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kii ili-marta nuili~;dde lY Lité'ratúrii Můndo<r estas
luŠatá la terno, kiujn ling~:oscioj, Zamenhofpesedis1 )..
PTi tm demando cirktŮ!}š la plej diversaj opinioj. Kel~iaD;I oni legend~ la-u-dis mirigall múltlingveoďn
ce :la' ~jstro/ Ec , poezi~ formoD alpre~is , tiaj ' glOF-"
igoj:
;:

So hé' studied. alI the speech-forins"
. Languages o'f aU thť nationsj
Polish, Russianj Gern:ian: 'Hebrew,
Also English, French, and Spanish
Latin, Greek, ,and ScaJldinavian ~ .2)
j

ne

< ' ; . '
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Zam-.enhQf

Schlegel

p.ol7): 1 Roseil~r~b
~

•

•

Slwkespere

p.o.:

f.orrnon kun S_
oEl tiu JíU'(j dni publik~gis leter-faksíni-ilaJon. Oi montraB en la presita kapo la nomon Samenhofantau pollingva adresindiko; la manskribita teksto
estas esperanta7). Tiun saman ortografien montras inter "g.ermana ~nteksto -,- ciuj publikajoj el la unua
periodo de Esperant08) .. Nur pii poste Zamenhof trans~
poonis en ; genel'alan uzon "la formon jEl li, apl'ikitan
ko~nce' par garantu la gustan~lparoladon inter espetantIF teksto . Tial ni trovas paste la Z sn ciaj dok'umentoj,ec sur liaj privataj reoeptfoliflj kOl'acis-t:aj9)v
Ni P9~das .konsiderindan aJ:(jn da tradukój
Zamenhofaj'!:ll la germana. KFom~ ekiist~s ' pluúlj pl'Ívataj' leteroj germanlingvaj el lia plrumo10 ), Do oni
povas ,aserti, ke Zamenhofla germanan lingvon posedi&
preskau plene. Mi diras »preska-u «, car tamen siTl
trovas oe li parolturnoj, kiu.Ť n10ntras lahe"-'germanon í
t'kremp1e superpreciza apliko de la estonta verbfornlo,
kie la germano simple uzus la eátanton1 1 ). Cetere, eIl
traduk9j ,eJ la germana, Zamenhof estis ~c ne sekura
kontraií gravaj miskomprenoj (ekt.emplon ýidu malsupre sub »Angla«). 'En iuj ka~j Zamenhof evitis
puhlikigi proprajn germanajn teksto.in kaj pref-el'is
peti aliajn personojn, ke ili ttaduku por li tekston
apéí:igotan »-en OOnan lingvon · germanan ,< 12).
. Rusa gazeto publikigis inter diversaj dokumentoj ,
rilatantaj aI la Moskva studa tempo de Zamenhof,
ankaií lian lernejan »ateston pri matureco «13). Ti(l ni
viiilas, k,e li en germana lingvo havis la noton ,,5 tre
OOne.«.
.
_
Jadgermxma. Tiu lingvajo, kiu eIla germana
evol'Uigis en -la buso ' de orienteuropaj hebreoj" estis
kaj'··estas lnulte aiídata en ' Ia regionoj', kie Zam~rillóf
pasigis la plej grandan' parton de sia vivo. Zamenhol
tf'uD diaIekton »komprenis OOn:e kaj ec iom parolis
sed speciaIe kun siaj malsanuloj, kiuj ofte alianlingvon" ne "pa'ro1is«14). ,ď
. Angla. " La anglan lingvon Zamenhof ekkonis en
la )cvina klaso de l' gimnazio, do en 18,5 15 ) . En la
atesto pri ma:tur-eco· la lítolo '» Anglu ne pIu aperas13 ).
Supozeb1-e. do 'la :ipstruo" pri- lit ahgla en Th.klasik:a
gimnazio cesis antau fino de la lernejo.
. Ekzistas' nur unu pIi granda Zamenhofa tradukajo . oe angl-; originaIo. Qí estas la dramo HamletO.
Wa-rmghien aSertas, k-e )joili scias, ke Z ttad.ukis Hamleton el la ,germana traduko de Schlegef-Tieok «16). EI
la komparo de kelkaj lokoj oni vere po\"Us konkludi,
ké Zamenh6f bazÍs ne sur la ,angla teksto, sed SOl' la
germana. La jena sinoptiko montras tiajn ekzemplojn :
o

La demando tusita inter;esas , nul' la biografónhistoriiston, sed gia klarigo eC e8tas neoesa kondioo
por gusta pritrakto.de kelkaj esperantologiaj demandoj,
precipede la etimologio ' lesperanta. ~n 1a sekVontaj
. linioj -estas fárata unua 'plOvo, , k'olekti Ciou, kion ni
fakte poVaB esplori pri la 1ingvaj studoj de -Zamenhof.
Por ;kompleteco estu ,pJ'itr~taj anka-u pruv().j negativaj,' kaj tiaj signoj, kiaj ' estas tro malforta-j por
permesi ckon)iludon pozitivan. Lá nuna esploro povas
ampleksi cefe J).ur la demandon, ' cu Zamenhóf 'soipovis
,tiun aú tiun lingvon. La pllJ-a dem~ndo, enkiu grado
Zamennof posedis la div.ersajn -lingvojn, :povas esti
traktiita nul' suprale.
'
,
La studajo estas diviiJata lau . jena pIano:,
Naturaj Iingvoj ,
' "
,
Mooernaj ':lingvoj
, SIávaj lingVůj (rosa, ,pola)
,"
Úermanaj lingvoj (germana, judgermana, ;mgla,
'.
,
dana, is}anda, sveda,' nededanda)
i
" liatiniqaj lingvoj (franoa, itala; rumana; hispana)
. Antl-kvaj: lingvoj (latina, grťk~; hebrea)
Planlirrgvoj " '(Volapiík; aIiaj planlingvoj ).
l~-usa: Za.--nerihof memnomaš' li rusan .sia gepaira lin$Yo3)4f . '
,"
, , "
po{a. Sed 'póste li , parolis 'pli multe la polau
língvQD;.ol Iá r~san, lau let-era soiigo el la jaro 19063).
Sekve nit rajtas ' rÁgar~i ,la, polaa kvaz!lu lia I"»dua ge'pa~ra Jingvo «.
"_ '
',,-,
,
Germana. ' . Gerroanan formon havis la familia
nomo de Zaínenhof. Tio-eViílentigaB el la cir,konstancoi
ke gi 'Qrigineesťis '" skribata.per S~ ne- Z5). La '.enskribo
,16n la ' naskoregistro de ďBj~lostokó: montras la nOIDoD
nur en. F~sa kaj hebrea transskriboj 6); de ti-e dopruvo
ne estas 'rioevehIa. Sed estas fakto, ke Zamenhof al, m-e~ai'i, iis Ul jal'()' ďl903 en , pdvata:j " rilatoj uzis la'
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Rosenkranz

~' ,QuildiID-stéfll

.,

Gúldeňstern

, __Áeyna1do ::
in my yooth ' I -suff-ered
,much extremity for , lov.e;
l koow a ' hawk <,:'~;~
ilOro a hlmdsaw.

-,'

Bll' laný" yoor

:.
,-"
uCh lD9-' . ~
df'ty ,áS· . cunnin'g. ·
láHjsňi

i"with as

•

.' in ' meiner Jug.end bracbte mich dié
,Liebe auch in grosse Drang.sale,
,kanu, ich' eimm KirohfriIfu von
einem, Leuchtenpfal un-ter:sohéiden.
Dei unsrer Fx:auen,
. Frau(eiJ;i;, 'iQ.r ~id ...
mite~~ sO viel
_BeschěidenlÍeit als Verstand.

Rosenkranz
Grudenstem
Reiilhold
en mia juneoo la amo ankal} kondu-:
kis min en tre~~ran , ~tuacion, ,.
níi ll'e miksos pre~ejatf':~n kUlt"
lanteroa kolono.
Per niaj virinoj 'k.aj
fraii1inoj ,. vi ...
kun muIte da prodento
kaj modesteoo. ·

li la ,anglan rekston tule ne uzÍ$.' Rosenkranz kaj Giildenste-rn estas' nomoj .· lírigve ·'getmanaj; do ' la tradukmto rajtis redoni al tillj"-OOmoj iliajnoriginalajn form-

65n. §ame én 'po 63 ia gei.ifuiria · esprimf ormo pra:V~
havis,,la prefe,ron anlali la angla, klu estas iom mal.",
iacile komprenebla (laií koment aro ' »handsaw« estas ,
provincismo por »h{lrQsha,Ý « , kaj ,signifas »ardoo «) . .
Eu la .aliaj ekzemploj ve~e onrne k(f>mprenas facile,
kial Zamerihof tiom (leins dé, 1a originalo. »ltejnaIdo «
tnulte pIi harmonius al Esperan to ol »Reinhold «. En ·
p. 55 la vorto »suferi « permesus pIi fidelan kaj pIi
trafan trúdukon olla l.lUua esprimo, kiu katenite sekvas'~, " '
la germanan tekst<5n; pre~ipe se oni kónsideras, ke la ?
loko estas proUl, do cedQj al versritmo estis ekster
Shcke,~pere

p.o:

EIsinore
Helsingor
p.6:
,Our last king, Whose ňnage Der letzte Konig "
even bUt now appeat: dto us, (la reiativa frazo matlJuií;)
.
p.6~
a list oť lawless
ein Heer Landflii~hťger (en pll '.~.
resrolutes,
~sta eldoJ!o: L~aloseft 'Abénteurer
p.6 J : the adventurous k9ight
_d~r ki:ihne :Rittir
'
p.69: some . dozen or sixt.oon lines, eín Dulzend Zeilen
p. 75 : sleep of death
.. Scblaf
La nomů Elsinoro povas esti formita nm láň la angIn
lingvo (la dana nomod e la urbo estas'~I:Ielsingor) , La
tria kajkva ra .ekzemploj yideble ~kvas la angIan
teksiop kaj , n~ tiun de Schlegel. En laceter aj ekzem- ~
ploj Za~,enhof ee. traduk a.ser() jn,kiuj té Schlegel ,
· estas . tute . ellasitttj. ·.
.,
,
,
.
.
Oni do povas konklu di,ke Zamenhof, tradukante
Hamleton, hávis antaií.s!. }ltl nur lil anglan originalon)
sed ankati la trad:ukon de Schlegel, kaj ' ke li, en dubaj,;
lokoj ~jne pli sin apogis al la german a ól al la '
angla teksto. ' ,
" .
.
Ekzistas ankorai í ;'alia, ·,tre mlÍlampleksa tradukaJo de Zamenh of el angl~ 'litigvo. Pá ~ vidu malsup re.
sub »Latina «. Giprtiv as, ke Zanien hof alnienaií estis
kapabla kompre ni facilÍui angIan tekstoil.' Pluaj traduk- '
ajoj ne ,. eStas konataj-. ,La: tradúko ; de · Dickens , La
Batalo de l' vivo, Elstas farita cl · german a traduko , lau ~.;
konfeso cn la alťtaiíparol(18 ),
.
. ~ , resuma, j u~o estas,k e ZamenhQf .scipovis la"
· anglan 1ingvon, . sed ma;1pli ' bone ol Ja ge:r.rhanan. '
DalU1.Ekzistas tri,volmnoj datradul{oj,-el; Andersen.
Ert la unuaj eldoJ;loj , e~tas klarei:liri~, k~ la . traduko
estas verkita pere de 1a g~ana . lingvo1!l). '. Certe. el
tio sef<vas, ke la dana lingvo estis n~k?nat;l de Zamen hof.,
lslantkt. .Al ~ la eldonon~ode .isl:andlingva )erno~ro Za~enhof komUnikis, ' k~ li' p.e kompre nas .la hngvO\ lJsland an 8).
'; .
,
.
Sooda. La 'a nonima atitoro de 18. poemo komerícé'"
citita ,;atrihúas al ,Zamen hof sciojn GíllIikaií en la 'skandi:'
navaj lingvoj. Sed nenie sin trovas ia ajn signo, 1O.u
praůgas lili .. Gis trovo de tiaj sígnoj ni ne poVaB paFto-: ·
preni en Jia opiJ.lio'
;f,
.
Nederlanda. La ' sl,lbstantiV?j , je -cio, kluj kores,pondlis rula latináj je -tio ,(ekz.emple naclo), havis .
en la . nepublikigita praa ,Espera nto la finon· :cje. (ek. '
zemple nacje) ilO). Tiu for~ ,~ , proks~as . a] ·liikorespond~ nederla pda (nl!.t~). , Kompren~e tiu ,s.olalaAc~
ne SUflCaS , por konkludi, ' ke Zámetihof .tie estis sul1
'< infhio d{l la nederla Ddi gr:amatikQ
hans iajn notindajn sciojn de tiu liligvo,
',' .
Fran~. La íranca:n ~aInenhof.lernis ,lIen W'1l1
eco«lÓ). Nl posedas ttaduk,ón .el Moliere: .Georgo D~
· dín. ~Xrorne , ekzistas · k.eIkáj ·ptivata.j letero j,kiújn
Zamen bot skrib1s en francatingvolll:) <lCaj lci:uj pru"áš,
,ke !ipQse dis tiun 'lingvon 'en 'Sufi~ perfekteoo. K~}
malgraDdaj nekorekta3oj, kiujn oni ,I'~ontail. en 'ili;

aií

":>

""""

!~ae ~tt t889, "'1890"; . projekto'" Je Lentze 1889;
'!projektado de Rosenberger, Wahren k. a. 1893/ 98.34)
"Krome unu limdato estas fiksebla: Zamenhof hu§e
l'akontis, keli antau la jaro 1879, - la dato de l'
apero do Vompiik - ~enion sC,iis pri la ~k;ústo. de, iaj
planlingvaj projrektoj. Liaj propraj plan1ingv~j laboroJ
tiam .esenoe jam estis finitaj.35)
,
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,
3) Ol'. V. (= Zam enhoj, L. L.; kol'. kaj eld.: Dietterle, J . Originala Verkaro. Leipzig 1929.) V 211.
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Kiam tiu
studajo esence estis jam fínita, _'
d~r:o Leono .za~nhof, Varsovío, afahle ccrtigis al mi la
' ~ustecon -de \iu konkludo (en letera sciigo \lept. , 1931).
27) Rei. p. 10.
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28,) lJa81ien, L. Naiílingva etiplOlogia leksikono de
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La ,mas;1liO: kiú 'aiportis Za aií~óron" mentras
mirmdan ' konsdon. -Kuriozlz fťonversacio. ,- Hom-" -siTJJílaj ~rboj. --:" Úl k?st~lo. ,,'
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': ' Reko,llsciiginte el - Dia sveno, mi apertis la o~lojn
kaj , ~ir~iírig~i:ais." . Pej,z~ , I\~an.ta '.~n ?'rrJa . sn~uf10
sreIllJs srn ar~tad: UlJ : . tm'ui.lanke milde leVl~.anta montodorso, maldekstre lirile zigzaganta riverót sur giaj
bórdoj l:l1lJverdaj .arblis.toj'. :Trans la ,riveron, kond~is
siinpln. senbarila ferpon~, -:-' .al {pra arhaio kuris
blanka yojo, runbaiíIlanke str~gfoffi.t.aj arboj. La vojo
" 88jms tne tonga, ~i p.er~is' ~Il blila nebulo ,kaj ~aj.pis,
'ke tie, kie ~i · atibgas 1~ a'rbaron, inter la arboj estas
iapordeg<:! au ·volho. ·La tuta pejza~o, super kiu la
te~ero de ďla'fjl!plo. kre~kis: ' nekutime, \., presk.aií duoble
pIi , gransJa o] órdinare,·' estiif iel nereála, fabela , kaj
fl'emdá" .tamennekompreneble konata; kvazau ne la
nn,n an fQjon nůirus Gi, linn regionoD; .:Post~/ aum půa
surprizita .gapado, mi prlpensadistioD kaj rekonisy de
kie mi konas Ci tiun ' regionon :eu!;p.iaj son~oj mi
· ji-ams ci ~e;, ee 'De ~nl,!-foje, .p~eipe ,.en pna i9;fanll~0;
esti,s songo, kin neatendite revenadis en grandaj Íntervaloj ;kom16D(;~; en mia infanllto, mi stararus s~ la
ci-flanká, ,oord0de la riveto ,kaj , rigardis sopire ab 'la
aí:baro, . oe1 kie s<mis nekonata, delCa muzikQ; postemi
, songls 8.llk.aů; ki6< mi tr.;msiras 1a ponton kaj ekiras
, sm,) a sablod~2iľ bUllika vojo. ď Ankau kiel sOIdatrekr,uro mi :OOn~is pri ~i: mi inadis' al la arbaro kun
tornistro, sur laď dorso; ~mi sciis a.nkiií, ' ké ' tle . atendas
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riůn i~ OOI}{l'~ , fresigarl~Zo, kaj ,
ke neniain
~lvenos tie. .
,
. Sed ,nun 60: Ci estis konkreta ;0010, miestis
,malQorma, sentis wifonRáj provis ek1povi~j.Súbite
mi ď'sentisfortan premon sur lakokso, samtcmpe ia
forto l~vis min 161 mia sid1oko kaj por ,minuto svingis
,min 1~J?c 1a áero. ,ERtiminte mi rigardis "tien :: ál ' m~
'kokso' gl'Ui~is 'mal.laf~~ metalringo, kiel ia carniro; ci
tiu inéta1.ringo finigis .. en 1l1suprediki~an~ metalhrako.
Eo, 1a 56I<vinta mo;tnenlqcÍ- tili bráko leVis' min ankorájí
pu alten; poste ~i ďmalrapid16 min maIleVis kaj metis
sur' la, t~ron,proksimum~ tti-kv,ai metrojn for de la
masino" ,' enkiu mi sidis" ď'póste l~r d:elfu;is min ' kraj _,
retiri.gis. Mi 8uprenrigardis kaj elřvídis antau tiů str.a n- ,
gan,neniam viditan' mek~sIIlon aií masinon:' mipovas
~mpi:iskrihí ' nur eti4 konřUia' ,s mo, 6areb1e' ec 'desegné
mi nepovuS doni pri ~iJdaranbildon, kvailkam de
tiam-' mi ofte vidis ' si.mi1an. Mia ,unua pepso esti~,
kompreneb1e, ke mi , starasantaií"'1iute noýslsooma, sen. fine kompliká flugrnasino, kies skeleto, nesitnile al 1a
gisnUÍlaj, smras vertikale sur 1a tero, kun ar~e'ntaj' flugHoj . árhbaií~ke. Sed či tiu ske~etó havíš ťOrJrtbn.l!-e.;.
eldireble strangari: supreovoforma orglobo, plabgIta
ce la supro, siIni1a al t:re "regnl:fonna, stilizita homkapa, "al kirť1 similájnuzas la skulptistoj' pd.r. omami
konstr'Uajojn; sur 1a loko de ,1a okuloj estis duI>rilaj ,
rondaj , vítro~ensoj, post ki";lj t~eta lumo , fOl>foreskis.
Sub či ' tiuj ' 1ensoj du tubOforIIUIj ajoj elstaris el' 1a
kapo':kaj sub ili estis ovalá, bellinia aperturo, kovrita
per, ~rp4tQ, ,k iuregule le~is kaj fermltiS. La' tr~nk~ ,
de l' sk>eletoestis §ildfonna, same 'él oro, sur' ~l tve
beldesegnaj,artaj ín:krustajoj el gemoj; sube, ~irkau
la kokso,me,talringo, La mekanismo staris snr du belf'Orníitj apotájoj, kiu:J rilal1ar~~iS' almalsupre: ci ti:u~
apogajoj f~is en komplika radsistemo; la , ~adol
movigis libere, Ia má§ino "povís lev~i . kaj ..ankau pagi ,
per ru, suř 'p1ata tero lli ·turn~is ra,pide .
• La dlÍ brakoj de l' skeleto estis 1a flugiloj, sed
krom ' tiuj ankoraií "pli milltjlj~ malLar~aj, flekSi~emlaj
metalbrakojétendi~s ella .kokso, kun diversaj· finajoj ,
el kiuj unu estis: , kiu IllÍO: levís el 1a ~kanisnw.
o'
~'pa ..tufu ma$lllo, :ď malgraU' siil ,kompli,keoo, 'iel farís '
la ímpreson de s~plo. kaj ~e memkompren~~ neceseoo; "oni sentis, kil ClO troVl~as ~talOke kaj kun-"
láboras en, ní.iciru1a 'lilirmonió, Séd~ sú:percio cl" .~i vekis
jam < ěn .'18. uno,a níomenlo au\c.aií ian neesprim.ebl(! .
' agr~1an sen1:io~, kiú ne intellruatis nur kun la impreso.
ke 1íi " ~ioo, oeite , estasMfv~rk~ de 1' "ekonomia, kaj
per'fektatekniKo,'
krom .tío, ~i efikis aparte: mi
ne '.pevas alimaniere min esp.fimi, nnr. proksiml,lman
vortófi,i4'm i . ur,os, dltabte, ~e.~ tiu. , ri:laSinoestiS 'be'kJ;,
~.r:, be1il mi , mla$ kQmprenigl ne tiom, sed multe pli,
ol uzant.e ci nun ' vo'fton ,ekzemple ' por pentr.a3~ "aií ee
por \lirino. "Mi estas simpJa kil1lĎčgo," tii.alsperm 'en l<ť
ano ae l' vortoj, ,~ mi .m-emotas, ke tiam venis an
mian ' kapon,tavinspiritaj epitetoj~, 1i:iujn" ena~ntar
junoWj <elwvas en Lil momeiItoť de l' eónů. Ehle mi ' '
tute ne ei>ns en norma1a canjmsta'to, parte mkOraií
sonons. en miajn ore1ojn 1a: antaiía~akor~j kaj :parte "
'~l ' Ll' masioo ,ínuiidisia Stranga JElito ttmlll1te eiujn
miajnnervojn en slrečitá 'torporQ, i~ inter la v.a:rmo
kaj 1á:~ fluanta elektJ'(), ia ne.YÍ~b~,,-elektrá vannfasko. ,~,
El la ,intemo ' de ľ iDiiAiOOiií~iskonstímta, agrabla "
ta nu~j"" ~ SUJ' Ja: jeron. Sw ]a

mi

sed

i

viza~ mi sentis 1ik1ajlo.n kaj stÍpllenrigard.iI.tte mi vi~iaj ~ ,
ke la du "vitrolensoj min okulf:ik,Sas. Kaj- le~ untl·~
braloo kajt~is 'min, poste gi denove retirigis. · D~ ,
mi prlcerbumis, kiu, povas"esti ]a bomo, ! kiu elinteme '
movas 1a 'tll~inon , S!ll la kapo .de la skeleto e~l()vitis ,
klápo' J.mj t.ee ek8ťmis kun nediOOble' dQlča: vOČO tiu
muziko, 'kiunmi·1us atírus; sed mm ne ]a muzikDotoj .
fa..,re-mi-go, &edtalct,o alia,,,;pro~n.:Ia kaj ~fine supreu'.k~rbitanta, ~aiírinde .pe~ 1a m';1ziknoto~ ~e la krom~ "I
atIka l ska10 mln~ povas gm pIle.CIze esprUDl, ~,d , prok- ; .'
. s~mlUln.e e~ l~ ~~~ ,~"9: gt a; a,gis~ g, gis., ~lurf.oj.e v'
smsekve ml audis tl bun takton, dume-Ia okuloJ fiks~ .
sur mL S.trangan senton vekis.en mic1titJ:j 80nOj': ili '
kvazalt alpaNlis mip ~l.Í nekonata lingvo, kiu ne. havas ,
tclťston . . Miranté mi staris tie, poste mí apem la
bo§on · k:a:jk~Ikfoj'6 ,provadis maUerte, 'f ine mi sukcesis
proksimume gust.e tipefi 1a so.l;lojn. Ea tiu ci, momento ,
1a muziko 6esis,]a ma§i.l)Q haltis, streCinte sin kaj .
kvazaií' mm observ8,Jlte.Pli lal;íte mi ripetis la sono]n. ;
La, m,a§mo ,nun muzikis tr.i:- aliajn," muziknot-ojn, ankaií .
ilin mi postkantis. Nun · a1iá b:rako '6t~ndigisal mi ~aj ,
palpadismin.Po.ste ci tiu Indů anko:raiíkélkfoje ripetigill mil ,aliaj mu~knQtoj. Subit~ mi aií~s susuronj ,;
la fl~oj ekmugis, aerfluó ekbatis mian vangon kal"
e11 la:sekvinta moment([ levigiS la ' ma§IDó, kellďoje , gi ."
rondflugis super mia bpo, PQ'ste ~i dire.ktis sin. al, la ~
ri"ero, levig~sJ malkreskis,fin'6 malaperi.S supeL, la arharo. , DiIonsvene mi staris tie dum kell<,aj , minutoj, .
poste .mi cUkaiU'i,gardis. ",
' .. .
;
Delikata herbo kovris la lokon, kie :uůstaris, sub ,,,
gi ía tre .ttl<?Ila, §lima grundo . .Nun sunite akre trabol'is "
mian , cerhon mia ma1esperiga situaciO'~ ; mi esms cen
nekonala , 10ko, lIli diris a1 mi, kle mi perdi~ senkonsilé kaj senpove, 6ar II\Í ne scia.s, cu gi es~s malIImlb terifurjo '.8:iíkan{arada. KrQme anlUÍií Ia: sorto
de miaj ,k:'.ailiaradoj malqankviligi,á min, mi. ne povis
esti oorta, 6u iu 'ne rÍÍngis de snr 1a Búlwa:rk kaj ne
donos .sciigon pri ť tio, k:e mi ,.kaj ]a §ipestro forIa:sis '
per aeroe1ano ]a ~rQnantan§ipl!)D; Ci-okaie, oni veclajne
eldono~ . a:rest.':'cirlru
.· leron k?ntr~u mi kaj e:e mi ,!lil anó~- .
. cos mm, ODl deklaros mm dlzertulo kaJ starigos mm
anlaií milittrlbunalon.
>

en lúnj nenio avertas, ' ke ,»mia:kara ~ montras , amatínon;
probabliL la originalo f;lstas tíel klara, ké ne venisál Ia
p~p.so . de l~ ' t~aduki~to: ke. la esp-a 'adjek,tivO'povas tíeL
,.
'
bone 'montn VIron klel Jnon.
EI 1a 2~ P;Oetoj., kiuj estas tte.. či prezentitaj 'a1 ni '
per unu al:;' pluraj peéoj, min impresis pr.ecipe tri, Patáfi,
Ady kl\j Babíts, kiujn ' mí opinías egalaj al 1a: plejgr,andaj
en ma , ajn literaturo; PetiSti, líL romantikulo en sia plej
verdli kaj tr.eAa juneco, Ady kaj Babit$ d a modernuloL
Ady p1i revema; Babits pli 'riesanga temper~ento, sed
alia,
ambaií ' tragikaj" "dolorkantaj , poetoj" , Celere, pIi
literaturo, la hungaraellasas melaukolion kaj malgajon;
kaj unu el la kai1íoj estas eble la fruamorto 'd e I'PUltáj ,
hun~araj poetoj, falintaj jim sub la, malSáno, jen suh la
fatalo: el laI3cititaj poétoj,kiuj ;estaš' nJHl I moffmtaj , "
nur 5 transpasis 'la 50-au jarou, kaj 4 eČ ne atj~gis la
4o-an. Tiuspllcial<!. granda mo:cteco klar~as ebleper -Ia1
pIi , impresebla.. delikáta temperamento.oe la hungar'l
raso? Sed mj havas neniun dokuriu~nton, kaj timas" riski
aventureínajn hipote.zojn. " "
'
.'
'
En Sá~dor Petófi ' (pr: AaIldor . petefi) ; kiu viÝis de
1825 ~is nur 1849, ni trov-asIa cefajn temojn de la ·
romantikismo esprimitajn per Aáfu:Ílanta verVO," kaj
anta stilo la senkaťízau melaukolion: :

ol.

I

Muta mondo.SonaB. ndr vespera
sonorilO' e) fa malproksim',
Fore, 'kvuai1 EiUiél' !ivenus,
au lil dolča son!o de l' an~' .

Miaiískultas. é:i8: ;eva' vo~o
tuks min ~ť dó1ca harmoni'.
Dío .scias, kie pensoj vágas;
Die scias, kión sentas,"mi. ' (V,esperi~(j ,

p.

82) , ~

<>' '

"

"

Vesperj~is.

Eónebulo
staris borde mil virinoj" ,
sea ankoraií ťli:rtis {ukoj,
sed ank:Quu' hUs flor'. >
Nokto venis, ' ~gris hle!. '
,1aPasintokaj -la Vento.
" Stárisborde mil virinoj ,
kaj mip!Qris en la Aip~,

~

car " nenion -mi piu vidis;
nek tuketoo, nek hukedon ...
Ho, cu ' est1sÍlllr. fabelo,:
stari~, ,bQrde mil virinoj . . ,

~

(p. 7(1) ,
oeátendita kaj tameo 6el

l;eoeirua,c mall?r~qiza impreso pri, ,forlasi~o, pri Jicjusta
l'nalfelicb, priobsedania sortkon.darnno 'eligás cl tiuj
meJankoliaj poemoj . - tiompli emocil'cka, ke)liasignifo .
de estas racic malvastigita 6e. l\D.U individua okazajo.
' Dolore estas esti' homo
li diI:as, eo »,Admorto al Gardalltoj «, kajt~u penso estas
la cefa U1oto~ de lia verko. Tamen kc1kfojé m,ontrigasia
plisereoa, trankvili~inta , aniU1stato:

"Ne _Pariz':. Vil~~sil~oto,
Rivereť" Odoraj floroj.
Abelzum ', Kaj sub ' tíli'
, ,rideganta iljfanar',
,;:
Okulvitroj. Apose~o."

(P, ' u6)
gís ' ]a

kor~

pri l=I ódo:

, Ce sparcma dom~;striri.o tr9v.~blas ne maloťte ia
saketo . aií korbo"en i!<iu. ~i i" (konsetvas stofopecojn. Neflavante apudmano m.astiuman fakvortaron, mi ,gin baptis:
la cifonujo.: Kiam ...gjfarp.s , ajna,b veston -au liejman
1:ólajoo"anstaLaú farjeti la §tofre&t0n, gj,' ga:rdas, almenaií
la pIi gran4aju pecoj.I~ en tiu,eit~nujo. Kunpaso de
tempo kolcktigas He atbf~i cill:Specaj ~ 'el kretono, silko,
drapo, tolo ..,.... multkolora ciťamaso. kaj k;Vankam ili aparte
uti!ns por {Jjklaboroj ~kaj mult6 bume, ?tamen ifi nenleI
utilus lwnkudrite.
"
Ekrigard,(\ cQ>mian men~on ma1kasas ,enha)lon, similan
al tiu de la , hejma ci:fonujo;- diycrsán kolekton ' da
pensocifonoj '-' gr..izaj, rozaj,tiigraj, rúgaj., Kaj hankam
ili aparte. ittil4s
fliki konversaciajn ' truojn, 'tamen ' oni
rie pov'us kunkudri jlin je harmonia tutajo. Sekvas, ke
anstátaií. kl eif;l artikoli, .midev~assimplebabili pri kelk..a.j
specimeooj €ll mia cifonujo:
'

por

Sako.

'I

Imagu .. ;ke eIl ra mezD de" 10m grand'l cambl'o sidas '"
' du h<lIl:rojce bktahulo: Cil'kaů i).i~st.as :roJldoQa obser- '
vantoj. kiujscias nenÍM pri 1a regůloj kaj celo de la
komplika 1uoo; kaj estas, nenijl,ki!l tiůl,)-",}dal'ig,us al ili.
T,lmcn ili 'esperas, ke ".metoda obser vado' kaj rezonado
iom post iom instruos al .ili, ,~ion signifas la lu.~adokaj
kiujestasgi-aj legoj ; Utíu poSl unlil fodijSas Já , rondon,
pretekstanle: »ion pii farindan,«, aliaj tei:lite endormigas,
sed kelkaj , persistas longajn, lpngajn llel'oJll; te~riaskaj
ál'gumentas Intel' 'si, gÍ$ fine ili sukcesas ellabori kelkan

Jam . vespéri~as; la pJacoj; autoj
sagfIuge trabói;iS pe[J f!all)o ' en l<ikte
griza aeX'O'; fiakristo tra'fIosas,
etendas , vlpon, k"azat). ,mas~on; fajrovundoj
ekbl'ulas, kiel skafanQTo-lampoj sub akvo;
virinetoj pretersusura)', elaj fisetoj , per fli,rto
rapidem,e ; : . . ';, ; " .,
. .;" (p. I.3~6) "
!. ,

...

{~

""~

. Denm '.e ~ vízit(s ' ~i-~$pere . .
' )a tebr.q. Nu , ne, 1iÍ }(Jntom ~ longungo"
. herold' nwlgojovesta de sinjoro.
pIi ' granda k<lj pii nigra, sole lia .
blondhaM. frať p.li ;Uno./ kiesmilda .
konUuto . per' agrabla frostotremiJ
tiklnMs Úl . nervreton de Úl korpo . ·
$ubita:j ,vl:lr1Y1ilwkoj . gin siegas, . ,
sed Sámmomente 19as nesu,fieaj
kovri!oj Úl ves taro kaj la 'hau(o,
lwj. rwda sentas '§Ííl latrema korpo,
kun nud' senpolJQ. de la novnas;láto:
Uel.,elcfrostns fa on 'm' de. tiu .
ki'lln 1or~is Úl bMkum'sirmaliw
dě am' p!ltrina káj náSkigas li
( ho, ve, do!ora dua vivkQmencol) .
kun plorov.ibra, n,uď terl1rá ál " '
cimondo. frosta . ( Larmoj gardostaras
amba.i'i naskigojn:gojan kaj f'iln.ebran .)
,.,"'v.;

~~..,

i\; '

" -;

Rťlpide en la liton! Gis oreloj
"",itiras la,kovrilon, miaj dentoj
ekklálcas ' hun ost-s~m(i melodŮJ , ;
miaj poltronaj manoj ne kurcyjas
etendi sin el rifagej' l(J;n:uga
'· por ,prenf l ibron ae surnokta sranlťO.
La lito m41rapide trafajrigas
de , rr:d.a km:po bru'fa kaj ,la fibro
,okúpas !'sanyón kUTi triumfo" liOlfi . .

Káj ,dum-grinoad<!

~ntam i babCas "
vivRn.n.ul' , kt korpo , jooe-:
»Nur t'arn.a sango, dum vi tlami povas,
nur marsu '/pori) , dum ,v imarsi povas, '
suléru, dum Vl. povas, ortakarno ,
ja vi.a ardo trankviligos 10 je,
,
t <}rÍ.ros te~rO-:-gCN9to kaj téro
per lip' hllmida kisO$ "in malvarma.(í

. 'o Lmw
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30..6: :K:~j dll ~Jngojn [elj, oro . faru ai ~,
'

' )'/kliro,
mal~upl'edekrono é,jaJ >,sutdula~!oi ~aj; .iarú 8ura~

flankoj giaj ;: :hj ili estu kieJ. . in$oj(laií.vorte: domdj) al
stangoj, pDr pDrti gin peréi . tiup
. .»-~llJ:D, 98.1[1 ---'15:, ~~~~oj j je) . ~v~ .Jk~j1 ~ek
g~,nóJ a11a laté'rD, kolonDJ ilta~ trl kaJ'j -ba'~oJ .rh.a] ~rl 1cf.\J 31
Ja: latexD dua, ambaiíflanke (laúvDr~e: he kaJ :tie) ée 1a
pordó ' de. lakDrtD, k:(irtericij [jej kým [kaj] dek ulnClj,
kolonDj ",.ilíájhi kaj ;b'a~oj ilill:j tri.«
.
. i' , .
?
Jen; kaj mi detnandas hlmi, .kie1 dooni '; pdsLt:il~;
ke IlI . tio brigu io ' »merit~ta esu, pumpa. elmontrata,
,.
'
kiel e~-zernpll:? ' de,. kla~ik~ ' lireratuio « l'
N~ l~gu Dun fa :fIdeJ<l .l tradukDn de d--rď 'Zam,e nhof,:
"r'
»E[iró, 30.!1: Raj du Drajn ririgojn faru. al éi" sub
gia krDno', SUl' giaj du· later-oj ; sur !iu flankoj faru ilin i
.kaj ilF,"estu mgoj pDr ' stangoj, perkiuj Dni portu guu
»Eliro , 38. 14-:-, 1'5: Kurt-enoj de dek .kviIi ulnDj sur
UIlU latem, kaj al ti~ tú kolonoj kňn tri bazo). Kaj snr
lil dua·· l~tero~ sur .wbaú: flan.koj (:\e : la "p;Dtdep? de '
kOI to esns k1iI'tenoJ po dekkvm umo] , kaj a} íh po trl
kolonoj kun tri bazoj. «
,
"
.
Mi' komparis 'ci ctiUll ťr,áqukon ' ~un .1a. 'greka Septu~
aginto ; la latina Vulgato, la ~ germana de.. Martin Luthel'
( r5/1·6) ) . á ilal.a~e G. D
. 1,' 0, dali (r.U,4 1), la francaj de Oste, rvald
(I7 2 ~) .kaj do J.-B. Glaire (J87l- 73), Ja angla ~ B.evjsed
Ve~siOIl « (r8ryo-;-84~ ; la :fraÍ!éa de Ed. ReuBs (1874 - 81) ,
la ,germana de' Holzmger.cn la Malnova T-estamepto de.
Kautzsc;h-BerthoUet (19~~.), la:itala de G. Lq.zzi ( 192):-:- ,
J:g3ó) . N1,l, neniUll e'l ci tiv,j JraďUkoj ouinpovas diri ' pll
bonstiJa DI tiun de ·. Zamenhoť, sed kelkaj estas malpli
fidelaj. Mi l'!-c ' -povllS Ci , tie represigi .-iljn" .original-e au
traduke; ,sed éin. povas mem ",fari kDmparoq. , ".,
,
Ciuj' estas 'embarasitaj de la ripeto lutero - flanko
eu la, .tri versoj; kelkaj siruple igJlDras unu el 1a du
vortoj;; HDlzÍl:!ser enkrampjg.as, t. e. foI-streJ<;as •. sUr ~Úlj
dil {álÚ oj kiel »duoblajDn« kaj SUr ambai1 jlanlťoj' de La
lwrto:Jciel »gloson «, .t. e. klar,igon 'erare ensovilan . eu. 1a
tekstoJil; . ,,' ?;,., . , > ~
..
i!"
.
. . J)o,' »cel{i «, 'kaj Jwtheph ( categ es tas eVidénte skribeTaN); embarasis, sam-e kiel d-ron Zamenhof, ciujna.liajn
traduk tojn, kiuj s~k.ye.. seDni, ak<;~ptas la . s.uhkornp.fěI)
ebJan..OpíniOlc ue pr-oť. Waringhien" sam.e malbone" k<mis
la hebrean lirigvDn. .
"
.)
.
{;efere, »celá« in EL Sh.ll estas '1llkau emharasiga ~'
po~ ~~ "plej.' a.qtoritataj. · vo:t~istoj, ~. ' Ge~,ejů~ , F ,:Buhl,
'k,a] lliaJ kUllláh.orantol> Jhu! en la · »Hebratsches und ara- .
m aisches W6rterbuch « (l'7-a eld.) ,1 9H ) skribas: »ulo«
- Lat~;ro .. . "4e la Kesto, El~ 25. 1.2 .. 'f;4; , .:37.3.5;, .deJa
taber,Iialilo,EL 26.20'; .26,21j ; ·3 6.25,:-lh ,fb;· de la altaro,
El. 27.7; .38'7; neklo.ra 3Q.4; 3"].2']; kie Dillman klar~
igas ~;;mgulon«, , dUJlÍ" Baeq~@ for.sf,rekas Ia XOl,'t9n. ~ ·
,
.' <
,
•
.. '
S. LaColla.
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'eť snb ia 'parita1~n?,

~i.nenjám portjsgan;tojn,~aj SUl' lia d}ka v,e~trů.traarkis,
i;I!ka ar:g~nta, ceno. K,un ~ ba as.p,ekto Jl 1!peI:IS cluyespere,

(X.) LA SEKRETO DE LA'D-MOL-KONCERTO DE
BRAHMS. Ni komencu Če Adamo. poreio n. bp~e komprenj . . Vivis do an Leipzig. ~t~ú pli?l cent .Jar~J.; f~a
Jl) l1ukped,agofíů , nomata Fr,e,ilnch Wl~ck
.. Ll havls ml:
:rakle belan ťilineton Cla"a, klU prezenbs sm en k.oncel'toJ
jam en sia II-a jaro, nel for.tepian-artisto.~~j ,havis
~'ieck ankau muzikle rnantpn , certan Robert Scliuma nn ,
geni an bubon, pIi ag~ ol Clara je 9 j 1l!~j. L~ d u~t.a?~j ,
~iam Clara'tlstJs 14.-pra, sekrete enaml~ls kaj geflanCI~
ls.
Wieck ne sóis pri la afero. Post tempo Wjeck kaj SchúJl1ann kun kelkaj aIiaj arnikoj ' fondis muzikan gazeton
(Neue Zeitschrjft rul' Musik) .. en kiu ili komenc iskrUda n
bllta] on' por la modern a mUZIko.
.
. Sed foje. Schuman.t\ eks~aris anta~ Wiec:k. k~j sva~,~
prl Clara. Wlek tutě ne vohs kons.enb. Fangls mter 1.:.1
ItIaJhe]a bata1ado , kaj - car Clara ankoraú ne e~tis plenaéa - Schumann sin túrnis a1 la jugistaro, por al-iri tie
la ne donitan patran konsenton. Car Clara havis ·; memstaran 'profesion, la jugistaro 'ne '(>ovis ne doni la .permeson, La gejunul oj farigis gee(,izoJ, sed Wieck senhe;r.edigis la filinoIi. La junaj geediOJ vivis en~randa , feh~o .
Robert havis suiice 'da enspezo , .klel rnuzlka uteto, liJel
konservatoria profesoro kaj cefe kiel ' autoritata rnuzikkritikisto. La eta familio tre rapide popoligis ; ne málp~i ol
8 inianoj pruvis ,ifian profund an amQn.
..
Sed ce Schuma nn lom post iom prezerÍtigis. stra~gaj
signoj. Ni ne forgesu, ke anka(i lia p'á trp p.stisfre neza,
ankau lia fratino Emilia sm mortigis , freneze. 'Ankaň
nobert ,ekhavis ý~zio~n.'. kiui~ ~i~ur pl~igis. per. tio ke de,
r852. II konienCls VlZlb spltlbst aJn SocletoJn, ec, · la motivoh de Unu el siaj . sirofoni oj, la du unuajn takto.jn ,
li skrihis lau la dikto .de la mediúmo. Irantels ur la strato
Ji :ťorge,sis p~ila tuta !D0?do k~j ok?-zi~ al li, .ke)?j'tj: li
renkonhs slaJn er~p.taJn ,mfanoJ n, II 1'.lgarda~hs lha p~r
lomo , sen 'rekom 1lll1. kaJ nul' tute fremde li b~butadls
al ) li: .»Nu, karaj illfanetoj.«,. kaj . j~. siúfůrsesepaAa.dis
pIu. Ankat! laverka <lo iarl~is al h clam pll ma1faclla,
k"ankaro guste t~utempe li ha vis hudan bata~o'n por la
kariero de !ler!ioz , Chopin kaj' ankorau iu, p,or ~ie~ iate~:-.
eso li verkls Slan lastan, granclan studon. T'lÚ Cl 1U estJs
juna f01·tepianartisto kaj muzika:iítoro, Johannes Bt'ahms.
L~ri ma~kov:ris Ede . R~ményi . kaj , p~ezentis al F'.~"er!,c
L1Szt kaJ Jou lo Joachlm. Kaj Joachlm re'komendis lm.
a1 Schumann, kiu, 'malgra ií sia akuta nervozeco, funde
sin okupis pri 1a jona:!Duzik~sto kaj -: _per gr?nda ~aj
dotale '}l1'Otunda studo ll . portIs en lasclOn ~e '1 muzlka
mondo la numon de la ' :I I-jara junulo. . .
,'.
La studo aperis kaj la postan tagon "Schum ann, k'in
jam ne estris siajn nerv.ojn kaj ti,mis!renezi~o~, la 27-a!l
de februaro ' 1854. sallis en la ReJnon, ODl elprenls
lin ~a:j pOl'tis :h~jmen aI lia. 'famili~, ~e antau .nel,onge
naskl~Js . ]a . pleJ eta
kn~bmo, ' ~ugeDla. ltol,?-pabnda;,,"
turmentd.a Clara plorante sm lurms super 1a lulilon. Ho;. '
bert vivis ankorau du jarojn ' en , 1a frenezu leja de En~
denich.
.
:'..
, _
Clara'n atendis tefUra sorto, Jam de jaroj Ai .estis
doon-vid\'mo de duon-m ortinto, devis 'hatali , ne ourpo r
1a vivteno de si.aj 8 ~filoj! sed ,p or la. ~leg-elspezo. j: de .i
edzo. Al la patro; k)ú !m - seuhe~s, ne . pOVlS SID
lurni tiu ci' papiLidelikata ..virineto. Si devis sin apogin\ ,II
a1 si mem, aL la arto desiaj nuraj ,du manoj. Kaj en
tiuj ci tm:uraj tagoj un,U ' sola. homo. ~taris ,apu.cl A~, .I;n al::lertmo\'a Junulo, JOMnnes Brohms , Je ' 14 JaroJ J~li J!-JD~,
úl Clara.. .
.

, etl la' dnnkeJo »Rother Igel ~ ,(Rl),ga Ennaco ), .kle Jam
atendis Iin la 'konstan ta' sodeto: BillFoth, ' la mUZ1kamanta
profesoro, Hél.lmesberger, Ka~beck, Giinsbach'er, k. t : p,
'.En sia J~a~~ ~i" havis ,~re~kau knábin~cán. vo?on~ tion. II
:tre honbs ,kaJ ID.tence Ti bel profun(hg~dls" glD', (ke fiqe
Ha estis la plej raiika bieroaso de Europo , perkl~" el ~.
drinkeja angul0, li :.distondris siajn fami~lDtajn obsceri. ajojn. Kaj pQste, nam li ' envér§ls a1koholon ' cn ' sufica
k vanto, li e'kiris kun tondraj paAoj al' .sili. selÍhejmeea ,
lO~ejo, lCíe la ma1jurÍa tmu, laciam grumblema. s~rvist
ino hdpis én. litan la nerebonigeblan fraiílón , .. Jen JUa
maljuna , cinika, . ofte frivola~ grumble ma. lnru.amema '
homo lm konis la mond.o! Kvankam ho, ne ekiťis lia
lú 'juiJa Brálirris . Ni ~icevas pri li ' tute a1ian bildon 'é'n ln "
memor skribot dé ' .Eiígenia! ,la plej ql~granda filinQ de
Schuma nn, kiu UZIspor :Sl.a verkoa nkau la sekretan taglibron de sili. patrino.
if
" ,
, La ' mallerl,m 9va ' j unqlo ...:.. ankoraU en la tempo de
la ma1sano de Sdmma nn .::.... oite vizi tis la dQffiqn de Glar.a.
Jam ma1proksime enla ~ardenó" li demetis Ia Čapelon kaj
tielsin ,stelis en la salonon. :Neniun li a1parol~s , car- neniu~Jikuragis ~enj , li ~ur . sidi~is .ce la ,fortepia
no kaj

>,

(X.) NOTOJ t>Ri LA PEN-KONGRESÓ. Mi ne ma1-

ka§as.,. sekretpn, se mi ,diras, ke , ,Dalmatio estas tute,
>manBi: senliompara b;elajo d,e Eiíropó. Qia] kalvafmon- :
toj, ;lnteI' kies stonripoj nur , tie kaj tie ' $in trovas anemla ,
arbeto, gia delikate puptita :marbordo, giáj 'Urboj konstru~~t;aj 'elnatu:ra ,'~tono,kje la nOIi)ój' 19~as en domoj konstru'Ílaj dum la 'Romaj tempoj, au pli-bon-okaze dum la
mezepoko kaj modernaj, higieniaj konstruajoj tI'oviga~
, nursl,1r ~a periferioj, - ko~jektiBas tute speciala:n vi.von.
~/ E:bJe neme en la mondo premas trel la nunon lapasmto.
· Brila, altkultura pasinto, kiu , ne havas daňrigon, 6ar gi ne
Qvoluis·;nuno.J;.a vivo de hi. nuno ' apen~rií havas kontakton
,; kUll 'la'.dekoral;ioj; ió.t~r 'kiuj gi okaz?-S. Venec!o. .regis i~m
Dalm atíon , kal gla eflko ankau hodlaií estas vldebla 6lUJoke; .+a mainovaj konstruíljoj de la uiboj ,4avas "enecian,
' stiJon,' la , interna parto cle Raguia. áspekta$kvazau placo
de Ve~ecio; Pi~oreskaj. kaj.r~)l~antikaj. urboj estas 6i ti U) ,
sed 1l;11 ne dezuas lotl en lha) domo): LA lwngreso? (ha
· pllŮ ;e.efa klopodo estIs, ke la ,Pen-klubo, kiel monduouigo,
pe cesu. Nome, hOdiaťí ni vivas tiajn tempojn, kiuj tute
ne favoras. al tia v.erki~ta ~rganizajo, kies, cefaj principoj
estíl~preshb'ero, kO/lSClenchbero , supemaCleco en~la hterat.UfO. La 'libero, la grand,adonaco de la XIX-a cent jaro,
farigis sufice. .abst:aKt~ ideo, Nur Cf: la popoLoj , vivantaj
SUl' la .hordaJ reglOQ.O) ' del;r A.tla~bka maro gI , estas ankOlJl\u ,io konkreta, En la interna granda bloko de Europo,
de luRejno gis la Ural gi' vivas ankoraťí nur koncepte,
ne pl,Íl eu la realo. , La Pen-unui!Jo volas ekzisti pIu. Ciu,
organizíljo . fondigas , por la servo de ia celo., sed .posle gi
fal'i~as memcela: giacefa klopodo estas, ke gi ne eesu, e~
· por .la kostc! de la origina celo . .Jen kial estis cin. emb~aso
.!,a ~utá , ~oQ.gJ;eso, pr.oJagertnana pr,oblemo., Laťí la pr~nc- "
lPO) kal statutoJ de la Pen-klubo la hokokruca germana
sekci o ,ne povns havi 10kon en la u.Dui~o, Sed, se ci tion
l~ií•. l~ princiť~j vidpu~ktoj, tute klqre difinitaj, ,on.i. ~ecidas,
(h~s!:pg~s la t~~a, ~u~O" . ~ar <kune k.~ ,la germanoJ c.st~s
elmnta)' ankau tmJ ,kiu] nc volas smgl de la germanoJ:
-'itaJohsviso], nederJandanoj. Kaj ankaií la ge~lPanoj ne vol~
ďntee-st\ls. elsiri~intal Ti~r hezitis.tiomld' ko.ngres'<;> pri
la ,getmana ~problemo. QI ptopre mter entuZlasmaJ aplaudoj aíJl;kuItis la akuzparolon, f1ll'itan kun brilaora~ra
pife,tepo, de Emst TqUer, kun" simpatio la"Jere;miadon de
Schiilóm Asch, sed kontrali ln aiítoctafeo de l' lib.roj , el-

Pa~l:ái skl:o;
-

G~ War~ng.fjjen

-

,

Placo' de ,1' opero

, Demo/Ul ' a:iítokirlo! En mi jam preskaií vel/ros
,""
'/.cl bontoM spiritsmw '. . . . ,)
ď
Sed ,- ,~hoo! Jen,kvkté en ta tempesto, , kver/Ms
búmkbastona J1olioano.
lmpresojde "Mé/ro"
Tra ďl~1

v.itroQ,.de lambfervoj'; t:elbriIo;
,,'w sta 'ldJj dezetta kaj'
Cespeguľ ae aiUomata di3donilc,
junulin' rizpudras sin:
~

.
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(JCliJ'r' de 'virino ~bas Úa PariÍc ...
La 'ilrbo j ekskizl.lS -Iragracilan tr()ndon; ·
.silkeee SU$UrťlS 10. .f.oritcrn,~irizo. ,
<
,Amor' superfugús 'Za n'opjwum mond:On..

pelo ,de veridstoj, klasifiiw de ve.rkistoj laii móndrig arda
kaj rasaapa rteno kaj aliaj hokokrucaj aferoj gi ne havig
energian geston, logike atendeblan de la l'en-spi rito.
La pritrakt o de La german a afero kl are montris la bildon
de la e-pxopa diploma tia situacio en malgran digita formo.
SUl' iadikala kdntraú hokokru ca bazo staris la franeoj , kaj
kun ili Iá belgdj, la: málgrai iqa entento kaj la poloj. Modere germanámikdj e'stiS' Iii ltaloj , aiístroj, svisoj kaj la
nederlim danoj. Peranta:n rolon , iikceptis la an~loj kaj la
amerikanoj. La literatu ro j a ciam havas pohtika n chon,
vane ni akcentas gian senpolitikecon. Feli,r; Sal ten donis
iDtervjuon en Zagreba: german a gazeto . Li klarigis sían
silltenon, kíal li estis tíel tolerem a en la germana afero.
Li diris: la ge!,mana literatu ro, cu en Ailslrio, cu cn
8vÍsujo, cu éii German ujo oni kulturas gin, eslas nediv-,
idcbla: unuo kaj ci tiun I,Inuecon oni devas trasavi por liuj
lempoj , kiilm la hůdiauaj German landaj aferoj jam cstos
glatlgintl1j. Tiu est.as afero de pripenso. Knj Lo , ke li '
entuziasme saltnJs kaj brakum is Sehalom Asch kaj To11e1' ,
post ilia parolo, estis afero de impulso . Unuvol'te, kiel
~ermano, li es las to1erema kontrau 1a hokoKru
co, kicl
Judo, li entuziasmas por tiuj, killj atakas la hekokru con.
- H. G, Wells estas mezalta, grizhara , ne dika kaj ec
ne maldíka sinjol'o. lndividu e li sin vcstas; ce la liberplaca teatra prezent ado li .aperis en smokingo , mola
cemizo kaj mola kolumo, Lia voco estas surpriza kvazaií
infana voco. Kiel prezidanto , li havis malfaci lan situacion.
Kielno vbakita prezidanto li ne povis tuj dissaltigi la
unuigon, kaj ankau la simpation aj Toner li ne povis
kusi. Pro tio esLis sanceligema li a prezido, kiu elvokis
multan kritikon.
Sin joroj, vi direktas unu cl la plej 9/'Cmdaj induslri.aj eflt/'epreno j de La mondo. Sed mi havas Za senton.
lw vi tre rrwlofte pensadas. La ~lejmullo de la homoj
pens.as du- aa trifo je dum jaro . l~kzemp le tiaZ ll1,i faritj's
mondfa ma, Car meznom bre dufoje mi lwtimis pensadi
dum semajno . (Bernar d Shaw)

(X) GRAFJNO NOAILLES t. Tl'e interes a ver.kista
vivo filligís per la morto de Anna de Noailles. Malgrau
la rumana deveno si staris en la frontlin io de la hodiaua
franca literatu ro, cefe kiel lirikista poetino. Si náskigis
en Parizo kiel princino Bibesco kaj konstan te \'erkadis
de sia IJ-a jaro. Kiam aperis sÍa unua poemlibro, si estis
~5-jal'a. De tiam preskau ciujare si eldonis unu volumo
n,
Jen romano n, jen · poemoj n , en kiqj si montrigis cefe
la fidela sekvanto de 1a francaj romanti kistoj, kvankam
ofte ni renkontas inter siaj linioj la rememo rojn de la
parnasuloj au simbolistoj . Charles Maun'as sin ,'icigis jam
e~. 1903. inter la »kvar virinkapaj dolcaj monstr oj«,
káj'
slaJ malpli indu1gemaj kritikistoj jen starigis sin en la
saman lmion kun Francis Jamm es, jen titolis sin »la
muzo de gardenoj «, pro Ia nekonteslebla ama li~iteco alla
naturo. Eble Ci tiun sian valoron premiis la franca
Akademio, kiam en 1921. gi jugis al si la Grandp remion, fonditan en 1912. desenn oma donaeinto. lom da
tempo oni multe parolis ankau pri tio, ke aii sin, au
qol.ettc-?l1, - kiel ';Inuajn viTinaj~ membro jn - elektos en
s~an emment an soc~~tqn I? f~ancaJ seqmo~tuloj, La elekto
fine tamen ne okazls, pn klů Anna Noallles sin konsolis
tiel , ke si s.kribis · al Cole",e: ~ » Ja. :kara mia , ne cag1'enig tl ,
-;-:- ~a v.erda k,oloro, ne bone aspektas sur la virinoj « (pel'
Cl ho Sl aludlS pn la verda frako de la akadem ianoj),
Malgrau sia aristokrata deveno §i koketis konstante al 1a
maldeks tra-flan kaj ideoj; por kio fine, en 19:14 ., kiam
la radikala partio akiris la plimult econ, konsole pro la
nericevi ta akadem ia membreco oni distinD'is sin per la
kavalira kruco de la franel;l Honora Legi , ~aj ci tion
Q
ant?u ne ~onge si povis, s.angi, per ~a, oficir!l k~uco. Si est.is
dehkat-arllIlla, spnta vumo, sed VInno, kiu Ja ofte UZIS, ,
ec mis!-lZis la naturdo nitan. akreco~ . ~e la vil:ina ~lango,
Kun Sla parenco, Helen<l B!besco , lh Ja komune faris la
»rumanaJ?- !rjon « ~ sed c~ tio.ne m~elpis sin, ke si ~eni~u
pro la pIi Juna ago kaJ pIi .n eta aspekto de Helena. ~ hn
societo ~oje ili est~ ' ~une kaj ci ~e Helena h'\l'is?~illlI;l s~
ceson, kiel bela Vlnno. Post klam Helena fonns, , 1U 111D, ~
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turnis 'af gtafino Áiin·á :tdon ' vidir.as ? ; Óu '.jji!
estajo? Kaj tre talenta si eslas, cu ne? ~ Grafiiio
Anna respondis kun iom da galo: ~ Ho, kompreneble ,
si estas ec tre talenta. Sed vi scias, Cll ne, ke si' portas
perukon ?! - Grafino n Noailles kompreneble ankaií: , ek...;~
pincis la kalumnio. Sian talenton oni ne povis ~o~testi,:
oni do atakis sin kiel virinon. Juna verkisto, nomata Rep'~
Benj amin , verkis pri si - kiel oni diras~' -~ 1re ' ~cniÍl-'
dulgan kaj krudvoc an libron. Kiel on~~iT~s;, ~ '& r lál
libro mem estis vendata nur unu tágoo lIiáj iliam néko~.=
ataj manoj kunacetis la tutan eldon6nl" .. :Laudire' ~9 ' la~
grafino, tiam jam multe transiri nta! lál &::;-an jaron, don.js'
materia lan helpon . al la juna auť6i'&, P'O'l' reac,ét.j el la
vendejoj ' ciujn ekzemplerójn.
~. , .
, .'
Kun ]a paso de la jatoj cia:m' P)I»~j pl~ aw!ará.~ fa-'r"-"'
igis sia liriko; kun la alta ago sin 0bsedis la arrv> de:I'
sufero kaj si ludis nun jam sencese kun 11,l1 V~bsd de Ia!
Morto. La Benjam in-libro , ci tiu unua fabilál :Ilrll,p,p al lal
kons :io de sia virineco, atingis sin en rrfajai:non~lo.1\.áJ;
de tiam si sciis kun vizia kredo, ke mkau s,\an mprt0n
alportas maja mona:o. Si jam shibi3 antaií jaroj, <:i tiun
linion :
Pou/'tant tu ľen iras un jour de mai Jeun esl4e '.' .
kaJ fine vere en monalo majo haltigis sian Iastan kanton
la glacia nlano de la Morto ...
~
Čanna

i)-

,"

1\
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E. ll' . .' Publ,ka letero al 1. C. K. Tre vene skribi},.ru
artikolo, sed gi ril atas aferon, en kiun, konsidere' al la
n~pol itika , .ec ne espe:a~topolitikakarakt~ro d~ ~a
re".iIo,.
m nc .dezlfas enmlkslgl. Cete;re, la.u ma opmlO, tlUo.
aferoll oni jam n~ povas solY i kontentige, plej bone ao,
estas gin lasi trankvil a, gi iru sian propran vojon:,· ja
ciu v0:i0. kondukas ien.
,
.
N. M. Osaka. Kompre neble, la versform oj pritrakt itaj
cn la 1>. G. tute ne elcerpasciujn~isnuna.jD, tion~ malpli
Ctujn eb~ajn kaj bonajn versfbrm ojn. Tia ebla' kaj ~on3i
estas anka!'. la versformo de via poemo, .jplltl ni publikig as
ci-nllmere. ~
,~
""
S-ano Breier, Cluj. La poemoj ankoraií neesta: s
publikige~laj. Ni esperas! ke vf ci~m pr.Qgr~sos ~aj ~ ni
ne:
eyos de Vl bone uzeblaJn p<>emoJn. 'Ltbl~oJn , tis Dun DI
povas sendi ~ al 'vi.
.
~ ~
,
F-ino Seckel, Mmelo. Pardon u pri laeraro koncerne
la bindajo n. ' Estis kulp'aj ni. ' .
~ '.
8-/'0 Rosenst ock, Zagreb, Ni ne p<>vas
bon"J:í. kompreni kiel perdigis la s,ellditaj nu,meroj. ' Nup ni postsendis
refoje cion kaj esperas, . ke vi ricevisi lin;
:'
S-ro Rosenber:g, Tallinn. · Ní devis pagi ankau tlUn
por via recenzsendajo svisajn fr. 1.10 I
..
8-/'0 Swietos zewski, Mala Wies. Ni konfirm
ascla rieeV011 de via abona. Dankon.. Bedaiírinde unuaj n toj de
1931 ankorau ciam mankas . Ni sendos a1 ,vi la :fl'á.zeton
anstalaue pii longe. Pardonu ,
, '
8-1'0 Haven, 1Vederl. " Mr.T.o t estas jam eldonita
' en
du gravaj naciaj lingvoj: en la gerrr{ána kaj en La, pela,
La lasta trad!lk(j jus aReris kaj . :es!.~ {ie~ ~oneé akeei;~atai,el
la ,german a traduko Jam vendl~ls ,~~$ikaJ eldo~ol ;.. "
.
C

lntenca nte

Vorto j netro veble j ~eD

1a Plena. Vorta r, ·

Fron.do (Verax) : verclfQlia Dranoo; · hfuri/da ('qrabowslci): malseka; friza . (Wiister): . oielarknuanca,; ju'bili:
(Christa ller): ~ojkrli; obscena: Ru~orindigniga; poltl'ooo:,
malk.uraga; skatand i'o (Marfsta TermŮlaí'o); ~~ubak ~ista
eki'pa lOJ smoking o (Grosjeari-M.aupin) :,' Spel1o:d e ,peremo qia
jako; torporq {Grosjean-Maupiq.): sensěnti~oi . tl'ista: m~iil':
~aja.
..
<f
'"
. ,
<
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