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Vlva voco kaJ malvÍva vor:to
cn antlk.va k.aJ Inodcrna. InondoJ
-

Kazbnlerz Mora'W"sld -

. Se de la hodiaiíaj socio kaj' stato, eu kiuj la
skr~bado .ludas ?e~ gra~degaI? rolou, eo kiuj' la plumo
,deZlras dlr.ek.tach. I agoJll kaj ekokupi preskaií la post~o0n de cefa n~rto eD la 'regado kaj- administradQ,
~l trausp0r'tos mn e~peDse eu la malproksimigintaj!n
J~rceotoJn , cu ~a :eglonojn de antikvaj statoj, frapas
run la ~~nca tml'llata diferenoo de ilia strukturo ni
konvinkičils decide, ke Ci třu superreO"ado
de I ' pl~mo
o
estas ~kirajo .de Dovaj OOmpoj, ke cn laantikveoo super~~Js la ~~a vorto ~u ~ultaj sferoj-, el kluj gin
hodlau forpu~ls la ma,lvlva litero. La nuntempa homo
ne povas al Sl prezenh la statan masinon sen milo da
ofj~joj' kaj sidantaj en ili skribistetoj; dum Sparbo
ham uek kancelariojn, nek statan skribiston por sia
di SpOI1?: En,la n~ntempa . Statociutage lmlektigas
etage CI~ ph altaJ amasoJ da dokuroentoj, arkivoj,
enhavan~aJ ofte malvivajn kaj nevivipovajn skribajojn
s~rva~taJ~ . al la senpensaj p03tel'Uoj de iliaj at1toroj
klel lIlSpl~lIo por same sen pen saj prod'Uktajoj. Dume,
en la anhkveoo la homa m emoro anstataiíis ofte arki;vojn;. ell diversaj statoj ni renkontas oficistojn havantaJn la titolon rnnemanes, buj fiksis en sia memoro kaj tradiclls al posteuloj la intertraktojn kaj
l~gojn de ľ pasinteoo. Kion hodiaií la muta skrioajo
dlsportas tra I' oficejoj de l' tuta lando, tio sonoradis
en l' .antikva stato "per la voCů de h eooldoj prolda!manta) ,sur placoj, stratoj kaj ec vilagaj anguloj la
volon de I' -estraro kaj giajn ordonojn. La signifo kaj
supereco de l' viva voCů montrigis ankaií en tio, ke de
politikuloj oni postulis unuavioe ľ elokventeoon kaj la
homojn estrantajn en la stato oni nomis rekte ret-oro},
oratoroj. Oratoroj tíel en AtenoJ' klel en Romo atÍn!!Ís
.
'
o
. superaJn postenojn kaj homoj ne dotitaj per el-otdventeco estís kondamnitaj je pasiveoo aií sensignifa
agado. La ' viva voCů estis fine en la antikveoo la oefa
rimedo por disvastigado kaj reciproka komunikigado
de kurantaj informe:toj. Ce ni prizorg,us . tion precipe
1a p~'esaJcj', kaj senbridi~inta ga~etaro, kles potencan
.superregadon ne ,konis la tempoj antikvaj·. Tial havis
.famoj, sciigoj" tiel-grandan signifon ce la klasikaj popoloj, ke poten<)Qnilian oni enkorpigis ec en apartajn
'diajojn; OssQ aperas Ce Homeros, Feme Ce Hezjodos
F(Jmu kun diaj atributoj ce l' Romanoj. lnfoImo buSa
c'rk'aiíkuradis urbojn kaj vila.gojn kaj ciam pli disvOl;i~a.nte vestis sin per cmm pIi nova.i trajtoj kaj ofte
imagitaj detaloj. Oni alportis iIin al societaj J.runvenoj
kaj festenoj, kiuj pri .-tio havis pli gr,uvan signifon
. ol hodiaií IliestiS 'Onu el cefaj aperajoj' de ľ vivo kaj
. kunvivo kaj tial _Romanoj nomis ilin c.oTwivia,atritbUant!') al -ili preskaiísocian -signifon. La -viva voCo pl~
. Il!umis en ciuj SUpIf;' diřit.aj; sferoj la taskojn, cukluj:
hodiau el9'egiš malviva .skribajo kaj legado,
.
Post tiujgener~aj : riínarkoj,kiuj videbligis al
Dl la dis~gon de jarc~ntoj kaj .ľ eSencajn .aiferen()-ojil inter 't.'~antikvecio kaj la modernaj .tempoj, ni ekQbseivu deta}e la <priyilegian postenon, kiun. la vorto
posedis kompare Jnin lá silenta penso. Kaj ni. komencu
de la penso mem.
'

interno, troan babiIemon konsideras kiel trajton de in-fanec? au simpleoo. l?ume l' antikva greko pooksimigis
per Sta parolemo al Vlveca in fallo kaj· uq hezitis malkal\i
ciajn germojn kaj disv()lvig~jn de sia penso. Plalono
~lomis ja la penson i~t'Crparolo kun si mem, kaj kiel
1Oterparolo gl aperadls sendube ofte luute en la vivo
ka j aperas nemalofte cn la literaturo. La -Homer-a
heroo, konsidera1lte, klon li estas faronta, alparolas sin
m,em :
Sekve li diris indigne al sia nobla spirito.
.
Do la. gI'e~o ofte pensis laiíte, kaj tiu ideo de kon-slderado klel mterparolo kun sia spirito havis tiun
sekvon, ke la monologo, kiu al nÍ, norduloj, sajnas jo
nenatura, estis pI,e nrajtigita Cll la greka poezio kajI
large disvolvigis. Tio havis kiel piuan sekvon , ke l'
aiítoroj' donis al fi1olOfiaj konsideradoj ofte la formo.u
~e interparo~oj, cu de~ove ~~n si men;', cu de .diaJog~.i
mter .multa] persono]; suflcas nur rememol'l la pnpenso)n de Marcus Aurelius, tumantaj.n sin al 1a
propra ~ersono, kaj la senmOltajn verkojn d e Platono. De ho de~enas certa Labilemo de Platona.; dialogoj';
la mod:ema f~l~zof-o ~ond'U.kas rapide al k~:>nkludo.i kaj
rezul~o],de Sla] konsldcro.l ,. ne haltante longe ce Ciuj
premls0J.. Dume, Platono ~doras 1a butan penson kaj
plezure dlsetendas antau Dl la detalaroIl de l' konstrulajo: ciujnk~rb.igojn de si.a j argumentoj, kluj nUl' malrapIde prokslmlg-as alla fma celo. Ccrta babiLemo estas
~:uakteriza por multaj verkoj de greka spirito sataota
clam la skermadon de vortoj kaj langoj.
: Laiíte s~ aperigis ofte la penso en la antikveoo,
kaj ne malph laiíte sonOTis ľ interparolo kun ])io t. e.
la prego, kiun ni ka§as prefere ne nul' anmií t~ okuloj ,
sed ec antaií I' oreloj de proksim'Uloj. En S-ta Mateo
(6: 6- 7) .ni . lega~ tiujn grandiozajn vorlx>jn de
Knsto: »KaJ klam Vl pregas, ne estu kiel la hipokri~1I1o;j ; Cal' iJ;i satas pregi. starante en. ~ sinagogoj·. kaj
ce 1 anguloJ de la strato,l por montrr Sln al homoJ . . ,
~ed vi,. klam vi pre~as, .eniru vian cambreton, kaj' 810slll~e Vlan pordon, pre~u :tl cia P atro cu sekreto . . .
Kaj preganOO ne parolu multe, kiel la idolanoj; car
ili supozas, ke Hi estos aiískultitaj pro sia multvorteco. «
Tute ~iajn konvinkojn havis tiurilaOO l' antikvuloj kaj
donadlS ordonojn plene kontraiíaj!l1 al tiuj de Kristo.
M.allauta pre~o estis konsiderata klel io mallaudin ďa,
d~D~er~, car eIl g~ povis l~ petanto kOD~rabandi al diaJo
dl~ersaJn malaltaJTI petoJn alportontaJn eč ofte malr
utiton por proksimulo. Epikuros asertis, ke se dia30
elaiískúltus c!~jn . mallaiítaj"? ' petojn alportatajn al gi
en sekreto, gIa favoro pezlgus malbona:iígure SUl' la
havaj~kaj ec .sur ekZisto de proksimuloj. Tial oni
postullS laiítánpr-egon, eu kiu ne decis nperigi pekajn
d;ezi:rojn. .kaj petojn al :<li0 kaj al... aoost~Ul':Oj. Kaj
krom tlO reg.s ·la konvmko, ke laiíte esprImlta peto
estas pIi 'grava kaj atiogas pIi facile la orelojn de dio.
Ju pu grava estis do ľ enhavo de l' prego, ju pli var-ma
1a ~eziro, k~ Ja "~jo favoru la. pregon, d es pIi laiíte g-Í
dC\'1S SQnon; Tial en Juvenalis ( 10, 289) 1a patrino
zorganta prl l' esto'llteoo de sía.j infanoj petas Veneron
pri I ' beleco de -siaj flloj mallaiíte kaj laiílÍ-/Yai! 1a voton
nur; kiam . ~ijntencas elpeti lahelecon de l ' filinoJ.
Tiel ako~~anis'. la ' graveoou de ľ dez:iro 1a pligravigo
de . ' pr>ťgo . ~a,j p la. parolo plilaůtigita. .
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~Pr~ ' rompita marmoro
, Pie okulojn gwjn 1'1 musko ,fermis dorme,
~, en ci Veproj vane gi sel'Vns za V irgirwn,
• kiula lakton, puran versad:.ls lcaj ta vinan
<tl ter' "belnomn, kiún gi signis limswn-fQrme .

.Impol', 'heder', vilJurno, ' grirh.pantajinterdorne.
ne looMs, envolvante ci ·tvun di-ruirwn~
,........ Oú Hermo, Faiírí', SUvano aií Pan" la originoll
de l' kap'" SUl' kŮl ili tordigas nun verdk,ome.
.;
V idu'. Radl oblikva, flatante gin ankoráií,

ol'namis lc. vizagon per ' au iri.~o j omj;
sovaga vil' sur1'idas l~'el lipo purpura;

.

sangigema sor60 - pro i!:z blovo van ta,
folioj, vaga ombro kaj sun-:fflbrilo kuru"
· el ci mal'mor' kaduka farigis Di' vivanta!
kaj -

Sur Otrio
,
Fl'e§igas. Sunó plongas ' de lil 6ieÍ' raáia.
,La gregon ne pIu pelc.s tab'anio (Již bupresw.
Ce ľ flc.ilko 'de Otrio lóngigds ombro. Restu,
restu kun m.i, ho gasto, kara se.T!diwdia.
•1

J'

.

.

Dum . trinkos vi kl 'vqrmon cle ldkť ; okulo via
. jen vidos -cl lá $.Qjw derniakcrm.'f!a nksto.,., ' "
ékde Olimpaj ",supr<!j gis negoj ~ Timpres"to, .
la riron Tesallon kun montar'harmonw.

l.en mar:o., jen

El'1~ kaj, ro::':ga. prol' ·sunbrulo.
JM[(alzdrom'malhela; . kaj OJta: de Heřkulo
liz morta, stipar-lito !fajZa .a1tar1 unUa, "
~kaj tie, rru:ilpc()ksime, (1'a lama nebulgazo,.
Parnt1S", kJunvespere, lác:a por tlugo' plua,
ektuSll8, .kaj, forlasas je Úl auro"', ~%Jazo.

,ViI1ula
les, ~dl mdlj'1.l00 Gallo hered; apartenas
snr Za dekliv' de l,' Alpoj -origardu -:::"" ci :bieno. '
La tutan domon sirrn.aš nnu ,alfď sen peno,
-kaj nur ,unIU etagon lapajlo~kotfr' en/ten,as:

de siajski~v('Jj iertafn 1ektoroJn, 1ciuj ÍemÍs kontraiíhatali kajvenki , tiujn malfacilajojn. An.agooSÚlj t. e.
la ,lekto,roJ> kiuj akiris la arton bone kaj sonore legi,
apa1tenis a! la plej Satatáj an(ó de l' sklava servistaro.
Sed homo, kin ne havis por sia disponQ léktoron au
metn intenois', legi, ' alimaniere plenumis nun agadon,
ol t~hodiaú ~JCa.zas. Instigis al tio la n<\turo de l'
literab~r~Joj , ine~! ,kiu intencis ne nur okupi la ~Ynson
' kaj instnJi; , sed ankau pér la SOllOj' gojigikaj u;.
orelQjn dorloti. Tiun aperaJon elvokis pIue la vivemo
de sud ano ; gis la hodiauá tago hamoj simplaj' kaj
infanoj multfoj.e kutimas legi laňte, kaj en itala]
kafejoj nemalof;e oni aúdas la homojn lautlegi siajn
jurnalojn. La mallaňta libroloegado estis konsíderata,
en la temPQj antikvaj kiel eksterordIDarajo: S-ta
Aiígosteno rakonlas eo siaj Con1essw.nes, ke li; trovis
iun tagoo s-tan, Ambrosion leganta, kaj akoentas kiel
esoop,tan f,enQIQ;éDoQn" ke la ,VoCo kaj lango de Ambrosio
,tÚlm :ripoz,is -'- poxdlltemet lingva qtúSCl!liant. , ,
Ankau dum
skr.iliá<Io, lavoOo, kiu 6e ni 'e~tas ,
dum tiuagado tilte muta, havis eu la tempoj~ ant:ik'vaj
siajn rajtojn. Platono nomis la skribadon mizera anstataiío de I' parolo, kaj Goethe misuzd ,de l' par.olo,
Missbfauchder Sprache. Hodiau tamen laskribo kaj
skribadado multobligis mruutilante la vivan vorton, ec
mal't;ltilanle la agQn, 'kiun multaj' homoj ofte evitas
per škribado; KristO nul' per vivaj instruadokaj' vorto
influis ľ .aúskulťantojn. Kompreneble tamen ,oni skribis
, ankaiíen la ,tempoj antikvajkaj oni devis skribi ; sed
tiu agado grandaparte estis plenumata alimaniere ol ce
ni, Mem', oni skribis u'u'r tujájn ideojn, la plej jntimaj~
leterojp, faris D!Q,tojn,;'Verkójn destinitajnpor pli1argaJ
róndoj, Oni tameIÍprefere ~diktis. Kaj .a l ,·tia skribado
' necesis arto pIi omama, korekta; tial apartaj- homoj:,
noma~j librarii au nOŮlrii, staris je ľ dispono de ľ
a'iítoro;!' Do la v060estis ~ganto Ce laverkado mem~
kaj tio' havis gravegajn sekvojn, multe helpante al pIi
granda belsoneoo · kaj glateoo de lingva formo. - S-ta
Paiílo diktis, ek~; siajn leterojn destinitajn •. por la
komun!lmoj; sole la leteron alamata Filemqno, fluantall rekte e1;la .koro, li skribis pr-opramane; .Tíu, ku, tooo ' <ljkti la -verkQjn :estis, hel g~Derala ' en la temrpoj:
a1)tikv~j, ke la': vortO' dicMí'e en la malfma , latino
favltis sinonimo de ' scribe~e. D.e tie , dev~nas ankau. la
german a nomo, llepoetoJ ' Dl:Chter .., Tlru kp.n certa
rezerVO Qni devas kórisiderj. l' asertojn de ľ mezepok.o,
ke famaj kaj e:ni1nentaj personoj de l' historiQ ne

la

pn

ta s'ríbarton. Tíon ant asertÍs eh.
Karlo la
Granda. Grandáparte oni devas tiaspecajn · asertojn
kompreni tíel, ke l' eminentuloj ' ne konis la arton
skribi orname, kio estis la taskokaj okupo dě ľ supre
nomítaj p,notarioj. «
k<mÍs
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" La veOo ,(ikompanis la libron', an~u eD ~ia plua
migrado ,dul!l , la lempoj antikvaj). ,Ce ',ni la libro. .nas"
kigas cn 1a silentOde soleca kabineto kaj-'poste transiras en la manojn de mallaňte leganta <gin acetinto.
Ce grek.oj kajromanoj la sortoj de ľ libro, kiu aperis
cn la mondo, esus iom aliaj. L' autoro gin akompanis
ce giaj unuaj PaSoj fara taj sur la publika areno; antau
ol gi atÍRgis la largajn rondojn
ľ legantoj , . li
arangis por gi bapton en malpli larga ara de ľ elek\titoj, kaj tiubapto estis samtempe gia' reklamo kaj
rekomcnd.opor giaj pluaj sortoj. EIi Greklando fiksigis 'delónge Ia kutimo , ke same prozistoj, 'filozofoj
kajhistóriist.oj, hlel .ankau kaj anta:ií tio pootoj .aperi&
antaulapubliko légante siajn novajn , verko,jn j trii
literaturo unuavice cstis destinitapor ľ alískultantoj!,
ne por la legantoj. Kaj el Greklando . transiris tin
kutimo de recitadoj Romon kaj precipe fiksigis en la
tem poj de Augustus. IIi farigis 6i tie baldaňciutaga
aperaj.o de spirita vivo, ' eC gia plago, aQ.tau kiu oni
povis sin kagi cn neni'U loko kaj dum neniu jarsezono.
Oni recitadis en haloj, publikaj banejoj, e6 sob nuda
Cielo. la varmego de julio kaj- augtisto ne girmis oe
tl'udemaj, gajnavidaj deklamantoj. Migr.antaj poetoj
afll:kis ~ie s.iajrí viktimojn; ' oni komparis llin .ktIn ,'&:>tvagaj' bestoj,pardonilntaj al neni'U, al hirudoj sU6antaj
sangon' de l ' viktimoj-; ,nehaltigel:tla poeto Eumolp.us
de1damas t·~ Petronius et:, kiam ondoj' kQvras la Sipo,n
kaj la morto' rigardas cn la olrulojn de J:I malfeliUj
vojagantój. Plinius la juna pri.skribis al ni cn interesa
maniero la ruwjn de poetoj', atendantaj ' je si~j viktimój, elturnigojn de ľ auskultantoj, dezirantaj alm'enau mallongigi al si la momentojnde suferegoj . Li
rakontas,kiel autoroj alpelis en la halon de recitado
Ia puhlikon,' kiel ili certigis rusi klakou, kaj· duaflanke
prezentas al ni I: aiískulta;n.tojn, kiuj' antaií la pordo
:/lor,ge iniormigis, kiom la · rilcitado est.as progresinta"
cu p,roksimiga.s j:am fino, kaj post tiu óerti~o apcris
pIi kt1r.age autau la vizago de ľek'zekutis,to. Car lau la
pravaasert.o"'.·de granda scienculo, ' lahoma gento
neniam montras pIi obstin.a,n rezistemon ol au taň longa
prelego. Kaj , ~u kutimo de recitado jnfluis ree multl-
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:ťoj~ Ííl i01'mop ~o. l' ti~;a:tu~j lloí.e gran.a~~isonéc~

de lil, lingvo poVlS lIltercSl kaj' carml la sIJLl"!-toJn, ccrtáJ
pIi ~rav~j cp~~odoj ~pe!~~nta,j. de ť~m.-po aI tempo ---:
humrna ; mgenu --:- ref:.;eslgl .kaJ forttgl la ., at~nton k?J
elvoki aplaiíd6jn. La verkisto submetanfa SlIl al. nu
provo klare konvinkigis, cu lia verkoposedas suMan
ornamcoon kaj gIatec;on potpovi gin ellaslcn!a larg~
mondon. Tio estis (Jo sa'mtempe reklawo kaj geueraIa
provo. La . DUSil, rekIámo' ákompanís :plo-é la ve~kori
ankau en lil, librejo. ' Ofte ókazis,"ke lil, librovendlsto},
rdegis alb kl!en~jpli belajn c~pitrojn de 1'. aiíto~j
por relromendl siaJn' komercaj~Jn. TlClla. YIva V?OO
}ulis la verkojn depost '. la momento de ilia krego
dum giaj pluaj, vojoj.(
La recitadoj anstataiíis en certa grado al ľ antikva
bODlO lamuzikajn produktadojn kaj konoeroojn , La
seníemo de vortsonoj kaj la deziro e!:>riigi per la viva .
vorLů trovis cn ili síun kontentigón. Similajn impresojn
auplczurojn oni povis gui ankaú dum la produktado)
de l' deklamantoj, kiuj . sur imagitaj ,. kajelp~nsitaj
ternoj'. oerpitaj Ou eIia JŮsto.rio, cu cl ~fero de knmeco,
ekzercjs sin kaj la Jernaotojn kaj m0Rtris samtempe
siau or.atoran genioo. 'l'iaj " dekl~moj' enr"ldikigis en
Romo depost l' runuu. jaroen.to anta~ ,Krist~; ,ili , de~~
estis lernejo kaj pre'parejo por ľ estontaJ oratoroJ'
tamen kiam la vivo dum: la imperiestra regimo dOUlS
.., Id
malmultan okazon por oratoraj triumfQj', .onI. lia
. ,aií
iorgesis ilian oolon kaj la' dekla:moj. degeu~ris al van~j
kaj ofte seucelaj f'anfaronajQl. Tlel ODl · prezeotadl:S
dum ili la trioeut Spartanojn pripensantajn en TerIIl?piloj, cu ili devas. resti .SUl' lá posteno, Ciceron cerbuman'tan, tu li estas pa~donr:e.tonta la .kole.rí3Día:? An.to~
ruOD. ka,j a1iflanke ODl SkiZlS sangaJn hrano]u, , kll,l]
turtnentis Bian viktimojn; . oni prezentis ofte ankaií la
plej frapantajllbildojn de famili<ij 'krinloj,' en .kill~
foje degenerintajpatroj, roje ankoraií iplidegeneJ,"lllta]
filoj' vetkuris pri l ' palm.o de perverseoo kaj ne~turaj
instinktoj.En Huj rorgejój de l' elokventecooDl fabriki~ fulmotondrajn frazójn ebriigantajn ~r trogrand;h.iI..-tis per lignaj g1avoj, kiuj povis ne):liun v\lndi,
sed mórtigis ~a senton de sim'pleoo, realo kaj · veio.
Gigantaj, :sole VO,l'toj konvenis .a l ,nenatUiI'aj k;aj mo~straj
situacioj, per kiuj oruekzercadis la pensou , kaj eh- ,
kventeotnl; ekregis superlativo, kiu lau Voltaiie ~arak,: "
terizas' la malsagulojll,kaj estHs CÍllokaze, semo 4e ť'
stulteco. .
.
Nia1donis ci tiujn .kelkajn vortojn pri deklam- ,~
istaj skermadQj kaj ,.ekzamenoj, abUndaj precipe dum "
la tomimperiestra lepoko, ~T konigi la degenel'on l al
ki:u kúudnkis la ' troo kulťo de. II vorto. Onipovas
yimarki; cell tiu aperajo ion, kiQU ni pT,áve povt1;s nooni
'.~" r. ~
vorteoneoo.
:
<
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• Se -en l' :~tikvfoo ~stii trouZQ de viva, vorto, oorta
troo-en aiískultado kaj ebriigo per-sono, do en .1 a
tempój niodernaj ni trovis hipertrofion de skribado .
kaj lega do. Amhau ckstremo j l),avis malI)()najl1 sekvojn.
Vero trovigas 'cnmeza, cn bridado de troaj~j. Pri la
graT)da parolemo de ľ antikvuloj diris Kristo: .» K;aj
paro]o vla estu: J~s ; .les - Ne, ne. Kaj' kio estas troll,
malbona ostas. Nuntempa troskriliado meritus similan
adm:0norl. Car al iuj hQillOj §ajnas, ke p er skrilJado
jh pUSas .antaiíen lil. vivon kaj' la progresou', k'f:l l' aktúj'
clvokas agadon kaj pl'Cskau .g-in anstatai1as. Tial lil.
plago deburokratio, kitl, profuude kredante, ke scripta
rru:mcnt, .kon:tentigas per tiu kredo, ce se la senmGrteoo
triumfus nul' S Ul' pa pero ; per a:masoj da fo1ioj' ell~
volvas - lil. bUl'Okratio siajn infanojn ka j sufokas ilin
samtempo. Tial la t1'oa kulto .por verkistoi kaj: iliaj
verkoj, elkl'eskil1ta cl lakonvinko, ke veTko skrihita
cgalas Olgon. Kaj libro ja meritas tian admiroll nul'
au , esceptaoka;w, se gia varto enspu'Ígas en l'
animon ian novan 10rtou, se gi rekl'eas la sentojn
kaj pensojn de siu popole kaj donas al gi flugi1(}jn
alJ<u'I,'ag,aj progresoj' kaj flugoj .
EI la . pola: Br. Kuhl . .

.~ atas aiídi · me1údion
demada (lngo , leví gwson .
' tra tam' saluti La amason '
. lwj trŮ11á, forgesante éion.

Mi

c~ ľ vango sentia1'lwn spii'ún
• el Lipo;, rugaj incendie,
ride.ti laoe, apatie,
nell: tenton senti, tbek cleúron.

Forgési éÍKm , t'ate . éion min mern eé, kaj la ternpo- pasnn ;
,aJgapistulte vinoglason
kaj rumi (angorr"eWdwn .

Senti vlil . . ._
Fórgesi p1'i lá nwndo vasta.
, aLendi' vin:, niír sole vin!
Ah:ikra ga', tll lásebrio
f.or4oni éíon por 'nenio
kaj senii vin""'.
,. 00/ sole
vin!
,
Nur sole vín

g~s

horo v18 la,

gis hor', matena .s'Ole vín '
karesikisi dolé-adore,

.. ,

VoJago ,-e~'_, E~r.~m.l4~n ,
'" . - :Frederlko 'K arlnthy -

-

>
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SESA CAPITRO.
La (J.ií.tor~ eks cios , /áel li uenis ~ erÍ Falemidon. /

La dosir.e, au la malsafw de ľ monfo. / lndigno de ľ
aiítor{) en Za nomo de l' hoT1lft raso.
,.

'!
I . a uoua afero, _pri kiu. mi demandis mian
mastrou Midore, kiam iom -;- falsekaj' neperfekte.......!
mj povis min komprenigi p·er iliá lingvo,lrompreneble
estis: 111 kia stranga hazardó mi povas danki, ke mi
venis en Faremidon, kie kaj kiel ili .trovis min?
'
.
Mia mastr<> rak-on tis , ke ' íli ofte 'travagadas la
spaoou per pu]moj movataj de elektraj radioj(tiel mi
nómas la mot(>ron, kiun ' ili haYa~ cn ;}a suprá p.arto de
sia trlinko), sercante pIi purlljn kaj pIi vastajn barmqniojn, kaj d'Umvoje ili tuSas lá atmosferon de fremdaj
planedoj· ' kaj astrosistemlOj. Lia amiikro, Sido, okaze.
tUSflIltC' lá atmosf.eron de ľ planedo Lasomi (tiel iIi
nonias 1a Tel'On), míre maIkoivris en ll,!. atmosfero ian
figllI'On, kiu sajl,}~s pr~skao. ipMigenta, esta30 kaj kiu
svébis en tia alto, kie lao. ilia seio pri La~i, ankoraií
nenia materio aperis. Li alparolis ~in,. sed laestaJo ne
:respondis. .Fh~gante super gin,' Iirimar1í;,is du <losire-ojn
eu' 1.a interno de l' sajne inteligenta e8tajo: UDU jam n~
movigis, gi ne estis pIu infekta, -sed 1a aHa estis aut
kOl~ií tia. Car -Ia formo de ť , dosire. estis..interesa,kaj:
110va, Sido levis gin ella interno .de l' estajo por porti
gin en Faremidon oole' de lmikroskopa ekzameno. Ci
tiu dosireestus.zhi, Ču ne, .cn kiu ili nra1kasis' straugaj~
signoj'O der int-elekto kaj mi .mill estas studata de - ilt
kiel fami-dosirt, vivanta kaj; inteligmta malsan9.
,1
,Ci t~ujn v.ortrojn mi aťís,!cultis ~un granda suř.:.
priw kaj: respekte mi de~andis mian mastron, kion '
ili kompr.enas per drosire kaj en kia :senoo Hi kred~SI,
ke ankaií miestw; tia, ao. .kiel ili provÍs ~is hun 1lli~i
kůnůeptrol1 pri estajůj similaj .al mi, konsidere, ke i!ia
estaJo tiom diferencas de la.,mia ~ Aliparte kion :li
komprenasper la vorto »infekta «, .car, s~ mi hion,e
kromprenis liaj:o vůrtojn, lia arniko erare opiniis la
aeroplal1ůu inteligenta estaJo kaj min, kiu . estis cn ~i,
li rigardis io aHa.
" "
,
Mia mastro rakontis, ke ili jamdelonge -kaj hone .
Jconas LasomÍt-ru, 1a Teron, <~r teleSkop oj: ili jam
cl-elong,e kaj 'p:recizeesplo-ťis ',kian Surfaoon kaj . tie
apenau troveqlas, kio evitis íliau ateriton. (Mi ' devas
konstati, ke ci-tOKaze li-, diris Ja plcnanverron; , ~bé,
foj.e ili montris al mi 'tian teleslropón direktantegm
alla Terglooo, lilií diversaj' algustigoj, kaj mi pov.as
diri, ke tra la vitro mi . povis akre distingine nnr la
domoj'll, sed cela homojn kaj- eiujn~ iliajn (.aferojn.)'
IIi " konstatis, ke snr la Lasoltů ne ekzistas esta,jQjl
inteIigentaj,.cn farem~do-'aseniX>: fakto
pli ., SUJ;pl'iza, Car hel pe de spektroanáliw :mil:aiisur la I.ilsow
estas maIkovl'ehlaj- kelkaj materroj necesaj pqr intelekt-:
aj, estaloj • .kiel f~ro, úro, hidr.argo kaj ankoiaií multiij
aliaj' miner31oj . . Kontraiíe,'jatn tlélonge ili vida8" ~Ůr
la Tero multajn movig.antaju, .do inf~ktajn do~
ůjn, diversforlll:ajn kaj div{lrs~j.n; " estas. supozeble,
k'ťi ei tinj:-malsa,nigaj ger:mbj detruis la vive])lojn ''d~,la
teraj solasi-oj , tio .(!stas~ yeJ.'§ajna, ~ta:r eie, kieiÍi,
tT()vas mu §ajn~ _mtelig~ntan .fsta)ron, • kiu koosis ' .'.
fer.o all' stalo ~ káj kilU) lnovas élektro aU: várulO:
cirkÍl~ , ~i flankumas ciam tuta 'amaso da dos~~ao
par.aZltoJ~" .
.' .
' " "'. ckj,.'·
" .'
""
. Je la demarido: kiai 'ili opÚůas 8illiao. riůn do.siM,
mastr6 rijetante Jllliudis tiujn strMlgaju: plautojn,
<

tiom

~.

ki'llj' min

.
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:'lnsu~oJ de laj k.arlatldof
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, ,\,~~ď. < ~erene riďéÍi$ 'la insuloj " s-qb la ~ unuaj ,r~qioj .de

. <. - Kion ' skribas ' via ' MáXko .. .
I ~aten~. suno, dllm la tero" , apkorau eu orniOto, ng' - Je la Kiistnasko li veJios . . .
,~
- La via?1
ardli! ~ ili .sen~me kaj .kole:ete. , Malafable kaj· dorme.me gl pusrulis for spuetoJn de l' matena vento kaj
- Skrihá.$ ' nemon. le malproksime li estas, malproksime. Li venos subite, li áU ,- la letero. CiUlsaiÚnajn ondojn .. Senama kaj apatia, gi tutplene kontrastis kun Iagojaj insuloj.Apatia pri cia estado kaj
matene, kiammi ioriras, mi esperas: surprizos ' min io
o~a~adQ, lil , tefj) .kusjs malserene kaj , n,ude autau ta
ce la reveno,
,.'
oku.loj de tiom cla b'arkoj kajtiom da virinoj, rem.~
1
- - Via Ivan, Mara?
.anta],lor de la insuloj.
'
- Li dirigis al mi: Kiam vi enplantos tri mil
,;, -- Portas ' fluo. Ne ehl-e for...
' vinarbetojn, mi tiam venos .. .
- Rempusu . pli, Mara...
- Hodiau ne eble for .. .
. -'-;-' Vane, ec se lIli rompigus.
- N~ pusu pIi, virinoj, por antaiíkuri la ,tagon.
'.; ~ .Hodj~U: t\1te' ne eble for...
,
- NI pusu...
.
,
-- IJ oj muro profunda, vi mÍiJ feli60 . .. La
. -'." Do Dl ekkantu! Komencu., Mara. . .
. :' 'Mará, la .altá kaj juna vir~o kun I:>elegajnigraj
~anto frapis takton po,r la remado kaj por la penroj,.
,
Ok virin.aj korpoj jen klinkurbigas al la remiloj,
okulojJ 'all kiuj' estis milda kaj trankviliginta lumo,
jen kun ili rektigas. Ciuj· ok vestitaj per kruda, b'ru.na
milda kaj trankvili:ginta kiel la lumo de ľ olea flam~t(), " ekkántis vocpremite: s t o f o wun etlargaj rugaj borderajoj kaj k-alkaj ru,.' :- Hoj maro prof>lznda, ui min feliéo ~ .,
bandetoj. Pezaj, mal,serenaj kaj krudaj stofoj- engluta;s
lá korpojn de la virinoj, ci'lljn iliajn formojn, ciújn
, :Ce I', unua tono: hoj - Mara kaj la tuta virina
remhoro entrempis la remilojn en la maron, jen apogfleksozonojn kaj korpligojn. Ok asketaj staturoj dronigitaj en krudajn Cifonojn forfl'Otas malrapide, sed
aute .' sin .sur la ,remiloj:n, jen eltirante :il.in ella akvo.
Cel' akoontofalo : vi, enfalisdenove remiloj en la
persiste,ciujn carmojll kaj virinformojn. Ce ciu bato
maron kaj tiel gis la fino de" la kanto kantata aI la
de remilo ell la. maron,. ek1:"aJ,ancigas ?olore kaj kriple
~~ro! kiuportas)a 'tutan gojon d-a ľ virina vivo, sur
de.kses pendatltaJ, vdk-mertaJmamo} Ak~ kaj ,
cifas, ilin griza stofo .sup-er la kruda, svitsaturita tolnjo . .
kiít vagp.agas flor.? de ilia juneoo~. Pere de l' kanto d-amandis la virinoj maristojn! cu ili vidis ie - la
Svitsaturit-e haladzas ankau ClUj poroj kaj fleksownoj.
~~uloj'n, laamatojll .. ' La kauto frapis takton por la
~vito glitgutas lau la ostecaj vi~.r kaj kurbaj koloj.
laciga !-emado kaj ja penro, akOOlpanant-a lit taktojn
La t-a!lde~oj krakas, rompigas, sin. fleksas kaj'. i~er~iA'as:
;kad ; fleksojn de l ' virina j kOl"jJQj, inspiradis forton
La PledoJ perdas Ia D/!.ÍlUran . dancll'On de l' ,vlrmoJ' k:aJ
.ka:t;J~ersistemon . ~~ , '"
r
kutímigaS al la fualgraciaj paéoj de la maristoj, eteme
l ntaua parto de gia kapo estas 1a ooroo, la organo He
tjnstinkto, kiu movas giajn membrojn kaj plenumas
elo.!? kio estas neoosa' por ke nia praúlo, la simio,
restu eD vivo: se la best<> kaptas al siajr, okuloj, g~
rermas ilin , eC sen gia volo. La vivo elektas či tiun
beston por hei -al gi perfektan. Oni devas cvoluigi la
organon de I ' instinkto, por ke tio, kio estis gis nun
senkQllscia kaj mebanika, farigo. konscia kaj sink01l\ltnta:. , l\.elkaj jar:miloj, kaj la laboro sukoosas: CD la
k,avo de la kr.anio malrapide ekevoluas ]a nova organr.):
la organo de 1a KonscÍo, kin, kom'prenas la éksterajn
kaj intemajn fenomenojn kaj kiu kQIlformigas al tiuj
ne en songsimila nescio, sed' Ce la lumjetanta toxeo
de la intelekt~ kaj volo. Kaj jen estas antaií ni la
Homo, la Konscia , Vivo, kiu $ntas ,čiun gOjJOD de 1' .
ek.zisto kaj subjugas , la . fOrOOjri kasig'anta:jn ' en la ·
ki'Úda kaj stulta materio por ' fa:d la vivoll cdclá indi.,
Ý'iduo plej Hela kaj plej felica kaj por gojkrii al la.
blua kaj fora , eielo kaj al Já leviganta suro!
,
'.
Mia mastro atente aiískultis 1llÍ.Ii, mi rimarkis, ke
R~~cipe]a !wi:aa :parto demia parolo lin ' inter~,
ltV.á:nkam nii prkparis la ef.ektori . prElfere por 1a finq.
Tímante, ke.' lilťblé ne h<m'ldromprenis min, mi 'Volis
, Březenti 1a deJatojn, sed li .signofaris Kaj poste
el liaj vortój mi vidis lrunmiro, ke li ekkaptis la
.éS1lnoon. de mia] vortoj.en laplej profundasenco, kaj'
kelbj .:m.inutOj li vidis ,Jdare' la tutan demabdoo,
ol ,
Jcies . kompť~Dó ni bewniS kelkajn jabnilejn. Mi
~fOvas maIlonge · resUmi. 1ian ",res:pondon él 1a sekv1Ulta
e8pitFó.
.

-

Verner von Heldenstam -

(Fragmento el- »J<!hannes Ali€mis «()
Lo~j s cn Jerusalenlo Jóhannes AliéullS 'c n mizera

gastejo. lun vespcron li longé staris CI) la lúkfenestrQ mal- '.
fermi:ta. Kiel m'a Haálc estis ekdecidí gin feFmil Varmeta
estis Ja aero, trankvila, lá urbo. 'L a sudlanda hinlumó
l' .noklo fehl'Ua,a estis tiom hela, tiom fťJrta, ke: facile li'
povis legí ) ~ manskribitan ' dise1'tajon , kiu kusis SUl'
Ja f encsl:ra tabulo.
]( on tra l:í flan ke de 131 strato, inter la 'důrri~j , muro
sin et.cnd.is, kaj SUl' la toro ,b1'u1i5 faj1'o. Apudgi, en Ja ~'
rondo de kClkaj siJ:lcerilj di ciplojkaj amikoL Kristo sidis, ,
Du 'p~\sojn malantaue, 11a ombro desegnigis, pligrtmdigita, sur la gigantaj murblokoj.
"
Tjam Johano , lía c1isclplo' plej amata, di trite prenis
nigrigintan <, pecQn da kar))(~ kaj igis gin sekvi la líniojn de
Ja ambro, .gis li desegnis , SUl', la rouron la tutRn figuron
dela Sinjoro. «Post tio li lasis ťali la k;irbon kaj ekpartoprenis la interparolon.
La postan matenon, kiaro Johannes Alienus denove
staris ce la fenestro kaj vidis,. kiel preterpasas la homoj ,
multaj haltis kaj rigardis la dese-gnajon SUl' , la 'mu'po.
»Si prezentas suislon, car li estas kurbdorsa «, dir.is'
suisto.
.
.
<

M*

<

»Sensencan p<irolon ' vi eligas er via bU80 «, respondis ,
frukh·endisto. ' l, La'U la, klinigR sil!teno oni k!are \lidás; ke '
/

samo hlel
'"

ánkau
," '!1'

~g()jn ' li re~tis.

sea

gojigis ', n11r ki~., li . eksipÍs.
-'- Eble ' li lasi.... ion en la morido? ' .
<.
- ' - • Ciuj mIni ruras: Li iras neniel}. neniam li
:f.orlasas la 'šjp()O :' 4Janľmult-e da mono Ii séndis aj mi.
Mi acetis Surtere tian . vinherej1>n.ke mi povas gin
tr:tiri i8,penaii gis la taglhezo. :Uutanvin:arbl;!.oon "mi kres, kigis eD g;. Mia estas la laboro kaj" lia lamono ... Jen .
kielestas.
~ Kajkion vi, pensas. kia} estas tiel?
,
--:- Forpasis l1a Je'!j mia j'llneooantaií ol. ni sat".

. ~ujfil

iliu:

"

.

-:- Pusu virinoj. ': . . pol' movÍgi. Pusu ...
..2: Hofmaro profunda, vi mÍá telí&>,
- Hoj maro protunda, vi mia gojrico.
j
• ba barko pIi rapide tran'cis la ~arón ; fendis 00detojukaj impete movigis. Post gi réstis la insulój
~iam pIi he~l\j, ciam p1igojl!-j. La ,s uno pIi kaj pIi pe.r\ťtráais el post la montoj kaj per Ciam ,pIi densaj:
radioj ciikaiíb:imis la insulojn. Oi .:donadis al ili kanUm kaj ' brilón.Súbgi b:a:nigis'la trari.kviIaj~ vilagoj sUD
malaltaj sonorilejój, la blankaj domoj sub blankigitaj
tegmentoj.
" , Eštas tio ínsUloj ' de la virinoj·. Kelkcent samaj
b<':trketoj, jen, latuta logantaro de la insuloj. ,La viroj
forestas. Siphejtistojili estas. Brulkonsumigas ce l'
. fl!jro .kaj foje-foje skrihas leterojn.
~ Nur kvincerrt vinarbetojn pIi.
,
- NUl; mil pJi.
"
, ......: . Por ' ronáe kompletigi I{vi.n mil..
Lá euwj skribas leterojn kaj pensas pri la novaj
vinl:W;Jrejoj, ki'lljnili ne konas, kiujn ni ·n e vidis, de~irante, ,ke iun someron en ,la vinJJier-ejoj ili satguu
kaj' dolCe S'1,trprizigu. Nur pn la vinberejoj ilipensas.
, Preskaií neníamp.ri la , vizagój kad . korpoj .de ľ cdziD?j. hrime < re~m.j .
. .. , .
.
;. " Sed laed~lno.1 pensas pp ili; ED 1a pen80)' forpasas ilja juneoo plena de &OpITo .neniam ,satigita, plena
d~ flamo nen,i am, ,djsfaj':Figita,> plella de pasioj. neniarn
pl'ipentítaj . ,
',',,
.
. Tiuj ci gr.andaj insúlojes,tas ja nenio ali<\ ol strangaj' mollaDllrejoj. · .en ki1,1j oni nur spiclte amas, · 50piras. f6rbrulas kaj velkas. En kiuj inertřg.as la tendenoj.' ,kvafíl(am neniu iliÍl ,sufiČe disstreci~. I:,~ inért,igintaj , mamoj velkpendigas ,ne suD karesoJ k~J. , palr-:
spasmo de ľ'Bksta?? sed su))..,.sargode .Ia tr~s~tlta ~J.
sekiginta ' tolajo kaj slib' sargo de la kruda); gnza;

~tof?jl'..."~ Perdigasflamó ,'áe.· 1:

maro...

olru.loj, , elsutastin la

",

'

, ~.' S~an~aj , m.on~ineioj, ~eJa. tut:tvivo !ol'pasas
en proJekclO. La VinnO) suh61e sm hgas 'ka) pre~
k.rotas al io konkreta .en la nekonata malproksimo. Oni
.
,.
atendas, sed ne gisatěndas.
L:avirinoj pensas pri la ' edroj'. EI la propraj
korpoj' ti'Uj pensoj logvokas 'juneoon, ardon kaj sop~
ron. I..a korpoj velkas, dolorbaraktaskaj' igas nigra),
sen$ukaj, malgraciaj torsoj. La korpoj de l' viánoj.
transforniigasen fuinojn kaj rubojn. sed la animoj in·
spirJI.S, fortigas kaj suČsorbas Čion .

Estas tio insuloj de la Dudaj vir.inaj animoj; ..
kiuju Tlf}niu admiras, antaií kiuj fleksigas nenies genuo kaj deliras nenies fraro. Ankaií neni.e s. langd lamj~
balbutas ~rČante fTazon , kiu aIflatus plibelon pri la
malpIibelo.
Lavirinoj pensas pri la edzoj.
.
, Dum la virino';e l' remilo paroIis prikonduto de
la edzu pOst la reverio·:
- Cu vimapgus, edzo?
- l\:lan~s.
- Cu 'v idormemas, edzo?
- Dormemas.
Mara, la Ivan-edzino, ekrigardis la vir:ÍnonČe la
remilo. Si vidis la vizagon. kilÚIl 'dismordis svito. la
háiíton . kinn , displugis kaj faltigis mar-salo kaj- suno. ·
Si vidis 1a huaan , malmolan stofon, ,forglutintan , ciujn
l1eksojll,kunligojn kaj 1fondajojn de la 'korpo. Vidinte
Ci?n, al si saj.nis tute komprenebla tio, kion la virino
ra1rontas.
·
,,
;
! :
- Kion alian ja poV'llS díri la ~to .
,-- Ou li kareso. §in láií.vizage?
.
~ Cu li saltu en iajn okulojn k.aj en . iLíi hanigu
nude, sen, la rido kaj deIikateco?
,

.

Nva o

- Do~riA. Ces.rle -

,

'

Dum sunlubir' 1lMlendite,

De cmj 1iomoj f01'gesjita,
Aperis super urbo glile
·Nab' erm~a

4s vento gin en alto Juli8
,~ Kaj

gi komenci.$ urodí rage.
Sed, homOkaÚJj, La zorgemaj
Fíksis ter;f",' vivon juge '

<

a'parlvo je iris
PorpM', : [J'Qtertco. 00, monrcele
Núr gi -=- ~an9ruga kaj beleca -

- Cu li aiískultu ~ian laoetrenan rakůntadůn: kiel
vici~as mi1oj: da vinal'ootoj . . . '
,',"
"
.
Per fa spiiitaJ okúlQj Mara mmekůbServis sin
Imem kaj: 'trovis, ke Če si estas čio ' OOnorda, cio sama
kaj
kia ~i estis tiam ... Tiam, kiam li parůlis, par
ro1is, flustre ebriigante sin kaj sin. Kiam li estis laci-.
gita de l' feličo kaj důrmema pro laceoo.
- Tiů ne sao~igi:s: Mi . estas fute sama, tia. "
Li denove venos. Li venůs je la Kristnasko au
guste cn la printempo. Oni ja lle maljlllligas en unu
jaro. Esto~čio kiel iam 0' • • '
,
•
•
Maxa fr,(lpadis ~r r,e milokaj' rerve temr,ezistis"
Edifis sin la konvinko, flugportis la konscio ...
- A!bisme malfeliea si 'esrus kun ' edzo, kia ,tiu Cle
I 'virinů.
. '
- Si pensis pri nur kelkaj semajJmj en la k~
vivo, travivita de post la ,edzi~ .~is lia: foril'(). Ne povas
Ivan sangi:~i, si eltrovis... Fine si eltrovis ankaií ke
la virino ~e l' remilo estas nia1j'UJ}a, jam p'atrmo d e'
kvaropo kaj delonge,tre delonge, ':edzinigmta. Si<i
edzo sipadis. Rejmen li revemldis tre malofte, kaj
tre tr.e malmult.e _cla mono li alsendis. La vilag-o lín ne
taksas ~e kalkulas al la ,plej' diligcntaj. Dume Ivan\-orl
Ciuj' laiídas kůnfesante liajn sukoesojn.Ivan jam sendis
tiům da monů, ke la vilago , n.e pova~ sufioo miri.
,
La barketoálbordigis oe la malgranda kajo. L~
viiinoj, altiris la barkonazon sur sablaJon kaj eljetis el
gi pi~ni ,ČifOl~ojill, virui:rbiajnpaJiset9j~, kaj vaze~j:p
portrÍIikákvo .. '
',
'
. Oni lahoris hodiau Če Mara, la ' Ivan-edzino. Si
antaiíe helNldis .al ci ti'Uj virinoj kaj " Dun . lil .virinoj;
redonas la depruntitajn' tagojn. . .
"
StodODStlrvinte la 6elon, la virinoj' €kids for de
la bordo.
'-. .:..- Ne ~ o.'stůs varmo I~odiaií.
11·.,
--.: Ankaií ne tempestů . .'
t
-: La ,tutan tagon ni lahooos kaj vesperedum ·Ili
mistralo ni resipoS' alla insulo.
,"
Ili laooris la tutan tagon; La tutan tagon k~
gihigis la virinaj;, korpoj:, rompig:is, svitis kajsvithalad
zis. La butan tagon svito mangadis la tendenojn, kutljligůju, haií-ton kaj porojri, gluis harojn al la kranioj,
submordante la radikojn. Kr!1daj, svitsorhaj cuonoj
ventfl'llgis Čirk'au la torsoj, p:remfrotis; Cifis ' kaj di!ř
strečadis la mamujn.
,Ce ľ ; tagmezo alv,el)is ' de >la insulo iu sipo.
Tra la vinber<ejůj disportigis onidiro:
- Venis la edzo de' Mara la lvan-edzino.. .
,
"
- Subite. Si ee ne; esperis . . .
- Estos goje, parolis la vinherejoj.
, Mara; la edzii10 de lvap ' aiídis tÍ(ln "lasta. A~ap
vespere ,atingis Ain' la on,iďiro. Venls ~Viťa kaj' spiiblov1t
virino:
- .Mura .. ' - wspecigis §ia v060 ,

ua.

, ~ "?

'
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Via Ivan alverus ...
Kie li estas? -;- ,Si k'Ůnste.rnigis.
'-:- nejm:e~ SIir la 10,sulů. Li alv~rsipis' o.l Preka:.
"
,
Tiel hela kaj. rugvanga li estas.
-:- Ou li iondiiisAgis komuniki? '
,
•
LavrrInů n~ion sciis. Si lín ne vidis, §i nur tle'l
aiidis de virino linvidihta.
.
" Mara:plulabbris, gisla suno sin .klinis al: la m~~:o.
H.e~nante-'- Si petis la virinojn pli fot~ rempUSi. Mo,.; '
mente-:momlmte ,!i ekkantis por la takto: Roj mla

, proi\qnda:.-,:,.
.,

v:' , '", "

A •

'

"

',- ~n vi ja rapidigas, Mara, ' ni mortaóos •... .
protestis la YÍrmoj senridete..
"

""':" , JlJI:.10 ~B~GHi - .

LA REORGANIZO
"
'. La sipo de. la »reorganiza~{ afero velas sur paca
, . .maro. 0l\i elversÍs; eiun' o!eoll'de Bonvplo sur: la minacajn
ondojn kaj nun la problemo sajnas esti sol vita. Dum la
pasinl;!. jaro mi .ricevis kelkajn leterojn cl diver~aj landuj.
Tíuj leferoj e.sprim!s miro!} pri mía konduto en la ba· talo: »&i~L via silento? « Pre,skaií eu '. ciu letero trovigisla
·sama demando .. Simple pro tio mi ne alparolis pIu la
. temon" car mi ne sentis miqkompetenta ell la administra· cia arango ,de la1\fero. Krome - lau rnia ciama opinio .la reorganizo ne fo!mas nul' adminis'tracian problemon,
sed fakte la administracio estas nur duaranga cn gi por
sukcesigi, íortikigi 1a movadon. Laadministracio povas
esti per~kta, tamiln 1a prospero forestas. Custe la hodiaiíÍl
situaci o de ' lamondo pruvas tion. La burokratismo perfekte povas regish:í la - krizon.
Eslas for de mi la peuso ,'ipi la serenan kaj. optirnis· ~an harnoron. I(iu semas dubon, tiu .J;ikoltas pesiruismon.
'-.i; Kaj mi ne dubas; ke la nUna bazo (O. ' E. A.) havas tiuju
· faktorojn, kiuj estas necesaj por sugesti ideojn kaj efekti'. "ígi laborplanon. La »Kontrakto de Kolonjo « donas es'peron por la estouteco " .se gi ne dronos ,en la maron de
ilura.j registrado k'aj adminisťrado. Eminenlaj subskribintoj
garantias . gian gravecon ... Sed .... Jes l Sed gi 50lvis
nur la .unuecigon de la adminÍstracio kaj prisilentas la cc'.. terajn kaj gra,·ajIl. problemojo de la movado. Mi tre bon(l
'Y" $cias, ke' en tia kontrakto oni ne povas detaligi, sed- tre
· bedaurinde -- dum la tuta diskutplena jaro oni vole au
uevole iorgesís ee. mencii ti!ljn faktorojn , kiuj formas la
' de -l~ movai1o
kaj ,~en kiuj faktoroj la unuecigita.
,esencQn
.'"
, .- . '"

adrninístracio lJéyOS regi~.~i nur .-'-. datiran krizon de la
neiítrala movado.
f En' Parizokelkajella reorga:niza kornitáto prome~is
al mi -' seo .miá speciala peto - serioze koosiďeri tiujn
proponojn, kiujn rnikolektite prezentis tiutempe en mia
Publika 'Letero alla EspeJ;'antistaro. Mi ~ojas, ke <ilmen.at1
u~u estis priatelltata, tlOme, la kon$ervo de ·QEA. Ti el~es
tis ebleco, ke iom posl'"1'om la atento áltirigos ankaií ál
proponoj, kiuj celis 1a i'nternan vivoo de la:esperantistaro.
Jam pIi ol dudek jaroj~ mipasiga.s áldive laboraiíta
por nia der o kaj dum lilI' tempo mi ha,i oka.zGI'I kóna;tigt
kun la bezonoj de nia ceotmiena movado. Por. bone direkti
gin ne suficas sole la admin.istracia unuecigo, sed. OllÍ
d.evos klopódi sur' »idea« bazo e. ď uk i 1 a ad c p to TI •
. La »Kontrakto de Kolonjo« sendube estas 1a U1lua
kaj plej grava paso SUl' la oovu vojo. Nun ni atendas .1a
dUílD pason; lareorg a niz a. n laboroo en H. kádro
de tiu kontrakto. Ni' atendás, ke li gvida~t.(jj. i grnu plidl/.
atento alla pl'pbl em()j de »kv a nto kaj .kvalito «.
(jis nun guste la ncglekto de tiuj ci problemoj p ezi~is balaste SUl' la prosperQn kaj nw' daak' al sinQfere eDtuzi~
aSlnaj adaptuj oia afero ne subigi\i ·cn la aijmon de la
nenif.aro.
Mi kaj ankorai:í. trc .multaj estas kODvinkitaj , ke la
nunaj .gvidantoj ·'ha"as talenton kajkuru~ón por pro~per~gj
nian kulturáferon. IIi dedicos sin cle nun ne sole ál 1a
kootorlibroj (Tlo estas ja necesal), sed bomole kaj hclpd.one interesigós ankau. pri ceteráj. llÍ'oblemoj, kiuj SaJOa
estas gravaj pOJ: 1a sanJ'l evoluo. Ni esperas .Qaldau. :, havi
anta~ni ne nur la teksto,o de 111, »Kootrakto de Kolonjo «,
sed almenull 1a resum.an 1 a b o rp r o g r a m o o por 1a
jaro 193ft. Sen gi la tuta reorganiza afel'O restos nul'
administracia sukceso -'- s tl r pap e r a.
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Ili rigardis

IIi rig.ardis
virinou, kiu

Per la

1!8.ma.

li klinis srn

tiris Ivan la kapo1l de Mara kaj· kiskovris la siritanr,
tauzitan bararon. · ,
,Mam sen tis tiUjli kisojn, kvazaii stlr sin pluvus
ljaj brogaj larmoj.Ner,i~ li ticl kisis. Tiel oni jn
kisas nul' suferulojn, iam ankau la mortiptojn .. .
Ivan ekparolis pri 1a rnoodo kaj malproksimaj
rnafoj, LiraK~ntadis al si dolorojnkaj plezurojnde
la: máro. Pri Cio' li parolis, &ed pri si m em ce ne v~r
teto!). lam-iam eksilentintc li observis sian viza~(:)ll,
disphrgi~n de.' la Buno, ~vito kaj mar-saJo. Suferigis
liůsÍ<j:j rierťg1l1aj, limgvorajpa,Sój "senviveca.i kaj sendancaj movoj de la malmola srofo. Frosti~intaj, rigidaj, stonaj movoj .
.
.1f? ~ Strrveljtu ci tión, ,
ti?Q. ... li elpakadisiaj'll
ur))3JnvestoJn~' dezirante.. ke si" llin vestu plej baldau.
Ne"oone ili koovenis e..stante ne por Sl fasonítaj. Ankau
i1i igis senparqlajkaj rigidaj.
~ eoes~, k e vi iom alfa~~u, kudrogus tigu.
. ',,,Li mem .'helpadis· ID si lauarangi la &onojn"sed
ili .ne gloorrugissll!," la rompita. kocpo, SI):r la Jangvora,
delruita torSo. .
, .
.
.:.. Anka u odorákvon 'li .alppr~ , al si, sed gi $U,r Ma:ra
ne &kiris tiel,ki..el sut aliaj. Suitiú.j, su'; kiuj li tion·.

ci

fllirgujs.
. "
"
..
,
, Li postUlis', ke ai sin plenbanu oertigante, ke bano
,8stas ne.p.re ~hecesa p<>,fit Avitlaciga,. laboro. J li, la ~lIla
. risti1j, cia.m devas sin ~i post laboro. 'Tlo Cíam fr-eaig:as kaj p1ijonigas la..homon:
.
. ~ Tiom ~ plijunfgas, ke mi ekdáne~. Tiel gv:elr
forllt . :jupa , kaj inaI~za _rni· ~stas ,post 1:a J:iani.go'l .
Mar.a neniam tion prom. , Se.;I tJe .Ivan dezirus,
~i saltus eG en glacian lWU'On. ' tSi forms ' kaj; sÍllel~'. Sape elb1uůs:.. .
~

~

.,. ~
.

." ,
\

_. ~

)~1ia iahoro esfas fin{ta « li d;r{s aľmi' otte
d'.pm laÍl~kto, . »~rgu 'pti vi mem ka~l'eiru:,hejmen;
lasu al la DipatrÍn{) gvidi vin 1(t
"
'
. - 'Tiam li .silenti~is por ,1.onga tempo; li kovris .
la viza~o)} tl!:aj pr~kaií sii1ok:tg~s~ ,
,'
La homo' star.as, rigarda~ .a l la monto} kaj sin
strecas tiel forte .ke la tendenoj krakas, .-,-Li preuis
mioo manóJ); tiriš min 3l: 's l kaj,,'diris ,~: está,sla solena
veoo, sinjoro.
' , '
- »00 vi sciasPaolo, mia filo, spite cion, mi
. kr~s'. ~eoni ti~~ f.aros':':,ni .kattiuj; kiuj ~!1~iíéIlvenas
de ,l.~ .alla ,nanko, renkontigos slib la monto, nt renkon'
tigj)s - q.: vi kredas? {(.."
. ,~ '-:' 1\1i ja ' Kr~is, sinjoro,
,
- Do, filo, vi devas: cio <lev.as . esti farata kun
foI1a ,kred~ je felica rino ~aj je J;>io, "klu helpas bon!J.jn
homójn per la Pf~~j de 'la Dipatrino. Mi ,petegas vin,
mia filo, se tio okazos" se la homoj renkootig'Ůs, venu
aLmia tomoo, kaj diru: ·. >l Pa-too, cslas ' farite l( ' por ke
mÍ.í!ciu!« ~:.;'
.
",
- Estis hone, kara sinjoro" mi ., promesis run.
Li ,morns ďkvin tagojn )lQsVmiaj .vorloj, kaj du tagojn
aotai:ľ Ql Ji,mortis, li petis min, ke. mi :.enterigu lin ce
la loko, kic Ji lastafoje la'boris en la tunelO. Li pregis,
sed ~mi . opiniis, ke tio estis dum deliro. · "'
',~.
.'. -Mi kaj . ln aliá:j kiuj venis de la, 'kontraua
flanko renkont~~sub la ' monto~ dektri semajnojn post
Ja .'fi.l0J;'oo de la patro ,....-"~stis fr~neziga . tago, .·sinjoro!
Kian:ini 'audis ti-e,snb la teÍt> én la roallumo;'la bnión
de 1a hboristoj, 13. hrnou de · tiuj venintaj pOl' rcnkonti
I)in' sub 'l ( tero - vi 0komprerias, si'njoro,{ sub la
grandega pezo' d e la tero, kiiI povus túj dispremi nin,
etulaeojn, se ~i nur sciusJ
- ~~m ni~ta.i tagoj

cinn .~gon. itín ia~i~ís 'pIi,,Í!j p1i , iau~~~ pIi ~j. r~

.idata), ''kaJ Ia ~oJo de venKo ,frenezlgt$ nin ::: ' nl
~mone laboris', kie1sénkorpuloj, n~ sentantaj laoeoon,
ne oozónantaj instl'ukcioj;n .l - ' vere ' .estis ., bone, kiel
danco ;auro sunbrila' tagol ' Ní čiuJ fari~is~"bonaj 'Kaj '
gentilaj al UDU la clia klel estasinfanoj.· Se vi .nur
SČfU$, 'kiel forta, klel inte~se pasiá esta,s ladezjro:
l'enkonti horoon cn tiu mal1umo slib la teto,en kiun
oni estas penetrmta' dum multa} longe daií:rantaj
mon.atój.
,
'
' t.,
.
'
'
., '. )3ia vízM'0 rug~tas, li PI'9ksiinigas al la aiískul!tflnto, esploras liau viza~n per lirulantaj, okuloj, kaj
dau~ig/ls tran~vil-e kaj ~oje:,
'.
..
,
, -; Kiam la lasta muro fiofine dií!peCigis, kaj
tra laapertuFo aperis la nigr.a lumo d-e toťČo ~aj mal4ela . ~~~ago la~~kovrita. pro~ojo, ~~j pos~~ .alia vizaA".o
-- ph ·' d/l tOfCOJ - pti d'a vlza~J - krlol de venko
vesonis, krioj de gojo I Ja, estis la plej hela tago de
~~ vivo~ kaj kia~ mi .l,lripefl~as, mi sen tas, . ke ~i ne
Vlvas ..vane! Estls labooo, mla 1aboro, sankta 1aboro,
sinjoro, mi diras al vi - jes! - jesl,ni kisis la
v~nkitan montop, kisis la teton - t,iun tagdn mi ;pli ol
antaiíe umís la teron sinjoro, mi enami~is :aJ. gi, kvazaií
al virinot
-;- ~Kompr~I)eble, mi iris alla patrol Komprenkvankam mi ne scias, cu la mortintoj pOvas
eble
audi --;-;' sed ,mi iris - oni "devas respekti la dezlrojn
d.e ti'l,lj, kiuj .pen·e !aborie por hi ,J,<aj Mllj suferi~ ne
malpliól ni 'sufcr'as - éu né, smjoro? <\
.
~ Jes, jes, mi iris .aJ lia \ombo, frapisper la
piedo 1a ' teron . 'kaj ,diris, kiél li deúris;
.
- »Patro - estas faritel « ml diris, »1a homoj
venkis. Estas farite, patro! «

-=

• f(::

(B ....M. Ne;nell.)

96:/: Š~iy~~r~dhamn~ (iran:~); ďl ~;': 'Uorr:p1sin

r
(gerrilano)-; 1003 :>(B,i'ornsor} {horvego};

(~:rovencario) ~a~ ' Echege,ta~ ~hispano);

NOBEL.

de

'1"90~: :'Mis.tral

1~0~:. Siepkie-

~lc~(polo); 1906: CarducCl (dalo); 1967: "Klp1ing (ang10); Ig08: Em:ken (gex:mano) !- fg0.9: ~agel'lof (svedino)~
:t"9, ÍO,:' Heyse (germano) ~ r,91 I: MaeterlmcK {belg,o); 1,912:
Hauptmann (germano);, 191.3: Tagor~ (hmdo);I9,J5:
ltPHand (ManCO); '1916: Ileidenstam (svedó); 19 I7 :Jijol, Jerup kaj P9ntoppidw (dwoj); I1}19: Spitteler (sriso);
19:10 : Hamsun (norvego); ' I921: France (franco); 1922: ,
Benavente .. (hisťat;lo); I923:.Yeats (~landano);.l92h,'
Re)'Il:ujnt (polo); .1926: Sha.w (wglo); 1927= Deledda
(italino): 1928: Bergson .(francó). kaj Undset (norvegjno); 1929: Thomas Mwn (german.o); ,1930: Lewis
Sinc1air . (usónano);I 93J' : Karlfeldt (svedo}; :1 93 :n
Galsworthy (anglo).
' '.'~ , .... '
,
" .Do gis nun' iricevis la ~premioÍl': '6 ' germanoj , '5francoj, 3 angloj, 3 svedoj, 3 danoj, 2 norvegPj, 2, -poloj. II
h:ispanoj, r belgo, 1 irlandano, 1 usonanokaj ' 1 "hindo,
Inter iIi ' tri virinoj {Lagerlof, Deledda, Undset). i;. Lalií
fakoj: í (I rorp.anverkistoj, 9 poetoj, , 6, diam"~r'kistoj, . 2
filozofoj kaj !mu historiisto.
...
. •

EUGENfU

ankorau n~~ t~~as.es~rOn, Č8rUi
J~jsen

eopiregÍ$ rieeJ

dévus mtmíori, ke-

nepibi.

]a geedzigo ,estas J arita pro
fa .infanoj. kaj ne pro la gepatroj. Tió ~i ' estis mál'-

wooerna, opinio, pensis Lisen. Sed tiam panjo de:r;nandis,Cu laula:novaj ideoj · oni iPténoa~ .ekstermi la
I:iOman genton. Lísen ne pensis pTi tio~ k~j- tute ne
dezi'ris okupi sinprl tio, Si estis felita kaj: ~kaií. gia
qdzo; mm fine la mondo vídis felicang'eedzigon, jen
kial la móndo estis envia.
.
. ' ...
.
.. ;.~ed .á~ , ~li &stís agr~?le. ~eni:':l ' estiS la . Si:i:tjOl'iO ~~
l' ~ kaJ .4'ln' la , kasou di pagls s1aIlpltrt()n.UnJU;f'o}e .
li gajnis pIi} alifóje gi, sed tio ja egaligiš r.eCiprokie:
K-aj~ jen'kiam ili havis naskigtagon! "La edzino
vekiSis je tio, ke la 1narMme enveqis k~ flOtbukédo
kaj leterfo1ietio kun surpentritaj floroj, kaj gipovis
legi: »Gratulojn al Sin jorinó Florburgono de gia farhsmírulo ,kaj oonvenon al brila maten-imblso en la eambl'o
- uun tuj-!« Jen frapeto snr ·la muro kaj' la edzino
surpr.enissian ·'ma:tenjrakon, jen frapetosur :la pordo
de I' edzo kaj ~ enven'll! IIi matenma~iss!lr lalito,
snr . lia~ lito, .ka.j, la. 'madame T-estistire dwn lá luta
antlultagJlle,zo,cJ;Estisl'ay,e! . .
.
.
. 'Ilio ' ň~niam . ma1novigis. Cal: ;t io daiíris dum _du
jaroj.Ciu :auguristo aťíguriserare. Tia devus e~tis la
geedzigo.
~
.'
. ..
Sed okazis, ke la .edzil1o mal;sanigis. Si kredis, ke
pro la tape~j, sed li konjektis bakteriojn.Jes, sendube
'.
' .
hakterioj !
Sed io' estis en malordo. Ne estis kiel.devus estL
Certe estisma,lvarmumo. Kaj: la eazino ankaiítre
grasigis. Oú,' si 'estus ,rioovinta ian kreSkajon, pri kiu
óni legis , tiom mhlte. Jes, .' senaubie estis ltooskaJo.
Tiam si 'iris,a} ,dó'ktoro; . IIej:Il,lenveninte Siploris. Efclitiv~ eStis,· eta: Ícr.esléa30, sed tiu~peca, kiu . si~tel'Ppe devus
ťllv.eni al,}a tágl'!imo .kaj farigí floro kaj aiikaú mem
.
,
.,'
'.
naviJ3emoj t d : .
, '. La oozo 'n.e 'ploris. Li opiniis, ke estas pompe, kaj
la fripono fo*ispor fanfaroni en Syrach. Sed la
etlzino denove ploru. Kia povos nun esti i1ia reciproka
sinteno? Si ne pIu povos perlablori iom kaj si devos
IIl<UJgi lián panon. Ili devos Qungi servistmon. HU', tiuj;
servistirio j! , " "
'
, Ciu si;ngardo, prudento, antaiívidemo, surrifigis
j'<lla lloovitebM; ' . . '
.'
.' '
.Sed bopatrinoskrihis entuz~smajJng-t:<ltu.lleterojn
kaj' ri~tis ' foj~ri post, Jojo, ke :ta 'geeo.zigo :~iltas foudita de Dio P'EO)a mfauoj ,la pleztll'O' de ľ gepatroj
~tas uUr flankii3Ó. '
.;
"
"
• .
Hugo asems, k<l li ' nérii.ám.pt}nsos pn '~o, ke si
nenion perlaooras! Ou si ně sufice lrontril!uos . al la
hejmo per sia laboro por lia Wano, -CUpe IUlkaií tio
vMoros monou. .' Cu la mono De estas. DUra J.abOoo! Do
ankau ' si ja nagas Slan partou. Sed dumlonge gerlIlr~d~ eu si tio f ke si devas mangi lian" panou, tameu
kiam 'la etul~ }uyenis, ši forgesis tion. Si ,-"-estis lia
edzfuo K'a} ~araao kieLantaiíe, sed ~si faíi@skn<?me
1~ p,átiino dj~i..
fan,o, .kiqri li opin~; ~.~~1~j, ~
cl mo,
: ..' '" ' , . Ella: sveda: .TiJii;rltl MtQrarl«.
ď

IÍparian receĎzoti.
_ ,
Pere de s-o Fischer, prezidan tq de ia Rumana Esp,
Soc, kaj intima arniko de ľ fors ipi,n to , mi havis }a agrablan okazon persone interkon ati~i kun komand oro Bolez,
Alstalu~a, ~ek.tdorsa, kvazaií. Air.masto. Argenta, rica
harólro, klU fhrhs en la vento slmlle al pacoflago. Sube forll'
volbita frunto, alta kiel komand oponto, Densaj brovoj
serioze arkis liajn okulojn . Lia rigardo radiis energio n kaj
bonvolon,
Li eslis la enkorpi~inta devizo, Laboru knj helpu!
NeniaTll li rifuzis pelon pri rekomen do al la gravuloj de
ta publik a vivo ell -Ruman io, kiam ' temis pri arango de
t~S pt ; /' anla.i parolado, kurso au kongreso.
Nllll II ne pIu povas doni al ni 'sian helpall manon,
La Masto rompigi s, Mutigis la vagabon da birdo de 1 maroj .. , Kiam SU l' la frunto de la Rumana Akademio nigra
f1ago fllncbra s lauritan membro n kaj en 1a rum anaj
ha\'t:moj ce la Danubo kaj ce la Nigra Maro la blu-flavrll~aj flagoj glitas malsupr en sur 1a masto, ankall
la rulIlan aj esperan tisloj ~rofund e klinas la verdstelan slandardon antait la Arniko de l' vasthori zontaj ma roj kun
rl ivcrsland aj-nacir and aj bOl'doj, sed komunk oloraj, esperanle-ve rdaj ondoj.
Sed mi preferus kredi , ke la gazelsciigo estas fa lsa ...
Tiberio MO/'Griu
LA JNTELE KTO-SE RCAJ AVENTU ROJ DE
BERNA RD SHA W .
(X,) La nesuper ebla kaj neimite bla G. n. S. anlaujarc konsternis la piajn biblio-Iegantojn pel' sia poezia
libl'elo, ell kiu li r akontis la dio-serc ajn avcntllr ojn de
negra knabino . Nun , la sepdekj ara G. ll. S. rakonta s siajn
proI;'r~jn aventur~jn it.Jtelek.t<?-sercajn en la g3fo1galo
de la
hodlana ekonom ia kaj politIka mondo. La titolo estas :
»Polilik a fr enezulej o en Amerik o h:aj pli proksim e« .
Ni diru tuj , ke la intelekto-sercaj aventllr oj restas
same senrezu ltaj, kiel la dioserca j aventur oj de I n egra
knabino. La diversaj n korifeo jn de la nuna politika kaj
ekonom ia vivo vice tradraAas G. ll. S. ; la sola, kiun li
mellcias laude, es las la simpati a Montag u Norman , la
direktor o de la Bank of England . Lau Shaw, li estas la
sola el ciuj bankiel'oj de ľ mondo, kiu sincere eksplikis
sian stal'pullktoll pn la monpro blemo. Lia starpun kto
t(\kslas: mi ne h:omprenas.
Hoover kaj Roosevelt estas same tradrasa taj. »La
amerika noj, en praktike ma humoro , elek tis Hoover , kaj
terure trompig is pri li. Guste en sentime ntala humoro
ili estis , kiam Frankli n Roosevelt igis sin fotograf i kun
sucifano : jen pro kio li venis propre en la B.l ankan Do11I0n. « Sed - sen §erco - G. ll. S. tamen iom ankOl'aú fidas je Rooseve lt, car ci tiu senrf;lvigis pri la memtrompo de la konstitucia regado. »La konstitu cio estas
regrime do, kiu garantia s, ke la homo'j entute ne cslu
regataj. « Car tion ili vQlas. Ciu mez a homo (anglo,
amerika no au franco) eslas anarkist o. »La amerika konstituci~ estas l~ plej ~at?ra ; frukto de la' jarcent~ r evolucia
anarklsm o. KlaJ fruktoJ .sekvos en la f-úturo, bon oni ne
scias. Oni batalis kontrau 1(1 feiídala j báronoj , autokra taj
re~oj, sanktaj papoj kaj multvoc aj parIáme ntoj.
Oni vice
r~nvers!s l~ orditajn formojn ~e la soci;t regado kaj kunVIV~, ~IS f.me .hodlau en A~enko regas :etaj bandito
j kaj
egaJ bankler oJ' Roosevelt nJlll volas renverSl ankau tiun
ci r egadon , sed, kion li donos anstataue, j iQ estas demand o
de l' futuro. « Amerik o cefte ricevis grandan lecionon .
»La t. n . centpro centa arnerika no, kitin tiom foje mi primokis, estas senmali ca kaj bonvola infano apud la centprocent aj anglo , franco, hitleran o au japana' militari sto.«
De Amerik o oni povas eble atendi, ke ~i solvos por si
mem la demand on per ia OVO de Kolumb o. La tuta
mondo es tas frenezu lejo. La tuta mondo kuras en la
pereon. Sed G. ll. S. ~in l1e · doma~as. »Nuntem pe ni
havas pIi kaj pIi gravajn dubojn pri tio, cu vere ni estas
la k~ono de. l' ~reo. Ni~j novaj hist~riaj konoj diras,
ke Dl erare ~maglS la Pasmto n ... Dank al la esploroj de
profese ro F1mders P atrie,. ni scias, ke ekzistis pluraj civ.i;-
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1izacioj, kiu) same evolu~s kiel 1a nia, same ekkonis 1~ ku1minojn de l' arto , kapitali smo, demokr acio kiel la nia ·kaj ili ciuj pereis. Nun ni jam povas imagi , ke pereos
ankaú la nia. Eble oni povus gi savi, sed lio ne estas tro
grava .
"'
Posl ci tiu eta deflank igo G. ll. S. turnas sin al sia
favoral.a temo : al la kapitali smo.
,
Ciu konsilo , klun financu loj donis de post la mi lito ,
eslis maJbona konsilo. Sola grandul o financa estas Monlagu Norman , kiu konfesis, ke li n e kornprenas. l a aferon.
»La financis toj sopiras j e pIi bona biIanco , tio estas .
ke la eksporto superu la importo n. Jen io tute prudent a
antall tiuj, kluj pensas en mono. Sed tiuj, killj pensaj cn
varoj. gin rigardas simpla frenezo . La eksterla nda komerco estas nenio alia ol interSan gado pere de mono. Kaj
aserti , ke en intersan g-kome rco tiu gajnas, kiu pIi multe
donas kaj malpli multe ricevas, -estas idiotajo . « Ktp.
Bonvolu pripensi, kaj jugi, cu G. ll. S. estas vere
nul' jonglislo de vortoj kaj koncept oj, nur klauno, au unu
el la pl ej klarvidaj krilikan toj de ci tiu freneza mondo.
(X.) LUlGI LUGIA TO, itala psikiatr o , sub la titolo
" Frenezu loj, nervmal sanuloj kaj krirnulo j en la ve rkoj de
verkistoj « konatigi s gis nun en kvar volurnoj la eksteror dinarajn figurojn el ]a verkoj de Shakesp eare, Zola , ManlOni kaj D Annunz io. Lia nova volumo priLraktas l a figurojn de Dante (1 persona ggi della "Divina Comme dia «
vis II cla un alienista ). La demand o akrigas kelkiom ankal't kontl'au Dante mem, car estas sciate, ke Lombroso ,
kiu ekzempl e la poeton Leopard i konstatis
paranoj a,
l'iskis ankael pri Dante la opinion , ke li estis epilepsill~o.
Ankaú Lugiato devas supozi certajn ekstern ormajn ecojn
ce la plej granda itala poeto ; li ne akceptas certajn akulOjn de kcl kaj novaj Dante-b iografoj , sed li sentas, ke la
poeto estis vere skizoida kaj superem ociebla individu o , ce
kiu precipe okulfra pe montrig as trudkru elemo kaj vengemo. Sed, klel ankau alia itala psikiatr o Boschi, litame n
ne opinias, ke li estis epilepsi ulo , sole »certa senkonscieco
lin superreg is ciufoje, kiam intenseg aj kaj perforta j sentim enloj lin superfo rtis. «
(X .) NOVA INTER PuNKC IO estas propana ta de la
hispana j fulurist oj al -la madrida Akadem io. Kiel sciate,
en la hispana skribo oni metas la demand - kaj krisignojn ne nurce la fino de la frazo, sed , renvers itajn,
ankaii ce gia komenc o, por ke la lautlega nto jam antaue
sciu, kicl li akcentu ]a frazon. La fUtllrlstOj p.un proponas, kiel novan interpun kcion, ankau - rid- au bonhunlors ignon: duoncir klon , kies mezo mankas kaj la
manko estas pIi au malpli granda, l au tip, cu ~isignas
ridelon aií ridegon . Nu, konsidera:nte la nuna,n staton de
la mondo, ni povas vere diri, ke ci tiu propono estas urge
aktuala.
-

Vorto j netro vebla j en la "lena Vórta ro

Apreci: kompet ente taksi la valofQn de io; - bejo
(Boirac ): turka cefofici ro; bunta. (Christa ller, Wuster) :
multkol ora; bupresto (Boirac ): speco de skarabo ; falto
(Zamen hof): vizagsulko; gallgalo (Boirac) : hinda praararbaro; hasti (Christa ller) : ur~igi, trorapid í; imbiso: placlo
da malvarm aj viand- kaj farcajman~ajoj diversaj ; ' irÍ2a
(Kabe): cielark- nuanca; jubili ' (Christa llt:r): gojkrii; long:
vora (Grosje an-Mau pin): malstre cita í1Dime ' kaj korpe;
lanta: malrapi da; paranojo: mensma l$ano . ~a_flikterizata
de eraraj ideoj fiksaj, halucinQj kaj il~zioj , memort rompig-oj , ekslerno rme pliinten siginta -observkapabl0 kaj u~u
flanka koncept o de '[' observit aj fenome noj ,. troa anlauen starigo de l' propra persono ; patrio : patrujo ; ,plongl (Ftilcl1er-Lo ng): salti en akvon; skizói~: skizofren~simila, t.
e. montr~ta certajn. signojn de , persond isdwgo; tristu)
malgaja ; dUI'a (Gr.-M. ): malínoI a jroilJlo: verda branc(al')o; gapi: ' rigarďegi absorbi le; k01;odi:. v.d. PI. V.. suh
l/'lor.di; magTYl: maIgras a; morna: preme malhela ; torpori
(G.-M.) se~sentiQi. '

Kiel eu ciuj

anlaůaj

jaroj ni volas

kompen~i
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mm la ordemajn abonantojn kaj fiksas premiojn por
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Niaj reprezentantoj:
Au_trio I Rudolf Foltanek,
v
lVien. I. Herrengasse 2-4. PoAtkonto nro 19.7°'.
Au_trallo: L. E. Thomson, p. a. R. G. Rawson,
Pymble N. S. W. Church St. »Tallangetta «.
aelauJol BeJga Esperanto Instituto Antwerpen,
Kleine Hondstraat II. PoAtkonto nro J 68 9. 58.
Flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk,
Marckesteenweg 18, poAtkonto nro 3268.51.
aritujo I A1ec Venture,
r
Mitcham, (Surrey) 42 Hawkes Road.
.lIla_rujo I Centrl) Librejo »Esperanto«
A A
Sofia str. Maria Luiza 3R.
C.hoalo"aldo I OUo Sklen~ka, Hradec-Kralové.
PoAtkonto nro: Brno 110.87 8 .
D.nu;o: Isosek, sro L. Friis Aabyhqj, Frodesvej 21.
PoAtkonto nro: 16295.
Eatonio I HeJmi Dresen, Tallinn, PoAtkest 6.
Fr_ncujOI Uentra Espcrant0 Librejo
Pari8 6e, 11 rue de Sévres
Postkonto: Librairie CentraJe Esp.-iste, J>aris nro 1960 1.
s. Grenktzmp-K or.feld, Paris XIV-e 117 Bcl. Jourdan.
aermenujo I Posfcekkonto de Vilmos Bleier,
B('rlin 13808 ,
'
1t'_p.nuJo I Ferdinand Montserrat,
Barcelona, str. Provenza 75. 2-3a
It.lujo I Itala Esperanto Centro Milano, Galleria
ViUorio Emmanue)e II. 92.
PoAtkonto: Milano, cic postale 3/18715.
JUDoal."ujo: Sudslava Esperanto Servo
Zagreb, Primorska II.
La Suda Stelo Slavonski Brod PoAtfako 44.
Lat"lo I Poczlowa Kasa Oscednosci Warszawa P. K. o.
Riga Nr. 4.030 surskribu: Na konto Administracja Literatura Mondo Krakow Nr 403 148.
•• derlando I Leo Moreau,
Arnhem, Raapopsche weg 55. poAtkonto nro I38!,8.
.or".aujo I Norvega Ligo Esp-ista, Oslo, Bergsliengata ll.
PollI;o I Halina Weinstein, Warszawa, str. Leszno 99
Izrael Lejzerowicz, Lodz, Skwerowa 20.
PoAtkonto nro W. P. K. O. 68273.
Rum.nujo I Esp.-Instituto Rumana, Cluj, str. Bravilor 15
S".dujo I Forlagsforeningen Esperanto,
Stockholm, I. Fack 698 PoAt~irokonto nro 57 8
."iaujo Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
,
ST. Gallen C. Gallusstrasse 34.
PoAtkonto: Nr. IX. 53.44.
J.p.n.jo I Japana Esperanto Instituto
.
Tokio, Hongoo-Motomacl I.
Poitkonto: Tokio 11.325.
Uaono I Amerika Esperanto-Insituto.
MadisoD, ('Vis.) Sherlok Hotel
...., I... doj
ne menciitaj ~i tie, bonvolu sendi poAtmandaton al Pocztowa Kasa Oszczednolci, Krakow
Nro 403148 Administracja Literatura Mondo.

frupago. Sed Car estas kelkaj abonantoj, kiuj prefere
havos ion alian, ol la bindajon por I933-a jaro, ni
'decidis doni ankaů alian premion lau suba listo.
Rajtas ricevi la premion ciu malnova abonanto
. al LM. kiu pagas sian kotizon plej malfrue la 3 I -an
de decembro 1933. al ni au niaj reprezentantoj. La
premioj estas jenaj:
I. Bindkovrilo pol' la jarlwlekto. Alpago 0.80
sv. fr.
~. Unu ekzemplero ella libroj: Engholm: Hornoj
SUl' la Tero; Szilágyi: Trans la Fa})eloceano; Kalocsay\Varinghien: Parnasa Gvidlibro;
Kalocsay-Madách:
Tragedio de I' Horno simpla eld ; Kalocsay RirnPQrtretoj; Baghy: Dancu Marionetoj: alpaginte por la
brosurita ekzemplero sv. fr. 1.50. por bindita ekzemplero sv. fr. 2.30 afrankite.
3. 6 (ses ) diversa j malnova j nu mero j de Literatura Mondo sen ia ajn alpago.
Ni volas ripeti, ke frupagajn premiojn rajtas nur
tiu abonanto, kiu pagis sian kotizon plej malfrue gis
3 I. dec. 1933.
Internaciajn respondkuponojn el kiu ajn lando ni
akceptas en la valoro de 0.30 svisaj, frankoj.
• La premiolibrojn au bindajon, kiel kutime, ni
ekspedos kune kun 1a januara numero de Literatura
Mondo.
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Internaeia Pe~alulia Beyou
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jam aperas dum pii ol 10 jaroj

e:::::

raplrlas

5

pri internacia scienca pedagogio
pr~ kongresoj kaj laboroj de la
internaciaj instruistaj asocioj
pri lernejo kaj instruistaro en la
diversaj landoj
pri Esp e ran t o en lernejo
kaj instruistaro
pri pedagogiaj kaj esperantaj
verkoj

peradas

interkorespondadon por instruistoj kaj lernantoj
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Irlanade Tutmonda
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Asoc~o

de Geinstruistoj Esperantistaj
(TAGE)
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Jarabono por kajeroj kostas (inkluzive la
j

aneco de T AGE) 2,50 ned. guld.
Abonon kaj artikolojn sendu al
la administranto

P. KORTE, School.~tra.at 13, VEENDAM
(Nederlando)
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