Biblio , eldezio lťaj religio ).
J J -(\ de Marto 183 2 .»Por rigardi bibliajn aferojn
ekzistas du viclpunkloj : unue la viclpunklo de kvazaií
praa religio, la vidpunkto de la pura naluro kaj racio ,
kiu estas de dia origino. Oi r eslos eterne la sama ; gi
daííros kaj validos, dum kiam ekzistos diosentem~j cslajoj . Sed gi eslas nur por elektitu loj kaj multe tro alta
kaj nohl a, por farigi geneTala. Due ekzistas ]a vidpunkto
de la eklezio, kiu estas pIi ' lalLhoma. ai estas kaduka , sangebla kaj sangiganla ; sed ankaií gi daiíros, kvankam cn
elerna transformigo , dum kiam ekzistos malfortaj homaj
esta.1oj. La lumo cle senpel'a dia revelacio estas multe tro
pura kaj brila, tiel ke gi ne estas laií la nalul'o de la l11alfortaj homoj kaj netolerebla por ili. .Jen la ek]ezio
aperas kiel bonfaranta peranto, por mildigi kaj moderigi,
. por ke estu helpate al ciuj kaj por ke multaj sin sentu
bone. Car en la kristana eklezio regas la kredo , ke gi
estas la posteluo de Kristo kaj tíal havas la povon , liberigi
d e la sargo dc l' homa peko, tial gi eslas tre 'forta polenco. Kaj konseni por si tiun polencon kaj tiun respeklon , certigi per lio la domon de l' eklezio, tio estas la
cefa vidpunkto de la kristana pastraro. Tial la , pastroj
malpli lL1uHe demandas, cu tiu aií tiu libro de, la biblio
kai:izus grandan klerigon de la spirito kaj cu gi enhavas
instruojn de alta moralo kaj de nobla homa nat.ul'o ; pIi
gravaj es las en la ]ibroj de Moseo la historio pri la unua
peko kaj la ekesto de la bezonů de savanto, plue cn la
profetlibroj la l'ipclata montro al tiu savonto, 'Ia alentala ;
kaj la evangelioj havas la taskon, montri lian efektivan
aperon SUl' ]a tero kaj lian morton sul' la krucokid
kompenson de niaj humaj pekoj. - Cetere cu falsa? cu
malfaJsa ? tio eslas l'ilale al bibliaj aferoj trc 4trangaj
demandoj. Kio estas malfalsa, se ne 1'0 tute bonega, kiu
harmonias kun la plej pura naturo kaj racio kaj servas
ankoraú hodiali al nia plej' alt<;l. evoluo I Kaj ď kio estas
malfalsa, ne 1'0 absurda, van ta kaj malsaga, kiu ne
portas frukton, almcnaií ne bonan ! Se la malfalseco de
bihlia libro eslus decidenda laú la kriterio , cu gi transdona~ al ni nepre verajon, tiam oni povus en kelkaj
punktoj pridubi la malfalsecon ce de la evangeIioj ;
car Marko kaj ' Luko ne skrihis laií propraj intuo kaj
sperto sed nur mal:frue laií husa tradicio, kaj la lasta,
Johano, nur en sia plej granda a~o. Tameri ' mi rigardas,
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ciujn hal' evangeliojn tute ' malfalsaj
car en ili cfikas
Ia rebrilo de majesteco, křu e]iris de la persono de Kristo
kaj kiu estas dc' tia dieco, kia 1'0 dia iam ajn aperissur
la tero. Se' oni demandas min, cu estas laií 'mia naturo,
dedici respektan adoron al tíu diajo, tlam mi diras :
nepre ! Mi klinas min antaií gi kiel antaií la dia revelacio de la plej alta "principo de la moralo. Se oni demandas min , cu estas laií mia naturo, adori la sunon,
mi ree diras : nepre! Car gi estas ankaií revelacio de 1'Plejalta kaj ee la plej grandioza, kiun la teranoj kapablas
pei·cepti. Adorante gin, mi adoras la lumon kaj la generan forton de Dio , per křu sola ni viva~, movigas kaL
ekzistas kaj la plantoj kaj bestoj kun ni. Sed se oni demOlndas min , cu mi emas klini min antaií osto el la:
dikfingro de ľ apostolo Petro aií Paiílo, tiam mi diras :
ne genu min kaj restu for de mi kun viaj absurdajoj ! - En la statutoj de la eklezio estas tre multe da
malsago. Sed gi volas regi -; kaj tial gi bezonas malillteligcntan amason , kiu subigas kaj estas prela , es ti regata. La
alta kaj rice dotita ekleziularo timas nenton pIi ol la
klerigon de la m alsupraj amasoj. Al ili gi ankaií malpermes'is la stllclon de la biblio , tiom longe, kiom iel
eslis eble. Car kion malrica ano de kristana parohu
pensus pri la princa pompo de rice dotita episkopo, legante konl.raiíe en la evangelioj pri la malriceco kaj mizero
de Kristo, kiu kun siaj disCiploj humile iris piede, dum
ke la princa episkopo preterbruas en kaleso tirata de ses
ce"aloj I"
( Pri mahomctana religio kaj filo zofio).
I ]-ol de Aprilo 1827'»Kiel bazon de lOl religi t)
Ja Ilwhometanoj donas al sia junularo la konvinkon, ke
ul lOl llO11l0 nenio povas okazi , kio ne estas jam delonge
antatldecidita cle iu dio cioreganta. Per tio la gejunuloj
csta s s llJiče provizi taj kaj trank viligitaj por la tuta \'ivo
kaj bezonas preskatl nenion pIi. Mi ne volas esplori, kio
vera al~l 111alvera, kio utila aií malutila eble estas en tiu
instruo; sed finfine io el tiu kredo kusas en ni ciuj,
kati sen ke oni g;n instruis al ni. La instruo de la kristana
kI'edo: }) Ec ne pasero falas de sur tegmento , sen ke via
patro scias! " elfluis el la sama fonto k'aj montras al
providcnco, kiu ne forgesas ec ľ on • plej malgravan kaj
sen kies volo kaj penneso nenio povas okazi. - La instru'.ldon en la filozofio la mahometanoj komencas per
lOl dogmo : Ekzistas nenio, pri kio oni ne povus aserti la
malon ! Tiel iIi ekzercas la inlelekton de la gejunuloj,
pustulante kiel laskon , ke ilieltrovu kaj elparo]u la kontraíían opinion al ciu starigita Olserto ; kaj el tio devas
sekvi granda lerteco cn rezonado kaj parolado. Kaj post
kiam de Ciu starigita tezo la kontraúoestas. asertita, ,ekcslas la duho, kiu clo cl la du opinioj estas la vere ,'era.
Sed en dubo oni ne emas restadi ; gi pel,as la spiriton
al pIi detala es plorado kaj ekzamenado ". kaj se tiuj es tas
perfekt~ faratOlj, tiam elfluas el ili la cerleco: kaj g~
estas ja la celo , eit kiu la lJOmo trovas plenan trankviIig,on. '
Vi vidas, ke ell tiu instruo mOlnkas. nenio kaj ke ni
kun Čiuj niaj sistemoj ne pIi multe progresis, ke entute '
neniu povaspli multe pro;gresi. «
Paul Bennemann, Ceip2ig
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Muselo kaj burdo.
-

Alessandro !1a22o]jn'i -

J~Il,

e.n la aranca reoo
Kaptita estas la muSelo,
Sed grKluda . burdo gin trapasas

, Facile.
Ce l' homoj-uu,
Simile?

EL ·L A VERDA BIBLIO
-

J. LEJZEROWICZ, LÓDZ -

(Kelkaj piuloj pe tis min malkasi
Ja misteron, kiel kreigis la verda
lingvo. Ci sube mi malkasa:; clo
la Misleron de l' genezo.)
éa.pitro I.

En la komenco Schleyer kreis Volapiikon. 2. Kaj
Volapiik estis senfOl'ma kaj kaosa, kaj ma llu mo
estis en gi. 3. Kaj la Poienca Senkorpa Mislero
diris: ESŤu lumo. Kaj farigis Esperanta. tl. Kaj
la Senkorpa Potenca M:stero vidis la verdan
lingvon , ke gi estas bona. Kaj 1a Potenca Senkorpa
Mistero apartigis la Verdan Lingvon d 2 Vo:aplik. 5.
Kaj la Potenca Sellkorpa M:stero J1::>mis la Verdan
Lingvon eterna tago, kaj Volapiikon nomis nokto.
Kaj estis vespero, kaj e3tis mateno - unu tago.
6. Kaj la Potenca Senkorpa Mi·stero diris: .Estu
firmajo eil la lingvo. 7. Kaj Li kreis tiun firmajon.
8. Kaj Li nomis la firmajon regula akcento. Kaj
esl is vesperO kaj estis mateno - la dua tago.
9. Kaj la Potenca Senkorpa Mi,stero diris: kolektigu
la gramatikaj regu!oj en unu lokon , kaj aperu b
fotta gruncto. Kaj farigis tiel. Kaj la Potenca
Senkorpa Mistero nomis la for tan grundon Fundamento. Kaj Li vidis, ke gi estas bona. 10. K<Jj
la Potenca Senkorpa Mistero dil'is: La Irundamento kreskigu verdajon, kiu naskas gOjOIl, kaj gi
. kreskigu vortaron kiu dOllas laií sia speco radiko.in
kies semo estas eu gi mem, en la Fundameuto.
Kaj farigis tiel. I I. Kaj la Fundamento elkreskigis verdajojn 1au sia speco: verdan lingvon kaj
verdan movadon , kaj vortaran arba n, kiu hav<Js
radikojn, kies semo éstas en gi mem, en la Fundamento. Kaj la Potenca Senkorpa Mistero vidis,
ke gi estas bona. 12. Kaj estis vespero, kaj estis
mateno - la tria tago.
13. Kaj la Potenca Senkorpa Miswro diris: Estu
J.qmajo eu la ciela formajo por apartigi la venhn
lingvon de maUumo.. 14. Kaj gi estu lumajo por
lumi super la tero. Kaj farigis tieI. 15. Kaj Li
faris la grandan lumajon por regi la mondoD . 16.
Kaj Li starigis gin sm la ciela firmajo por ke
gi lumu .SUl" la teron. Kaj la Potenca Senkorpa
Mistero nomis la lumajon Verda Stelo. 17. Káj
li vidis, ke gi estas bona. 18. Kaj estis vespero,
kaj estis mateno, la kV;lra tago.
19. Kaj la Po.tenca Senkorpa Místero diris : la Vart81'o
aperigu lllovigantajojn, ÝÍvajn estajojn, kiuj fleksebligús la lil1gv<m . . 20 . . Kaj Li kreis la afikspjn ,
ki'Ujn aperigis la vortaro, 'la sufiksojll kaj prefiksojn lad ilia speco. 2 I. Kaj la Po ten ca Senkorpa
Mistero vidis, ke gi es tas hona. 22 . Kaj Li benis
ilin dirallte: ' fruktu kaj multigu, kaj . plellign la
vortaron (kaj tial 1a afiksoj tiel multigas gis nun).
23. Kaj estis vesperokaj estis mateno - la kvina
. ·tago. ·
.
24. Kaj-Ja Potenea Senkorpa Místero ·di,ris : la vortaro
aperigu rampajújll kaj . vermojn kiuj tur~entu la
lDúndon. 25. Kaj Li kreis la neologismojn kaj .
ciujn malfaeilajn Yortojn~ lai1ilia speco, por eterna
turmento de la: !IloýajverduloJ. 26. Kaj la Pot~nca
SenkorpaMistero diiis :. Ni kr,eu po!cucan aferon,
ke ' _gi estu la akso de la lingvo kaj regu la
gramatikon.27_ Kaj Li kreis ·lá. alruza.tivon. En
fOflllo de la,; !inajo N '.li kreis .. gin.. 28. Káj l~
Potenca SeDkorpa Místero diris al gi: fruktu kaj
I.

J

ll1'ultigu kaj plenigu liJ. verdan lingvon , kaj l'egu
super ciuj oeteraj reguloj de la Fundamento.
(Kaj depost tiam ciuj verduloj uzas la akuzativon
en trou abundo). 29. Kaj la Potenca Senkorpa
Mistero diris al la man do: j.en Mi dOllis al vi
ciuj ' regulojn de la Fundamento. Oi estu por vi
sanktajo. Kaj farigis tíel. Kaj la Pownca Senkorpa
Mistero rigardis cion, kion Li h eis, kaj vidis, ke
gi estas tre bona. Kaj esbis vespero kaj estis
mateno - la sesa tago.
30.. Kaj es ti !> finitaj la FWldamento kaj Radikaro
kaj ciuj iliaj apartenajoj. 31. Kaj la Potenoa
Senkorpa M:stero fjnis en la sepa tago sian la))oron ,
kiun Li faris , kaj Li ripozis en la sepa tago de
la tuta laboro, kiul1 Li faris. 3 2. Kaj la Potenca
Senkúrpa M:stcro benis la sepan tagon kaj sanktigis gin, car en gi Li ripozis, legan te la origin alau
literaturon, kiun Li faris kreanw.
33. Tia estas la naskigú de la Fundamentu kaj Hadikaro, kiam ili estis kreitaj. 34. Kaj la Pot.enoa.
Sen korpa Mistero kreis la Verclan Lingvon cl Pruden~ú kaj Logiko, kaj Li enblovis en gin spiron
de vivo, kaj Esperanto farigis Vivallta Lingvo.
35. En sep tagoj estis kreata Esperanto, kaj por eterna
memoro la Verda Popolo festas ciuj al'e la universalajn kongresojn dum sep tagoj. .
,

éa.pltro II.

Kaj okazis post multaj jaroj , kaj Slit' la frallca
tcro aperis mago, 2. Kiu venis adorklinigi
antau la Vcrda Stelo kaj di svastigi la vCl'dan
lillgvon. 3. Kaj lia nomo estis Bo-frunt. 4. Kaj
li estis unu el la multaj fervora.j apostoloj de
la verda afero, kaj guis seriozan fidou inler la
verda . popolo. 5. Kaj okazis, ke la satano ten tis
lin , igante lian koron fiera kaj jaluza. 6. Kaj
Bo-hwlt ekpensis ,en sia koro: 7. Mi kOllstruos
lingvon, kiu disvastigos tra la tuta mondo, kaj mi
akiros al mi gloron kaj potelloon. 8. Kaj 'mi
atingos la supron de I' cielo, superos la sagon de
I' Sinjoro. 9. Kaj li laUfaris idiomon, kiun li
nomis Ido, 10.. car ido de la verda lingvo li "olis
fari gin. I I. Kaj la Sinjoro mallevigis poj' vidi
la faron , kiull faris Ba-frunt. 12 . Kaj 1a Silljoro
diris: jen estas unu popalo kaj unu lingvon ili
Ciuj havit>. Kaj jen, kion tíu ~kies nOlno estis
Bo-fnmť) komCllcís fari.
J 3. Ni maUévigu. do ' kaj kOllfuzu lial1 lillgvon , 14.
kaj farigis granda konfu~o intcr tiuj , kiuj kreis
JdoIl. 15. En maUonga tempo farigis cl gi multaj ,
multaj lingvoj kaj . unu homo ne komprenis la
alian. Ciuj ekbatalis ' inter si, dirante: mia lingvo
c--;taS la vera lingvo. 16. Tial oni donis al tiu
loko la nomon Bahel, car tie la Sinjoro kOllfuús
.1a lingvon de Bo-frunt. 17. Sed la vcrdaTJ popolou
. la Sinjúro efkond:ukis cl la lando Babela kaj
, ko.ndvkls. gin . el1 lá lal1don Bab'ilan, car ili havis
unu klaran lingvon.
í 8 . .Jen estas la generaeiarú de Ido: Ido havis la
agon de, k.elkaj j~roj kaj naskigis al gi Esperantido.
1.9. Kaj Esperan.tido naskis Oecidentaloll, Idiom
• Neutral kaj 1l!íerlingua. 20.. Kaj al ili naskigis
N~ L.atm . kaj Anglie por eterna malhonoro. 2 I.
- Kaj multaj ali.aj g~ la nuna tagú kaj gis. la fino
. de ciuj tagoj. ? 2 . Ili ciuj viva.s efemeran vivon,
car ili estas polvo kaj rcfarigos polvo.
J.

7.3

Goethe-vizitkarton, apud ~i atestletero de iu g~rmau-a
profesoro pri lá aúlentíkeco de -l'vizitkarto,en lamontrofenel!tro de l' panisto Goethe-saketoj" en kiujn .oni, pakas
ltl hiskvilon kaj super malgrandaj, blondaj plekt-kukoj la
surskribo : Gretchen-Zopfc !O pfennig. En la montrofcne~tro de florvendejo
apud korbeton da violo oni
rnetis paperon, surskribo: favorata flor.o , de "Goethe.
'En la montrofenestro de la kvarcentjara gastejo Wt>,issel'
Schwan , apud .la domo de Goethe, kiun ofte "iútis la
soeieto Goethe-$chiller, ni vidas tablon rice metitan de
malnovaj porcelanoj , SUl' gi menuokarto, rica kaj aburida
IlIenuokarlo , foje ci tiun finmangis gesinjoroj Goethe
dum ill solena okazo. La asocio Armbrust elmetis la
man-pafarkojn de Goethe k~j Schiller, lil papervendisto
elmetis la morUmoncon de Goethe.

JldmoDo
Goetfje

Kiou do la hom' pretendu?
Cu li en trankvil' sin tenu,
K(~i sur io kroee pendu ?
Cu li pelu sin kaj penu?
Cu ruasoni do lo~lok-on ?
Vivi nm slib lendo airma?
Cu konfidi sin suJ' rokon ?
, Tremas ja ce rok' plej firma.
Unu tion , dua malol1.
Ciu sereu kion fari,
Ciu sereu kie stari.
Kaj staranť evitu falon.
Tradukis: K. Kaloc.say
1\

Ce Goethe sor la

FraĎenplan
Weimar , aprílo.

Ne, tiu ci urbo ne apartenas al la pasinto , kaj ee ne
al la fr('rudul-trafiko, - tío ne povas igi pasinto , kio
apartenis al Goethe. Esl,as 1a dimanc':o de pasko, brilega,
viva, milkolora paska dimanco : GFetchen-oj kun blondaj
haJ,'plektoj iras al la pregejo kaj festvestitaj metilernantoj
fllrnas cigaredon antai'í la sukerajejo : parko da aiHomobiloj {;i rka(1 la muzeo , promenantaj maljunaj geedzoj
Slil' la bordo de la IIm , fotografaj rnasinoj venantaj de
malproksirne kaj loka soldata orkestro, rnalnovaj kasleloj
kaj moderna villodistrikto, maljllnaj velurigistoj en trratingaj malhelbluaj .lakoj apud la malnovecaj veturiloj
kaj brunaj ledbenkoj en la negblankaj, etaj, fabelaj
lrall'l\'eturilo:j, memorlabuloj kaj fírmotabulo j (ael vokalo Wagnel',libl'ovendejo Wicland , suisto SchiUer ) , postlagllleze sporta festeno kaj ves pere Goethe-m emorfesLo
en la pregejo Herder, gepatra hejmo kaj muzeo ,
k vi~lccnt jara pregejo kaj vendodomo Tietz. Ne regas la
pasinto kaj ne rcgas la Illmo ; · la vivo regas ci tie , 10
vi\'anta , mClTloranta kaj venont-rigardant.a vivo, la sensis~cma , konfuza , rica vivo. Jam ne trafas tio. kion Herder
tli}:is sialclllpc: »Weim.ar ist ein Mittelding z1.Visch/'/l
ilO/Sladl und Dor/ i( - gi jam ne piu estas korlega lurbo
kaj ne vilago kaj ne transiro inter ci ambau, gi japI
u~tas kal'aktel'o. Ankau la loko, SUl' kiu oni konslrui ~
tiun ci mbon, eslas tia , kvazau GoetfHl estus asistinla al
Di" , ki,UJI Li heis gin kaj · cfektive li ja asistis : Ji
pl'ojektis la parkon . li plantis la arbojn Slil' la bo;·uo tle 1[1
JIm , li arangis kaj li konstruis , ko.lektis kaj disjetis , alporlis bildojn kaj slatllojn, projektis meblojn , havis pcrSOli aD rilalon kun cio cn la lllondo : kun minoralo kaj
kreskajo , IIl11z.iko kaj Leatro , 1\01110 kaj Parizo, bal" .HlJ[ltru kaj fortepiano, cifero kaj litero.

*

Til! ci csLas la Ul'bo de Goet:hc k,íj 1'1 vi 1' 0 , ..'plcna
di) inJanoj kaj {lUl'Oj , libl'ovendejojkaj meblom agar.en oj.
J)ekalkulinle la kelkajn bazarojn , kie oni vendás Goethe·
~a.l lljon kaj Gocthe-notlibron kaj ' Goelhe-autoplaketoll kaj
Gocthe-poslukon. ci tiujn dckalkulintc , ciu vendcjo es tas.
neordinarc bongusLa kaj dclikaLa, preskaú nobla kaj arla
de la portaJnj gis la varoj. Eé ne unu misgllslan
pl'conmi vidis ci 'lic, nek unu misgustan virinan Cllpelón, nek misgustan meblopecon. (Ver~ · ja, ke c.iloke on~ esLas
tre 'kompctenta ·pri mebloj.) En la monlrofeneslro de
ciu veodejo -estas i;r Goetbe-koncerna:jo ..kaj iu el la kap- '
kopioj de Goethe llkulptita de Klauer: ' lajuvelišto ehneti~

74

Gestern Vormittags halb Zwolf Uhr stub
mein geliebter Schwiegt:rvater, der GrossherzogL
Siichsische wirkliche Geheime-Rath und _Staats- ,
minister

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
nach kurzem Krankseyn; am Stickfluss in Folge
eiiles nervos geworueneJ;l Katharrhalfiebers.
Geisteskriiftíg und liebevoll bis zum letztem Hauche, schied er von uns im drci mld
achzigsten Lebensjahre.
Weimar, 23. Marz 1832.
Ottilie, von Goethe, geb. von Pogwiséh, zugleich im Namen meiner
drei Kinder, Walther, Wolf tmd
Alma von ' Goethe."
La placon , kie -staras . la domo, oni nomas Frauenplan. La fenes,t roj rigardas al la placo, sur lil. placo
malnova verda puto kaj IJlalnovaj domoj, rugaj kaj yerdáj
domoj, bluaj dornoj kaj rozkoloraj dOinoj, - tiuj kelkaj
novaj konstruajoj inteI' ili neniom fusasla bildon. Bela,
nobla kaj simpla unueta~a domo, propre duetaga, car
oni metis fenestrojn ankaií. en, la tegmenton, unu vicon
da fenestroj , kiel ce la ceteraj burgaj domoj de la tiamaj
tcmpoj. Kvindek jarojn 10gis ci tíe Goethe, antaiíe li
nul' luis la dOinon kaj kiam la princo gin donacisal li,
li tI',msformis gin lati síaj projektoj. Liprojektis la vastan .
stuparejoll he,lverde pentritan, kie li statigis la statuojn
en la nicojll, kiujn li akiris dum laltalia vojago, gipsajn
kopiojn de antikvaj statuoj . Surlaunua etágo .la fláva
c1lmbro, ki-c oni arangis la festenajn "tagmangojn; la blua
J1luzikcambro, akceptaj cambroj.Ni restu ce tio, kion ne
enlenas 1a Baedekcr kaj kio' kaptas _nin ci · tie pIi ol cio:
kiom hodiaua , kiom m.ofler!,-a estás ,til1 ci logejeo. Blimkaj
srankoj es Las tic ci, kiujn Ji projektis, tute . malaltaj
sI"<mkoj kunnuraj tirkestoj, _cnkiuj li~ hav~s ,desegnajojn
ka3 ' ,gn~ I'urajojn" K vá.J;í(I. . akura~e, Ja s'1JIlajrh $r:ankoj.n ,pli ,vidis pasifltsCllHljne .-en Berlin ' en · moderna mebloekspoz- '
lCIO. La . »F\ihrer « Ulontras Ion .kun rnist~ra rÍdetO': pl'i ..
kio cLu miras..: dissovebla.' .blanka '. potidó .kunHg~s)"3. du
. call1brojn, djss,ovebla modernú blanka epordo,kiajn· fiet.emoulrtls la10gant,o j de..Ia m~del'naj ."virIoj . ·G ®the proj-

ektis ankau či tiun. Speguioj ... (FoJe en Berlin sinjorino diris ion tre delikatan pri la speguloj de Goet.he, si
diris ke ekzistas speguloj, kiuj montras nin pIi malbelaj.
ol kiaj ni estas, kaj ankaií , kiuj montras nin pIi belaj .
En la speguloj de Goethe oni sin vidas pIi bela. ) En ]a
lo~ejo estas nenia odoro de' pasinto. El la feneslroj oni
vidas al la placo, kie florante ondas la paska , dirnanco.
nur lit fenestroj de l' laborcambro kaj dormobmbro rigardas al la silenta, dormanta marta ~ardeno. Tiu ci labo:'cambro lute diferencas de la riea kaj eminente I'Iobl3
, karaktero de l' lo~ejo , - kruda kaj severa cambl'O c3las
ci tiu, la rabotitan tabloH. nur la tempo faris glal~ , "fI
la sranko: pezc binditaj libroj. sur la skriba pllpitro:
ínineraloj kaj inkujoj kaj malgranda , rust :l, rompila "pl'gIllo,en kiu oni jam ne eslas bela. Ne. ti.· ci nt' lici,
esti bela, tie ci oni devis labori , tien ci nur la t.ri pll'j
bonaj anlikoj povis enpasi, tie ci li ne estis afabh dOIllmaslro, sed sinama kaj grumblema verkist.o. ki" jd;ulis
siajn postukojn en kadukan , alLpiedan kanokorbon (A nk;,,'.
la kopiajoj de liu ci korbo estas elmelitaj en la monlroienestro de korbovendejo, kun , la surskribo: poStukujo
de Goethe, taiíga kudrokorbo) . Baromelroj kaj tabeloj.
pIano de ~ardenaj laboroj por la prinlempo de la j aro
! 832., en telero nigra lero por analizo, ne es las penll'ajo.
ne es tas tapiso, ne es tas kurtenoj SUl' la feneslroj. U nllDura eta statuo estas ci tie , opale brilanla ela bmt.o:
NaJioleon. En tiu ci eambro li okupis sin pl'i krislaloj
"aj kreskajoj , opliko kaj geologio kaj etnografio kaj !'sla,
tie ci lensoj kaj desegniloj kaj mezuriloj kaj 'iergioboj
kaj taheloj kaj kalendaroj. Apud ~i la malgranda call1bro.
kie li dormis 'kaj kie li mOl·tis en ' la granda apogsego jl'
Ia dudekunua de marto 1832. '
Ne, ne estas muzea silimto en la domo kaj ne haltis
la horlo~oj ell la momento de l' mortci. La domo estas
plena de homoj kaj en ' Ciuj cambroj iras la horlogo j,
akura~e, fideble, se tiel placas : simbole. Ne haltis la horlo~oj en la momento de l' morto, kíel ne mor tis ankau
ilia mastro: cie li vivas en tiu ci domo kaj cie li venas
ren}{onte al vi , sed ne kiel fantomo, sed kiel vivo kaj
realo ; lia giganta . ombro jeti~as SUl' la nekulturitajn
martajn terojn, sur kiuj ondadas la dimanca brilo, ci tic
li iradis tra kvindek printempoj kaj rigardis la ekkreskintan herbon, prenis teron en la manon kaj enpen si~inte
disfingrumis ~in, ei-voj~ li Iris al la virinoj, kiujn li
tnlis kaj kiuj plie amis lin, al la homoj , kiuj lin konis,
sed kiujn li plie konis kaj mi kredas ke nul' en lia urbo
povisokazi, ke la malgranda knabo, kiun mi demandi. :
kie 'estas la L'andesmuseum, enposigas la kuglojn , per
kiuj li ludis kaj atentigas min , ke, se SUl' la partero mi
enrigardos , post la tolomuron de la Goethe-kolektajo, mi
vidos la Rodin-statuon, car celere ~i nun ne e5tas videbla
pro la Goethe-ekspozicio.
Ci1i Bródy

MI./I. ./lN G II € O
- JlJa Q B A GRl" . ' An,~ií nelorige mi ric~V!s leteron prip~elj~o de mia
sesJ.ru:a fileto. Por ' forpeh la tedan malliheron de Ia
eambro dum pluva posttagmezo li faris kvÍnstrofan poeméton; kompreneble ne skri!)e,car li ankorau ne konas la
arton de la. literskribo. La titolo estis: »Kantas la
p~intempo ~ . Ternis pri -veki~o de la naturo, pri rideto
d~.I~ , ka:mpqj, pci: f~ta sinÝ~stado de la arboj kaj ank3;u
pn la petoll!do de la paska leporelo, alportanta dolCa]ll
d0!lacetojn. La ripeti~anta rekantajo estis: »Kantu, kantu
printempo, j,éla«.
"
'
Mi "scias, ke en Jia p~rneto mafikis la. severa rilmo

kaj rimoj ne ornami's la {nfanajn versojn, tarnen mi
sentas, ke ~i estis plena de pura poezio, car ~i erupciis
el infana kredo. Gi similis al la unua fIOl'eto de virga
kora hnmo , en kiun la Nekonat.o jetis ~ian semon. La
kanto de la infankoro es tas rib en r evoteksitaj SOIl~Oj
kaj en naiva pompo... Pro emocio mi eklarmis ...
Fil eto miu , ankafl mi , kiel infano , ekkantis la unuau
fnjon pri la printempo. Cu gi pepelis pri l a alendado
de ]a printem~o aú gi himne l audis la bur~onadon , mi
ne r cmemoras , ! EgaJe. Nun vi kantas sopirplene kaj
kun via kanteto el multmiloj da infanaj animetoj flugas
la prega voko: " Kantu , kantu printempo bel a 1«
Intel' miaj haroj ekbrilas kelkaj prujnotusitaj , La
Vi\'o plugis profundajn sulkojn en la humon de mia
kMO , sed la llIililo kaj la poslmilila vandalismo dekuJll j~
la rp\'<,flomjn de mia kam po. TallHm el) ni restis io: I,
C;1II1l1l ntl'/lflado de la [l/'illl ernpo . Tra landoj mi vag;ld as,
:d animri\'elaj rigarcloj mi krocils mian rigardon, kaj nli
atentas : cu purpllri~as jam la horizonto ? Cu veki~as la
komeio de homopl'i sili propra valoro? Mi memoras pl'i
vi. fildo kaj pri la nova generacio , kiu kOl'sire vokas la
pl:int elllpan lagigon . Bl mia ;mimo eligas dolore, vel'.,
lal'lllbanite Ia krio : »Kanlu, kanlu prinlempo bela 1«
En lrouzilaj cifonoj kun froslolrema animo ni cillj
at('nd,ls la ve/'on pl'inlernpon. Ni alendas kaj plendas pri
gia obslina lIIalfl'lligo. La nebulo de la haoso regas, En
lin npbulo eranagas la Horno , tiu Bomo, kies tasko kaj
c:eJo es Los krei novan epokon. Ki e Li e3las? Cu ankaií Li
spnsukcl'se sercas la \'olon en la korblindiga n eb ulo? Cu
Li nl'niam ah-enns estante fantazikreila figuro de h
tUl'lllt'nlilaj ;U1imoj ~J Ho , kion mi donu por vi, filelo kaj
kinn ni ciuj posllasu por niaj gefiloj ? ! La nuna generaci n estas mizera , prirabita kaj ce giajn songojn neni.ige
moka , la Iuriozan'1a 'Ilgoismo. Kion ' ni respondu
sem
IIIpnsogn al Ia cenlmiloj da infanaj animoj , kanlantaj
plcnespere: »Kanlu , kanlu printempo bela !«
'
Aúskultu , filelo mia! La koro de via palro parolas.
Aúskultu vi ciuj , karaj animetoj , atendantaj kaj kant;mlaj ! Amanlo de la Homo parolas al vi. Mi rigardis en
la profundon de miaj kunsuferantoj kaj tie j am purpuri~as la auroro de la printempo. La Nova Homo divldile
preparas pIi belan estontecon por vi. Mi vidis kaj vidas
la vizagon de la Nova Homo. Kora lumo heligas gin.
Celhava persisto radias cl Lia rigardo. Lian volon hal'das
la haoso de la nebulo: la sterlora helpkrio, la sunvoka
veado, la . sakra . pre~o kaj la hipokrita pio , la ciutage
malhonongala Ideahsmo, Ja mortdanco de la malprudenlo. Tiuj monstraj ornbroj , fanlomantaj en la nebulo ,
limigas nur nin, sed n e la Novan Homon, kiu dividite
vivas cn la koro de la suferan toj. Prepariga~ la DO va
eliko de la paca epoko. Plenespere voku la . prinlempon
kaj kanlll , kantu! La semoj de la Nova Homo trovas
perfekte plugitan humon kaj la burgonado jam ' kom encigis. »Kantu, kanlu printempo bela 1«
Ne demandu pri la vojo! Neniu konas gin. La Vivo
eslas rnilvizata kaj milionkapa. En la haoso la individllo
ne povasorJ enti~1. Sed ne timigu vin, ke la homaman
kanton akompanas eksplodoj de grenadoj, sangaj morlkrioj , car ln malprudento plugas kaj l a veG semas. Ne
nauzu vin, ke dum enterigo de pacapostQlo pinti~as
bajonetoj paradaj al ~a eielo 'I. Mo:totimon de 1a a~oni:
anto montras ho. RIgardu clrkauen! La celperdmtoJ
oratoras pri interfratigo kaj rnalarmado, , sed samtempe
konslruas bucmilSinojn , íabrikas vivsufokajn gasojn. Nur
pro timo 1 Pro timo! Cu pereos 1a mondo? Ne I Ne!
Ne ! La volo de La Nova Homo venkos Za haoson sen
pereigo de la mondo. La Tero fari~os unueca patrujo
de la hornaro. Sed pri la vojo... pri 1a vojo ne demandu! Nenio konas gin, car Dun Tegas la nebulo de 1a
,naoso/ kaj nul' eD Ja koroj psalmas melodio de »Kantu,
kantu, pnnfempo bela 1«
, Jes, kantu printempo bela! Je via soreo ekfloros
la narkotila idealismo, pompan veston prenos al IIi la
animo, dispersos vivdonajn radiojn la kora varmo kaj
Sll per la ' nebulo kreigos tia harmonio, kiull venki ne
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půvos ia plej komplikaj buČmdinoj, nek sufoki ia mortigaj gasoj. Ne, car la monslroj de la nebulo nanigas
sub la potenco de la Nova Printempo, kies matenigo
jam pUl'puras 'en la homa inteleklo. Ho , filelo mia kaj
vi infanaj koretoj , jam kantas la printempo I Milionoj
aspiras al la aItoj. Milionoj preparas por vi pIi bclan
eslonlecon. Milionoj migras for el la n eh lllregata regiono
supren al la pintoj . Mi Tionoj jam konscias, ke la nebulo
eslas surteriginta nubo kaj super gi la suno viviga, korkal'esa brilas. Supren do al la pinloj! Ni eslas homoj , ni
rajtas vivi , ni rajtas bani nin en la sllnradioj , ni rajla,
ebriigi de la lumo kaj inspirile de la J usleco, Kompreno
kaj Amo ni rajtas deklar i al niaj gefiloj: Via prinlempovoka himno estas aiískullila kaj en la , koro de vjaj
gepall'oj jam kantas, kanLas la printempo bela.
~

SERCADO, LING va, SOCIO"
Konstatinle , ke la I ingvo estas interligilo, socia f enomeno , ní devas rekoni. ke oni povas gin sarnc influi ,
kiel ciun socian aperajon. Kaj ke ci tío n e cstas nura
leorio , sprl jo pruvebla pel' f aHoj, tion monlras inter
aliaj la hungara lingvoreformo , kiu cirkaú 180 I. renovigis
la lingvon . tiulempe ne sufice c5primkapablan , per novaj
vor loj , novaj slIfiksoj, vortmallongigoj. (La jarnlllll ero
en la libro de Drezen ( I !)O r) erara, guste 100 jarnjn.
Clona prese raro. )
Oni ne P()v~S knnlesti , ke cn la histol'io de la JlIondlingvo regas .l a sal1laj legoj, kiuj difinis kaj difinas la
formigon de la homa socio. La hist.orio de la homaro
havas diversajn periodojn , al kiuj aparlenas diversaj malkovl'oj, iom post jom lransformantaj la homan vimn.
La hOl11o sel'cadas la pIi pedektan vi von kaj la hist.or in
dc la socio estas rakonto pri la pIi kaj pIi racia konlen tig<>
de la bezonoj hom aj.
Mi diras pretere , ke ni , nunaj homoj , havas la subjektivan el'arsenlon, ke nia vivo estas pIi grava, pIi signifa,
ol la gisnuna vivo de la homa1'o. Sed liu ci sento certe
cial11 ekzistis, gi cstas la ciama lokomotivo de la hOlila
evoluo, ligita tamen al la relpal'o de la reala progresn.
Do, la socia ordo sangigas, \J voluas. Kaj la hOl11o ,
llll sla periodo.. esploradas kaj trovadas la plej konvenan
vojon por rnarsi antalien al ia konlentigo dc si:aj aktualaj
bezonoj. La antai:ienmarso renkontas novajn beznnojn
kaj novan scrcadon. La triba sistemo.. en sia aklllab
epoko, es lis la plej konvena socia sistemo, k<lj la formigo
dr la st~toj nekonlestebl e okazis laií la n eevitebla vojo de
la evoluaj legoj.
Kaj nun ? Sc mi ' provas min fOrSiri de tiu subjeklivismo, kiun la memsento neeviteble trlldas, mi eble
povas pensi ke la 'rapidu . febro de la nuna hOI11O esta~
troa , sed ec kun la plej singardema konsidero oni devas
konsati , ke la novaj bezonkontentigoj estigis nun , guste
nun , novajn bezonojn, kaj ci tiu ja,rcento, vidanta nian
e~em era n vivon. alporlos novajn formojn de la !tom a
VIVO.

Jen vero, klon ni devas ne forgesi ! Antau ' lel kaj
monatoj mi legis verc bonegan modernan fabclon , kies
aútoro - bedaúrinde - n e mi estis (car volonte mi
fierus pri gia alÍtoreco). Tiu fabeleto bonege karakter-,
izas certan kategorion .de homoj", kiu nul' poste emas
konstati , ke okazis io. En la {abelo temas pri sro X. privatoficislo , kiu, laborante de mateno gis vespero, matene
ege rapidas en la kontoron kaj nul' vespere havas tempon
legi la matenan jl1rnalon kaj scii~i pl'i la hiera,liaj llkaz-

• E. Drezen; Historio de l\fondlipgvo. . Eldonis
Ekrelo , Leipzig. Prezo mk. 7.- + ro%.

,76

ajo). riel okazas de Jaro ai jaro. FOJe okazas ;0 "ete
grava kataklismo: la mondo pereas. Sed nia X. sciigas
pri tio nul' la postan "esperon , car matene li ne havis
lempon (kaj kutimon ) legi la jurnalon.
Do ni ne rajtas fermi la okulojn antaií la fakto , ke
la novaj ebloj , inventoj kaj malkovroj naskis jam gis
nun novajn situaciojn kaj en la utero de la novo sin
kasas la embrio de la naskigonta Morgau. Ni deva:i konformigi al la dil'ekto de la evolllo kaj serci la plej taiigajh
vojojn , kil1j gvidas nin al gi plej certe kaj glate, tio
estas , /áu.j ne disipas "la energiojn.
La sancoj de la internacia' lingvo kllsas en la evoluo
de 1'1 soci ll. La ling"o formigas lau sociaj bezonoj , kaj
novaj bczonoj naskas novajn manierojn de kontentigo.
La vojo. de la bestaj homhurloj gis la internacia ' lingvo,
estas sarne longa , kiel tiu de la primitiva tribsistemo gis
la moderna mondckonomio. La opaj fazoj de la internacia lingvoproblemo akre montras ci tiun paralelecon.
(Pri tiu fr apanta paraleleco Drezen parolas malmulte.)
M~nkas sufica loko por detale pritrakti nun ci tion , sed
se ni j etas subitan rigardon al la historio , okulfrapa estas
ln fakto ; ke la ideo pri la internaci a lingvo ondringas
sur ]a surfa eo de la homa cerbo jam ce la komenco de

Surstrate
- Rl1da Dresen -

Vintra vespero, malvarma, malfrua.
Jam duondorma.s la urbo senhrua.
Sur la cielo flagradas kandeloj,
Brulas kun briľ J;lliriadoj da steloj.
Sonas la autosignilloj obiJuze,
Brilas reklam-oj nun malpli amuze.
Sonoriletoj de glitveturilo
Gaj,e tintadas en nokta trankvil·o.
Estas pii vive ce stratoanguloj :
Strabasesplore la viraj okuloj,
ni inviton cinikan atendas,
Manon kun peto senhonta elendas.
Oni ekhaltas, parolas, demandas,
Kaj sub la steloj afere marcandas,
Tl'aucas aeron ekriď abomena.
Kaj mallUmigas ciel' steloplena.

(19 28)

.Il1lJoko
w. Jl. Jo.fjnson
Diol Kial mia kol'O
Ne kapablas trii i ka.nte,
Kiam gi eu sia _kago,
Devas . danci jubilante?
. Kial gia pura -gojo
, PremsUfoke "devas muti,
Atendante lamajn' vortojn,
Kiuj povas _nur balbuti?
D io I Nur havante vocon,
Ne pIu svelus gi dolore Amo,ploro, kaj. indigno
Elvers'gus laiíhumore. ,
Ne pIu giajn vokojn fuse
, Iúterpretus, la esprimo/,
Kaj solecon gianrompus
Eh-oj el la malproksimo 1

ia nuna historio , sed ~i konkretigas nur kiam ia soci aj
bezonoj komencas sentigi kaj submotivi glan gravecon.
En la mezepoko kaj en la komenco de la nova epoko ,
kiam la amasoj estis ankorau posedajoj de la servutigaj
potencoj kaj la. plej parto de la homoj n e povis San~i sian
lokon pro teknikaj kaj politikaj kauzoj , ankorau ne ckzistis la bezono de la internacia lingvo. La distanco nom ata nun kilome.tro signifis en la mezepoko eble centoblan distancon pro la manko de teknikaj iloj , kaj pro la
nesekureco. Tamen , tuj , j am kun la unuaj signoj de la
~ener al a tran sformi~o, naski~as la konkreta . f ormo d.e la
internacia lingvo, kreata - lau la aktualaJ bezonoJ unue kiiel nur skriba sislemo ; posle oni komencas serci
paroleblajn sistemojn , kiuj tamen ne prosperas , car <1nkorau ne estas aktualaj ; ~ en e r ale ili estas lingvoj aprioriaj , kiuj n e apogas sin al la ekzistantaj lingvoj. sed
n as ki~a s el la neni o. Fine venas kun la aktuala bezon o de
la teknika kaj socia evoluo la nuna intern acia lingvo ,
Esperanto, kiu certe estos fo rta fund amento de la socia
kaj senta internaciigo. Pri la .flan~aj siste~ oj , miksa~ o~
kaj pri la absurd aj planoj pn la mtern acngo de na ':I:~.l
lingvoj mi nun n e volas paroli , f akte Esperanto nas klgls
en la plej aktuala momento kaj , kiel Drezen trafe ko~
statas, la ebleco de ~ia libera, demokratia evoluo <101115
kaj donas al ~i senfinan perspekti\'on. Kornpreneble. la
vojo de la estonta evoluo ne estas tute simpla. La restajoj de la estinto ne estas forvi seblaj , kion karakterizl'
montras lOl diversaj teorioj pri internaciismo en n aciislT10
au naciismo en internaciismo. Tamen, la bezono j am ckzistas kaj ec pIi forte ekzistos. En la nuna p e r~od o oni
bezon as hel pan lin gvon , sed , se la homaro atmgos. la
pIi grandskalan evoluon de socia kaj monda ordo , ph ol
verSajne ven os la tempo de la universala lingvo, ca~ l ~
estonto devas bazi~i sur la principa fund amento : atmgl
por la homaro la plejmulton per la plej malmulta peno.
Lati la vortoj de Drezen , la lingvo internacia ~ \"Uz al~
ensorbos la tutan esencon , cion valoran cl lOl ImgvoJ
naciaj. Koncerne la rilaton inter Esperanto. kaj la estonta universala lingvo, Drezen opinias, ke ci las ta kreskos el la nuna Esperanto. Tiu ci deklar~ estas . gu.sta,
sad iomete gen erala. La autor o, kiu donacls al ll! h om
valoran fonton sciencan pri tiu ci temo , cianl konceptas
siajn dirojn plej koncize kaj logike, sed cn tiu ci punkto
li nur skizas, verSajne, car la studado de Ci tiu problemo
bezonus novan ampleksan verkon.
Entute la libro de Drezen estas ~i sfund a kaj altnivela, krome ankaií mankokompensa en ni a lingvista
literaturo. Nur keJHoj e mi konstatis, ke la propagandisto
Drezen superregis la scienculon, sed la ~en er ala imp rcso:
utilo kaj plezuro.
F. Szilrígyi.

OBSf8UO
HAYDN. La 3I-an ' de marto f estis la mondo la
ducentan datrevenon de la n ask:igo de J ozefo R aydn:
Dum ti~ ci tago cia ellla mODdo , kie vivas muzikamantaJ
homoj, oyi ..citis kune kun la nomo de la austra. Hayd.D
la nomOll de malgranda hlillgara urbo ; el 1a blOgrafl~
de Haydn {lni ja ne povas ellasí , ke unu el. la ~l~J
grandaj . poetoj de la moderna instrumenta ~uziko V1VlS
kaj 1aboris tridek jarojn en K.is~arton: ~le1 kor~ega
o'rkestrestro de 1a famanunga,ra pnnco Mlklos Esterh~z~.
Tie C},..snJ: la okcideitta parto . de Hungarujo, ' li paslgls

,

:

j

la plej grandan parton de sia vivo , de tie ci li kon~erls
iom post iom Vienon , Londonon , Germanlandon , P arlZon,
- la tutan mondon.
La arta evoluo de Haydn , kvankam eslas la plej
malrapida , tamen la plej certa inter líuj , kiujn kona~ .lil
historio de l' muziko. Lia individuo laugrade mah o ln ~ l s.
Sed kun ne malpJi plena forto , kiel tiu de la plej grand aj
m uzikistoj .
En niaj oreloj resonoras la fam a basa ario pr-i la
pluganto , kiu gaje rapidas al la kampoj, kultur~ la ter~n ,
semi la grenon , kiun la humo fidele kasas en Sla ~.e rnll ga
sino. En la spegulo de l' m uziko li montris a1 ll! Ilnue
en intim a proksímo la naluron k ~j la h~mo n , kie.1 la
in fan on de ľ n aturo. Kaj li porhs en w an pr o k sHn ~ n
ankaií ta ncvídeblan Kreinton de tiu ci bclcga real o, klU
krris por bon o, belo kaj felico · siajn krea jojn: Hay~l~
sciis trasenli la tutan grand econ de ľ Krco , li p recltls
cn sia imago la gigantan Mallum on kaj Nenion, ~l kiuj
ia nem ezurebl a potenco vokis j e floranla vivo la ITI1rakl an
cefverkon de l' mondo.
Dio, Na turo kaj Popolo, jen la sankta l:riunuo de ]a
arto de Haydn . Pri tio ci li verkis sian plej granwm
cef verkon , "kiu estas unu el la plej potenca j kreajoj dc ľ
muzika literaturo, la or atorion Jah/"eszeitm (Sezonoj) . EI
liu ci n es an ~e bl a triunuo neniam fo rs iri ~ i s lia' indi vid ua
vi\o . Kvankam li tute ne estis ]a elerne kontenta etburgo,
liu ciam rid etanta »patro-Haydn «, kio lin irn agas linj
suprajaj konantoj. Tra krudaj mizeroj, amaraj. hum ~li ~oj
li devis por si r ompi vojon. Kaj tre bone h konls ]a
persekutan vipon de ľ pasio, la bruligan sopiron , . la
n oktojn - kaj li sciis, kio estas la »soleca horo .<. Sed
cn la plejprofundo de li a animo tiujn ci fa jrajn pegazojn de lia individua vivo j.ungis n edi s~ ir e bl a j ~onduk 
iloj al ti u lrankvile, certe ruh ~anta ve tu ~llo , sur kllJ 'p ~s a~
la Naluro kaj la Popolo, kaj kies nevldebla vetunglslo
esLas la Ciopova mem.
Supre, en la Walh alla, lo~as la d~oj : maI : ~ p~e , . en
la mall urno, de Nebelheim la NlbelungoJ, mLer Cl tlllJ du
- meze -- sin trovas la »Mittelgart«, la ter a m ondo
de l' homo. J en e kantis la antikvaj germ anoj. Lall kia
melodio? Ni ne scias. Sed ni scias, ke la poezio de la
barbaraj nordaj m eJodioj transiris en la kullu r itan kanton
de ľ S ud o kaj kreis el ~i unu el la plej grandaj ccfverkoj
de ľ kulturo : Za germanan muzikon. La kanto sonis nun
jam pri ali aj altoj kaj profundoj. Supre ek~ru lis ~ a
mistika stelo de l' Kristanismo , sur la malapermta vOJo
de ľ Walku fo j galopis ta rajdantoj de ľ Apokalipso , posle
sur la ruinoj de WalbalI a ko ns trui ~i s la ».fi.rma fo~tik aj~ «
cle l' refo rm acio; kaj malsupre malferml ~ls n ova lfnp e n ~
de ľ mallum o, la !auko de l' infer o kun teruraj monstro]
J'ikanis al ni , anstata ú 1a avida Alberich jam ten tis la
di ablo de L uther. - La 1 0~anto de l' Mittelgart venkis
la novajn transcendajn potencojn , konstruis sian . no van
metafizikan hejmon. En la m uziko de liaj lukto kaj kredo
ja ren o vi~i s čiuj praaj febro, pasio kaj vizi o ? e la ~ tik va j
germanaj luktoj kaj kredoj , sed samtempe c l a ~ ph p ure
kaj majeste formi~is la figuro de 1a luk~anta kaJ . kredanta
homo mem: tíu giganta germ ana homldealo, klU , cn la
m uzíko de Bach , per ciu arda doloro kaj j ubila ~oj o
de l' vivo, venkis la inferon kaj skermis la cje1on . Kaj
preskati samtempe, kiam en la animo de Bach ektrumpetis 1a tri ~m faj t rombonoj de la Gloria en la h-molmeso - eIť aústra urbcto naskigis la infano, super ki.es
lulilo jam brili3 la sereno de 1a paco de Dio, ki u klinigis
al la tero, sur kiu liaj prauloj tiel fírme staris, por kisi
kaj brakunlÍ tinn , en kies potenca artista ind~vid uo,.v~k 
igis je imperativa konscio kaj plenflore. dlsbr anClgls:
La muziko de l' 111 ittelgart. Kia fekuDda VIVO - donaco
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de I' čťelo. La piej briia oplimi'smo iudis kun ťí ga]an,
au eč petolan ludon kaj hazau ludante li kreis tute novan
sonoran mondoll , Cll kiu la diversaj blovaj kaj kord aj
insl,r umentoj , lambllroj. trurnpeloj, violonoj , li bere.
sC Il~ene ~oj as pro siaj pl'opl'aj sonoj, respondadas aparle
all hore unu al l a alia, ki el la birdoj en la maja bosko.
»Kl'eo « estis liu ci H aydn a sirn fonio vere , muzika kreo
dl) Cin , kion la majstro, slaranta S Ul' la zf'nito de sin krea
I'orlo , prikantis en la oratorio ScM pfung,
La sor co de ľ cterna harmonio havis plurajn grandajn rnuzik-magojn: J osquin , Palcstrina , Mozart . . . Sed
ni ne kOMs simil an al Haydn , cn kiu la illlperio de l'
renlo , konsel'Vanlc sian tutan teran pezon , t iom c ~ eslas en
la intemn , pllra harmon io de l' animo. Ni n kaplas la
profllnd:l Iran ss piriti~o de lin »tera harmonio «. Tia 11 3 1"IIlOn ia I.N a vi vo ekirigas .1 a homon, rigardantan en la
altojn , ne por apokalipsaj bataloj, scd nul' ". pre~i.
Nun galnpas tra la lula mondo kaj tra ci uj epokoj -- tiu
Ifayd na vrlmil o, per kiu la Nal uro kaj la Popolo , la
"K !'flO « mpm, :fa rns sian lrilllll fa n eniron en la elc rn an
illlPt'rion de la germana muziko. Kaj l n nevidebla velurigisto ?
La ncvirlebluloj tre san gigis ec de tiam. Kicn perdig is ló' piaj Ha ydn aj kredoj ? Scd 1'1 »l\1itlelgarL «,ckflorin la pn };j JJa)dn a mllziko, plLlfloris, gi cstas nia patrujl)
kaj hcjlTln nnkall nun, kaj tiuj grandaj kaj venkaj bataloj.
killj r kiris de la »na':la « siOlfonio gis la »Mcistcrsingef «
Pll
h in'pt'rio de l' muziko, ciuj lokis sian piedon
~ nl'lill
ci f loranl.a patrina tťro , S Ul' la Haydna
»K 1'1'0 « . . _- Gcneracioj sl.aris firme S Ul' la ..solidaj fundamI'ntoj de lia arl.o, ]a. danko de l' ge net'acioj sa lulas ln
dlJ('pnlólJl dal.l'pvellon de h naskigo de lIa yd n.
K. B.
PHELEGOJ PRI LA I-lISTORIO KAJ LlTEHATURO
DE ESPEHANTO. Atentind an novajon signifas liuj či
pn· legoj. {;ar unuparte ilin arangas la City Literary
Inslitute de Londono" (la urbo oficiale pagas l a preleganton ) . alipar le l a persono dc l' lektoro, S-ro K. ' R . C.
Slmmcr, ja mcm garan tias pri l a ni velo kaj valoro de la
prclegoj. L a nun dissendita program o de la tria trimestro
proJllesas rican matcrialon. La priliteratura par to dc la
pn' lrgoj temos pri , l a literatLlroj de Bulgario , Estonio,
.Knlalnnio , Hungario kaj Japanio ; apartan priparolon
I' iC('\'Os kelkaj gravaj vcrkoj , kicl Eterna' Bu/;;edo (Kal o('~a) ) ,
Jarmi/oj pasas (Haefker) , Historio cle J(risto
(Pap.in i) k. t. p. Okazos diskut.igaj pritraktoj pri ln
I'!·ťpuzac!o. pri la nova kritiko. pri la tendencoj dc la
nun;\ ",-,ropa lileraturo. La londonanoj cerle profit05 la
okazon ausku lti t illjn ci int.eresajn prelegojn.

L. T.
Neolog'smo j , netroveb:aj en la Plena Vort~ro
darfi = hávi permeson
disipi = ma~§pare dis§uti
dura = mrumola
lazareto = mi:ita hospitalo
limonado -: trinkajo el citronsuko
nanO = n enorma le malgranda estajo
nocio = kon cepto, e!emen!a 'k ono
pig~a = maldiligenta, malla.horema "
portalo = eks:cJ"ajo de butiko
sakr! = blasfemeti , n e inlencante oť-eucli Dion
stupida = malriea en .s pírito
villo ==somerumdomo
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RfCfHZO
Ciujn librojn , ricevitajn en du ekzempler(Jj, ,ni /'eoenzas. Unuope riccvitajn librojn ni nur men,cias. - La
recenzoj esprimas nur la opinion de la recl'nzinto !w j ne
tiun dc la reda/,cio. Pro tio la redal.:cio trl' :.l!olonte
Pllblilr.igas inlerl'saj'n /w ntrauopiniojn, lwncernanta.jn. i; jn
aperin1.ajn rccenzojn. - La libroj, ci tie menciqtaj 'ka.j
/'I'cl'nza.laj, estas hal1e blaj Ce la librofa/w d e nia elt(PI14j,o.
PUBLIKA LETEIW PRI LA REOllGANIZA n O.
Memorando al la Esperantistaro kaj al giaj gvida~tqj , 'dr,
JULIO BAGHY. Eldono de Hungarlanda E-Sociotó. :lIJ
pago j. Prczo: um~ posta respondkupono.
En tiu-ci Publika Letero nia senlaca pioniro' Jl\~io
Baghy prezentas studindan projekton pri reorganizq de
nia movado SUl' bazo d emokratia. Konstatinte la 'truhava'n
slruklliron de nia nuna organizo, kies cefaj eraroj trovigas en m anko de senper a deciclrajto de la esp-ista
»popolo « kaj en m anko de sana bazo financa , ' Baghy
proponas reorganizon laií. jenaj principoj: 1) Kontribůi
nl la Universalaj Kongresoj plej altanslIverenecon en ln
movado ticl, ke la kongreso) farigas l a vera' le~dolla
parlamento de nia movado, 2) Krei stahi!an fiskAn baion
por la movado ,en formo de oficiala esp-ista depago.
Ci-ambaú principoj estas la primitivaj n.e~ontesteblaj
kondicoj de ciu racia politikaorganizo , cl k~u sekvas
aliaj ~raYaj avanta~Qj ,: 1) La senpera 1!.o~!akti~o d e la
esp-istoj kun la moyado per la oficiala depago, Qon,a nta
la t. n. rajton de ,aktiveco (t. e. ~oCdonrajtop dum la
elektoj de ofic. delegitoj al la parlamepta kongreso), . 2)
Solida financa fondo (kaj fonto), kies enspezoj - -d.ank'
al la oficiala depago - atingos lau B;:Ighy la Ijumon de
24 J .000 sv. fr. en periodo trijara (se oni ~'\c.alkulas-- la
proksimuman nombron de aktivaj esp-istoj je' 100.0<,/0).
L a ~eneralaj traj toj de tiu projekto estl!.S tíel ~laraj
kaj logikaj, ke Ciu serioza samideano :facile ' konaEll)t9.$
pri ili ,ec se oni pri kelkaj aliaj . detaloj havás D,lalsb~ií .
opinion:. Ekz. krom la oficialan depagon , kiu estt.í " kOll.~
scia devo por citi .aktiva esp-isto, Baghy ~nkoraií propoPlls
starigori de monofera: :fondo, kiu imitus la román Petrogroson. Nu la ideo pri ,monoferoj certe ne konformas 'a,l ,
la nun~j konceptoj., Serioza universala movado, kieľ la
nia, n e~ . povas ludi oficialan :filantropion. La E-movado
devas posedi sim :fonton de normalaj enspezoj, kiujn
sole pdvas garanti i !>ficíala konscia depagó, kompensanta
Ja pag:{nton per rajt-oj de aktiveco~ ,
Neniu serioza ~sp-i~to, studanta , la nunajn rilatojq _
cn nia · movado, pridubas la necesecon de ~ia reorgani~ó.
Se o~l komparas la ' projekton ~e Baghy kun alia:j tiuril- .
ataj projektoj oni ~pre konsentos,- ke till de Baghy ésfA~
la sola ebla bazo pór diskuti kaj e:fektivigi la reorgl\D;
izon, kiunoni ~enerale forte aspirás. Mi rek-omendas «to
la tre interesan brosuron de Baghy a1 ' 1a serioza atento
de cil! aktiva samideano.
I. LejzÚolQicz.

M. KJl)()SAKI: ZAMENHOFA LEGOLIBRO Eld:
Japan.a Esperanto Instituto ; 1.46 p.
. .. Zamenhqfaj?j , (lÍe J.ólektitaj Jtajen: 14. du~ parto de
la l:ibr.o -:-- le,gajoJ pn Zanlenbof. La '" tuta bbto~stas modela legolibro ~ cu el ekstera, čtieF, int~'mil yid}>unkto ';
tarn~n $ol/l' ripro~o , : , eksterordin~rá ;;rirecó~ en pre~raroj.
j

F. Szildgyl.

_ NYCKEL .TlLl, ESPERA'NTO .(Slosi10 de. Esperanto).
.Lau la normoJ de I. C. K. eldomta de Eldona Societo
Esperanto, Stockholm .. L 9-a~ eldono, .l oo-a- 120-a milo.
En mal.l?li ol du j~roj vendinte 20,000 slosilQjn , la
csveda e1done]0 esperantIsta reeldonis gin cn 20,000 ckz.
L~. n.ova eldono estas tut~ novk~Il!p.0~tita kaj presita per
kh~oJ- La vortaro .estas 10m phncIglta. La DO va slo,ilo
·donas trc agrablan llnprcson pro sia klara preso kaj bona
papera.
. 1.20,000 slosiloj en 1a sveda lingvo , jen bon a pruvo
.pn la multa laboro farita por nia afero.
N{)VA~ REVUOJ. 1.) Scienca Gazeto E:speranta
·(Eld. Amenka Esp .-Jnstitllto, Madison. Wis. USA) 2.)
.Revllo de etnograflO , folkloro kaj turismo. (EIJ . T. K uvács, RRkosszentmihály, H ungarlljo. )
dolaro jare (6 n-roj )
Abonprezo por la unlla I , p~r la dua po ekzel11plera 0.50 P. Haveblaj ambai:i ce
Literatura Mondo , specimeno por unu r es pondkupollo.

Kun granda gojo mi tralegis la janllar-februllI'an
·l 1umeron de la nova, al11erika revuo .. La redaktoro bon~ge elek.tis la artikolojn, kiuj estas sciencaj kaj samtcllIp'c
mteresaJ ~~kai:i por ~a .laikuloj. Esperanto csLa, determinata por h~J celoJ.' kluJn la no va gazelo servas. EI l:t rica
euh~wo ml l11enClas la interesan geografian artikolon pri
la lUsulo Paskuo de Sepulveda Cuadra , 1a poplllaran
legajon pri la kai:icuko de Coleman , 1a <Irtikolon de
Rrikov pri la antikvaj finnoj, la priskribon dl:' la Kon go·danco en Piratujo hp.
Same bona esta~ la ideo de la due rnenciita revuo,
kiu ankorali nun estas nul' litografita. sed esperebll'
plenkreskos. La artikoloj esta; ir1teresaj. Speciale placis
al mi la frese verkita lirika priskribo de F. Rudolf. ( En
Svabujo.)
.

F. Szi lágyi.
STENOGH.AFA KONKUH.SO.
·anoncas stenografan kolJ'kurson per
Flageul. Interesigantoj !ikribu al Sro
Voltaire, Issy-les MOlllineaux, Seine,

J'luganta Skribil o
la sistemo DlIploye
P. Flagelll , 9. BD.
Franclljo.

KUO MIN UNIVEHSITATO elduni3 interesan f1u~ 
folion kontra II la japanoj. La kvarpaga flugfolio p('r
interesaj faktoj klopodas pruvi la pravon de la cin oj kaj
·estas nova dokumento pri tio, kiamaniere oni povas UZl
esperanton en internaciaj ri1atoj. La flugfolion send~s al
·ciu senpageKuo Min - Universltato, Canton. _Cinujo.
JOSEF ZAUNER: DER WEG ZUR EUROl'APARTEl. (Der Aúsweg USE.) 32 pagoj. Prezo O.I 'l
dolaro. ~;.]5btonejo ' : Libro , StradaLonovici L Till1i.soara-Temesvár, Rumanujo. Germanlingva brosmo de la
pioniró de la USE-ideo. Jen sekvas la programpunktoj
de US.E .(Unuigintaj Statoj de Eúropo) : 1. Kreo de ju
pIi grandaj ekonomiaj teritorioj. 2. USE enhavu ankali
:Britujon kaj ·Ruslandon. 3. Vasta aiítonomio por la Statoj ,
provincoj k:aj úrboj. 4. ' En'USE unuecaj , do komunaj
~stas la mono, la armeo, la dogana kaj ekstera politikoj.
5. , Por E~ropo la oficiala lingvo estas Esperanto.
I

PROTOKOLARO PRl LA Xl-A KOiVCf-(E'SO EiV
AMSTERDÁMO 2- 7 AUGUSTO 1931 DE SAT. (Eld.
SAT, 23. Rue Boyer, Paris ; 110 p.) Plena protokolaro
de la XI-a SAT kongreso, kiun kompletigas l~ di\'ersaj
xaportoj, lau kiuj estas konstateble, ke la asoclO labor~s
energiplene inter la malfacilaj cirkonstancoj kaj bataloJ .
La interesan portokolon povas cíu havigi al si por 0.50
sv. fra?koj,

F. Szilágyi.
ELDONAJOJ' DE EKRELO. 1.) La krizo. lom el
la aktuala politiko. (2{1 -p. Prezo : (u5 GM.) 2.) H. M.
.. lliima : Ce abismo. Rákontoj. (46 p. Prezo: 0. l15 Gi\f.)
3.) V. ' Kuzmic: Solidareco. Novelo. (66 p . Prezo:

'Q·9 0 GM;.)
.'

"

.

.

. La ,UDua kajero pritraktas la krizon de la kapItalIsmo

ka{ komparas gin al la situacio de US SR. La malamaj
,atak oj kontraií la socialdemokratoj estas plene karakterizaj
je tio, kiel disigeblaj estas homoj , kiuj ekiris de la sama
punkto kun la sama celo.
. La rakontoj de fft-ima havas ian kaosan forton, pri
klU oni ne povas ankoraú aliguri, cu la talento de la
verkisto disfluos, all koncentrigos. La noveloj estas vervt'
verkitaj, sed la energio , kiu kelkfoje imponas, estas oftc
akvwnita de primitiva sentiment.aleco, n aiveco.
.
El la tri libretoj la plej valora estas la »Solidareco «,
klU prirakontas sangan revolucian epizodon. La r akontmanier? dc la alitoro plas tike figuras la eksplodoplenan
revolllctan epokon kaj la romanticismaj trajtoj . killjn
la verkist.o tute ne malhavas. ne maluti.las al la novelo. La
naivcco kaj la rafinitaj eksl~emoj drame miksigas. La tuta
~aJl g?pl ena rakonto n e estus estinta versajna antau dudek
JaroJ , sed nun ni jam prilernis (:ion kredi. La fi<rUl'oj
estas sovagaj. konkretigitaj el abstraktajoj, tanlen'" viv~
plen aj - kelkloke ec tro.
F. Szilúgyi.

LA PAsOJ DE LA JARKl/lND. (I\.unllH'tis i\. Potapcik. Eld. Centreldon , aarkovo-Kievo. J 12. p. Prezo :
o.tj() dol.
Pri Ia ruslI sociordo oni povas cl ivcrslI1i1niere opini I
kaj disputi , sed uenill povas konlesti , ke tiLl fortnstrcco .
kiun la ru sa laborislaro dum la laslaj jaroj proJllktis.
estas irnpon a kaj estilllinda. Mem la kvinjara pI ano, .la
reguligo de la disemaj homaj agadoj, es las vasla ideo,
kiun ]a gi snuna historio ne povis ekkapli kaj r egi pro
gia giganteco. La unua kvinjaro estis etapo de liu ci
kolosa provo kaj ne neante la gisnunajn rezultojn, ni
devas tamen pendigi nian finkonkludon, gis pasas iOlll
da tempo , kill ebligos la perspektivan videm de la afero.
Sed la okazajoj h.av~s tre int~resajn delalojn kaj til!j n~
eslas nur tekmkaJ fenomenoJ , ~ed ankali tre atentmda.1
psikologiaj aperajoj ; ekz : kiel sorbigis l a nova sistf'mo.
la planagado ell l a animon de 101 labori sto kaj laboristaro ,
kiel anstalaúas la kapitalisrnan konklnon la vetlaboro d l'
la laboristaj grupoj, kio eSlas nun la instigilaro dc LI
homaj energioj en Ruslando.
Jam kelHoj e mi havis okazon paroli pri rusaj libroj , sed gis nun mi povis konstati nur tion , ke la es pcrantajoj , apcrintaj sub rusaj flugi1oj , generale ne pruvas
la estanlecon de la vera literaturo. La verkoj generale
dibocas cn ia furioza maltrankvi10 , ili havas ian senharmonian trajton , kiu es tas eble nalura konsekvenco de la
cirkonstancoj, akornpanantaj ciun naskigon , sed ili ne
efíkas lali . la sugesto de la aiítoroj. La rusaj esperanllingvaj literatmajoj generale ne es tas bonaj propagandverkoj , car ili ne povas konvinki pro sia trostrecita, sen harmonia furiozeco. Car ne forgesu : energio kaj fllrinzo
ne estas la samaj. Sed la libro , kiun mi nun tralegis, ln
kolektitaj artikoloj pri ~a ~fektivigo de 1~. kvinj!lra pIano ,
estas. escepto. En hu CI hbro. preskaú ClU. arhkolo esta~
speclala. hteratúra perlo. Speclala, tute ne sablona. Forta
energio, sincera entuziasmo řadiadas el 1a libro, senfera
arto kaj harmonia ritl110 eksonas en gi, himno a la
Masioo, al la nova idolo, kr·e ita de la homo. La Masino .
kvazaií cesasesti simbolo, konkretigas kaj aúdigas celkonsciajn ordonojn. Sub la literoj sin kasas oova metafiziko.
En la febraj, mallongaj frazoj de la diversaj aú toroj
flamas la sama vervo, sene, ke oni pensus la artikolojo
nenaturaj , perfortaj. Ia motora forto antaúenflugigas
.la 1eganton kaj 1a viva priskribo de la kreado SUl' la 80Vag-aj teritorioj , kie nun industriaj fortikajoj defendas la
interesojn, estas multe pIi valora kaj konvínka produkto
de la rusa-esperanta lite.raturo , ol la duone pasiaj , duon!:
limooadaj , kutimaj literaturajoj .
La ekstera formo de 1a libro esLas tute aca. Ci
estas mal propagando de la rusa paperfabrikado.
F. Szilágyi .
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ESP,ERANTOBEZQNAS FAJ~EJ(jNl

,OOMOTO'

La fúndamerita ideo de Esperanto 'devas
ha"i sian propran domon" de kiu elsprucos
ciudirekten la radioj de la nova Esperantokulturo.
La mónata organo de la

UNIVERSALA HOMAMA ASOCIO
La plej granda utileco de Esperanto
estas ke per gi ni povas ekkoni la
.vivon de malproksimaj popoloj, kies
lingvoj estas tule malsamaj de la
eiíropaj.

Ekkonu pii profunde la kullúron de japanujo, la
lando de la Leviganla Suna! kaj la novan spiritan
movadon OOMOTO!

Pe tu specimenon de la Esperanta,
ciumonata revuo »0 O MOT O", kiu
enhavas regule japanan Kolonon kun
lnteresega enhavo kaj belaj bildoj.

OOMOTO - PROPAGANDA
OFICEJO KAMEOt<A
Kioto-hu Japanujo

~----~--------~------~
A

CU VERE?
EN OKCIDENTO NENIO NOVA?
vi vol:ls esli plej bone informata pri la
progreso de la Esperanto·movado et)
Ameriko,
SE - vi volas farigi sperta pri la plej moderdaj
reklam- kaj propagand. metodoj aplikataj
en Amerikc, pur prosperigi vian lokan
movaaon,
,
,S E - vi volas pensflugi trans la obstinl/ln"
barejn por koni la verajn morojn ,kaj
vivon 'de la homecaj Amer'ikanoj ' pér
Amerika Esperantó-Uteraturo,
.,
SE - vi volas ekzerci vian sdon de la an(ila
lingvo per paralelaj Espetanto-anglai
legajoj.
ABONU la plej viglan nacian ESJ'leranto-gazeton _
SE -

AMERIKA ESPERANTISTO
Jarabono 1.- dolarů
ae
ESPERANTO-ASOCIODE " NORD... AMERI1<O
Port Lee,N. l,U. S. A.
'
'
Pe'tuspecimenan' ekzemple.ron

,,

~
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OOMOTO 'INT·E,RNACIA
estas komisiita de S-ro OnÍsabro Deguci, Honora
Prezidanto de U. H. A. por la konstruo en la
centr o de Europo de la

DOMO DE HOMAM ·O
Oi kostus proksimume . !i'5.ooo.ooo da
frankoj.
Kiel esprimo de Universala Homarpo, la
konstruajo estos aran~ita kaj administrata per
Esperanto, kiu estos kompreneble la sola oficiala
,
"
lingvo en la Doma.
La Domo de Homamo havos komunan
pregejon, internacían kunvenejon,bibliotekon r
muzeon, teatron, < lo~ejojn por malpli ricaj "i- '
zitantoj, ktp.
'
En la teritorio de la '»Domo« estos farata
nenia diferenco iuter rasoj, koloroj , Jingvoj
kaj religioj. Ciuj sin sentos samrajtaj en agrabJa atmosfero de internacia fratigo kaj plena
,
neutraleéo:
Petu inforn1ojn de la U. H. A. Mendu
la I/I-pagan bros-uron pri la Domo de Homamo
(prezo 0.30 sv. fr. au unu internacia respondkupono)
de 8-1'0 Koogecu NisimUra
I, rue Félix -Faure, Paris 15e.

Atenlu, geinstruislo;!
Multe oni t1iskutas en niaj .· pedagogia:j roudoj pri la rekla (senpera) metoJo; ' Ciuj .jamaprohis
-gin kiell", plej taugan insttúmanieron.
PÓl'
faciligi al la instl'uistaro la instruado.n laq ti u ci
metodo; ni eldonis riovan ·librofl' prilaboritan la:u
originala ~is temo kun metoda enkonduko.

Esperanto pér Esperan.to
de l:eoDo' VlenQDO

EKRELO

APERIS!

Leipzig No 24, Lobauerstr. 35 (Germanio)
Po§tcekkonto : WALTER KAMPFRAD,
Leipzig n-o 1 5, 327.

TRANS

Eslas eldaninla plial50 librain en Esperanta
(prilingvaj verkoj, beletriltiko, socialisma konstruado !ttp.) inter i\i:

Drezen: Historio de Mondlingvo bindite. 7.00 mkg.
n
Analiza Historio de Esp-o Movado 1.70 "
Puskin: Eugeno Onegin
300 "
Stalin: Fundamento de Leninismo .
1.00"
Rei~sner: En la Lando de Hindenburg
. - .80 "
Flamo: Ce· metoda instruilo por lab.-kursgv. 2.00 "

LA f ABELOCEANO
Novelaro de

Francisko Szilágyi

Liverado nur post antaua pago!

Mendu senpagan

APERIS!

katalogon!

I

ESPERANTAN
LITERATURON
AL SOVETIO II

136 paga, ilustrita, sur belega papero.
Brosurita Usa dolaroj O.dO
Bindita Usa dolaroj 1. .A 1 d o n II 10010 por sen d k o s t o j

Nun ni povas liveri dum certa tempo
tre favorkondice plejparton de la Iibroj
el nia eldonejo. lnteresigantoj postulu
tiurilatan informilon de la eldonejo de
LITERATURA MONDO, Budapest, IX, Mester-utca 53.

Eldonas: Literatura Mondo, Budapest, IX ,
Mester-u. 53. V. 7. - Ricevebla ankau ce niaj reprezentantoj kaj ce la seriozaj librovenůistoj.

S'E NNACIECA ASOCIO TUTMONDA
(S. A. T .) KULTURA K INTERHELPA ORGANIZO DE PROLET-ESPERANTISTOJ APERIGAS 3 GAZETOJN:

SENNACIULO,
aperanta (dum la krizo) DUSEMAjNE, 12 paga. kun raport oj el la socia
k laborista vivo;

Ll-\ LERNANTO,
4 paga instrua k amuza gazeto, monata;

LA NOVA EPOKO,
dumonata literatur-scienca revuo, grandformata, 20 24 paga,
En aprilo aperis la unua kajero de gia nova kolekto, rice ilustrita, el kies
enhavo ni citas:
LITERATURO: Poezio k prozo originala k tradukita. LA PAOO DE
L' FILOZOFO: - SCIENCO: Astronomio. Tekniko. Lingvoscienco. Scienco
k Poezio. - SUR LA EKRANO. SUB LA SAGOj DE L' KRITIKO, k. c
(Unuopa ekzemplero kostas 0.50 mk. g.)

s.

A. T.

*

JARLIBRON

Iiveras al siaj anoj
kun plena membroadresaró k utilaj sciigoj. Oi aperigis 40 volumojn da literaturaj k sciencaj
IibrQj (petu katalqgon I). Laste áp.e ris rice ilustrita, 104 p~ga UNUA LEGO. LIBRO kun multaj Hngvaj klarigoj.
PRI CIO: MEMBRIOO, GAZETOj, L1BROj, INSIGNOJ KTP. PETU INFORMOjN CE

S l d e , o d e SAT, 2.3, r u e Boyer, Pa,rls XX,
AdlDlnlstre,o de SAT, KollDs.r_ j . Lelpzlg o. ~7.
III

A

A

A L ·:' p . A G O

DE P A 0 '0

en 1a verkoj de 1a famaj esperantistaj verkistoj
kaj tradukistoj kondukas la leganton la samtitola libro de

u

L

D

o v

I K

o

T

o

T

H E

konstanta recenzisto de Literatura Móndo

La studoj traktas pri
BAGHY, BODŮ, HILDA DRESEN, ENGHOLM, FORGE, HOHLOV, KALOCSAY,
KENELM ROBINSON, SZILÁGYI, STURf

MER

KAJ

RAYMUND

SCHWARTZ

La studoj verkitaj kun granda kompreno kaj
prezentantaj profundan analizkapablon kaj ininteresajn vidpunktojn, detale montras 1a mankojn kaj virtojn de la verkistoj, projekciantc
ilian

LITERA TURAN PROFILON
,

interese kaj fidele.
La libro I2{1 paga en formato I3.5 ><~0
cm. kun bela sirmkovrilo, portreto kaj malgranda biografio de la verkistoj , sur senligna
papero presita kostas
brosurita usonajn dolarojn 0.50
bindita. usonajn dolarojn 0.80
_\.ldonu 10 0, 0 por sendk03toj.

I
;

}Iendu ce 1a eldonejo: LITERATURA MO DO, Budapes~,
IX. , ::\Ie ~ ter ueca 53. V. 7. ce niaj reprezentant oj kaj ce la
seriozaj esperantistaj librovendistoj

..
j

R LA GOETHE I
I PO
JA RO
LITERATURA MONDO ELDONIS DU VERSAJN VERKET·
OJN DE LA SENMORTA MAJSTRO EN LA MODELA TRADUKO DE

K.

KALOCSAY

EN BELASPEKTA, ARTE ILUSTRIT A LIBRETO .A:PERIS:

GOETHE:
R OMAJ ELEGIOJ
k aj LA TAGLIBRO
En silka bindo, sur arta
kretopapero, farita nur
50 numeritaj ekzempleroj,
subskribitaj de ta tradukanto, dol. 1.- afrankita

EI Ja universala genio, cíOIl ampltksanta personeco de la Poeto kaj Scienculo, ci tiuj du poemoj montras al ni la erotikan Goethe. Novan Goethean
miton de grekpagana arno reve!acias !a Elegioj en antikvaj rnetroj. La
. rememoroj de maljunulo nutras ta fajron de la T.a gli bro. de ci tiu tiom
matkasparota kaj f~nde tamen tiom mora!a eta cefverko. - Prezo bros.
U S A dolaroj 0.40, bind. do!aroj 0.60, afrankita.

Pestvidéki Nyomda Vácon. Felelos szerkeszto: Bodá Károly. Feleloa kiado: Zoldy latván
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