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NEDERLANDO: Leo Moreau,
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SVISUJO: Nova Esperanto Grupo, sro Hans Pfiffner,
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JAPANUJO: Japana Esperanto Instituto
Tokio, Hongoo-Motomaci l. Postkonto: Tokio 11.325.
USO NO: Amerika Esperanto-lnsituto.
Madison, (Wis.) Sherlok Hotel
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Admmtstraqa Ltteratura Mondo. Internaciajn postajn
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Dancu Marionetoj, noveloj tolb. 5.40, bros.
.Migranta Plumo, noveloj tolb. 4.60, bros.
Viktimoj, romano tolb. 7.40, duont. 5.60, bros.
Hura! romano tolb. 10.- bros. Preter la Vivo, poemaro tolb. 3.-, bros. Pilgrimo, poemaro tolb. 3.-, bros. - -

3.40
2.70
5.7.40
2.1.80

Verkoj de KOLOMANO KALOCSAY 1

Lingvo, Stilo, Formo tolb. 4.90, bros. Malkara eldono bind. 2.50, bros. Strecita Kordo tolb. 5.70, bros. - Rimportretoj tolb. 4.50, bros.
Eterna Bukedo, Internada poemantologio, 352 paga.
Duonlede bindita
- Madách: Tragedio de 1' Horno luksa 5.50, simpla
Pet<Sfi: Johano la brava
luksa bind. 7.-, simpla bind. 5.20, bros
Goethe: Romaj elegioj; La Taglibro, silkebind. bind. 3.-, bros.
Hungara Antologio bind 14.-, bros. - G. Waringhien: Kiel farigi poeto aü Parnasa
Gvidlibro bind. 5.-, bros. Dante: lnfero bind. 11.-, bros. Hekler: Arthistorio l. bind. 15.-, bros. - - - Bleier-K6kény-Sirjaev: Enciklopedio de Esperanto vol. l. A-1 bind. 15.-, bros. - - - ALIAJ VERKISTOJ

3.1.50
4.3.-

11.30
4.1.50
5.2.12.3.60
8.80
13.13.-

1

S. Asch-1. Lejzerowlcz: La Sorcistino el Kastilio
romano bind. 5.-, bros. - 3.50
Grenkamp - Brzekowski: Pri 1' Moderna Arto
bind. 9.-, bros. 7.J. Forge: Mr Tot acetas mil okulojn - Romano
bind. 5.80, bros. 4.Francisko Szilágyi: Poemaro el Hungarlando bind. 2.50
bros. 1.50
Francisko Szilágyi: Trans la Fabeloceano novelaro
bind. 4.50, bros 3.Szilágyi: La Simpla Esperanto (gram. por hung.) bros. 1.35
Teodoro Schwartz: Modernaj Robinzonoj bros. 1.50
La Pentroarto en la malnova Hungarujo, kun 95
ilustrajoj duonlede bindita
15.50
L. Totsche: De Pago al Pago studoj bind. 4.-, bros. 2.50
Engholm: Homoj sur la Tero romano bind. 5.-, bros. 3.60
Kenelm Robinson: Homarisma Laboro bros. 0.60
l. Sirjaev: Peko de Kain bros. - - 1.H. Weinhengst: Turstrato 4. romano bind. 5.50, bros 4.E. Aisberg: Fine mi komprenas la rad:on! bind. 6.bros. 4.50
K. Karinthy-L. Totsche: Vojago en Faremidon bros 1.20
K. R. C. Sturmer: El Notlibro de Praktika Esperantista. bind. 4.-, bros.
2.50
Hungara Slosilo
0.18
Prezoj en svi•aj frankoj 1

Aldonu tOo/o por sendkostoj
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C-a D1a:1 fr·u a·· af»felieo dé Jo.(jan o Nardo
DO:LCE-AMARA ~OVELO

.,

- ·H. Welnfjengst Malfrue ,en lrt mateno johau~ Nardo v:ekigis el
káÜ ,edzigonta. Sed' ciam au io intervenís au li Lastbionfara dormo. Estis jari1 1a dua fojo; unaafoje li estis
momeute sangi sian decidon. Prakulpa pri tio estis si,
nur si . . .
, i
vekiginta antau proksimume tri horoj, . precize je la
8esa.. Li eldormig-is .tiam, ·malgraií ke ne sonoris la
Mela! Mela Kortano. Kiel IJone li ankorau memo~
ve.khorlogo, car pli,ol tridekj.ara kutimo estis krointa
ras sian ·nomon kaj sin,_ §um figuron, sian k1arso.nan
prec:ize funkciantan vekilon en li mero.
·. ·
ridon, sia]n petolajn birunajn okulo.jn kaj la malhelau,
· Sed kiam post la unua vekigo li jaro volis sin
abundan harat'On, kiu dissolvite malsuprenfluis gis sub
vestí, li su'bite meínoris: ho, mi ja ne plu devas iri al
sia posta jo. Grandan kronon gi forrhis frizite kaj· ligit;e en dikaj plektajoj surkape. Hodiaií ti u hararo certe
dejorejo! Ekde hieraií .mi ja estas pensüta. Do, mi
ha vas ankorau tempon. Kaj ili rekusigis kaj dormís
ankaU, estas roallongtondita, ne· pln plektita, konforme
· . plu.
·
.
al la nuna modo. Kaj hede'b1e jaro griza, almenm'í <JkVJOkiginte duafoje, Jobano Nardo rigardis tuj al
grizanta ·kaj malplí d'flnsa. Kiom ~a §i ja povas nun
la horlogo pendania vidalvide de li: Preskau .La naiía
<Jsti? Cirkau kVin'dek', jes, guste kvindekunujara, · Ju~nhoro. Unuaimpulse li volis ellitigi . . Sed meze · en la
dioe ke si ankoraií vivas.
ntovigoli haltis kqj malrapid-e sin ·returnis. Lija havas
Kiom li·amis tiun virinon! amis? Ha! Et· nun an'tetnpon! Li do arikorau restu en 1a lito, maldiligentko:raií plirapidigas lia ko.r'lhto, kiam li pensas'·pr~ si.
umu en gi ankoraií iomete. Lt pov.as foj·e mediti pri
Estas ja dublind:e, li kon:f:esas al si, cu li alJlus . ti~l 4
tiu, kion li faru ekd<J nun. La pensiigo, 'kVa:nkam
nmían virinon, la hodiaiían Melan. Sed lía Q.t)i'<) d l1 la
antausciite, verdire surprizis lin Mpreparitau. Li nejulna, al tiu Mela, kiun h forlasl:s antaú tridekunú jar. uiam gis nun serioze pripensis, kion li faru kiel dejorOij, neniam mortis, :neniam gis hodiáií.
libera pensiulo.
Kvar felieajn jarojn, felicajn malgraií iaj malEkstere pluvis. Tra la Jl.lalfermita fenestro li povagra'l>loj de lia tiama tempo, h pasigis kun §i. Nur
deksesjara, sed oone evoluinta fraiilirio estis Mela Kortis aüdi la monotónan klaketadon .dé surfalanta gutaro
ano, kiam la tiam dudekduj,ara Johano Natdo konakaj vidi la ,vibrantajn strietojn antalí la . vidalvida fe·néstro, kiuj' memorigis lin pt;i la ma]agrabla stritigis kun §i. K<lmenoo la gepatroj de la kna'bmo konbril'fltado su:r; bildoj .d<J eluzita filmo. Ho, li havas
traiíis al la amri1ato; si estas tro 'juna por tia afero, ili
~empon, ne 'bt)zonas rapidi ·el sia lito. Kion li ja farus
diris. Kaj ec imkorau pli poste: gis li ricevos Aiatan
·per la longa pluv:a tago?
posleno;n, kiu promeros al li pension. Tial ili duro du
, . Cer'bostreoe li pensis pri la demando, ~ion li faru
jaroj devis tut;e kasi sian interrilaton, sian amon. Sed
estonte, kiel"li okupu sian pluan vivtempon. Kaj'li lllÍI:e
tio nur pliardigis la amon, faris la aferon doMe roe{<vidis, ke tiu demando ne estas tiel f,acile responq'mantika.
~ Si JOStis firmkapulino, o'üstinulino, malcedema kaj
ebla. Nu je3, li legos, li iafoje ludos kartludon kuri
amikoj, Ji iam - .tiam promenos. Sed la' tagojn okupi
kaprica laiínature, same kielli mem. Tial ili ofte internur per tio ne ·eblos. Li estas ine}\: . pasia leganto, nek
fmtis siú. kiel du malmolaj stonoj kaj estigis fajreroj.
Ili oft'fl disputis, kverelis, malpacis, disigis. Sed des
fervora kartludanto; kun fremduloj ka'j por mono
. .·
pli firme .ili kunligigis ciufoje post kelkhora, kelk~ga
.lohano. Nardo príncipe ne ludas.
'
&, · kiom ofte dúm la: tridektrijar.a dejor~empo
d!isigq, - oh, pli ol du tagojn malparo inter ili'
li pensis sinkom()le pri tio, ke tia maljunago estas certanepiam daiíris - ~j tiam kutimis aniDla"\í;, kaj 1í kaj
" ' grade sekurigita; :' ke li iam havO's pc.nsiorí · kaj gúos.
Si; konfesi··certan lliúpeéOn kaj la stif.eiitan kortimon;
. ke. ili povus tute ~d1 unu 'la alian. · Kia félica tempo,
siajn lastajn , vivjarojn wn prema zorgo, en ~JibervoLa
o:kupo. Nun..Jine gi alv.enis, 'iu te¡:npo, ~aj li ne scias
nreelparole'ble ~eliea ~estis tiu! 'Ec la eagrenoj kaj stifguste ,gioji pri gi, gui 'gfu. Gi venís iom malfru<J; pli
rem}, kiujn alli tiam :kaiízis disputoj k'aj malkoitkordoj
kun la lma'bino;' n\ln ~ajnas al li parto de la iama fel,:.
. frue, iarp, .i>es, li sciis ·:kion fari,. li el~tris ,al si rlliil
plezurójn ·nemultekostajn
la tempo, ·en kiu li ·. ne
ioo.
·
:havo_s devojn, tamen enspewjlil. Sed nun Ciuj. tiuj plezuJohano Nardo'. reWe· pasigis ·en sia imago tiun
roj k.aj amatoraj· okupoj; kiu:jn lr 'siatempe R~sid~_ris
tempon de sia unua amo, de tia amo, kian li nenia:m
bionaj, malaktualigjs por li. ,
"' ·
·
plu pos~ pov~ travivi, nek laií ardeoo nek laií pureco
~· . Li: ellitigis, iris en noktmaritélo .al lá necesejo,
nekdaií felióeoo.. K:.var j:aTojn · daiíris tiu biela 1iempo.
revenis, kaj rekusigis. Pret;erir,ante 'li desiris folieíon
Ciam pli ili interproksiniigis, oiam pli la nmlgla:tajoj
tlásigaj de iliaj .karakteroj forfrotitis kaj fine »ili esfiis
de la .· kalend;aro -surmura, kiu nun móntris vendredon,
fa u~uian dejnni.J: ~'
.
.
,
.. . .
du lro.roj' ' kun unu t;atado «. Tamen ...
,
.Eble mi aeetu gardene~oo kun Kahano, .kiel ·~Jia
. Jes: · nur" unu .· áfero~ fine ..ankorau ari:tarigis iliatt
lOOlego~. Pi~;. kaj prilaboru gin,. -:· Nardo >daurigis sían ' . ~ · in.re'irilakm, vundiS"; kaj :finfin~ - veñeniS gin. lli estis
, ~tado.n, ·:::.__ Gardepl{nltur,a~ la'OOro ~s s.aniga kaj
pasia. málpacienca.. junnlo tiam, kiu ne vo1is nek sciis
don,~ i,fiW,~jo gojojp~ Sed :w fi lio mi ,>Ostas tro maiatiell.di. ~j '}jiidt sin,.' Looge j~t ilia amo ésta:dis tastaJ
juna. Ge~oo: k,aj vmtre? !amen~·· kial tro 'maljun~?
pla1iona. :séd j~' pli ili .int.i:mip~, @s pli ardaj, pasiaj
K:vindékrep-jará. 'mi eSU!$. Cu~ tio estas ti~l gr..íl}da ago?
im@sój ~ li~tulis ;plen~ de~ wpiro tute
.Net lmj virítre? Nu, gis,tiam mi abkoiáií. havos nmlte
Sin e~. Ie.af Si - ~ si estis easta, preskau pruda
da te~po pqi' trovi Okup~:m. ~. · . .
.~
~. ~ukita láü sever.aj r.éligiaj moroj, kio .s tran:,.,,; $ed sóleca )i sentos sin, , ,nrwté· pli ól ,~ nO.n. ·
ge' ikontr.astiS al Aiaf'l.al)natur,aj viveoo kaj varmsangeoo.'
Estas. tamen .stulte por · viro. r63ti trel sola; :fiaiíla, )a · · · Nek petoj, nek ,plendoj, oek insultoj. efikis, ke la: belfutan vivoo. 'Súbitl( ek;8ap al li mem .nekoinpl-eneble, "*''' ~. Ioje ood11 kaj. o~rdqnu '"'alli sia.n vir.gécon• ..» Nur .
Vru.rige; ~e -li restiS fral'aí). :Kiel tio ja okiiZis?· j:$, vere; .
póS.t ma: ~i,fto1 'Jonano!« Ai .kutímis diri. Li ad'miriís
Virinofli' li liá'\:ui siifitajn, plncloje ]i ~. j8Jll ali ~
éin,r sed, ~m~mptl ml'r p1i ar9íSís dia sopiro. Li 4o ·
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))lJCj, an.tauf11 /,« - ·'»Mi 11>11 ' (IOVCIS•· Laca. esta{· éevaltH;
.
V<~josig!J-oh ven.t' Jp rblovds, .
(Hf! jarr; pl~ ríe uid'§!s m.i..
''l>e1Jojigi~ n.i sendube 1 •>
·Kiol'' fc¡ri eri' nebn7'?
Nin kondukas sub · la nuboj
Diab'lete-Petolul'. '. ·
',

;/en, rigardul - ne§on knéilas, '
Blovas, kró.IJas li "'sur min ;·
JeÍl éevalon. nian 'tedas, .
Itn kavégon pu~ , ~in.
z_¡, sin dam. ri'Ulllonga daiírn ·
, Turnis Jcva:zaii lcarusel'
J{~j , ·brilante k~l fajro ,
MaJap#ris ,en malhet. <~

/t;mpar;n:¡j 1nU~ÍÍ(o. 11dísatid{ga~ de

racÜosendrto. ·

" ,')> Ho, , jes, « Joh.ano Nardo .ekkrüs subite, , l> anij\\S.

radioaparl;lton,' ' bon:iln, ~ooeinan;·· mi a~t.os !«'.'
.
· Tri leterojn li )iine' elektis por . ilin ,unuav¡óe _:r~
pondi. »Ciuj' bonaf :aferoj eStas 'trió,« ' Ii· mutmuris
g,¡¡je. ,U nu;. estis.• de ·lcvardekduj.ara .vid'vi:no~ .:;:Jó:u .:lau ·la
kíln~nditaf foto' §ajnis sinf~tia kaj. bb.Dk~.á. ·La dwm
skribis kvardeksesjara virino . »senkulpe . ekse<;lzinik- .
inta << k un" áekkvinjata filino,. kiu »certe neniel · tenos
Ulnan inrerril;¡tiAon« la~ la ,, ~serto d~r la . skribintl!no.
'Kaj· la tria ' lehlro:: tre . malloriga dev-enis' de · kvindek· .
jara . vidv:ino; kial li gin, ,,elektis, 1i mero n~ .sciis ~us_te.
argumenti. l}i .ne estis 'iluMiita: per, :ilklomp.ana ·fot.ODildo,
estis ~kscese VO!tmii'Jiica .,koro~ .al alia} }aj '4fidik;is
~nsta'taií .adreso nur postejon 1mn la noto »postrestante «.. Eble. gus~ tiu . iom,, misJera,j &
.inK!asa ~aniero a).~
lOgis lin; lE!Me, au ec pli versajne· ·- li tion ióm hooreme konfesis al si - estis 'Il!1'r la, nomo, la: su}jskribo,
' kiu ÚÍlpreSis lían st~Úan n:i'líljunulkoron~ »Mela Botisto«
g-~ tekstis 1 ,-;-- --.,..· - ,
,:
" · •.• ,
·
, . "'·
., .
.Tam d:ek l{var' tagojn posre la slá'ta pensiulo Jóhan.o ·. Nardo e'dzi~~§ kun . la kvmdrek11nujara vid.vino
M(l ~a, 'Bdti r!O.
.
'
:
~..
T~u tago <~:~stis ,unu"el Ja, plej f<elicaj "'~ lia , vivo. ,, .
Do tanien 'ankoraií ... Estis 'kiel ,en amwe-dol& .romano. Car· la. vidv.ino Mela Botisto -estis neuiu ~lia ol .
lía neníam for~sitéiama junUlámátinÓ Mela Kortano.
· ..Tuj- post la l,O,ksa festrqang9, Jóún . partapreriis
ciuj amikój de- Joh:ino, la najb:arino, kiu. tiom longe ..
prizQrgis liajn logejon kaj v>estaj~jn, ,kun sia :·familio ,
kaj- · pluraj pa'nenooj , J¡:aj_ gekoriatoj de Mela, · la nov.~oodZ,¡L paro startis '"al .tilallongá edzi~voja~o. ~j ili
p.astg~ he!egajn ·sep tagojn en montara vila~o ce· fratO
de Johano, kin , tie oestis .mol)'fgvidisi:Q
,.,
·.
"'.kaj Auist~ . .
<

íctom :ili havls por :dirt unu aila a1ia re-·1Caj• reY'
ioje. , Kaj ciam d-enove la alía persono inte11esite aus · ·
kultis, ~m la alía r.¡¡:1rontis 'ioo j13.m ,trifoje -rakontitan
el siaj l::islaj 1ridekun'u jaroj. La vivo: kielli mil- ka)
milfoje pentis sian tiaman malpaciencon, obstinan
stultan agadon; kiel li neniam povis forgesi sin, sian
unuan .a matinon, l<iel li suferis .pro sopirdoloroj· kaj
n~iam poVis vere . ami alian virinQil ; kaj kiel li pens~
pn si . estigint.e ~en siUlo , kiel li tuj r.ememori~ sin kaj
m~lklare ekespens kortreme legant.e s1an leteron kun la
. S'ubskribp Mela llotisto. $aj la Wxino rakontis, k:el si
lmilfoje malhenis SÍ8.lll stultan prudeoon kaj . la edukon
de la gepatroj·, . :1.4uj igis sin oferi sian yiv;feliüvn al
~alnovmoda konoépto. prí, 'virinaj honoro kaj virgeco.
'' Kiom. mi ploris, « si diris interalie, »kaj esperatendis signon de vi, kiel mi pretis jam ~oje rekuri al vi, se
vi donus nur plrej e tan signon pr1 pard.onemo ·kaj repac~emb, kiom mi suferis vidante viu· iribrak' en brako
Jmn ~ia virino ! Mi ·n e ka j ne povis kl~d~, ke cio beia:
kaj feliciga inter ni por ciam firiigis. « Kaj si pri.sktíbis, kiel si fuie, post jaroj, ma1espel'e cedis al la
trudaj edzinigproponej de gastej~tra filo. · Si pentrÍSi,
dum Joh~o a.as~ltadis kortusit.e, siaú tur~en~:e,J.ena!l
edzeoon bJí tí\1 vtro, terura drink.emulo, kiu msulbs
kaj bátis sin kB.j finfine ruiriigis sin lrorpe kaj negooé,
~is li · antaü du j:aroj mortis 'lasante sin en m.izero. Si
ha.va~ tri. filinoj:n kaj unu filon, lciuj neniel zorgas
pn §l.
· , .,
.
·.
Sed nuiJ'), ekde nun .-:--- ili, Johano kaj· Mela, ciru:n
denove konkludis unuanime . - cío reesti,~os bona, tiel
hona. kiel ili ne povis sonki tion. Malfrue, sed tamen
ordi~os tiel, kiel ili maljunuloj apenaü rajtis deziri.
Kaj ili tute ne kondutis kaj impresis kiel maljunuloj,
pli ~uste kiel jun:a, ec petolema juna amparo. - Apooaü unu jaron poste. MaU;rue en la mateno
Johano Nardo vekigis et bonfara dormo. Estis
la
dua fojo; unuafoje ·antau du horoj la kolere iúsulta
tVOOO de lia kara edzino .siris lin ella kal'eS;aj br.akoj ·~
Morfeo.
.
. .
.
Mela tiam mal~ntile postulis, ke li fine jam el
litigu, por .. ke . §l povu roordigi liton kaj eambron.
Estas skandalo, --;:- . si emfazis - ke si devas suferi
tiom pro lia ookfuora for~sro de !J.ejme, Ves~re li
venas ~ hejmen malfrue kaj gen.as Ai~J!l dor.mon, m.
malmultan vere 'b!onan dórmon, ki~ - ~i povas g'Ul
guste nur en la vesperaj horoj, ~ dum §i mat.ene . Iru....
sadas . maldorma preskaü depqst · noktmezo: Kaj matene poste ·li volas malililigentadi' en la lito, tiel .ke ·si ne ·
povas o'rde komenci Si.an ·' niastruman labbron kaj
deVIOs revarmigi }jan roatemnangajon, kio ·· cetere koo- ,
~s hej:tmaterialon .. Si mkorau fo~k.uros, se, tio ~e estIgos .alia. - Ce kio Johano kontrauvole ekpen81s: ho,
se si tion jaro fa::rus! _::· Si nun Íoriros por a&lti nut:- ·
· rajojn ~ , M~a finis siau lamen ton _:_ ·kaj ve al . li,"'$e ~·
li anlrorau n'C estos ekste:r la lito, kiam revenos. Tiam •
Johano 1-eturnigis al !amuro' k'aj refermis .si.ajn an·.
koraú dorm,opezajn .oku1ojn.
.
·Veki~irite' nun duafoje li r\g.a:rdiS la horlo~: Du, ona post la naua. H.o, - likpensis - ~ru:momente Mela ···
· ~ptov.a.s reveni! Si ec jam dil\t!l,s esti 6 ti~ se gi ne ,estus
. · tia kla_Ge:mulino·; ce~ ~i ree Mrikontis plurajn ·amilón-.
' alx>jn sur la foioojo, 'k'un kiu.j "gi per maldislereta ~ango
,tr,alav;as )a suhv.estajon de kOilíatoj kaj ae sia "prop'ta
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Estas naiíze ! Nu, Ji iam. alia imagj.s, la ed.~.eoon .
. Ka} M~la, '~tiu ~~la· de liaj ' mil dolOO-Amára,j revpj '
mon.trigis rera Ksantipo! . 'Bablaú ~t · la
'Si ·
.eksvingis ·la sooptn:m, starigis pedantan
ririon
kaj·
se.. e;.,
.
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soneto/ de J.. M~ lfer edJ.a
Trebbia
.

.

Maten' de tag' sinistra bwnldgis montlwlorojn:
Tendflr' veki§as. Sube rivera muge sinlws,·
la slcadro dé niovlertaj Numidoj tie trinkils.
T<un klara vok' sonoras cie bukcinatoroj.
Car malgraú Scipiono, fal aj augur-esploroj,
h:vankam inun.dis Trebbia lroj vent' pluilnubojn.
Sem.pronius lwnsulo , ki'un · gloram.o svingas,
ordonis fasl•ojri. levi l<aj m.arsi al liktoroj.

vring~s,

Pentran.te nigran cielon per brulo ruge kupra;
óe l' fwrizont' bru ladis la vilagar' lnsúbra;
aildigis malprolrsime mugado eléfcinta.
Kaj tie, sub ia ponto, a.poge ce l' arkado,
(mpense, · Hanibalo aiískultis, Ú·ium.fanta,
kiel plandbruas surde legioj en marsado.

Post

Kann~l

Uíw lwn.sulo mortis; la' dua al Literno ·
aií Ve.nu.zio jf rlgis. ·Aiífido t-Nmstumultis
tro plena de kadavroj.. Al- Kapitol' ins.ultis ,
fulm.bato; bronzo j svitas kaj m.o.r/Ul'S nubo-sterno.
La Granda Pontifiko, post lXZ'lla lektisterno,
sibilan .or.akolon dufoje jam .kensu..ltis; ·
avo, vidvin' lfaj orfo !améntc plorsingultis .
en Rom' ju.n.ebra, kiun plenigis t'im-konsterno.

Vespe.r.e ,l' (!kveduktojn siegis svarrn' sénorda,
sklauo, viri~: i,'r¡fa,no kl,lj kild,ukulo olda,
..
kaj cío, kion vomas S¡,bur' kaj dom' de ppno,
~

-~

'
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, .

angore, ·ke . sur monto Sabina, ruge bruZa,
aperos en sangbrilo dr: la ok11l' .de l' suno
la duonblinila Est;o sur e!ej1,1nt' Getula.

- de ·L. N. Ne"WVell . ROB~:ttTO (kvazaii li dirus wn revolucian ): André
konservi p<;>r _la pensaadó; por ia kreado de l' belo sian
Gide estas"bona aiítoro.
energion. Gis tío, mi konsent<!.s: sed la plimulto, la
, JOHANO (ridetas),: Jes?
vasta ' plimulto de la aristokrataro kaj burgaro ncnion
ROBERTO: Lia Monfalsistoj
en gi kio ne estas?
produktis , car . nur malrnultegaj homoj 'ha vas ti un · enerLa kompreno, la profundo .. . mi scias, kiu estas Passavant..
gion . Nure, gi devas esti relative pli potenca ce .la manJOHANO: Kiu?
lahoristo , car li devas pli multe elspezi . . • Gide h11.1•as
ROBERTO: Gide mem, komprenehle.
gra.ndiozan energion , kun du elfluejoj: cefe la emocio,
JOHANO: Je,.e~es ..
kaj. due , la intelekto. Huxley havas egalan energion, kun
ROBERTO: Kiujn el liaj verkoj vi jam legis?
preskai:í nur -unu elfluejo: la intelekto.
JüHANO: Nu, Monfalsistoj, Se ne morto.s la grenero,
ROBEHTO: Estu , kiel estas. Almenaií vi devas konMallarga la pordo,· LernR-jo por edzinoj, Osear Wilde ...
fesi, k-e Gide havas, laü via teorio, grandiozan energión ...
ROBIDRTO: Li konstante ekspozas sin - konsideru
Kurioza horno. Vi iám penetre ·rimarkis, ke li est<!.S stranga
riur Eduardon kaj Passavant en Monfalsistoj, konsideru
sintezo de la .skeptiko kaj la sentimentalo: ke li vidas
Se M mortos la grenero. Kredeble neniu moderna aiítoro,
tre klare , kaj 'konkludas el la ohservajo ion sentimentalan.
ne ec Proust mem, pli mal:kase ekspozis sin. Kiom, via'Sed kio estas la sentirnentalo? Cu li estas sentimantala,
opinie, li montras el si .en siaj verkoj?
·
se liaj konkludoj valida.s por li?
JOHANO: Kio estas vera por li, ne estas ciam vera
JOHANO: Nu ... nu.,. eble duonon, eble trionon
por aliaj . .Do , por ci tiuj gi estas sentimantala. La senti- neeble taksi.
.
ROBERTO: Do, vi konsentas. Mi jam sentas de
meñtalo dependas tute de personeco; kiel, cetere, cio alia.
longe , ke ci tiuj sinekspozuloj. ci tiuj malkasemuloj, tre
ROBERTO: Jen vi havas - la personeco, la sola
eble rez.ervas al si grandajn regionojn de ~ia karakterO',
i!'lteresa jo de la mondo. Tio min okupas ciutage ciam, pli
<".'l.h kaj min malesperigas. Kicl montri la senfinan inter'
' pli interesajn al tiuj elmontritaj.
JOHANO: Vere. En alía mondo, pripensu Hohlov
pJektadon, auancan 5angetadon, suhtilegan kolorojn de la
au Baghy.· En siaj poemoj ili parolis m~kaS.e; sed pri ili
huf)'loroj! Vi, kiu estas mondulo, p.raktika, skeptlka, iam
kion ni scias? Estas kvazaií .Órii studus g;vicJlibron pri
vi mokis min, ke mi naive miras pri la· mirindeco de la
vilageto, kiam · oni· vol as trovi sian vojon tra Eüropo. Ili
vivo, . pri gia neelcerpebla strango. Nu, mi .konfesas, ke
estas tiom' vaslaj , 'ke ni, rtialpli grandaj, ne povus enteni
i:hi havas en mi naivon, kiun vi aajne sukcesis elradiki Ce.
ilian va.stecon - ec se ili povus elmontti gin.
vi. Vi verkas poezion , sed estas· ce mi pli multe da poezio·;
mi povas grandokule rigardi la universon , miregante.
ROBERTO : Ciam estas tiel ce geniuloj , - ~a honJOHANO: Sajnas al mi , kEda poezlo pli ofte rigarsanculoj, tio estas. La genio konsistas el iom da talento,
kaj granda kvanto da bonsanco - la okazo sin montri,
das la ekste.ran universon, anstataií la personojn. Mi ciam
sin evoluigi.
niiris, ke vi ne verkas poezion; eble mi povas nun .komp•
JOHANO: Mi konas tiun teorion vian. Sed por .n ú
éni: vi rigardas ciam la personecojn ' kaj el ti u temo
genio estas ia energio kunmetita el klara cerho. Kio dis~
malpli ofte kreas poemojn. Eble, eble .. , Sed ní kontingas, ekzemple, min de Aldous. Huxley aü Italo Svevo?
sentjs jam -antaiíl{)nge pri la superega intereso de la perMía cerno €Stas sufice klara; mi povas aprezi ilian laboron ,
·Sóneco~ JeQ la .peniko de l' arto.
. mi povás kompreni iliajn celojn; ec, kelkfoje, mi antaiíROBERTO: Miaj amikoj ; multinj el ili, mokis kaj
trovas iliaju eltmvajojn - kaj kelkfoje ili sajne ne
ridis pri mi, kiam mi diris, ke mi ciam · preferas artekonscias miajn. Ili estas geniuloj_; mi ·ne estas -'-- kaj la
faritan floron , ol naturan.
diferenco : ili havas en si ian teruran, trankvile oolantan
JOHANO: La Naiuro estas natura, ne ártefarita en~gion, kiun ni nomas, kiain gi aperas,' gepio.
jen la plej damna akuzo kiun oni povas fari kontraií Ai.
ROBERTO: .. Ne, ankaü nr esttis geniuloj - se nur
T-To natura ... ··La · belo, la plej alta belo, dependas de
ni, havu.s 1~, okazon. Ni m~nla_OOras, ma,nkas al ni ;te-ropo;
ordigo; de "ia ordigo ·kiu havas por .ni ián pro fundan, ne
ni ne naskigis en la gusta medio. Kial Ja laborista klaso
klare 'komprénalan signifon. Kap1para aii monta pej'Zago
.prpduktis, ,rel~tive,. malmultajn. geniulojn.? Mankis okazo.
estas bela; sed gi estas senfine pli bela, kiam genia pentr_.
' JOJlANO: L~ arist~;>krato ,ne elspezas s:ianc enei:gion
, isto estas stampintií sur ~in sian Jcatakteron , dcii,~inta ~~
pri qumlahoro, pr.i ciferoj >en ko1¡1tlihroj; Z'li _do povás
· giaj formoj kaj koloroj ·pli subtilan , pli raván harÍnonion.

.

L.a viro aiískuliis tiel emocüte kaj· atente, k,e, Ji

tute n-6 · aiídis la envl)oon de la edzino.
. »Kio? ankoraií en la lito?.« Mela ekkiiis kun ekstreme . alta voeo kolereE.Ona . ..)) Cu vi nun tuj· elliti~os, vi
~boi:rta maldiligentulo? « '
l • ·. '
,, Johano ·xapide eltmovigis'otÜlm kaj eksaltis · junule
~l)a lito murmurante .en trank'viliga tono ; >1 Jes, jam,
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, Nuu rapjde vestigu! mí;. havas nr~an komision
po~ vi: 'Dume mi tev.ann!gos ~an kafon !«

· t• ;t;;

Kun %ltiuJ ·vo'[t~j ~i iris '_'fm la KU:i.reP,t :ankO~a~
grumlil.ante, duro . Johano N!!rdo, vestanre . sm/ '"rpeditts
melankólie pri du · strangaj demandoj : Kiel l:)ela itDa,¡-. ·
g~le ~tu:s . la ,vivo de frañla, -sen-de~da pen.~iulo kaj
kial ookomprénebla f.atalo'~ tiel arang-~, ke finf.ine
~r4ií J.ileníu;rfit~ lía maln6va ainsopirQ?
.
""
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KAREL CAPE·K -

» ÜÍ~ tni prip~nsis «, d~s post? sinjóro Han~¡
»kial m.alJustajo AaJnas al m est1 pli malbon.a ol kia

.

el. la kuirejo por vidi la venánton, viSis la manojn per
sia antaiítriko kaj en~ovis ·sin en la butikon. »1fion .· vi
dezíras? « cliris Si nefideme; la aüetanto sentís, ke li .
estas taksata .kiel entrudtt.IÓ, kaj·, li . Mopo4is kiel · ~ble
pkJ rapide m.alaperi. Gi aspektis, kiel se yi levetas
§tonegon, kaj·' jen en la malseketa ka.vajo· kuras tien
kaj :ooen izola ka j timigita sk.ar.a'bto; vi do reé metas la
~tonegon · ~ialoken , p.or ke la aboména skarabo trank-

ajn alía malbono, kiun om povas ·¡;perti. Se ni ekremr- .
. ple vidus, ke unusola. homo estis senkulpe kondam.nitá ·
al ar~sto, ~i indignigas kaj eagrenas nin plie, ol se ·
miloJ da homoj vivas en .m.iz;ero kaj do1oro. Mi vidis
tián miooron, ke cia aresto kompare kun ~i 'estas vera
blonstato; kaj tamen la plej malbona mizero ne ofendas
viligu.
.
·
· . · ,
··
· · l
nin tiom, kiom maljustajo. Mi 'opinias, k-e en ni (Jnestas
· Aiídinte do la nová.jon, mi kuris tien, , ver6ajne
ia justecajnsti.nkto; kaj ke -kulpo .kaj senkúlpeco, juro
pro tute triviala scivolemo. Antau 'la imtiketo de sinkaj justo estas same elementaj, teruraj kaj profundaj,
jorino Turková svarmis homoj kvazaií .a1Jieloj · apud
sentoj kiel· amo kaj malsato.
enflugejo; sed la loka policano enlasis,.min,.. &,r li 8ati;s _
»Konsidevu jenan aferon :. Mi militservis · kva11••
jarojn kiel multaj el vi; ni ne rak-ontos al ni reciproke,
enflugejo; sed la lo ka pblicano enlasis rnin, ear li Satis .
min kiel klerulon. La sonorito ektintis eñ: la silenton '
kion ni tie vidis, sed tion . vi povas atesti, ke niasonoro tiumomente pooskaU. 'froste ) tvemigi.s ;, mi .
speculo alkutimi~is tie al diversajoj : ,ekzemple al 'kad!pensis, ke · nun. ~i estas nekonvena. Sur sojlo de la
avroj. Mi vidis centójn kaj centójn • da mortaj junaj
hpmoj, kaj kelkafoje tre ace mortaj, tion kredu; kaj
kuirejo ku~is si:njoríno Tur.ková, la viza~o:ó, altere, kaj·
suiJ sia kapo vidi~is preskaií nigra sariglagek>; sur la
mi konfesas, ke ili jam estis por mi tiel indiferentaj
nuko la blankaj haroj estis sange kaj dubenigre km~
kicl malnov.aj Cifonoj, se ili riur ne f~doris. Mi iliradis al mi sole: homo, se ci el la b:rutaca tumulto eÜI'Oil'·
gluitaj. Kaj . tiufoje m1 suhi!e eksentis, kion dum la
fuilitservo 1Dl ne estis 'ekkoninta: téruron. ' pro mortá
viva kaj sendifekta, nenio plu ·en la vivo kapablos dn ·
homo.
·
·
kortuSi.
..,
· » Gi estas,l strang,a,. la rili.lif¡()n mi preskaií · j:á:m
. »Proksimume duoñjaron post. 'la milito . mi esiis
forgesis; arikaií la homaro ,:iom post iom forgesas gin,
en mia hejmo, en Slatina; f<>je maten-e iu frapas mia,n
kaj- e'bile tial devos iam r-efoje ekazi nova milito. Soo
fenestro:n kaj vokas: sínjoro H4lák, venú, ·' rigard~
!a murditan malj·uimlinon , lúu .en tute pcir n'enio taiígis,
sinjorino Turková estas murdita! - Sciu, ke sinjorino
La, malgrandan 'butikisti.OO.n, kiú ec il'Ustri:tan po§tkartón
Turková posedis malgrandetan p!iper- kaj f.adenven:dejon; neniam oni atimtis pri Si, nur de temp' al tempo
ne k.apa'l:tlis guste ven di, ,tiun .' mi fo.rg~sos neniarn.
Murdito estas io alía ol mortulo; lin cirkaiías ia terura
iu venis ' -en la h'utiketon por aéeti fadenbohenon aií
' mistero. · Kredu, mi ne kompreni.S, kial estis m:urdita
kristn:askan bildok.arton. ·El la butiko direktís · viu·a
~uste sinjorino Turková1 tia ordinara "ka} griza•persono,
pordo al ia eta k:uirejo, kie Si kuti,mis dorm.i; sur 1~ .
p.r:i kiu neniu ,iam atentis; )riel estas eble, , ke Si tie .ci ·
pordo pendis kurtenetoj·, kaj se en la bfutiko ektinti:s
. sonorilo, sinjor:ino Turlrová rigardis tra h kurtenetoj
tiel pa~se kusas kaj k-é super Si sin klinas ~enqarmo

ek-

ROBERTO: Ha, jen la »signifa formo « de Clive BelJ.r,
. JOHANO : .Jes; ne interrompu. Nu .. : Jes, uiaj emQ¡-,
cioj, precipe la · pli plutuaj el ili, .estas efemeraj; ili velkas kaj malaperas, antaií ol ni komprenas :ilin, p.reskaií
antaü ol ni perceptas ilin. Sed l¡¡. poeto kaptas ilin .en sia
reto~ muldas ilin, bj por la un~a fojo donas al ili a~;an
ton kaj signifon; tiam , tiam, ili farita.s al ni belajoj, klarhelaj,cperlamotaj, el araneajo kaj lunlumo fahrikitaj. Ili
estas' tiam pli kapablaj, doni al ni felicon kaj estetikan
~ojon, ol estas la kruda, miksita, neanalizita emocio mem.
La horno. faris la emoCion artefarita, tio estas, li stampis
sur ~.in la personecon dtv helenergiá: indiv.iduo - kaj · r1i
per~ptas la belon nur, tra la: prismo d~ la personecó; pli ..
~1:1ste, tiu persona prismo estas la belo· mem. · .
.,
,
. ROBERTO~ Lll. univérsó~ personeco. Sed pli interesas
min la interefikado de karaktero sur karakteron. Ni ~·angas "
ciu si~n kar,akteron, de tago al tagQ, de· boro al horo; niaj
humoroj_ estas -eterne fluantaj kaj refluantaj maroj , Ni~j
amikoj efikas ee ni, havas -konstantan infl~on; .sed ¡>li
grandan influon havas niaj 'mala.rriikoj. Tl'(l prave diris
Osear Wilde, kaj il~ alía antaü ól li, ke ni.. devas tre •zorge
elekti niajn malaroikojn. Vi iam ~stis roia; malamiko, k~j
mi via; · indaj, fid.indaj malamikoj .. Vian evoluon -1!1. tiil,
kio vi nurí' éstas, vi auldas ál mi; aliflarike, mi ' ne povus
fari~i, kia mi ·estas, sen via pikado, kon~raiíado~ sen vía ·
iam.a malamik~C\). Pel'Soneco ce perSone.co; gradá,.. apenaü .
rimadcita interfluado konstanta. Kiom ni Auldas ál ~i! S~
ni :· ne· plu estas malamlkoj, .kaj ~koraií ne' estas ~ikoj;
vi Alosas v.in Jirwe en via,fera turo, vi limas la alproksim.

'

·-

.

iton de aliaj. Tiel vi ev.it~~ doloron, séd an~aü vi ma:l.tráfas·'
felicon ; vi i;~m hedaüros. ,, .
JOHANO : Jam nun mi hedaiíras.

d, ne tlsUS' cirkauglwta . ~f CÍ~ propra sango kiel porko

Hala Jt.cmteto .

~ kotó'? Cu ci ne kriis aFciaj solootoj;, ke ili pl~

- G.ustav FrlldJ.ng ,

Printempo . ... N un birdoj kantas pri nov',
.l' e~tperor¡ reveloos jubiloj;
Mi ree en pordo - ho, milda olov' .
sed plor-e malklaras pupiloj.
N un mo.ndo ekfloras, . nun Avebas somer'
kampoj kiel verda lum-ondo.
#o, oela w mondo, ·mia la ter',
kaj ' mi/ estas filo' de l' mondo.

~ur

Kaj roze briws la 1wb' de l' ma-teri' ,
kaj nqktaj nebuloj sin levas.
La mondo nun junas pro nova ben' singulti pro ploro mi devas.
Car
tro
.tro
tro

venas tagi(j¿ tro klare al mi,
freMs pro roso petalo, ·
b.ele ~i briW.S, blindiga radi':
jus mi en ombra mortvalo.

Ella sveda:

Mag~

Carlsson

k'aj- k-e ' -eksrere sin prempu§as tiom da homojí, por
ekvidi almenaií peoeton de sinjorino TurkOv~. Por tiel
<fu.:i, la _.p1alfdica virino n-eniarn estis ol:Yje'Kto dle tiel
ega int-ereso kiel nun, kiam. si kuSis antaií ni, 1avizagon
en nigra' sango. 'Sajnis, k'e s1 subíte akiris str.angan kaj
timigan ~ignifon. Neniam antaue mi rimarkis; kiel si
. estas vesñta · kaj· kiet · _a1 · fakte aspektas; sed nun ·kvazaií
mi ' rigardus sin tra' len:só ege káj- níonstre pligrandiganta . . Sur im:u . piedo si. ha vis, feltan pantoflon; la
alía . . pantoflo . ~esoVigis kaj videbla estis s.t rumpo
sui>kalkane flik'ita - mi vidis .ciun .stebleron, kaj· gi
sajnis al .mi esti iel terura, kiel se ec la mizera .strumpo estos "mrirdita. Unu mano !ajne engratis la ungojn
en lá plankon; gi aspektis tiel malgrasa k!aj· senpova
. }{iel IYirda pí-edeto ¡ sed' plej téruca estis la · mhlgrand'a
griza harligajo sur la nuko die la murdita. \'Írino, car
gi estis tiel wrgem{l pleldita kaj '11r.iletis inter la strioj
de sanga koogulajo · ·kiel · ma1nova stano. Mia impreso
estis, l<e n-eniam, io min afliktis plí multe ol1iu maléur
lita harligeto vii:ina. Unu 'sangostrio seklgis ~ru:tau
Ja .orelo; s(lper gi , IJrilis arg-enta . or·elringo kun blua
·~eto. .Mi ne povis min plu regí; miaj kruroj tremís.
·
· Jésuo Kristo, diris mi.
»La gendarmO; Jciu en la k·pÍ.t1BjO sercis ion surtere, sin 11ektis:ú! kaj rigardis min; li esti§ pa:l.a, k\razaií,
~
·
sVénónta.
·
~ Horno~ balbutis mi, cu: v1 militservis?
. )) J~. :rauke respondis la gendarm.o. Sed .· tio ci
_:__: · tío ci . estas ió alia. Rigardü, rud!iris li sulñte. k'a ji
montre gestis . al la kurtenetoj sur la potdP; ili eSti&
Cifitaj' kaj m~ulitl!.j; e\'Ídent-e la_mui~to per''ili mis
~jri .manojp. San~ta Dio, elspiris mi; mí ~ scias,
kie estis tiei· netole.reble terura '.\!-- en la imág'o pr!
~j gluecaj , de sango, ·a u ·eu tio, ke ee la k:urtenoj:,
· la tiel ynraJ lillrtenetoj farigiS , viktimo de ·krifuo · Mi :done seias~ sed en tíu·. monrente en lá" küirejo~k
pepis,,lan~rio kaj k()i00Jlci$;longan tril,bnton. Aiískultu,
~. tion mí ne eltenís plu, pro teruro nri forkuris el la ,
tJutilro - senduJ:le mi ' estís pli pala ~ ol'Ia goo4aruío..
,
· --»PQste mi ~idis en, niá korto - sur tiiÍion
. o de gaib. veturi]O k.a:j klopodis .al<;entrigi la ~nsojn. Ci idiok\
·paroñS mi al IDl mem, ci timeguro, gi estaS ~ ordir, nara muiido! Cu ci do ailko.(aií. ne 1\'idís sangon? :cu

,

r1pide fosu k-avon. por Ó(}nt · tridek kadavroj? Gent
tridek kad.avroj, unu apud la alía, tio estas jam rimarkinda viro, ec se oni ordigas ilin kie1 sindojln. - Lautlonge, de . tiu vioo c1 prom~s, fu~s ci_gatmojn k;¡.j .
aJ.hlekis Ja sol dataron : do rap1du, rap1du, ,p or ke tio ci
tnalaperu jaml Ou ci ;ne viilis tiom da 'mortuloj, tiom
da mortuloj:.
.
.,. Jes, jen ja la solvo, diris mi al íni, mi vidis tiom
da mortuloj, sed ne vidis UIIu solan Mortu1on; m1 ne
genufléksís apnd li por ·rigardi lian viza~on kaj· tu§i
lían vangon l<aj· tusi liajn harojn. Mortulo estas _terure
silenta; ci devas esti sola kun li ..~ . kaj ec ne spiri .. ~
por kompreni lin. Ciu unuopa el la cent trldek penus
di¡;i al c1: Sinjor' leiítenalito, oru mortfgis min; rigardu riliajn manojn, ili estas ja manoj ~e hO'IDOl - · Sed
ni ciuj- fortumis nin de la mortuloj; kia~ ni devia
iari militon, m ne povis aiískulti mortigirojn . .Pro Dio,
estQS ja neoese, ke Cirkaií ~iu mortigito svarmu "homoj
kie1 abeloj apud la enflugejo - Viroj, virinoj kaj
mianoJ - por · ke ih timtremante vid u almenau peceton de Ji: alm6Daií la piedon en la suaüo '8.u ]a makhltitaj.n .. harojn. -- Tíam g1 eble ne devus okazi; tiam
gi ¡léc ne povus okazi.
· »f\.aj mi enterigis mian p.a njon; ~i aspeklis tiom
solml-e tiom kontente '" kaj digne en la liel:a ee.tko.
Stvanga si estis, sed ne terura. Sed tío ci, tio oi cstaiSI
io ;alia ol morto; mur-dito ne estas. morta ; 'mm<di to
akuzas, · kvazaií lí kriegus pro ekstrem1a ka j netolCI ebla
do1oro; Ni tion scÍias, mi kaj· la gendarmo; ni scias,, ke
tra la butiketo vagis fantomo. Kaj mia menso lumi~is .
Mi n-e scias; eMe ni ne havas animo:n; sed enestas en
ni senmorta:joj, ekz-empl-e instinkto ,pri j usteco. Mi estas
nen}?m ,rli bona ol kiu ajn alia v~ro; sed en mi ekzisl:~
as to, kw apartenas ne so1e al mr - Gerta supozo pn
ia severa kaj~ grandiom ordo. Mi scias, ke tni tion diras
neg.uste; sed en tiu momento mi sciis; .kio ·estas kr.ilnuY
kaj· kio estas ofendo de Dio. Seiu k:aj komprenu :
imurdita horno estas · kvazaií ID~alhonorita kaj detruita
templo. «

*

·,> Nu <, , ekparolis sinjoro DoheS, llkaj ou oni .kaptis 'la mm:dintoñ de tiu virinaüo?«
. '».fes << , daiírigis .sinjoro Hanák. ;;Kaj mí mcm
vidis 'lin, kiaxn du tag.ojn poste tendarmoj' ko.ndukJ.s
lin >el la h'utiketo, kie iü esti:s lin tield'i:re ekzameninW:J
sur Ja loko de l' ago. Mí vidis Jin ebie nur dum kvin
scluindoú sed ree kvazaií' sub' monstl~e pligr.imdiganta
J.enro. Li ~stis jnna ,knabego, liaj manoj estis kálíenitaj',
kaj tiel strange li .r~J?idils, ke la t(IDd~u·moj apenaií
']l9V'is eg:aJmaigi kun ·h. 'Lía nazo gvjt~, ' kaj· la larg•~
lmaUermitaj- okuloj tiom timeme palpebtmnis. -~~ EstL~
vid<éble, ke It estas' terure S(mkur.aga, kiel kur1iklo dum
vivsekcado. Lían
mi neniam f<>~,geros. Post tiu
I\&fkoo.to mí sentís eagrenon .k'9 naiízon. Nnn oni lin j~~ pe.nsi~ mi, 'kaf post ~l~ónataj fo:~alajoj on.i
· k<mdanlrios lin ál morto.. Lasífine m1 'konscu , ke fakte
mi lin bw.a:uras' kaj ke nrt el': preskJílU: kvietigrís, se li.
.~uk~s. ,"-si~.. je~ fo1"§8-vi. N~ opihi;u, k-e lía viwgo estis .<.
Súrlpatiit, ·vetdire ja, tute ma1e; sed mi v.idis lin de · tro
pro:ksiiile - mi 'VÍdis, kiel kotpremate lí palpcl)runws
- Mil diahloj , mi ne e.,stas tró~témulo, sed de .tiel .
p:tiOksime, li ne estis tn:l:lrdinto, 1i · sim.ple ~ tis , hOinO.
"' A:lískultÍl, . níi .:mem . ne' 'lropip:rimas iion :.. mi ne cias,
biD mi fa~s, se ñ:n esti:is ·lia jrtganto j sea p<>l't cío
. Ci mi sentís ruin tiel~ajá, ki.tel se·mi't.l)eni bezonus
saY()Il. « •
&..- ·
•
El la óeha : M;,'lol Luliás . .

niienon

HORACO S~RCER REzlGWA5
-

.GEOBGO VEBDA

En teda ·j>luva vespero ·· autuna, kiam la horno plej
volonte kabs sin for de la mondo kaj sola en sia cambro
restas kun siaj pensoj kaj f ilozofia meditado, a:iíd:i·gis
subite sur la pordo de mia »alte situanta« logejo (sur la
kvara etago) nerveca frapado. Kiun Dio · venigas en tiu
diabl¡¡. vetero? mi ekpensis, kaj malferminte la pord n,
mi .konsterni~is: antatí . mi statis Horaco Sercer; gisoste
.•malseka de l' pl-uvo. De lia _vesto fluís torentoj, . kaj lía
vizago havis dolóran , kompatíndan mienon. Enirinte en
la carnbron, li devis demeti ne nur la ma:I!telon ' kaj
ja:keton, sed ankaü siajn suojn. . . Nur kia.r,n Ji esti$ vestinta mian varman cambrojak,on kaj molajn pantoflojn,
li iom post iom kvietigis. Mi regalis al li teon kaj »kio
do okazis, ·Seroer? « mi demandis.
Seroer glotis kelkajn gutojn da teo , smacis . per la
lipoj, kaj .sileutis. .
·
- Ver~ajne estas io tre grava; kio . venigis vin, se vi
ne hezitis eliri el logejo en tiu senkompata pluvego, mi · dir-is, dezirante .el lia mieno diveni la respondon. ,,.
. - La afero estas kaj grava kaj malgrava, depe~as
ja por kiu. Almenaü .por mi gi estas abomena, ciukaze.
Tio~ mi ne povas plu toleri. Mi rezignas! Cu vi audas:
mi rezignas I
.
- Sed ,pri kio vi rezignas, · Sercer.? Guste nuu, . en
tiu-ci-mal~nita vespero , ,;vi volas rezigni?! Pri kio? ,
,
Horaco Seroor komencis nervoze frapi per la fingro j
sur la tablo. Li sulkigis la frunton kvazaü li meditus ·
pri io · ege grava, kaj post momento li diris: .
- Pri tJEA., aií pli vere . pri gia komitato. Mi venís
por diri al vi, ke nli rezignas. Mi ne konsentas esti .lf~ la
komitato de · UEA, mi ne· perm-esos taiízi mían nomon
kun tiuj de la erüinentuloj: Por,:nenia pt:ezo mi .konsentos,
cu ·vi aüdas : por nenia: prezo I
n ·
Li haltis por kapti aeron. Li malfacile spiris, ""kaj
~macis per la lipoj. Li den ove glotis kelkajn · gutojn • da
teo, kaj dallrigis:
- Tiu .ci aferáco rabas mían trankvilecon. Tage gi
ne lasas mi:a lahori kaj mangi, - kaj' nokte mi ne povas
dormi. Persekutas min teruraj; inkubaj songoj. Lastan
nokton mi vidis , ion kosmaran: mi songis, ke oni min
•lektis -en la komitaton ' de UEA. Mi venas en g.ian oficejon.. Trioent personoj sidas tje super dikegaj libroj, k un
kalkuliloj en la ma.t~.oj kaj kalkulas, . 'kalkulas sen.uese..
Kion vi do kalkulas tiel absorbite? mi demandas. »-Maukas al ni nur kelkcento gis la dekmilo « - kla;rigas al .mi
la .direktoro. »Mi ne komprenas - mi diras ·~ kion
' signifas ti u ·mistera manko ' de kelkcent gis dekmil -éu·
temas pri frankoj? «
. ·
.
·
- Ne pri frankoj tema - diras la direktoro -:- temas
pri membroj. Ni ,ne povas 'atingi la dekmilon; ciain kelkcent mankas.
-'- Cu do pro tio · valoras fari tian .bruon? - mi
plue d'emandas - ni ..nur ne nialesperu, nek ekscitigu.
En la nu'na rriizera tempo
Jtontentigu per naü.m il
kvincent. La krizo . . .
,
• .
- Jen, guste. .La kr~~o , - interrompis -1¡¡. dir~ro
-'~La kri.Zo kulpas pri ~io. O:iu ~ankanfa ·memb,t() kostas
al .ni multeaon. Elmontri~as ja, ke ne nur la membroj
ll)anka5; sed ·ankaü Ia<mono.
~ajnas , ke '.de Ja
7 1\tankas. m()no?. 7""'" mi miras pli ol n.aiímil membroj ui já sufiee enkasigas ,, Ciuja;¡:e.
' --. Certe. Sed kion .ni e,iikasigas, , ni tre.'· sukcese
elspezas.
'
·

ni

-

Do oni devas spari -

mi sugestas.

- fJo , sinj.oro km:Ói.tatano -:- aplombe dir~sJa di~ektoro - -- UEA estas ja la vera ak~demio ~e 'spar4do·. · Cu "·i
kredus, ké Hector tlodler ·spatis pli ol oenf mil, frankojn? . ·
Li· dev~s esti modelo por éiuj aliaj arioj de UEA. Kaj ··
fakte ni . ciuj lernis ja de Ji la arton sp,a,ri. Ni sirnpJ:e ·
fm:igis avaruloj. Kio01, e~zemple, ni s'p'aras, pagante neniam hon.orarion .al niaj delegitoj? Aü kiom sparigits al
ni la eldonad() ,de nia, gázeto c.iumonate, anstat.~.ü ciusemajne? NL'(r dank! al tio, ke ni ne .bezonas. noktan redak. toron, ni sparas . jare minimume 7ooo frankojn! Ho, .se
mi volus nomi la sénnombrajn aferojn kaj laborojn,
kiujn ni ne faras, vi mem konsentus ,' ke rii -sparas mili' .,
onojn, milionojn ciujare! .
- Do estas tamen . j a bone.
·_ Tamen ne. Car la aferoj, kiujn p.i jes .faras,
degeligas la enspezojn ec supernm:nbre . .Ce . ~lÍ- iegas eternaj
frostoj ' ·kaj la mo~b •senéese: degelas. Ve! ni dronas en
la akvo!
Kaj subite .ni ciuj trovigis en la akvo. La mebloj .de
nia ·oficejo komencis n,agi - kaf, Dio scias; 'kio esfus k un
mi okázint<!; 'se mi ne estus ... · yekiginta 'kun -svitanta
frúnto. Jes, · mi savigis~ sed pri la sorro· de la · c~.teraj ·
maHeliculoj 'roi nenion j ~ plu scias . .Ebl~ i~i dro'riis. ·
Seroor cesis par~li kaj komencis .spiregi. ·Tiu ·ci ve~e
irikuba sp~go imp!esis )i? terure .. Mi komencis lin •.~?nj;oli:
'

DIJ
. '- JIJJt'ed
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.,,Noiturno"
' Nokto. 'Turmenta mallaiíto. (;rav!J
· Folioj rigidaj, D~ . r(l~o lfaj sopiro ·
' Spirito svebas, "kvazaií nesente.bla ve~to ,

,..

Nokto. Bl~argenta "zumo. Sufoka aero. '
, A.rbof embuskigis. Ombroj-h.'Vidavroj, ·
Vas te~n tom¿bejon eklropis _sur ia téro ,.
. N~Ído. Nigr~mistero. Trankvllo perfida. .
Regádc/ de la .morto. Strangolas kaj murdas, ·
·En' m.{lllumo ka~ita, fantonio insída : . '
-1'

"·. ., ·- ,~lmpi;;Dítu"
'
.

.
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. La tiat;nan~ere akirita sak<t de kv~~n~ ».rjo «-o.Í'
srn~rgaJ k'aJ• SlllS~kVaJ
org¡oj, ka.1 tute e1Cerp1gis giS la fmo de la sama Jaro
llia m:~l'henita amo daiíris guste unu plenan j4ron.
. »Mi vere deziras~ ke -io ~negi venu al ni rellikonte, alie ni havos tre malgajan Novjaron. << .
Ili ofte murmuris inter si kun tia plendio pri sia
sorto, kiu tiris ilin pli kaj · pli mal.alten. Tamen aperis
nenio, kiu alporlus ·al ili gojon aií felioon. · Estis nur
un!J. voj;o imageblá, kaj Cuja sekvisgin kiun veng-emo;
§i plej pene laboris poi: trompi la virojn, k'iuj respondís
al §ia sirena alvo'ko, kaj al ili ~i estis sénkompate tre
rigora.
l:a amo die Sinsuk'e al §I farigis pli intensa laií
lia plua malmoraligo. Kaj §ia klarigo, ke si iras »por
molitmmpi la virojn << , ·konsolis .lin ciufojé; sed, kelklfoje en la nókto, kiam .§j reveriis hejroen tre malfrue,
li diris ironiajn -vortojn vualjtajn per malfido kaj
.. jaluzo.
. ·
.
»Kion · fari lrun niia infano? Ou vi ne Vidas, ki¡el
profunde nii vin amas? Ja ne povas esti, k'e mi pensas
pri alía viro. Se tm zorgas .vi tiamaniere, ,wi fine devos
adiaiíkisi ·la profesilon. « Ka j ciam si ridís indiferente)
kvazaü lia zorgo ne meritus ,eC.....Sian atenton.
. Tamen, sia malfrua hejmenveno progiesis -plue;
léelkfoje ~i ne revenis gis la IUáteno, lasante lin :fual¡dormi la tutan nok'ton. En tia ;okazo li ne povis silenti
pro l stispekfu; Sed si restis same trank~ilá, neniom
embarasita.
· · »Sciu, ke ·ni gej8oj· havas multá jn, .sekrePojn, ka j
ni devas esti sagaj, se ni volas ion fari al la viroj. Tilom
pli, se ni volas profiti de ili; - KélKfoje ni devas nin
8ajnigi tro . ehriaj por_- aiísktllti ~n, aií _por serví _ilia
pleztiro, kaJ krome, m devas esh ankorau kapablaJ ne
lruii la virojn tran8pas.i la lastan punkton. Sen tia ká'páb~o, rii tute ne povas elpremi monon.«
. . .Tiel si diris íam ~por persiste pledi pillr .· sia fid~e::o
allí kaj la casteoo de 'Sia kbrtduto. Kvankám IQalmora!siginta, ,.tamen. denaslce nesuspektema kaj purkora, Sinsuke ankora\1' preskaií neniom konis la internan vivon
de gej8oj:. Kion li scüs pri 4 gej8oJkaj ilia ;vivo, . tion
li suldis . nur al Cuja sóla. CiJun okazan .átakon de
jalozo, do, li ciam venkis kontentigite de §ia trankvi:leoo.
·
. 1\un 8ajnis, ke' Cuja franok'tis pli ofte eksterhejme.
Precipe 'Stránge, kiam si reven,is hejroen _post tia .. f:or:eslo, kutime sí estis tute preta r>r rakon,ti long~1 hiStrap~d~ pe~d1s . SiaD p¡;~n

o
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torio:n pr-i l~ ~okto, irapte · ~ 1a plej detalan klarigon,
,lriel si n~niam ~taiíe faris, kaj dume siaj' movoj en
ciu momento ~rfidi{l, k~ si sajnigas la k'ortrankvilon.
La suspektemaj homoj povis pensi, ke cío ci estisJoon¡...
..auto , de tiu, kiu havrui en si presk:aií neregéblle tre
grandan felieo,n.
· · ·· ·
En iu hokto si hejroe,nvenis terure ep'ria, sin apogfante al la §ultro de gasto, kiu sin, esko:rtis gis sia .liomo.
»Sinl-sa.n, tio ci estas la sinjor.b, kiú' estats tré biona
al mi~ la plej bona favoranto~ kiun íni havas nuntempe.
Li tute ne estas por vi fremdulo. Nu ; .venu k:aj repac~
kun li, - kaj danku kore poi mih< ·
·
En sia parolo, kvankam 'De forte; sin trenis malica
tono. La viro, prezentita k'iel sia favoranto, estis la Sa.ma
Serizaiía, la oficiro,. kiu iam furioze t>atalis . kun· la
mortinta Tokubei. Kiel jaro en ~u noklo io inipresis Sinlsuke-n ee la ek'vido, la nun vid-a!t-'Vide riga~data oficiro
estis ,sama horno vestita deoe al sia honorata ktaso, ·!Wn belaj traj<toj kaj .linioj'· de rafinita. d:eltkateoo; 1run digno deviganta la aliajn lin respek'ti. »Do, tío ci
povus esti la viro - « pensis · Sinsuke- tiam ÍI}tu~i>e:
»Sinsuke, mi salutas vin · k::aj deziras, , ke vj. for··' sendu la memoron de .tiu riokto en la ·riveron de fongeso, kaj ni estu intimaj amikoj. Estu b0nv€illa gasto
óe rnia kampara vilao en Tera§ima-'m'ura, k:aj ak:ceptu
''mian inviton, kiam vi estos libera. «
·
Kaj la mhld'ikai, ~gacaj lipoj de "sei-izatia kurbigis en facilan rid•n de 'bionvolo . .Ankaií U,estis. éájne
tre ebria.
' · ··
Dum la flamoj die jaluza kúl~ro konsumadis Jin,
Sinsuke pensis, k:e li dev.as sin 'reteni kaj s~Ienli, · ~is li
troros konvinkajn pruvojn. Senpripe,nsa .atakio nur donj'Os al §i ok'azon argumenti. Li do decidís , kapti si1:1 ce
, 1'. .fresa faro. Post sencesa penado dum un u monato,
- &ekrete sekvinté ' ~iajn movojn ciuno1cte, - ko~ektinte
•famojn .ee restoracioj tra la .subaeetitaj ~ejsoj d'Ungataj
·Ce Cuta.-ja~ - Sinsuke fine povis oertigt al si, ke li ne
4re e:raris en sia:- u.nua konjekto. Tamen, cio, -kion li
akiris~ estis nenio pli ol. nerekta informo, kiu ne portis
.·}in ec UDU pa8Qn plue de la>elárejo; li D/Ur Vane pm;ris
kapti la <>~awn, kian li deziris. Ouja, tre oerta pri 1$
pereoneco kaj honkQreoo, neniall) m.alsukoosis, reveninte
de vizitoj, kovri la veron ciufoje per belaj Ironfidenooj,
.elo1p;enta lango k:aj diversaj· memo'roj pri homoj,~j
· ,JokOj, kiujn si renkontis. Si senzorge jen parolis pri tiu
, diru al tiuj siu'jotoj, ke .mLñe volas esti elektital Mi .csta11
juna lmkoraü - mj volas vivi! Mi ne volas spari, mi ne
. volas aval:i! Mi nenion volas fari f.. . Mi ne volas dr.oníl ..
;., . . Svene li . falsidi~is·· .sur la segon kaj rnalsú.prenlasis ·
la ka pon. Angor11- silento ekr~gis · en la, cambro, Post' tiu
tre. ékscita okazintájo Horaco Jormis 'kiel zizelo.
. ,., Kompatinda lioracQ Seiéer! Li tiom mril~c kortu§igis
r-;,pri la,. »dégelitoj « -de
ke li timos, timegá3 esti ' D.io ·g11rdo ~ , elektita en 'ties komÍtat()n. . Tiu · malfelico
povas ja YeiÚ. tute neaténdite. Tu senpri~me proponus ,
lian nomon , sufiee faman por esti poste priklaCátaJ kelkaj
. apla\ídas gin · - kaj la katastrofo estas preta< Horaeo
" Sel'éer e§J:as lwnro' ' kun karákfero. Li preferas · klaci' pri ·
ruiaj. Tial ne faru al li la honoron de kronítatimo. ,HOraeo Seréiir prt tiu honoro grándaihime kij ~toe 'reiiguaal

UEA,

sj!Jjbro kaj ¿i tiu ' gasto;' j.en kñtrigis
ka3 alía; sed la tempon_ §i ve-oo pasigis nur kun Silri-,
zaua. Kiam Sinsutre komencis ekkoúi "CÍ -titm 'pr·eskaú
mokan af'tl~t-emou de la · viriiio, li ne povis plu elp0rti
la situacion. La trian t:agon de la Novjaro, vesper-eJ,
malgraiJ . tiuj 11ecertaj pr~voj , alüritaj' kie! rezulto de
sia' esplótado, Ji fine "Ckpafis al si ,la sagon de aJG:a
ripro~
•
~
.
'
¡
. )) Do, mi diros . prefer!l cion. Al mi sajnas, ke vi
· fari~is iom Hdpova, kvank'am eb1e v~ no rim11rkas tion;,
- . vi v~re ne travivis la tutan tempon }(un mi sen
ri~l~ ... «;
.
Je lia tniro, Ai ne. provis nei liajn vortojn, sed ec
rigardis lin IDalvarme kaj d;a_urigis moldone:
»Est.as fak'te, ke mi vendis min al Serizaüa, se vi,. 1
vol;a~ .diri tijlmaniel'é. Sed, Sin:.csan, se . vi deziras havi·
gejéon kiel 'amatinon, vi · j¡a d'evas esti .iom pli sa~a,
~aj ne agi . ~.din
· · de. Mi povas .esti tre talenta kiel multaj
Jlliaj ; sed vi. ne povas esperi de mi, - nek de iu alia, -~
la k'apahlon elpremi monon nur per dono de simpla:j
.dol&ajoj el la buAo. Ec se mi ne diris cion rekte kaj
malka§e, vi ja d~vis vidi .t~te -egale, kio statas lriel. Kaj
$ vi sciás, k'e mi faras Cion ne pc>r alia, sed' por vi,
- nur por la, komforto 1kaj plezuro de via vivo, - · i
ja· devas d'iri ion pli dolCan. ·Al vi estas dece teni ·] a
okQloj:n kajo buSon fermitaj . .~ Tamen :ni venís ~is ci
tio, do, mi malfertnos viajiJ,l ók,Wojn kvankam . malfrue._
Estis jam tempo, kiam mi donis'min ne nur al Tokubi,ei,'',
sed aúkpü al ~iji. Se. vi ne sciis tion, tio ne sigi!if~s~
vi~n .. sagecon. ((
~
lnsultite Sinsuke ek'flámis d~ indigno. Se tio estus ·
rompo de · kredo~ _aü de Aia korpa casteoo, li estus povinta . toleri iamaniere. l'amen, en ci,u v.orto, en 'ciu frazo
el Aia b'ÚAo, ne trovitis plu ec sigrio de since t~co . .~ia ,,
vera .intenoo, tre verQajne, . estis lin : ~li . en pasiflamoú'
kaj unu .fojon .eob'atinte · kojnon ínter ilill, turni la ,
,dortí(l:m.alli kaj iri. sian vojpn.
»Tio :ne signifas mían sa~eoon, k'aj vi pravas! Mi ·
neniam peusis; ·- ec momenoon ne pensis, ke vi.a koro
putras tiel ege. Nun rioevu ~ pagon por via trompo,.

'
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kaj ora lag''· se ·ridits pleJIU lun',
vin ·§tormo igas nigra
:neb~lo,

kie~

peco,

vin grizigas .durn ailtun' .

'Vi. roza lag', d~m. brilas la a.úroro,
vi, sanga ,lago dum la sun-su~ir',
· vi, lakta lago en lumplena horo; .
:vi, lwpra sub la nu.b' en vento-spir'.
MorÚnta lago en somérsies'to,
'dum . sinba.nantoj ku~as apud vi;
mortiga lag' el

~ip'

~is

ost' en nokt-tempesto

tranea~

dronanta

~

he.lpo-.liri'.

Vi, gaja lag' dum ban' de gejunuloj,

ri~-lago, plena de Oojad', kriad' ,
mister' susu,as .cie ée l' angulo j
dé . l' . arbustar': kaAejo de d~iac(.
Mi .vidis sangon iam sur glacio
kaj kapojn frak(J$itajn en la tru' .. .
N un '· mi malamas vin kaj frcmdas
y

'

•

~

•

de vi plaudita en . la' venta bru':
n.eniam ni

teamÚd~os

plu . . '

do .pardonu min, kaj Tidetu por miJ Pensu pq mi ·. pri ui , mi pctas, 'kaj amu min lciel an1aüe! ~
"
gisnuna! «
•
'
Déno~·e ' kaj' d'euove~ tion 'Sinsuke rijSctis, surg~nt~:...
- Subite li kaplis ·§ian Irolumon malantau la kapo; . a'nte .a:ntaií si kaj kl~nan'te la kapon ' malalten. ,La re~
pondo al li d~mita de si 'por tio citis un u k'aj !iiesallgipremis sin sub' siá ~nuo., •L ia rnano :flugis, al vesto¡- <lbla: . ..,.. · · ~. • ·
·
· _., · · ·- ,
pendigilo apude k.uSa:nta; Ih:hatoj estis sennombraj kaj'
lokon mi elektis. : ,
·
,...
Donante punhato}n Ji, kiel mbno foilasita de
liluj gepatroj, jen ;el0;éntis,·· ~e ~ so!oeca riialgajo leviganh"
pJ.enigas lían konoo. Ke -lia úprooo de tiu ci nokto v-eni¡s
ul ~ei tio, -· al tiu JCi miz-er..a sekvo, oestis tute ekster -ha
]Jenoo; ,.-- killi1 li .neniam '~añtaüe imagis ·ee en songo.
Kie Ji esperis sin kapti neateudíte, tie ;]¡ trovis sin jatn
cmbUskata de la virino, kiu estis _sin p.r~parilita multe
pli ol li rui:ltn . . Kio alli >okazos, se '§i nun forlasós Jin ?
~ sed ~ la mmá momento, lía koro .esti-s tro tordita .: .
por fJoeDSt pri tio ... - · ·.·
·_
. ;....
»Batu! - hatu rnin, "Se ·Vi volas! Mí ariiil.s lin;'
sinjoron ·Serizaiía,' .,..-: ' oerte 'kiel vi suri2zis!' Jain d~
longe vine i~as en.ima korq~ in.ill'!'lt:tiíloi>-·
·
•. Tio c)i estis vo~j, Jx>r kiY.i 4 oestis -Jam 'pr.epari~ .
tam~, audinté' ilih · ~- tieV~tima . k'.áj ..mallé~ ~- ,
··niero, ')i mo~ento~ . k!m~i_tj_s, 'k:aj nevole · m~treCi.s.la ..•
pugnon tenantau .la. pepdi.gi,l'Wl~ J!J,m n~n h~pas ;nenro-,¡
:__ tiu Ci penso §iris JiaQ lroron, kaj liri.ata¡Ols neelpo~tí- .'
clJla, mizcra . forlastt~~ - .' _, .r ,: , ,e · _ . ·
. •. '"/f
»Mi ))edaüras. .pr9 •t , l Ióoo ;mi ~<~#»>: Mi flráriS!
~Uam dtmove mi vin .~,J~r- miaj malsa~-aj-pensoj;

La ·_:+"·nederlarida·~Íiterafuro
·
' T_.·
'·· rf_,

··~;.,;

'"~J;olt. HIÍrt~g.'~::._ ·~"; •,«;;~

, TQta rev~l ué:io en la ne<]er.landá lite1;aturo estas la
t. p. Moyado de- Okdek (e é. t&8o ). Supre mi jam paróli<~
pri la revolucia verkado de Mtiltatuli; · kronie la ·instruo
de 1' eiqlucio~, k(!.j eksterl:m.daj j aktot9j precipc .(Shclley,
Ke"ats) s:uhtenis la tute novan direkton, kiu komence
estas praktikata nur , de junaj homoj, kiella pli:inultaj
.novaj movadoj. Vilhi>.lmo J(lods , (I85g) jaro .dum la ja- ·
roj de -sí a edukado ·-en Meza Lernejo ekkaptis · otiginalan,
memsta~~n ,id:e<m pri literatura .. La grigina ka~zo- estis. ·la
malperrneso _ de la supre nom~ta revuo - Gvido (GJds)
akcepti "' la poemoll Iriso de la . juna . Jalccibo Perle
en r8:¡,g. Oni nun kmuerica5 · · l;:lopodi . por , ha vi
proprañ public--eblecon k'aj en .•1 885 oni fondas la t. n.
Novan . Gvidon (Nieu.we Gids) sob redaktado de Kloo 3 k. a.
ll:i, maJ.estimis , la ~istiamán manier&ri de kátik'ado kaj
per akraj polemikqf la junaj >i okdek-uloj « ¡ ·kiel ili estas
no;mataj, {:orjetis la jugon. Poiom . ilia influo kreskis kaj
·nia tota nuna Jitcrati:iro ankoral! nun portas la fruktojn
el tiu movado rilate al la mániero de art-taksado. »La
arto devas refl:ekti ~con da vivo¡ reale, sed pli rice· kaj pli
in tense pro la sen.to de 1' artisto «. La arlo do farigas
io tute memstara, he nur (kiel gis tiam) tempopasigo.
La artisto povas nun elekti_cion ajn, se gi nur estás »peco
da vivo «. Oni ekpostulas originalécon de la poeto, granda.n; sent(Jl) kaj emociqn. Lá poezio do sekv~ devas. farigi
üefe liríka, ec ' de r plefíndividu¡¡ speco.
. ~ompr-eneble la . _m a~~-~ a .. 9en~acio. ,absolute. m~lakceptis bon; ec kelka1 pl1 J:UDaJ aut()rOJ ne püVIS ~10
akceph, dirante, ke socia arlo estas la plej alta.
. Cetere ankaü inter la okdek-uloj ne regís kompleta
harmohio. Ni vidas, "ke un u post la alía foriras el la movado. Tamen la celo estis atingita: adorado de l' belo.
Ni .prividu kelkajn .el la plej gravaj . poetoj el tí:u nova '
¡novado. Jam· supre ni r~mkontis Jakobon P erk ( r85gr88r). Dum s.ia nur 21-jara Yivo li, ne multon verkis
komprenehl!), .sed tamen ni pov~ . lin rigardi la heroldo
de l' no-ya tempo, kiu precipe per siaj sonetQj - formo de
poezio. duro jardekoj m .alzorgata en nia 'lando, - ree don.• · ·
'
* La antauajn partojn de la
kaj V. numeroj ci-jaraj

~--:,.

.is · Ve):"an RqeziOl} el Ia )loro ~ri ·plej ligita fo¡;mo. lli dis· ·
t~gas ~sin ~r muzika ~ sori'~ge kaj fil?zo~ia pensad~. ~enhme l1 adons la· belon , kio estas tUJ v1debla.en ha Jam
nom'i:J;a ;))Iriso «, vei:kita sub t:uj rimarkebla : influo d!l :
»The Cloud (( faJ."e ~de Shelley,_angla poeto.
·
....
·. Grandéga' estas la influo de Perk je liaj ~amtempanoj,
ni vidas ja, ,ke post li ~ultaj polltoj ree ekuzáS, la sqnetan .
formon "kaj same ekpentr~ la naturan b'elon en harrnonja ·
sonrico.
, . · · ''
·
· · 'Lía amiko Kloos 'estas ankoraü oun redaktoro .de 1'
revuo Gvido, kvankam tiu revuo per si mem ne blu :-my..t,
.
igas cirkaü si la ' »aristokra:tion <( de 1' poetoj. · wn sia
jupago Kloos montris sin aütoro de .forta,_enorma pro~o
de. tre granda profundo .kaj plastiko. En la ohjekto tamen .
li diferencas de Perk per tio. ke Kloos precipe nigardas
en sin mem (( kaj · el tie skribas, kiel Dio supér cio. J:¡i
komencis jam ,f:tue per siaj t. n. »lnternaj Penso[(t; ·kaj
kvankam ínter. la pli fruaj trovi~as kelkaj perloj, ili jl!-rn
nun (li ja ankorau ciam publicadas ilin) tute drmíis en
vortoj. Lía granda · fonto éstas la pasio kaj oni ..f.a.cile
komprenos, ke . ce }'. plimultigo de J8roj, tiu fonto~ iom
post io~ :reki~as . La signifo de Kloos datas de antají.I900.
íMulte pli harmonía figuro estas tiu de Alberto Verwey
(: 1865.; pr,:, v: rwej) ~u ·jam .el?onis sonetojn •je I?;:j~ra
ago. LI admn:as, ·samkiel la ahaJ, la anglan tomanbko~ ..
Precipe la sfero ce li, estas tre grava, almenaü dum . li!urilJ,(l , tempo , Car silentÍnte plurajn jarojn, }i subite rj:le
ekVe}kis, kiel hite alia horno. Veninte per la belo al la
vivo, li deziris nun veni per la vivo al ·pli grimda·· belo;
kiu estas la 'arto, donanta kunfandi~on de naturo kaj
emocio en pli' altan unuon. Nun li ko;mencas eldoni multajn Yerkojn; j:>reskatl ciun jaron ni _. ricevas UllU, k un nur
ke~aj interro'mpoj. Ma1gra_ñ tio; li ne fari~is P?pulara,
versaJne pro tro granda filozo:f.1a enhavo. Ankau en la
trathibdo Verwey sin tnontris talentulo. Ni posedas de
li tradukon de la Komedio de Dante tute laü la rimskemo
de l' originalo, sendul:íe ·la plej hela tradúko en nía lingvo .
Kaj ~uste oun, antaü kelkaj monatoj aperis el lia plúmo
tra4uJto de l~ soqetoj _de. Shak~~eare, ~era majst;ajo.
,-!;>r~ 1?r~derrko :v an Eeden m1 Jam ph frue skr1b1s e~.

~íter~tura ~01lQ~ (!) k.aj•.sek~e mi · povas es~i •.konciza , pri
h. Ll ne estas ' tia mchvlduah&to, iuel la ahaJ, ateste de
k~o mi. ll'!e~~l!-5 lian eksP,erimenton · de k<?munista k?fómo kaJ Ju1:n ·postan trans1ron en la . Katohkan Eklwtwn ,
oerte~ Ja · p}ej i malmulte individua eklezio de la mondb.
Tamen 1 pro ~ia ,_ admiro al la angla romantiko, li certe
apartenas 'á~ 'fa' trua ternpo de .la Mm·ado de Okdek. Lía
.cefverkr>, J!;a 'ijalgrlmda Jotiano, aperis ankaií en Espere
a,nto .(2) k~j rakontas en fabela formo la animan disvolvi~op de 'fi.i'l~o.
. _
' ' I,..a 'rféj 'i~kra . kritikisto el la tuta níovaclo certe e~tí.s
tudovi~o é~~ ' Deyssel {* I864; pr. : dejs: 1), aütoro
kelkaj n¡¡.tgr¡¡.lista] romanoj . El lia kritikista kariero la
'unúa ,empp ' estis . tute lirika kaj donis 1ian p ersonan
impr~sop j""PP~te li multe pli profundigis · kaj sin turnas
al ph mrst~ká arto.
·
· ' La; lasta estas - . se mi limiga:s m in ~~ ci tiuj - Hermano Gorter (r86[¡- 1927; pr.: hórt:r). Tamen :(mi
ankaft~ _P,OV~if rigardi lin pli memstara aiítoro, UOUaloke
· ~ro 'IJ~ .fr.~~;ko. kontFaií, la Mov~do de <?kdek ..Plej konata
li est~~ , ~r!? s1~ gra.ndwz~ epopeo M~¡o (Me1) el 1 ~8g,
·per km ·Ti iltntaumetis la perecman ·belon al eterna ammo.
Ú.I· tíup du~lismon li -simbolas per la -figuroj Halduro kaj
M!lJ?· '·~díi¡J,rinde tia abs.trakta poezio fine • farigis (d tÍm
pl:i posta' ~empo) .nekotnprenebla »vortado «.
_ :. :·:L~~ut~'literaturo $is · ~91o_rest~s subjek!iva. Pri ~.~t~
sko~O'fiN)c povas parob. Cm a~toro ver kas la u propra 1 llispi¡;p kaj . P,roptaj mondkonoeptoj. La pli granda in~eresigo
sut Ia· ~a'!ppo de 1' socio donas certan. te~dencon aJ:datqta 1~t~r~tllro, .J~ ce Marcellu!\ E.mants mi ~árol~s pri .
~~-~ ps~ki~lq'gia romano , speco nlm ·ph ofta. El ~m dir~to
m! '~em¡¡.~ ekz:emple Prans. Coenen (., t866 i pr.: kun; ~l).
kqp.~~ ~ro si~ . verko ·Palaj Vivoj Cf! ~iu li ptiskribi!Jl ~a
:vjvoli"-~e .J' malalta konvencio -sen propra volforto; _Rob·ber:s {" j $68; pr.: ·rpb: rs), iom pli enuiga ' ~aj rígida kuü
·spfic& 1rlJaHorta •faliltazio: Robbers· en. ~Iiáj · verkoj ptip;~~~a~ ' ~~pkau la problemojn del' nuntempo, ekz,, eh
·v¡ra!.tnvd.
·
·
. .
:.'::~o~no de · Afeester (• · I86o-"Ig3I ; pr.: mé~ti!.i},
ipm 'lf!,ón~rvativa_ i kaj pesimisma aiítoro , kiu faris multó'n
· pc:!f ~k~pti.gi la junan literaturon ce la publiko.
• ''' ~sinjoroj Scharten-Antinh · ( pr.: shart:n \mtink·),
kiuj {~~iie el?onis phirajn v~r~ojn , precipe ·gravaj •pro
· deli)(,atl ~·detahga pentrado. AhaJ el la sama fempo~, e ta~
·. i .. ¡t. -sinjorino f!.ouilier.-Balcker (" 1875; pr.: budir bákk.~r) ·
per psikologio del' ánfana animo; . Querido (I873~ ti}'33 ;
P,r.C : ',JC.v~rido) naturalista; Brf,lsse (* 1,8?3; , pr.: brus.:),
~iu ve~;kis pri vagaoondado; Ary Prins (186o-.19:2 2; pr.:
~réj p1:ip.s), kiu· v~'rkis per· tre stranga frazkoristrüo Ja
.ftlej ~tajn liniojn <1lub influ~ de 1' .germana roinantiko;
' n'~r . ·k~J!<aj delikatnloj' pavas ,valortaksi lin. Van Loóy
( r-855~'Ig3o; pr.: loj) ·verkinto de sufi¿ee facila subj:ektixa' prozo, · pl:e~a da frafeJno kaj humoro . .KTome C,q,u. per!fS (t863-ig:.~ 3; pr.: ' kupéFüs) p il;,9log.ie ' riattu:alista
'verkjsto de multaj romanoj; Borel (1869- 1934; pr.:
boN1) kiu verkis predpt~ pri la orienta mistiko ' kaj tuj
ant¡¡.,ii sja m orto transitis en la Katolikan Eklezion; Au.~il:~ta dq ~it
1864 ; pr.: vit) alltorino. de kelkaj trti oelikataj verketoj, precipe distingaj pro sia $ubtila stilo; laste
Artwo uan Sohendfit (* :x87{¡; pr.: shhend:l). ,kiu ve:rkis
eri simpla stilo tre ' belajti ·vex:kojn; .Kaj publicas 'gis nun ;
li¡¡..¡n v~rkoj,n o.rii sentas •kvazaü · iom njezepoke •mistil¡pj ·
kal ?ni nur nesJ>.ekto-ple~ tusas .ilin. Van Sc~ende~ "Slt~;
duoo est:~s un u él la ~faJ aiítoroJ el la nuntempo .e n ma ,
lando. • ·
··
...
"
: 8
La poezio el tiu ~poko montris la ·.saman subjektivismon, kies eefa reprez.entantino estas Hel.ene Swar(h ("'
r~59 i pr.: svart), · kiu. ,verkis nesúpepideb)án seri()Jt .Há ..
sonetoj k:ij g~:an!Iegan · I,Ullason aa Jmle~toj. Laií Kloos ~i ..
estas »J<¡¡,ntanJ;a koro « ka:j pra\le, ear ·siail. tutan .kOl'OD ~i
eldiras per siaj sonetoj l ; at;non, malamon. melahkol1on
esperan kaj inalesperon . . Oni ko.lllprena.S1 !;:~ !i, nu.r
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JUN 'ICIROO TANlZAKJ , la aütoro de »Ücuja Ko-rosi ll , p,·rezentita ci tie sub la ti tolo »Printempo Furiozas «,
jam atlngis la agon' de kvindek jaroj. Lia subita_apel'O
sur J~ japana Iitei:at_u'ra sgenejo ka~zis grandan serísaciM.
De . tiaul' gis hodiaü li daúrigas firman levigan .en gloro ,
kaj · ~eríiu nun protestas 'nomi lin un u el la plej popularaj , ' kaj ec rÍmarkindaj verkistoj 'de la mintC111pa
.Japanujo. ·
'
·
.
,
' ' :
. Li estas rimarkinda pro du kaiizoj. Unue, tar lí a
populareco kaj · famo montras tian daurecon , 'kian oni
rnalofté . vidas e1.1 _ti u el · !ando, kie ·la koro de la popolll
estas tiel sangigema kaj pasema, guste kiel tiu de diino
Fortuno. , Novaj verkistoj aperas , flatas la publikon, ·du~ ~~lka tempo .:___, kaj jam malaperas rapide por reveni neniam. Tío ne- estas kulpo cÍe la verkistoj, sed eble
tiu de. li! publiko , kiü sin lasas peli de tajdo, konanta
nek gi-an c~lon , nek direkton . Sub la du tendencój de la
publiko: Radikalismo kaj · Koiiservatismo , oni ne · scias,
kien n;¡a~s.i. Tanizaki' t'iimen firme tenas sian pozicion jau1
de pli, Pl du~ek jaroj . Ti u fakto elokyentas , pri lia granda
laboro;" ~- lá · publiko estas h1ganto de _liter-at ra kvalito.
Li estas TimÚkinaa ankau pro h~ klareco kaj sendependeco de si a koro; li, .ensorbas diversnuancajn lumojn
de l' no)·a. epoko kaj klarigas ciun kol~ron , kaj per granda
salto : .de unago kaj per subtila, profu~da pJwnforto li
gin altigas. Lia _g randa laboro ·catas ,tiu de J' koró, .kie
vera 'artista · de · lia speeo regas klm 'C minenta forto la"
mondo_n de Belo; gi estas voco el la pasinto kaj voco al
· la estonto, leva'ta por -Iaiídi la romanean, kiun la popólo
trezorigis depost sia.j p¡:aaj tagoj. La · influo de la Okcidenta ' arto, kiun aJ<.ceptas la japarí_aj junaj verkistQj nur
por enslimigi sian . pr.opran kreopro_vo:n, :al li )erv1s~ por,
' va~tig.i d1an vidon pri la vivo kaj p~r vigligi lian a,prezon
pn la samO; '
.
,'
Ll.mem estas vasta leganto de 1~ okoidenta literatura
>

•

'

studanto de Poe, George Moo~~~ B,audeiair~.; ' Gaut~er,
Bp-lz.ac kaj multaj _,aliaj. Li ciam montras si11n kapablon
)l.mplekse kaj p,rofúnde. La influo de, li rikó,ltita el la
OU.cidento setvas al . li kiel fia subtenanto kaj help~nto,
Ivaj enirinte en lian propraiÍ kolornuancon, . gi farigas
perfekta unuo. 1
'
. La fruaj vetkoj de Tanizalú aperi~~ kiam la japana
literatura trapasadis la plej maHuman: periodon de sia
l~statempa historio. Tiam sin trovis ' v:e!'kisíoj únuigintaj
ppÍ''' senéspere kontrai:istari la eniron d,eo la nova influo ,
kaj aliaj pli junaj , kiuj _estis makulitrtj de ma,lsaga imitado al la plej malsatinda tendenco de la Kontinenta literatura. La publi:l¡;o turnis sian ,d orson al tiuj verkistoj.
La japanan literaturon minacis tiam:'disfalo. Estis en tü1j
tagoj, ke Tanizaki fiere ekmarsis · ~~j pro,klariüs.-tion, kion
li •kredis kiel 1a diecon de l' arto.
. ~fultaj nuntempaj verkistoi .. :Soldas sian sukceson ,
rekte; aú nerekte, al la stimulo, k-aj eii ins piro donila de
Tanizaki-verkoj; kaj kel~aj el tiuj. jam tiam, kolektigis
sub la standaroon levatarl de .r :(~()va profeta de 1' ' tempo,
Tariizaki.
·
:
·' ·
.
Kun vasta sentemo kaj rri:ilt:q~~n~co de sia koro,
T~nizaki
turnis sian
manon al .'di versal· formol· de litera./ l..,.
t.
.
t~-J,ra ,laboro. En dramo, novelo, rakonto au en miniaturo
I( sukcesis preskaü egale, sed .éstá_s plej bone !:reir tiuj, kiúj
~rcas lian vive~pri_mon, ·íu~ni sip al liaj dr;¡.qlvet·koj.
~a}l'len, lia v,cra artista memo .:'\in ffi<i>ntras en' liaj ínallói'Ígaj rakontoj, kaj ilí' estas pli pl~ce allogaj . . Tiu ci.
rdfuano, dirite lau tia vidpunkt-o, povás esti ne preciza
tipajo de lia koro, sed su'fice montras lian :¡_rton.
.· _, :Al la .» Printerpp~ ~'Jrioza~« ,at>er\nfa aó,taii pud~kscp
Jaro~, .sckv1s .nluliaJ ,alíilJ v~rkoJ , ~~ ~PJ.la. a;utp~o _prezent~s· sm per s1a pro¡>ra,, mamero, ~!1 ~·~J ~1a - 1!11~gerno teksas
cliverskol?ran d~likatan tapet?n , · - verkoj de l)r.of~~da
sev.tp ,ka] polunta ~Jerteco . Por prezenti la a~toron al la
eks!erlando, · on~ · ¡_:Xlvus . ja elekti aliari v.erkon, se;;l mi. ne
Jubas , ke ankaii tili el guste taugh por. tiallCio:· L~ románo
dil~ü~igas s11;6 ·ci·r'ko\l!>tancoj, ki~;~j . d!JVilS 'est'i iié;:i tra4gaj
al::la pkciq,é.fita~ J:egantoj,. káj, ~a ~O!flan~ers?~QJ~. : 'k9n~
ce~n'ás problemoJ · same kunozaJ. KaJ do la legantOJ bonc
vb~U' foje adapti sian ob~rvqn' ~!lj imágoh;, 'at kelkaj
detaloj .
. . .
·
~- '"
.'
·
0:, Pti la tiaduka laboro lll'i 'dev~ ' peÚ ~il _p~o~OJ~ ;
se,d -'~nkulpigo es.4J.s ne neces;l, ~ni kreqa~. Ec,,~ tiu ~i
t~aduko ~e prezehtus _l¡_t or'iginalon.
l3¡ . ~!~n~.' ~el)CO!
g~ ~stas fldela almenau por prezenb -la p,ep~P,I:OC~zon ka~
la ·!esprimmanierort de la ·aütoro. Estas re.kpn~te" ~e la
b;aduko, havas. Ío~an difektOJ1, car ~i pJi-maJeli 'f~~ de
la ~rtonivelo atingita deJ' ot'iginalo.
,,, ..• _ '"':' . ·
~~·)(varikam ' né , multe, mi. def~ki~is · d~ r~ :oúgínala~
· te¡.st o; nu-r tie ,' kie mi opinü~ ~io!l · Óec.esa kaf ~.eeviteb1a.
Hauvórta tradoko -ofte falas en tiam -~ küin neQiam
im;tgas la aiítoro. .
~
' .'
"
·
· · Starante rekte kpntraií e~dentaj malfacilajoj , mi
,. dev;s daiírigi la traduklabol'on, bj tion mi Í'<\.l'Í~ · kuraa,e·
pWJa konvinko, 'ke· la moderna• Japanujo, ré~f,-p..iia pér
milltáj aferoj, nepre devas monto sian _alían ff~ón, -~¡~
gi arde a!piras al ia korlaboro de P~co lcaj Belo}¡_1 ~::- -,
Kaj estas mía prego al la :Ok: ,Milionoj da Dioj, gard-·
antaj ,, lau .la 'japana. .mito, la níar!x>rdojn- de Japanujo,
. Jffl.' tiU. éi . traduko "tr:ovu sian wjo.n trans la ,:niaroj kaj
oc~J,anoj ; kaj, ,.kvan'kam óun pen4as . gaza neh~o''liant,all tia
original a Belo pro _Ja Esperan~igó , gi povu .reiiltQQ.t;i a,kcepton al si meritan en la landoj, kie la ·popolo monfris- Jiit pretaaprezi la verkojn · de. H:íroAige kaj . Hoknsai, De -iij·Tañi~a.Jg_
di.fe11en~s en formo- elektita p.or esprimi -~i;Jn:' ~tístan
s~~tó~, lta(t
li certe. atas . (\¡,6-iplo ·né~OJP .~m_,Ipli
~da. ·
.
_f.\. .
. ·J; . ~imomuftl. '
1
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•
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': ' BtA'J..lK. ' (I87S_:_ t834) . .En Vleno m~rti~ ·po>l:. o~~
racio la f;iero de la hebrea Jiwratur0, Iluim NahJH an J3ia-

Jik.

.

. De post .Jehuda ·Haltn'Í (XIII jc:) la hebrea' literaturo ne poscclis t.iel altan m en son , kiel H . N. Bialik , kiu
-;- .simile al tiu si-a supergenia ant~ií ulo, - sciis penctri
la plej proflmdajn iJeletojn de l ' ltébrea animo, suk c!~s i s
~in brilego priskribi kaj kio estas 'ple] glorindit veki. Voki dc _J' 1njlj;>.r::t letargio, veki al propra kult.ura
(kaj politika) vivo.
·• ·.
'•·
·:Seéi' Bialik; malgl'aií sfa pr.of~nda nmego kaj entt1ziasmo por sia n acio ka'j ~ia multmiljara kulturo Íle enfaJas en §ovinismou. Li scias ne: nur adniii:adi: Li scias ankaú • 'kritiki , riproci , veki. Kanto kaj samtempe ploro,
~eno, kaj samtempe kondanmo - . jcn laenhavo de 1' b 1verkoj , kiujn tiü poten ca vort-ma jstro donacis 'al ·sia
popolo. Kaj lia voeo ~ujs obeon, Jon similan al Lio, kion
la antikvaj profetoj ~ui s. Per granda . torco li senlacc
me tadis sin i\iam anta(te kaj montraclis la vo jon al ~ pi 
át.a ~aj yo1i.Lika ~iber igo ... Liaj 'verkoj !:esas esti ~impl;)j
poeZinjOJ. D1 fat1~as n rtcia trezoro inter la plej n epritak. st~blaj pm·lü>j de ]' hebrea ruiljara . kulturo:
· · · La tntan krcadón de BiaJik ni . di vid u je tri cd¡lj

partoj .

.

.

.

u

l'il.

Lirilca , poezio. La pooto prika.n las la. belr.c,on
de l' natu~·o. Edukita mein sur kampáro Bia1ik ckd{~ si a pl~j
··.

',. 1.

f.rua juneco ekamis'la n aturon. Li parolas kun ciu herhe,Í;G,
. kun 6 _u flo~eto , audas la murn1uron de ciu arbct:o kaj ce
sablero. Nemam preterlasante la <>kazon por trateksi pli proÍ~ndajn sentencojn, en 1 ciuj siaj poeziajoj li evidentigas
sían doloron, kial 1a hebreoj :..,.... .kvankam sen sia kulpo
- tiom for~Oljtis de la naturo. Kaj ciufoje li áh okas
por :reveno al ·Iá naturo, al reokupi~o pri la kampo , pingado k. t. p.
·
. • 2 . .N_acia yoezio: Priskr}boj de dive:tSaj_ Fic~reaJ D: ~tt- 
~JlllJ tmwajOJ (prec1pe okaie. de 1', po,gromoj , en RúS~1jo,
o~ l¡t komencaj jaroj de la .m ina jo.) ' kaj 'meditoj pri.tiJi] . '
Liaj poemoj farj~is monclfaruaj _v:érkoj , afvokoj al Ía ~1:ut.1
·k,~tl~~ra .n~ondo. Kondam~o · al ~il~opo '·.~ e ~i silente i?~~as.
J?~~l(e.r tlDJ ~ond-skuiJlltaJ kmelajoJ . KaJ samtempe)1 p r~
~~e•a~ al sr kvaiau revoluciari ''vekon: jám sufice snferi,
~,t\1! ~am tempo sin deümd'i: Kafen .iiaj fórtáj,"kaj akraj ,,
~ºf~C?l' ke oni povus e e korifuze halti aritaii ' la demando; '
~~~ . !iq "estas vekilo, au eterna· :kondamno? 'Séd ) ro torta '
~t~s- 1~ amo de :Sialik al si~ :tortura:ta 'p<?polo , tro granda
l~~ ~l;l~sufero, ke oni povu lin süspekti pti .io alia ol plcti~· lJRá vokado al revivi~o. . . . · · ., ··
·
· '\; Granda literatur-valoraji··:~suís - aríkiu'i lía proia
táj~, Ni nur citu lian fárnan ·.;~ Arje ·B~ál pÚ~ ·-:-'"" Arje, la.,
fp~f~~~eganto.
'
·: .· . · . .
~· · ' t.. ,.,. -~
Filoi ofic!.j med,itadQL '(,Mig; adQ. ~n· ~Jproksim
~!OJ;. ~1am mi re~enis; Nokt~j pripensój Lk~j tre tre mult~~ li~~ ~llahorajoJ .apartenas i.kJ..la:plej profundaj , produ~tOJ ~e 1- homara mens-laboro. ·!..t
"
: h.,-f1!). la kadroj de sola ga~~.a~~olo,. pt.it~si ec ~- '
ti,u -hebrea )iar.Ja·, §fti'j:- '
. ~o!,ci.~~B:e. .la potene,án· genion
~~~~~ ·cmJn ·meritojn ka,j ,·priparoli c~"!n ,apat:t1ll\ j.úy~lo~ ,
q~ 1~~.:plumo - estas afero .• nen,iel pl~numeblv~Vol.u tiai' .
1~ 1~~ilnto ésti indulgru;na ka~ t~aktjJ~ nunah ye:rket~m~ JcieJ. ' ·
~JI!f, ~~ pro~on de sk.iz.o prt t!\1 . MaJsfrq.;; de :11}, .be1-:v ,. · .~:
1 f ~e estus · tamen
JUStel';¡o(pe ·"Dlehcii·" Üikiu 'Ji i n · stii-·
o~etkadon. Siajn la~jn~ :]kojn: .Bi~'lt'· ~edrci~ · "ill:
;r SCI.(lnpa :verkado . pri 1itéra:(úr.o. • Nórire li :déciilis pri, ,. 'ri ' kaj .komentarii la t~ . :hehrean ·:i:ntiban : litera " '
. (Bih~1on, la ,komentariujn _,ál· ~¡ ibj aliajn . hebrl343n •
:koJ~J· Be<!a'\irinde ~ · in<i:tto, ~oy.tábapt lil'l : if:¡,t .
.- l'ltflQlJ>lS tum utilegañ ' lah'oton. Tanl'en tio kion '::l:i' su'_, t~~~ :~ ~.--i
'
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pcsfs ):ii11 prflahori,
.caaojo.
·
Laste sed ne ·Jastrange estu menciite,
ankorau unn tre grancl¡;n ' m~dton . ' Nómc, dm;n longaj_
jatúj ll ' ~stis mem redaktoro: kaj elaonisto, kaj, per la
plej noJ)la traktado de sia tasko, li e<bligis ~ múltaj lwIúencantaj taJentoj elnagi Ne unu _. el la nuntemp,~ faioaj
hcbreaj verkistoj soldas s~an kaúeion ;.J Bialik. ,
Siajn l~stajn jarojn Bialik p,asigis en palestino . Lando de liaj Revoj,
,.'
,
,, "
Estis ~ojo~ honoro, feljco kaj plej alt~ respekto -- viv.i en la sama kun li epoko. Homo , kiu ·guis éies (sencsoepte) respekton, . horno, kiu meritis l-a tilolon Naciá
poetp, ver.kisto, kiu .kandidatis je premio de NoQel. :HornO¡
pri kiu•, se ni v.qlns skrihi ·ciujn meritojn por la kultnro,
ekm aukus papero ...
Lu hebrea naCiJ) jam 700 jarojn ne posedis tian vo!-tgMion. Ekde J ehuda ,H ulel'i, ,pri kiu J;leine .skribis.: ·
J\ iarn l:j. Kreinto ckvidis tiun anl.mon, Li estís .t¡el !)ntuziasmig.ita de ~ia kr-cajo, ke ti:un , anir:ilon Li. ekkisis.
Kaj la cho de ti kiso auiliga$ .en liaj (de .Jehuda Ualevi )
poeziaj~j. }Jri _Bialik !}iras. kvaza:u daiírige fama hébrea liLeratt¡.Í'islo Stnpriicki - estn 'cl:ir-ende, ke kiam Dio
k.reis la anirr!on de :Bialik, Li faligis larmon , kaj ~in larmo
rcehas en ciu lía poemo . .Ten kjal la vc~k0j ' de 13ial.ik ll!!]
profordc .tusas kaj _,ti cl {qrle _pencl.ris 1~ nnimon , ¡Jp ciü
hebreo .
"
E. ftlicsenfelrl ·

u

......

,J.,\ hnmuro en

-stan ku~uion ¡ ia ~eto estas trovÚa! o~ stara8 en iu .éambro
de w-an.da nova lahqrista,· kll.lb?. Vorobjanji~ov furio~
z.e ~m d1strancadas, sed la b:ezoroJ mankas en ~1. La klub"
..gardjsto lin informas .. Li .rakontas,' ke jam antaulonge li
tiovis la. juvelon kaj transdonis ~in al la magistrato. »Kic
o un - estas la trezoro-? « demandas Vorobjapjikov k un
sufoka l)lalespero. La gardisto· montras la domon. Cu vi
nc vidas? Jen gi cirkaüe. El gi oni konstruis la klubon.
.Per tiu ci soeno, sola nehumura parto de ·la libro, fínigas
la instrua historio 'de la sego-casistoj. Ciu povas tiri el gi
kónk1udón , \ ia al li placas. Pri gia solvo oni povas diskuti. Se.d tio estas nediskutebJa, ke en la lastaj jaioj tre
malrriu]taj rom;moj efikis tiel drasté al la diafragmoj ,
kiftl liu Ci vagabond-rmnano;
gb.
·
PIRANDELLO. Lia figuro, okaze ke li ricevis la
Nobel-premion, ree altiras la interesigon de la Europa
legimta publiko. En la lastaj jaroj pi~ kaj pli . oni komen~
cas kritiki la j ugojo de ·¡a pl~j elstara literatura areopago ,
kaj ~a kritikantoj ankaü ci-jare ne estis tre silentaj. Nu,
tío ne ·estas mi rinda: Pirandello ja ha vas nomb:rajn
satantojn entuziasmajn, sed ue ma1granda esta.S ankaü ties
nombro, , kiuj ne entuziasmas pri Ia oftc kurioiaj »ekstravagancoj « . de la kurioze originala verkisto.
Certe. diversas Ja op:ínioj ankau pri lía romano: »La du
vivoj de Mattia Pascak' La he:_roo de -1' romano, la maltrankvilanima Mattia Pascal, l eknatizigas pri la mil malpurajoj kaj falsajoj de 1' 'cirkau:\ mondo kaj iun tagon
decidas, ke li' metas punkton post sian vivon gisnunan.
Li de fugas de sia familio ríe po'stlasante e~ unu linioh
da ,skribo kaj ~ la ap1!flenuloj k~nsternite lin »rekonas «
en ka:davro gL1ste tiam kaptita · el akvo. Pascal liberiginte
ekscias, ke . pni krcdas lin definit~ve mortinta kaj li sentas,
ke per tio li forjetis de si cion, kio lin krocis al la pasinteco. Sed rapide sekvas la elrevigo: Pascal rekonas, ke per
si a bizara provo li . fiaskis; la . transformigo kaj liberigo
ne povas dependi . de 'eksteraj · faktoroj , gi devas okazi

ínter~e kaj elinterne ... fstas ce.rte, ke ia kompÚita aniiJlprocezo '1gas. kredebla kaj akceptebla nur tial, l<e gin surla majstra pJumo de Pirandello .

p~perigis

HENRY BERNSTEIN: ESPOUl. Granda atendo kaj
vere »Streca « atento antai:'tis la novan drarnon. Unue, cae
la verkisto tu tan jaron silentis · antaü ol gin verki. Due ,
car pli kaj pli aktuala igás lía kandidateco en la . Akademion.
En la kvin aktoj .de la » ~speJ.:O « - ludantaj de 1'
unua gis la 'lasta sur la. sama 'scenejo -:- neniu morta~.
Nuraj internaj okazajoj, . koraj kaj animaj konfliktoj
plektigas en dramon. En hur$á salono. ·
M:aljuniganta viro kaj maljuniganta bela virino esl,as
geedzoj. De dudek jaroj. La edzo - Emile Goinard -·tre multe laboras. Li suferas je sen'dormeco kaj okti1fualsano. Li legadas.la memuarpjn de Winston ChurchiLL
Kaj rezignaéie, retíriginte, solcce li observas la lai1tan
vivon de sia edzino, pJenan de gigolój , baloj kaj ha1•-oj.
La vióno -- komprerieble - konst~te havas »'Íun«. LR
lasta »Íü « estas ia nokaut-campiono kaj kokta.jl-heroO>,
kiu, meze de la unua ·akto - . felice , ne sur la ·scenejo,
sed malproksime en la restoracio de la Ambassadeurs -tubatas la parizan konsulon de iu eksterlanda grandpotenco, car ti u ' okup;s la tabloo menditan de gesinjoroj
Goinard.
Dume , hc.jmc, en la salon o, okazas gravaj afel'oj.
Du inter-esaj dialogoj. La vnu , ínter la stalkonsilisto
Goinard_ kaj Catherine. La alia, ínter Catherine kaj si11
estonta hofralo.
'} · •: Nome, Goinard, pli guste sinjorino Goinard, ha va~
clu f ilinojn. La unu, Catherine, devemls el sia unua cdzineco. La pli. juna, Sola:nge, havas sinjoron Goinard kiel
patron. Tiu ci pli. juna knabino estas la favor:uino de la
pat;rino, opal'te ankáií sia . f.ederitino. IJi h;u•as lq sornan
vivkoncepton. Same ili amas amuzojll. Kaj sam!l- ili · ne
¡

. s~inpatias kun

ia: du »cindruiinoj«~meinb'roj de ia familio: . kun la Atatkonsilísto ,kaj k un Catherjn{l.
. . ,Al S?lang~ Aia .avino· heredi5is pli ol. du m.ilionoj'n
da :frankOJ, KaJ la nca, ·trodorlobta, bela, JUDa, sportema
knabino -- helpe de sia patrino kaj de honege ~plikitá
. banfrikoto ;;- kaptas por si edzkandidaton. 0hi jam. iiksis
knj publikigis ce la t¡¡,gon de la geedzi~o. Sed tian1 , Thierry' Kcller; la :íianco, cetere artdekoristo, ko.nfesas al Catherine, ke §in li amas. Jes, sin, la senhavan, subp~emitan ,
malpli junan kaj malplí 'belan knabi.non. Kaj sin li vol.as
ankaü edzinigi. N¡\ sian malvarman, plez~caseman , tro-;.¡
dorlotitan fratinon.
·
·
La lukton , kiu ~is nun okazis mallaüte; senrimarke f
•
kaj kiu, per tiu ci sceno igas senkab batalo, els'kermas
propre Ja. »hodiaüa « k:nabino, moderna, malplena, apenaü
kapabla je tenereco kaj profundaj sentoj , kun la )> sentvirino « dc1ikata, dotita per koro, konata ·el pasintaj
tcmpoj kaj ·e'sperata por la futuro. Ne necesas diri, ke
malgra(í. ciuj lnalhelpoj , precipe la giskruela kaj gismalnma kontraüst¡\ro kaj diktaturo de la patrino, en la
batalo 'fine tarnen venkas la du junaj cstajoj, ce kies
flanko ílagras la standardo de vero kaj vera amo. Ili signifas la:· titolan Esperon, kiu portas en si la germojn de
garantio· por pli boba morgaüo kaj ' pli bona· .homa1'o.
. . Okazajoj do ne estas multaj en la nova dramo · de
.Bermte¡n; Nc pli. ol tiom , ke rican, trodorlotitan sed
surfacan kaj senkoran knabinon fodasas sia fianco P.ói·
cdúnigi la pli simplan sed bonkoran fratinon. Sed el ci
ti u · terno .Ber¡;¡stein komponis veran .freskon. C:i estas
lar~kontura penh'ajo pri la familia, spjrita ·. kaj mor ala
vivo de Parizo de mil .naúcent tridek tri. Kaj , . kí·om P.,
dramo, kiu - escepte de .la trolong.ajoj de la unua a,)do
-:- konstarite interesas, -oc ekscitas la rigardanton.
!Ji.

. LA POSTEULO DE TIBERIO. Pausilippe, .lschia,
lfabo Mioeno , Procida, Amalfi... Sufica.s eldiri tiujn
nomojn por elvoki unu ' el la pejza~oj. plej sargitaj
rte famo kaj historio. Kaj; vid-al-vide de tiu pejzago
staras domo. Nura ekrigardo: ~~ estas la lo~ejo de bonguSct- .
ulo. Mi !in ne P.riskribos. Oni. diris al mi,. ke. ·ti apartenas al la »kuracisto· ri.e la Re~mo de .SyedUJO<L La Reg·
ino posedas vilaon en la m~zo de la inS.ulo Capri, kaj estas
kompreneble, ke. sia kur.acisto lo~as ne malpró:ksimi de s.i.
La ku~acistó de la Retino de . Svedujo nom~as doktóro
Axel Muntbe. Lia historio kaj ; tiu de lia domó h;e estas
ordinaraj. Juna studento, novbakitá -el la Universitato de
J~na kun la titolo ?e. teologi~ dok~oro, ~aj ilekve . sin dedlconta al spekúlahvaJ studoJ .. VoJa$o lm líazar.de kon- ,
du~as ¡¡) Anapapri en la jus . priparohtari lo1wn. Tiam ;ek~ ·
z~sbs nek. belaspekta domo! nek. ~llfdenq. ,Seil . vin'be~(l~o,
kte labo.rl~ · mal]~ulo nom1~a Vmcent~, ka~leto ded1Ma
al San M1chele ·ka] kampara . kabaho konstrmta de Mastro .
Vincente per.la marmoraj rompajoj, 'klujn li malkovris ~r
pante sian vin.berejon. La. ,maljunulo l6tas efektive sur la
ruinajoj de la Tiberia vilao. ftevo, de~rro, pasio ekflam- .
as ~n la .koro ~e la junulo.: Li ..decidas nepr~ alprop1·igi ,
al Sl ~a vmbe~JOn~ l~ .?omon, la. kapele~on kal tié ; ekl9~i.
~d h h~v:rs nek pm;Icion, nek .ncon . .~lozofio , kaJ te<>log•o ne n~1gas,.' siajn adéptoj.n kaj. ne e~ligas al ili, fari~i 2
posedanto en un u el la pleJ belaJ lokoJ de la mondo.• La
st~dento ~uj decidas santi sian ltarieron. Por poséai Sán.
M1chele, b akceptos »fubtan vivol1«, lau lia propra espr.i- "
. ~o. L1 fOnsideras kiel fuAitan vivon, tión li · pluif9je .
. . n~tas, . la: fm;lason de la s~killati,~aj ·~ojoj )>or 4 studado .
ka) pr.akt¡kado de la med1~mo> L1 havas lá .sen ton, ke' 1!
. malalut~ QÍ'C.rante la $pmtan pór:la · mate'l'lli. Tamen, 11
faras tion por i{Ul). ekpqsedi · San Miche)e.
·
. Li ~lvenas en Paris, instali!as en la,. »Latma · Kvartalo ~ .ka] Blstudas .la inedicinon. : Li est~ tri inteligen a, "
' spe~ale kapabla e~kol)i" lJl ko~9ll c;le la po~o)' 'kaj e!iki ,,
~)lia volo .pere de la morala mflyo. ()m J1n un,ag;;¡s :tlm
)tma kuramstó-'magnetizanto, . ij-e~ bela, tre. klera kaj b:e
ro.isteta. Li · f:u~as laumo<l'a ::Icuracisto. En
hio:~o.
S.aint Germain oni fin fien'e~ Aatas. 'Sed Ji estaS io tute
ali,a ol 1ntr..igwo, au 1lando. :C1. ;laboras kun Charcot en la
•Sllpétriere~ .kaj ~un Pasteur ·auín· u'u ai studaaas' ¡a. ra.:
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bion. tia . h.orizonto ,ne Iimi~as á1 'ia kl1entaro, a( ia .ri~: ·
·aií ec al la p¡edicino.·· Li cíam re v.adas pri San M~chéle.
Foje .!li revenas .al Caprif inter· ekskursó .en ,L~[>QnÍO ~aj
r-estado en Sve'dujo. Vehas la . lempo., . kiam li ' efektiyiga~·
sian revon'.. Li acetas San Micbele. ·flroprari1ane li kon,stn~as
sian domon. DÍ' · .elfosadas la statiíojn, va~djn; kolon()jrt
kusaritajn en la ~<~rdeno · de Tiberio .. Po pece li faras el
Ll ,,ilao de ·Anacapri 'la m1rindajon ; kiUif' ni vidis: . ;
.Tra jaroj, eble, pro nek:onata amareco , kiu kiel. on': ·
do venas el la fundo .(le la skandinava koro , li faxi~as tre
horneviten:.\a: Li ekloga$ en San .M;ichele por restaéli tie
ddinitiv!J. Dqm sia tutR vivo li plendis, ke· li ne 'póva .
dorini; trajto ; kiu ankoraú plifirmigas tion, kion oni pri lt
divenas. Amiko ·lin konsilas. verkadi por venki la maldormon. Li sekvas la konsilon. Filozoiío kaj teologio est;is
jam ti·o foraj. TroJong~, -_li skribad,i.s .nu_r receptojn: Sed
1J -estas multe :Spertmta. 'L1 rakontas stan . propran v1von.
Dísradianta. eirkaü · San Michele, kvazaií. hrkau ' akso , gi
konsistigas kaf p.lerúgas la » Romaiwn de San" M1clieJ.,e.,< .
Peza volQmo kvarcentkvind~k-paga; tiom rica,. tipm neatenditao tiom miriga, ke onl gin . tradukjs j¡n ' 25 lingvojn. Al la franca eldono v-erkis antaüparolon Pi'erre Benoít.
. S-ro Beno~t , romanve~:kis.to , logitade • aütobiografioi)
Sed tio ja ne esta,s , <ir..dim¡ra aütobiog.rafie. Oni ja.rn
di.ris , ke ·gi ·enhavas sufice da veraj avegturoj . por tnta '
.kariero ,d,e rol?J.nv~~!-isto, ~~}a~ fakto. Oni.. ne ,1s4,as ,. eu la
verkado de . bu ·hbro,. e.Qhg1s dormon ' al s.~ro. Munthe,
~ed oni. povas c-er~gi , ·ké :tip rimed!;J ,qe suk.cesos 4e l¡¡. leg~
antoj! Pe~:sono roalplej .. ema al ' romalllegado, 'ne, P..O.vas
plu levi la nazon , kiah:l ·1i gin metis inter ti.ujn valoi:ajn
pagojn. Gw 'trovas cion; cb!a~ en .ili.: .en lloma,rakont~
ojn, kiuj es~us ravintaj Stendhal, en P¡¡l'is, drainojn; ko~1eqiojn,, miksi!ajn . Admiúnq¡¡jn . pa~ojn ·. pri bestoj ~~j
$I~pluloJ. MalJuna. kai:nparaJ?,O, ..~aJd~l) mortón~a, dms
~l s-ro Munthe: »VJ estas bw¡a' k~el .1~ maro. « T1u laudo
flanke de kamparano ne cstª&. 's.ens1gmfa.
, ·.
. Sed, se s-ro Munthe emqp\is la gpmgjn ~en dudekkvin.
lingvoj, li tion 'ne atingis per ' ~iá nura ~n'te.ino . .La anekc
.. dotoj de ti u komfaloplena hOil\1¡>..,. ardas de f~J;j.ro k~j _d~a,bla
~pirito._ .Tamen oni ege .:pli;rvj,g~ ~un, Sffnkompjl,f;Jill
s~edon, dirante· á1 li, I.;e la. p~r~l? d~ P:a~~¡lle . ~ü,:la · ~ut¡¡.
ngardo de hundo pruvas Ja tph bop~ ol ~a laüdOJ , d~
kútikistoj, ke li ne rriisuzis sian vivon:· · ·
·
', ·11·

" ., '

.
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,.

Al siaj fidelaj abonantoj kaj legantoj agrablajn kristnaskofestotn kaj felican novan jaron
deziras la administracio kaj redakcio de Literatura Mondo

Mussolini-verko en Esperanto

1

:Post kelkaj tagoj estos ekspedebla la verko de

Benito Mussolini: LA VIVO DE ARNALDO
Tradukis K. Kalocsay
La verko aperis latl la lniciato de U. V. Pacini per la
financaj rimedoj de s-ro Gino Catarzi kaj Jau la afabla
permeso de la itallinga eldonejo.
Antatlparolon verkis: Gino Catarzi.
La verko prezentas al ni la fraton de la Duce, unu el
la modestaj, sed tamen tre aktive partoprenantaj gvidantoj de la fdlsta revolucio.
llustrita, kun bela kliAita kovrilo.

PLANO DE LA DEFINITIVA ITALLINGVA ELDONO
PHI LA VEHKOJ KAJ PAROLADOJ DE

BENITO MUSSOLINI
Vol.

I -

DALL' INTERVENTO AL FASCISMO (DE
LA INTERVENO AL FASISMO) 15 novembro 191L1-23 marto 1919. Kun la milita taglibro.
Vol.
11 -- LA RIVOLUZIONE FASCISTA (LA FASISTA REVOLUCIO) 23 marto 1919--28
oktobro 1922. Kun la paroladoj de la Revolucio kaj la paroladoj el la Deputita Benko.
Vol. 111 - INIZIO DELLA NUOVA POLITICA (KOMENCO DE LA NOVA POLITIKO).
Vol. IV - IL 192 t,. - lnkluzive de la »Preludo al
Machiavelli «.
Yol.
V - SCRITTI E DISCORSI dal 1925 al 19·~o
(VERKOJ KAJ PAROLADOJ de 1925 gis
1926).
Vol. VI - SCRITTI E DISCORSI dal 1927 al 1928
(VERKOJ KAJ PAROLADOJ de 1927 gis
1928).
Vol. VII -- SCRITTI E DISCORSI dal 1929 al 1931
(VERKOJ KAJ PAROLADOJ de 1929 gis
1931 ). lnkluzive la paroladojn pri la »Laterana Konvencio «.
Vol. VIII - SCRITTJ E DISCORSl dal 1932 al 1!)33
(VERKOJ KAJ PAROLADOJ de 1932 gis
1933). Inkluzive de »Doktrino pri Fasi.smo «, »Korporacia Stato « ktp.
Vol. IX - Daürigo.
La Vol. 1 kaj VII
jam aperis la 28-an de oktobro 1933-XII 0•
La Vol. 11 kaj VIII
jam aperis je la fino de marto 1934-XII 0•
La Vol. III kaj IV
jam aperis je la fino de junio 1934-XII 0•
La Vol. V kaj VI
aperos dum oktobro 1934 k un akcela sinsekvo.

Eldonis Literatura Mondo, Budapest
Prezo: brosnrita svfr. 1.80, bindita 3.30, sur luksa
papero: brosurita 2.20, tole bindita 4.-.
Al eiuj prezoj aldonu 10% por sendkostoj.
Por AELA-anoj : brosurita 0.90, bindita 1.80 svfr. plus
15 centimoj por sendkostoj. La luksa eldono por AELAmembroj 1.30. bind. 2.50 kun sendkostoj.

Ciu vol. de 3oo gis 4oo pag. en »sparta «-papero , enhavanta e1;-ta filigrano la »Liktoran Faskon « kaj la aiítografan subskribon de Mussolini, kostas italajn lirojn 15.- .
En belega laiístila tolbindajo, kun oraj titoloj kaj bordoj
it. lir. 25.- . ·
Eldonis Ulrico HOEPLI -

MILANO.

PLANO DE LA DEFINITIVA ITALLINGVA ELDONO
PHI LA VEHKOJ KAJ PAHOLADOJ DE

ARNALDO MUSSOLINI
Vol.

I -

VITA DI SANDRO E DI ARNALDO (VIVO
DE SANDRO KAJ ARNALDO). Verko de
Arnaldo kaj Benito Mussolini. Vol. en form.
16, pag. 220 kun 2 portretoj
it. lir. 10.Vol. JI - DISCORSI (PAROLADOJ) in ter kiuj , parolado al la junuloj de »Fasista Mistiko t< sub
titolo: Kredo kaj Konscienco; parolado: »Al
nova Sl.zpereco « kaj tiuj por la arbara kaj
agrikultura revekigo.
Vol. III - SCRITTI dal 1923 al 1925 (VERKOJ de 1923
gis 1925). Pri la unua periodo de aktiveco de
la aütoro kiel Direktoro de . »ll Po polo d' Italia « dum la starigo de la Fasista Stato kaj
polemikoj pro la »A ven tino «.
Vol. IV - SCRITTI dal 1926 al 1928 (VERKOJ de 10.2 6
gis 1928). Kun la artikoloj pro la renovigo
de agrikulturo kaj industrio.
Vol. V - SCRITTI dal 1929 al 1931 (VERKOJ de 19 ~ 9
gis 1g3 1). K un la artikoloj pri la Interkonsento kun Vatikano.
La Vol. 1 aperi:s la 21-an de decembro 1933-XII , unua
datreveno de la morto de Arnaldo MussQlini. Vol. 11,
III, IV kaj V aperos en la jaro XII. Ciu vol. kostos,
laií la amplekso, ekde it. lir. 10.- gis it. lir. 15.-.
Eldonis Ulrico HOEPLI -

MILANO.

La ~otizo JDr AfLA ie la iaro 1g35 estas nur sv. fr. 10·• • • • • Detalan proepekton eendae alwi la eldonejo de ,.Literatura Mondou
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lnternacia Katolika lnformejo's Hertogenbosct
Nederlando, senpage donas informojn pri religio

La
Socialista

INTERNAClA
PEDAGOGIA REVUO

Oficiala .~o nata organ~ de l. S. E.
(lnternacio de Socialista¡ Esperantistoil

•

jam aperas de pli ol 10 jaroj, raportas pri la internacia
scienca pedagogio, pri kongresoj kaj laboroj de la internaciaj instruistaj asocioj, pri lernejo kaj instruistaro
diverslanda, pri Esperanto en la lernejo kaj ínter instruistoj.
IPR peradas interkorespondon kun instruistoj kaj
lernantoj, estas organo de TUTMONDA ASOCIO DE
ESPERANTISTAJ GEINSTRUISTOJ (TAGE)
Jarabono kun membrokotizo al TAGE kos~as 2.5o
nederlandajn guldenojn aü. egalvaloron.
Reprezentantoj en ciuj landoj.
Por provnumero kaj kunlaboro skribu al la administranto: P. Korte, VEENDAM, Schoolstraat 13
Nederlando.

Amplekso; 8 pagoj 38x~8
Abunde' ilustrata
Du-kolore presata
Kronikoj: Po litika, scienca, lingvistika,
sporta, ktp ...

11
Aban· tarifo: 10 fr. frkoj jare (2 sv. frkj)
La plej malkilfa Esperanto-revuo
(antat1e en Vieno)
Nunaj Redakcio kaj Administrado
F. CHAMARRE, E. S. F. l. 0., ,Le Gabut"'
La Rochelle (Francia)
PoAta eekkonto: No 440-50 Bordeaux

Universala Esperanto Asocio

(

ENCIKLOPEDIO
DE

ESPE.RANTO
dua parto

K-Z

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

celas:
Disvastigi la uzadon de la internacia helplingvo Esperanto.
Plifaciligi la ciuspecajn moralajn kaj materiajn rilatojn
inter la homoj sen diferenco pri raso, nacieco,
· religio au lingvo.
Krei internaciajn servojn uzeblajn de ciuj homoj, kies
intélektaj au materiaj interesoj celas trans la limojn
de · i1ia genta aü lingva teritorio.
[( reskigi inter si a j membroj fortikan ligilon de solidare ca
kaj disvohigi ce ili la komprenon por fremdaj
popoloj.
La Asocio .estas neütrala rilate al religio, nacieco aií
poli.tiko. :

donas

aperos en januaro

Detalojn legu en nia januara numero

Al la membroj: Membrokarton kaj kvarcentokdekpa~an
Jarlibron kun la adresoj de la Delegitoj, Esperantistaj grupoj, gazetoj, organizajoj, k un sciigoj pri
internaciaj rilatoj ktp.
'
At la Subtenantoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn rice vas
Memhro-:Ah<¡nanto, premian konsistantan el Esperaríikoloj literaturaj, - sciencaj, · teknikaj kaj precizaj
informoj pri la movado.
A.l .la Subtentmtoj: Krom ciuj dokumentoj, kiujn riccvas
Membro-Abonanto, premian konsistantan el Esper. anto-literaturo.
Ciu ali~into rajtas presigi senpage korespondan anonceton
unufoje en la gazeto »Esperanto«,

kaj postulas nur modestan kotizon
de 5 Fr. por Membro, de 12,50 Fr. por Membro-Abonanto kaj de 25 Fr. svisa valoro por MembroSubtenanto.

Feleloa azerkeazto éa Jr.iado: Bleier Vilmoa. -

IV

PeatYidéki Nyomda VácoDo -

A nyomdáért Bénik Gyula feleloa.

