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APERAS SESFOJE DUM LA JARO 
akci ne redonas. La rajton , fari en ciu ensendita manuskripto 
por i, )a vet•kinto au tradukinto anticipe ne protestas. 

Novaj prezoj! 

ma ~n krihitujn artikolojn kun sufice largaj margeno kuj !iniaj 
manu kriptoj kun desegnitaj aií tre klare skribitaj literoi. 

A liaj prezoj en la katalogo estas malvalidajl 

Biernaezki- Medrkiewicz: La Verko de Chopin 
L. E. Thomson: Mu!te pli la Amo - -
EMBA: Maria kaj la Grupo - - simpla 

luksa 
E. Wiister: Konturoj de la lingvonormigo en 

0.20 
0.18 

0.95 0.72 
1.30 

Julio Baghy: ancu Mar ion toj -
julio 8 hy: Viktimoj - - -
Julio Ba hy : Hura ! 1oloind . 2.40 
j ulio Ba hy : reter la Vi o 
julio Ba hy: il rim - - -
julio Baghy : ur anga Tero -
julio Bagby: Verdaj onkifl toj 
K. Kal e ay: Lin o, tilo, ormo 
K. Ka loe ay: trecita K rdo 
K. Kaloe ay : Rimportret j - -
K. Kal e ay: terna Buke do duontole- 2.30 
K. Kal e ay- Madáeh: Tragedia de 1' Horno 

simpla 
luk a 

K. Kal e ay- G the : omaj legioj kaj La 
g libr - - -

K. Kal e ay-O nte : Infero -
K. Kaloe ay-Hekler: rthi torio l. -
K. Kal e ay-M u ot:ni: Vivo de rnaldo,luk a 

impla 
K. Kal e ay- Waringhien: Parna a idli ro 
K. Kal e ay- Warin bien: lena ramatil o de 

p ranto 11-a t:ldono- ·impla 
Juk a 

lum, 

rto 

en la 

impla 
luk a 

miJon 

ove io 

v J·a ntoloa io - -
la nduto - · impla 

Jul a 
jer m - Bada h: ri Hom i n to. -i la 

tul· a 
unth - W Lm'n k : R mano . an :\ichele 

luk a 
l. Lejzero\\ icz: 1 la \ rda Bihli 
E. Wie enfe d: V rl ar de z (Oc et:k o 

Zamenhof) - - - - - - ftn pla 
luk a 

II 

bind. broS. 

0.56 0.40 
1.04 0.84 
Elcerpi~is 
Elcerpi is 
Elcerpi~i. 
1.70 1.32 
1.- 0.70 
0.70 0.34 
1.06 0.80 
0.44 0.27 
2.- 1.65 

1.- 0.66 
1.20 o. 4 

0.70 0.50 
1.90 1.60 
2.25 2.-
o. 4 0.50 
0.66 0.40 
0.93 0.66 

S u b 
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2.60 2.30 

6. o 6.-
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0.66 
1.06 o. 4 
0.90 0.66 

0.34 
0.34 

3.- 2.-
o. o 0.60 
o. 4 o. o 
1.- 0.60 

0.24 
1.- 0.72 
0.60 0.40 
1.- 0.72 
1.20 0.92 

0.70 o. 
0.24 
0.60 
o. 
1. o 
0.34 
.30 

0.60 

0.92 

1. o 

0.30 

1.60 1.32 
2.1 

Ja tekniko - - - - - -

La prezoj e tas montrataj en usonaj dolaroj. 
Aldonu 1Q o¡o de sendkostoj. 

0.85 0.60 

RABATO DE 20 o¡o AL LA MEMBROJ DE AELA 
EL LA SUPRAJ PREZOJ! 

La prezoj de la ankorau neaperintaj libroj estos aparte 
anoncataj. 

Pagojn ni akceptas 
per monbiletoj. bank~ekoj, respondkuponoj, »money ordercc 
al Budapest aií al niaj reprezentantoj . 

PoAtmandatojn st-ndatajn al Budapest ni rifuzas. 

ABONPREZO DE LINGVO-LIBRO 
por unu ekzemplero dum la jaro: 

O. au trajn "ilingojn; 4.- belgajn frankojn; 8 penny; 9.
ceflajn kronojn ; 0.60 danan kronon; 0.60 es tonan markon; 
4.- francajn frankojn; 0.60 markon; 0.80 peng6; 4.- lirojn; 
.- dinarojn ; O. O latan; (por japanoj specialaj kondié oj ce 

JEI) · 0.40 guld non; 0.60 norvegan kronon, 1.20 zloton; 
4.- e kudojn ; 25.- leojn; 0.60 edan kronon; 0.20 USA-
dolaron · O. i an frankon. 

En nemenciitaj landoj 0.20 U A-dolaron au egal aloron. 
Tri ekzemplerojn ni sendas por la duoblo de la sup

raj umoj. 

ABO PREZO DE LITERATURA MONDO 
por tuta jaro la un u a ekzemplero al la sama adreso : 

12.50 a u trajn "ilingojn; 65.- belgajn frankojn · 7.- ang
lajn ilingojn; 60.- ceflajn kronojn. 7.- danajn kronojn. 
7.- e tonajn kron j ; 45.- francajn frankojn · 7.50 ger
manajn markojn ¡ 10.- pengojn: -10.- lirojn · 1 J.- dina
rojn; .- latojn · (por japanoj specialaj kondicoj ce JEI); 
4.50 uldenojn · 7.- kronojn non egajn · 15.50 polajn zlo
tojn · 30.- e kudojn · 3 .- teojn · 7.- vedajn kron ojn · 
.- vi·ajn frankojn- 1. -dolarojn k r J 

eiun egaJvaloron. 
Ciu plua ekzemplero al la ama adre o endata kostas 

dolarojn 1.4 kaj bar an egal aloron en ia plua favor
prezo. 

Unu d lar u na egal atora la 15-an de novembro 1936. 

.3 a u trajn ilingojn; 29.40 belgajn frankojn · 4.- anglajn 
"ilingojn- 29.- ceno lovakajn kronojn- 4.50 danajn kro
nojn ; . tonajn kronojn 21.50 francajn frankojn · 3. "O 
germ ajn markojn· 5.- pengojn ; 20.- italajn Iirojn; 47.
jugo la ·ajn dinarojn · 5.2 latojn · -.- enojn (pro mo
nop lo p cialajn pagokondicojn dona japana Esperanto 
In tituto)· 7. _lidojn li to ajn · 1.90 nederlandan guldenon, 
pagu nur al ma monopola deponejo en . ederlando: . e-

derlanda peianto entro Rotterdam \V. Schiedam che-
\ · g h. · 4.:- non·egajn kronojn; 5.30 polajn zlotojn; 
2 .50 portu alaJn e kudojn; 140.- rumanajn !eojn · 4.-
v dajn kro:lOjn. 4.35 i ajn frankoj!l au borsan egal

\'aloron en aliaj \'alutoj. 

Sangoj de la tran kaJkulo okazas samtempe kun la 
r aj kurzo~angoj. 



rrra jarct/!,.tó; 
, 

1 
- 'Dro Mar_ek WaJs.blum· ._;_; 

M~e de la :X. jaroento, .sur la soenejo de la ei'l¡opa manoj d~ Piastido Vladisl~o Lolí:ietek1) (x3o6-x333); la 
historio , aperis. nov¡¡. -.popolo kaj nova Mato: Pollando. homog~ilecon kaj fortikan bazon, ekonomian kaj kul
I)or~ apogit¡t al Karpatoj, rigardanta· norden al Balta turan,. donis al ~i lia filo, Kazimiro la Granda (x333-
Maro, gi forwis : -kv:tzaií intermaran kaj · interlandan nodon I3?o); gr<$da ne pro sia agoj militaj, sed pro sia 
ínter la bizantia .sud - qriento, radianta per sia rígida gig¡¡nta pac;1 konstruverko. Por firmigi la politikan situa
kulturmajesto k~j la nordokcidento; forta en sia barbara cion de Polland.o, li formas ~tencan blokon pol-hun
unueco, memfida · pri sia l~tj.nk,ultura batalilo. La mez- garan, lasante la kronon al sia nevo, Ludoviko la Granda 
landa kaj mezslava . sitU:o lónge .sirmis lá\ polan genton, el la dinastio Anjou (l37o-x382), re~o de Hungarujo 
permesante al ~i vivikiel séhfórta stata··organizq; nur kiam kaj fondinto de ties potenco. La unio dauris nur gis la 
okcidente, sqb la poteny;i germana puso, falis la Iastaj mo1'to de Ludoviko - lian heredajon dividís· ínter si liaj 
sirmbai-oj, vokis PóliandoÍ} ' senpera dangero al :stata kaj du filinqj, kaj Pollando refarigis memstara regno sub 
historia ekzisto sub . la ,regado · de la fortika diriastio . de la sceptro de Hedviga. 
Piastoj (gis I37.o) . Lukta kontakto kun la okcidento igis La lasta Piasto celis per tiu unio batalon por maro, 
la unuan konatan reganton, !fukon Mieszko (Mieczyslaw) batalon; kiun testamentis al li lía patro. Car de post .la 
I. transpreni pere de la j!l.m kristanaj slavoj~ ooh.oj, la fino d~ la XII. jc. Pollando ne nur estis detrancita de 
kulturan batalilon de l' qkcidento ' - la latinan katol~- 1' maro pro la sendependigo de la pomeranaj gentcij, ne 
kismon (g63). Su¡}er la kt(pOJ ~e la .germanaj invadantoj nur suferis invadojn de la batalemaj prusoj - la tutan 
au ekspluatante il.i~jn kiilturajn . fortojn, .P-0llando senpere sudorientan bordon de Balta Maro prenis en siajn avid
kontaktigis kaj por ciam li,gl~ sfu . kun . la ok:cidento. . ajn manojo . du potencaj kavalirordenoj germanaj for-

pelitaj el Palestino: norde, en la nuna Estonujo kaj Lat
vujo, sii:ligis la Glavkavaliroj, kaj sude, en la nuna orienta 
Prusujo kaj Pomeranio - la Kr~ckavaliroj, alvokitaj 
oeterc de polaj dukoj kontrau la prusaj rabinvadoj 
(122G). Sub la preteksto de misiaj militoj, la unuaj, 
.subjuginte la latvajn kaj estonajn gentojn, ekpremis la 
fingrojn sur la gorgo de Litovujo, he1pante al la duaj, 
kiuj, eksterminte la prusojn kaj sklaviginte' la pmneran
ojn, sú:fokadis samtempe la idolanan Litovujon kaj la 
delonge kristanan Polhindon kaj minacis la jus reunu
igintan , Staton per disbato . . 

Apenaií iirmiginte. sian sendependÓn per Ja fortikaj 
·manoj de .Boleslao '1:~ .Gr~rida (!f92~ ·I0:¡5), Pollando el
pasas kiel aktiva kulturfakto.ro, elirpunkto de radiado de 

.la okcidenta kultuto ...,... norde al .la idolana Pomeranio, 
s1,1de al la grek-ktistana . Ruga Ruslando. (~egiono de lá 
hodiaüa Lwów), kiujil gi -enkorpigas sta'te kaj nacie; al _ 
la batalemaj, tusitaj de nenia ekstera 'influa prusoj kaj 
litovoj ; al la a.nkoraÜ idolan~ Hungarujo kaj al la slaya 
oriento, ke .gi penetras profunde eri la · sferon de la 
bizantia kulturregado. . 

La socia vivo de · PG'IÍando sekvas la · linion de l' 
pkcidcnto kaj alportas la:sama,jn efikojn kulturajn kaj 
pctlitikajn, kvahkam ~ iom malfrue .kaj en 'formo .mildigita 
per Ja dist¡mco ·kaj plijuneeo _de 'la pola ek:onomia kaj 
kpltur¡1 evoluo."La -veríko de· Ja eklézio super la Atato en 
la fino de la, XI jc.,la kré:sko. de ,.la .fe:iida aristokratio 
kaj la dinastía. dispart~go de, Poll1Uldo :(u38-x3.o6) suh

.fosas ties statan potericon. NJU' :dank' 'al similaj procesoj 
eh okcidento kaj orie!).to, gi kops,enas , sián .sendependon, 
pagitan oetere per la politi:~a '#rdo "de ;¡á ·origine .pola 

,Silezio kaj de la kulture káj . nacie ~simili~t Poineranio 
kªj Huga Ruslando. , , '~ . ·' . · ' 

Kaj · ·tamert; guste tiúj 'ja.Xcentoj form.tií Pollaiídon 
ku]ture:_ gust~ en la tél{lpti de politika deka"eiico form
. i~as la· poia intelektú1ap> .gk~tj .l:l' pollatina liter;lturo.· P-ol.aj 
ekleziuloj sttÍ:dás en c)kcideQ.taj' QlÚversitatoj kaj la fama 

. kronik.o ·de · Marteno' J~, Polo (dtJa duono ' de ·la XIH. jc.) 
farigas· -lernolibr~ ~ d~": unire:rsal_il,. liistorio , ~f iUta ~uropo. 
En la fundo de prJial'b#oj k'reskas 'mon1ltilen,'taj kreajoj 

,, ·de romana •·kaj gptiká· arbj:tékturo. La,'pr<iin~tipleya;; fruk
. ;,todqna •pola "ter{) ' al tiras, gcrplallajri-' lf~f yal~najn ·· koloni-
"istojn , --'- ' teikb-lturis,t_?.j11/ ~~.· k:Omimiistojn'" : Ra-
pide_ .. · · , ' la j .. ~; . · 
asim1l as n ovárr:;:té:fJi[ u:\:HH'oni<c¡lt!!itlen~¡t}J,l j~fko:lióE'í$~l)JJ! 

,ú11han ..¡¡:Vi~on · kuñ"''U,l(>~~koillu"ripló:. 

La' komuna dangero alproksimigis la du popolojn 
m~graü ilia -konkurado en ekspansio sur rusaj terenoj . 
Je 1a pro,pono de la pola nobelaro, realigis ínter ili unio, 
kaj :,Ja:>Jitova ' duko Vladislao Jagello, edziniginte Hedvi
gan, suiiris la polan tronon, komencante la dinastion de 
Jagellonoj ' (x386-x572). La unuigitaj fortoj de la du 
sta!ój ~altiga:s laekspansion de l' Kruckavaliroj kaj rompas 
ilian' ,p?tencon 'en la granda batalo apud Grünwald 
(15. VIL · r4.xo). · 

· La. pol-litova un1o, eble nnika en sia spéco, estis nek 
konk~ro;' neK simpla. dinastía unueco - ambau nacioj 
.(almeil'au tiés regantaj, polit~ke kaj kulture decidantaj' 

~klast!J), . -resia11te · memregaj kaj egalrajtaj, kunigas en 
~oCÍaJ1 ;ka,j kulturan, . nedisigeble asiip.ilitan unuon. Firm
igás ;~in la ~baüflanka akto de unio en Horodlo 1 4 r 3, 

· 'kíu la gis nún senrajtajn litov:ajn »hojarojn« akceptiglllt 
en la:' 'komunulnon de la pc:>la libera nobelaro. Tiu unio
ide,o, báz$a.óta sur la plena egalrajteco kaj koopero de la 
unuigafitoj,, farás 'la po1-litovan staton centro de gravitado 

. por l it;, najh,araj ll!hdoj: . por Oeh.ujo ' durri la husanaj rni
litoj~) • . por 'Hul1garujo rriina¡;ata .de la . turkoj (unio sub 
la . scepti<t de la m;rlfelica Vladislao III., I63!~- r444 ) 
poste., ~g'adó"deJl~a branco' de Jagellonoj en Hun-
gm;l!j j! 'Céh.uj(! · ~is -15 2.6: Kiam, meze d~ la XV. jo. 
eksplo!las la lasta .fiatalo por"la 'allio al la maro, la subulo:j 
d& la ;K:rucká.yaliroj .•la gérm~j ~olo1Visto:j anstataüantaj 
la i:PteJ;'JJli:tajn, prusojn kaj .• parte · mkaii la pomeranojn, 
me~vDl~J<ítl~ú,lg~ hit })olla.rido - · Pomeranio ~íel aü~o:-

. nQma "pro:vmoo;· la: pave1l-tttbo Gdansk (Danz¡go) ' kiel 
, J.ibet;a~ u ' o:muña ' vivo, pli forte ol le~oj, oementis 

;"] !l tr.i ·; · Káj·.fine ' la: 'únio ;en Lubtin (x56g) 
' ,, . :' <.~. ,~, . ~ 



. • liberalismo de· la •XVIII: jc.'' . 
. Skd tiu glora biltlo· baV.is sia:jn pr.&fwidajn omb'rojh. 

La terkultm:a dir11kto de la: tuta pola eltó~omio subpremis 
la komer~:m. ~bj indu'str~_an_·;. aktivecqn -s- Itt vila~a :riobel:,., . 
ar:o la. uroanarori. Ne· trovante .#un .. _utilan' 'ekvilibrilon, _ 
.:,;_ prééipe pósfi'a;j;formm:i() de Jagelloho] ~kaj · ta;'stani.li~o 
'de la ·e!ekta ·«l~co (157.2)' :..;.:: la. .nobelaro. plene ·disvolvis 
la sistémon de -si:a · r-Cga_do;. 'dissoiVant,e''-la ' Atatorí en 5en-
koherali federoh Je memregaj Iandoj ' kaj distrildqj &en. 
.f6rta oon'tr\l .. plenu,mp'ovo . . La bezon<lj de. la greneksporto 
sar~g{ fali~ sur la Aultr.ojb ae la kampáranoj, premaiíte 

de kato-



edukm:nistrejo . (Ediíka 1\.oniisiono) - ~io kronita per 
Ja Konstitucio de la 3. de Majo (1791);· transformanta 
la nobelaran r~spuhFkon _en _ modernan ~taton - . cío . ci 
pruvis 'la kap'ablon de la nacio al ' politika · sendependo. 
Kaj po; ti,u sé~(;lependo kaj por la futeso de la. statteri'
torio bataHs -' la: ·nacío neroe en la Konfedero de Bar 
_(I'J'68--'-J?7-2) :kaj en ú "unua nacialevi~o en 1796, sub 
la gvido de heroo _de l¡t '_ usona batalo por sendepeudo, 

··genéralo T.aileo· K-<'!scius'zk'o ' ( q46- í8x7)- Kaj batalis 
·por.!i ne nür la nobtJlk:ro - la nacia l'evi~o de 179!1. 
'estas la unua popola lé-Yi~o kuri amasa partopreno de 
urbanaro, i:l'é k~niparanoj'; ec de judoj '.akirintaj polan 
nacian konsción; Seq 'Ústis j¡¡.m tro malfrue - la tri naj
baraj statoj - ;Rusújo;' Á:ií~trio kaj Prusujo . - popece 
dissiris Pol~j<:'n gis ties ·plena neniigo ( dispartigoj en 
J?'¡2 , l"T!Ji· l'j'g5). •:' ' 

' . ~a stato' cesis ékzisti - vivís tam~ri la nacio, kiu 

neft.i~ :rezigri~ ) e politik'a esiad.o·, ta.'·h~_ta p()stdis~artigt 
perJOdo (1795-'-1918) f'Ormas unu sangan ~non de bata
loj .. ;por¡¡.', libereco, Kom~ncas ilin en _ qiJ7, sub' la gv:ido 
de gen. Heniiko Dábrowski (q55-í·8x8) la polaj legíoj, 
en la servo de 'la 'triumfa' franca revolucio kaj poste de 
Napoleono,- La _pola problemo fari~as la nodo de la tuta 
Eüropa ·politiko ilun'f pli· ol 120 jaroj. Gi devigas ' Napo
lconon al parta rekonstruo de Pol\arído el la teroj' okup
itaj de prusoj k'aj aiístroj en :formo de eferoera Grlqld
duklando Varsovia (t807- I8r3) kiel strategia kaj poli
tika bazo en oriento. Oi ankaü devigas la Vienan kon
greson (x8x4.c_ f8t5) al kreo de aiítonortiia Pola Re~o
lando el parto de la iama Napoleon-a kreajo (x8x5-
x83o) en dinastía linio 'kun · Husujo. Tiujn jarojn de 
relativa memi:ego la libera parto de l' lando ·uzis por 
modemigo de administro ' kaj justico laií francaj modeloj, 
por vasta dis~-:olvo · de industrio kaj komerco kaj' por :firm-



' 'd ' 1.: 1 •-'A A• ' ' l'---' ' J!O e -11a ~u tura renasJU8 o. l'l tíu., progreso- nnmglS 
ankaií, la sit11acion de la poloj en;tla ,. prosa kaj ¡¡.~tra 
pa:rtoj' ' de Follando .,... líl l>oznaó-a ' Grandduklando kaj 
Galicio - dotitaj per tre limigitaj rajtoj politikaj. . 

Sed la ekzisto de kon_stitucia ~tato ., en, la kadroj de 
la ahsolutisma Rusujo estis tro · gráoda dan~ero pár la 
carisma, por . ke ~i daiíru longe. Dauraj konfliktoj gvidis 
al eksplodo en x83()~ kiam ~aro .Niko~a~ I. per la manoj 
de la l>ola armeo volis so~oki la ,nacían levitan .de la: 
belgoj. La dua pola nacía levito ( x83o-:-r83x) sa vjs 
Belgujon, sed al l¡¡, ,poloj ~i alportis, noyan malv:enk?n 
- la memrega Po1a Re~olando óesis ekzisti kaj hri~is 
provinco de la cara imperio. 

Tiu rnalvenko dissemis tra la tuta Eürapo la eliton 
de la pola intelektularo. La sopiro al la pa:trujo, la idea 
ílamo de la . Gra~;~da Elmigro . .formis la gran dan roman- _ 
tik¡¡n 4ion --:- :Adamo Mickiewicz ( 17 g8~ 1 855), vibranta 
per ciuj ideófluoj de Eüropo, Julio Slowacki ( I8og
I8~g), perliganta la maJdolCon , d~ la ekzil¡¡¡ ~n la bajro
naj , vl!rsoj d~_'sia poezío · kafla profundpensa· Sigismundo 
Krasinski (x-8.It-x85g) . . La sopiro ' al la . patrújo levis 
la muzikon _de . Fre~eriko Chopin (I8og-x84g) _sur la 
suprojn de l'.idealó. · "· ' . · , 1·•· _. . · 

Kaj la sop.iro al la patrujo igis la · ehriigrantaron 
perage respo.ndadi je . ciu .a~p:iro al socia 'justo, al nacía · 
sendependo -'- dum' 4o juoj la j!oio fati~as rnigranta 
kavaliro de libereco. Kiam . veuas .:. la jaroj de la Prin
tempo de Popoloj, respondas je ~iaj devizoj ne nur la , 
aústria kaj p.rusa parto dé Pollandd (x846, . t848)- sur. 
ciuj kampoj kaj sur .· ciuj barikadoj de Europa . batalas . 
. polaj elmigrintoj-, solctatoj kaj armoostr.oj -:-:; en-Qerman
ujo (gen. Luaoviko Mieroslawski, ~fo de "l-ev.clluéia okci .. -
denta armeo), en HÍmgarujo (gen.}o.~fo Bem kaj Hen-. 
r~ko Dembinski)! e'!- Jtalujo kaj )lumanujc;>: : l(aj #el p~ü 
- en Serbujo, Grekujo, Amer..iko ·· .:_, tis la Pariza K:o
~uno (gen. ;--Jarosla:w D:abrówski). · 

Ankorautoje en x863""-:"' x864 la: poloj kaptas armilojn 
k'ontrau la earismo, sed la' beroa" partizaha lukt-o ' de •]; 
senarmaj gru,petoj de junularo fini~is per · moriste~Íoro . 
de _batalkampoj, iplaro de .-pendigil9,j k~j . ~ms_piroj d~ . 
Siberia ekzilo.' _., · " ·· · · ' { 

Al Mari1a 
. ~ - Actam HicklE¡W!c:a-

» For de 1' okuloj l « - mi bitldaií obeos ... 
»For el la korol« _:_ obeos vin koro ... 
»For el memoro! « .:_ ki .. ;' ord,onop 
Kaj surda estos je ~i la memoro! . 

.~ ' e 

1 1 . ~ . !! 

Car kvazá~ ombro, ' ju 'pli sun' suhi:.;as, 
Des pli funebron longan~ teren ,metas, 

, Simile ,mi, . de vi -ju pli foriras, ... 
Des pli al vi fUÍlilbran K.repon jetas l 

En Cin temp', en ci~ ' Joko, kie . 
Ni kune ludis au plorante pasis, 
Kun vi mi estos por ciam kaj cie, 
Car cie mj anin'lan eron lasis'. · . 

;,; ' ' 

Aú Aakludante, 'se reéon ma:liooj 
Minac.os frue. per . la mano ga,sta, 
Vi tU:j ·memÓros! »Tiei· staris"liicoj, : 
Kiam fmi~is nia ludo lasta«. 
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. S.injoro gener.alo Rozlucki solene sidiS sur "'kun- trinkis sen .a:bomeno, 'kaj gaje ~rumblis. Evidente estis, 
me.tebl;3 ~gp. Tiu ci .. seA'o (transportebla. proprajo üe ke li . tre volonte _olmpigas pri tiu ci ~tata ofico en la 
geoi:né-tro' Knopf) . estis lok:ita en mero de tapi8o, for- íar~ro kaj estas -kontenta pri la hodiaua laboro. 'Ec 
prenitá::' el · su~t Ja1t<lit0 de Il1i.8 patrinP .. En valía flanko Knopf, havanta kon~nte stoma:k- kaj .intestkataron, 
de, fajr~jo, sur trunko~ zorgeme kóvri1a -I>er p~ejdo, en neiímsteniulo, m_;anganta nur oortajn nl3,UMjojn, facile 
longa gmqm:an~lo, kvazaü en moye1JI.a· tendo, Iru.rb:is digesteblajn, ne acidájn, ~kajn, kaj tuste tiujn, kiujn 
k:aj· malrektigis la wéan la supi):l citita . geometro en la mootoj Swmtokrzyskie nenill). maut:is, nek vidis, 
Knopf. Apud Ji en hirtitaj brancoj de la radikstumpo, nek ec konis laünofr1e, - e;nuiganto, ne 'dormanta 
rupo,rtita de Msisto, . sídís en malopoiituna pozício la nokte, ne toleranta· kanton 'de kokoj, •b'ojadoo de hun
suha,rbar:isto GQnkiewiczJ tenante zor:ge'Il!e gla>:eton da doj, kriojn dt:J; meleagroj · kaj . anse.t;o), kaj ec ·klúkon 
arako kun du ~ul~retoj ~a teo, . enYe"rSi:taj- !ID. -tiP. por de k~kio,oj, - vera .egipta pl~O'O por 'homoj· sanaj, 
sajnigo. Sm ' .l'rfuntuta sttrtuto sidis ap:ud: li la komu- fortaj, mastru¡mantaj en · la loko, kie on~ sa#s hll.llldoj!lll, 
uuma ,skiibis\0 OlszaK:owski kaj la miiljun.a viJ.at~stro kie korthuridoj, eashundoj~pe1~rikhrt,ndoj kaj melhunr
Gala ~lL kupra ord'e!lo ·pro . >~krietigo· ·ae pola ril:lie,lo«. doj kej ~enerale »huride;toj « divet.Sa~aj kaj divers
Mía patro, kutimiginta al.a rbaro pro ofta easado, specaj ne nur bojis kaj hurlis la tutan nokton, sedl 
auonlro~is sur lá tero, ' kaj la subskfibinto jus rioovinta ankau ku~is sur kanapoj kaj setoj, - kie kokoj· kautis 
promocion .el lá d'Qa -Maso al la tria, estis cíe, kie oni senoose, 'imj kiam ili oo ~tis, oni ilin tuj lmead1s, 
tut>c ne supozisJin :renko'{lti. · . ce Knopf, illi diras, estis tiuta~ en sufi~ biona hu-

1..8. e:ksigita gene!alo Rpzlucki, :rpjtigito de unu el moro. Li rakontis al la Oeestantaro ian acide--&pritan 
la plej rieaj tetposooantoj, .alvenis jus al la 'ter'bie:neto, anekdoton , pri sia·. merurista tripiedo, kiun li - laií 
farmata ekdie longaj jraroj de mia p;atro, pq.r kompensi opinio de malioul()j - yestis en siajn .proprajn galo§
~~ ~r..anda ·'Parto . e~ · ~tataj · ad~~j la. qrun~, , fo~- ojn, pan:talo;nojn, jakon ·kaj óapelon k.ontrau la pluvo ... 
pre.mtan J au la or<1Qno,:de •. nqv:aJ adnu;m,straLuk:azoJ. La spritpunkton de la anekdoto rompis ' la su'Darbaristo 
·Ui diElti'aneo dé la arbaia tciangulo ~stis jam :pr,esltau Gunki-eW;icz per antaütempa rideksplodq :guste ee tiu 
finita~ La goometro Knopf, .kiu ·de uuu seniajno »gas- frazo, en kiu ~stis oonio Jj~nd'a. Malgraü tio Knopf 
'1;J:s«. e~ ~ia _hejmo ka¡. ~stis ver~ · turtnenf:O yo: ni ridetis, kio estis vera miraklo, car oni ne vidis tion 
crnJ, stgms fm~me la_. »hD}on·«, ka;r la dung¡taJ hgno- dum k-elkaj jaroj 'en la tri. ~bienúo'j .. 
hálGstoj jam dé longe hakadis en la . maljuna, nm.lhe1a .La generalo, kYIU).kam iom malj.un.a, tamen ne 
arbaro. La rajíigi'to, kiu same gastis jaro de tri tagoj ma.lilone koosery,ita, sin tenis laü sia · oficiala · digno. La. 
en la terbieneto, intencis kiel eble plej baldau redon¡i¡, skri11iston kaj vilates~n Ji ~jnis preslcaü .ne rimark'i. 
en Ja · Ot;lesto de lokaj a{ítoritatu.loj, la alju~itan ar- dum tiú ci improvizita vespel'llllauto, tamen li toleris 
baron. Du partioj de vila,tanoj, alprot®'Illitan;ta:j el la scnpwteste ilian eeestoo kaj havis neriion kootraü iio, 
du .kontraiíaj flankoj, ' liak:is la arbbjt:t. Oni opiniis, ke ili kuri apetito formangu koki'cl.ojn, malvarman 
ke oni sukoosos a'rangi lá tüta·n aferon antaü la sunsu- rostajou, ke ili trinku .brandbn kaj bieron, kaj· »Var
biro. Dume , farigis malhela noldo, kaj la arbarlinio JIÚ¡,fru « pet• teo klun arako. De tempo a1 te:mpo li honoris 
anko.raü ne estis eltrimCita. La generalo d'efinitive de- Gunkiew.icz-<>n per 'kelkaj vortoj; 1run Knopf - li 
cidís forveturi la morgaiían matenon. Anlffiií la oficistoj interparolis. Li mem mangis malrapide k'aj poste trin
dezir.is fini l il ~abo ron . . Oni konsentis labúri nokte, ec kis teon. La generalo estis polo kaj parolis ciam _kun 
gis m¡¡.teno. _,. • - . ' speciala spito pole, ec 100 ofi~jhj. En lia parolirulillÍero 

· · A.pud. la a.rharo oni pretigi,s (ajrujon.- El :la bien- . oni sentis ian ~ vervon· k.aj ."~'Usan akoenton, sed tiu Ci 
oomo, troviganta en distanco de du v.erstoj, oni al- akoento esti:s iel konvena al lia impona liguroJ al dika 
pottis' véspermárigon . _:,.~: kaj tiel; ' amuzitante divers- · · ,. ' · · · 
maniere; · ni atendis la. fortranóon ~ de · ke1kdekoj da 
1:estinfaj abi9j. · . . . · . · . · 

•• ;¡¡· Ciuj estis en sufiOé bona •, fium()ro. La bónkora 
. Gtínkiewicz,*•lron l:íorl>ú nigrigita -per'· málkam nigr.aJo, 
,.,e~tl'inlos Jam ~~skaü. ~a u ~sojn . da too kun arak_?, 
tlffiante cu1.'m, ki~ nu . doms . al li no~..an glason, cu 
ne estos tro multe, ear .» ~-j:ne estas j~m Ja tria ... « .. 

· Mi" pru va-ilis al li 1ruh la fif-meco de persürio j.u'S ~ akir
jnt-a gta:ndan· lertecon. en aritmetiko, ke ' »1ffilsolute Dé « 
,- d~ li ~s húmile al miaj klarigoj ·kaj akreptadis 
novan :pOrcion da 'arako: La kom.u.numa · s!a'ibisto. 01-
sú\k:o-wski, 'koñantb . dé diversaj homaj aferojl . ~j 
precipe & distriktkomUim.'Dlaj 'tiD:tedOj·, ' kiamaniere oni 
_pov~ fmmrapidt:l rici.ti {pro J.cio li ,ée sidis, jamr·m la 

· . arestéjo en lGelooj, ;senduba gen.iuld, · kiu _poV'US plen
s-uk:cesé .OkQpi po&teoon •de ministro por eksté'-rland'.tj 

' aii por~.mttemaj · aft}~j. au· eb1e ec mnhaü '})061enojn, 
·· senhonW. 'koruplulo, tro.m~to dé _világanoj, tilou"Zanfb 
de jwloj, P,Iej letta ' evifan~ ~ ~goj ~;¡¡ trinkis né
multe · pro eeésto "ele la' gene-ralo . k:aj pwecis ~ 
GUste pro :m, ·· lré li ~ lá ~ li lié ép~ 
lÓIUl , bDnan ,~ 'pllr ila ' &eitan:~ .ba ~
~ ~ kaj . ~ ?Qoo, kiq¡ 'OIÚ anw._ :ai 'Ji, 

Karesullno mia:• 
< ' 

~ (Piescczos~ka moja) 
- Adam Micklewicz -

·Se C .belulino, mia gajhuworo. 
.K:emtmeaJ! heri, trili kaj babili, · 
Si tiei ·kv:eras, ·habi1as rervore, , · 

. K-:e mi· .e.litima:S sorton malutili, 
Ne povas vórton enmiksi, i'ín laiídi, 
Kaj 1ol~ sole aiídiJ . aüdi~ at1di. 

Sed se la' vangoj pro :bahil-torentoj 
R.~jp¡<-1\· forte, kaj, ~ubit-inti.me 

.Tia 1' bu!.-:-loraloj 'brilos per)~j-dentoj, -
Mi en oldílojn rigardas senti:tne· · 

. ' Ne :yo las plu en la, :rudad' va-gadi, 
.J Sed nur kisadi, lciSadi¡-'lcisadil 

· . 
· , El la pola: Le<J Belmont. 

•r :::.Mu,z!k:.On' kofupon.ill' i :. a.: Moniuszko, ' Cl¡.opin, 
Pa<loteJratti'; '.UJ.énski,_ i'Niewiad.ornslü, ' Rymskij-Koriakow, 
G.linb, se-r Cuí·, \Séande~rs · ·k, a. , , .re 
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El ter' de miaj patroj forpelita · 
De l' malamik', mi estis devigita 
Treti de fremd¡¡j bomoj kampojn, aiídi 
El malproksiino hurlon dé' satarioj; 
Kiuj klrra~is sin fiere '· laüdi, 
Ke landon·mian per krll(ll¡tj manoj 
Ili káténls; 'kaj tie1; vivarite, · · ·' 
~~ t~~ Infe~o paA!s -- kvaza? Dante! 

...... Jf"' . . " ' 

Komence fidis mi, ke 1' DV cicla 
Por fieruloj estas. pli ·fiera, , 
Sed al fidelaj - · ko:mpata, íidela! 
Komenoe fidis mi, !<e Li, kolera,. 
Jaro ne atend'os ' pll) la tagojn 'vantaj1i, 
Séd ~ridos · tilren An.~elojn..:Vcn~antojn, 
Ke krevos 'tombo, premifa per'·mano _:,_ 
En mez' ~e l' mondo -: i:le granda tirano! 

S~d fiJis tagoj kaj forfl~is jaroj ... 
.V ane f>atalis ' brilo ;_ k un aplombo 
D'e l' blinda nokto kontraiístáris · baroj ; 
Sun' ne 'éklúmis ,super Sankta Tombo, 
Venkadis daiíre ienhontaj barbaraj, · · 
Sur tero 'estis ciaro pli 'i:ríalnoble! .. : . 

• .;.l' -~ " t' 

Tial animo doloris duoblé: . . 
Kaj en abisman de , l' dubeco falas, 
Kie mirakloj de kura~· p.iitri~as, 
Kie centjaraj venkoj · ruini~as ----:
Kaj~okt' eterna l.úmeron v'úalas, 
Kaj post glortagoj elektitaj restas 

~ Surskrib': » Ci tie espero malestas 1 « 
"' _.-':\ _;. ,. ~-~, ~ .tl! .¿·. 

En :Ci abismo .jarlon¡e vivan te, · · 
. Mi ·al sértlima jaro 1cedis perfor-to ; .. 
~ort' por mi _estos -nur la dua morto, 
.Mi. tra infero paéis ~ kyazaií Dante ~ . .. 
.Sed al mi 1q1kaií ku:tis helpo-ribe 

-. 

Ega:J.e belal ... super. mond' .. IJ'I.alh~la 
. . ,Yi .nc . forfl.ugis '. por .k g!Jo ·vana, .• · , · 

. ·• . · ·ppr:ke Yi.Sidu ,llri qiéf ,-'- ~iela! -, 
' e· EgaJé_ bel,a, ,sed 'V,i pli · kiis.t~na !' . .,.... •· 

· Kie larínfluo kr_esk.as seíuadia, · .. ' . . 
Sm; ter' Vi restis 'ktui la· fl'a':to ViaJ · · ~.- ·. 

._ '. ~- '~oo~j kt,óndo:rnoj 'pi!fiS fr)ftit'ojn ~niajri, : . 
· · . ·. Míaj . inailP,latof. sangigis 1~- .:Viaj11, . · · .: .~' ~ , 

·' · '. Sainan 'venehon ni · trinkis :ufiee .'· ·. ·· )<. " 

' . IÚ ·:font' ihfera, mia B~atri~l : · -
. "j.. ,,,. . < ¡.·, 

.T~men gem' mia kaj Viaj :sópiroj' · 
· En níiks' okazis sonkantaj inspiroj; · 
. 'De ?dú . cagrenof fianca "cledi~ó · •• . · , ' 

N askis solvoco~. :__ ~¡ son as:: felico 1 ·• _'. 
· .. Feli~' de l~kredo kaj''.fortl. (Je l' es~r.Q¡ , 

.. • Revenas koron ·daílk' ·al Vié ve'ro! ·· · 
: Tiel du n~boj nigraj, )arm<-!plenaj.,: ; • 

· . Helikontig;mte en siipra áé~o., · ' . · 
El "ploro naskas lumorl · ..:.-, lumfantomo 

·: . ll'rakuras spacon kun londr~j soÍ~tÍaj : .'~'· 
Nebúl' farigas bra Dii dói:riol 
. . ' . . . ~~ . 
•. "..~·t'' - ,,~ ":~'.J ¡¡· ., ' •. ;:; ~ 

J!r¡¡tin:! ekkantos mi · je Via nomo) . 
Estu eterne .k un. mi kunli~ta .. . ~ 

· 7 ·: P;.r~ rfng: de. ,sént~j UÍ~~~re-ko:mq~aj·f.: , 
· Ni ,'~bau ~or~ós ~po~t -.tag~j sé~~aj,. . 

. . S!!d ,,k.ant~ sen,m01:ta· J!_aj: al ,tomboj .• spita . 
· ' Rev()O:ós Íi).m ál 'ni, .p'al:'· fidel~,: , · 

~ :·Dofriiantgjn gardi -1~~ -~rdoll,'. ~~éla. ":; .. 
·Kaj · eble venos moment' promesi.ta -
Tem.,p' de l' animoj - ne k9~pÓj en spa:co -; 
~~ .. ni eksta,ros el1:ombara.,Jt~co, _, 
Per kant' ~i tiu arubau reli¡itaj, 
Kaj ·"reYi)jgqs en , hom,ªj , mctP~roj, . , ~-·. ,. . 
Kiel animo kun anim' - savitaj, 
f\mbaií lqmpuraj káj sankt'iij elk.koroj l. ' 

- • ' i' ' _."(·., • "'· 

, . .. El lá pola,: ~Q Belnwnt 

In' nobla, kiu nigrajn fortGjn sklavis; 
An~er min ~kaií el abismo savis .. . 
Mi ankaií havis mian Beatrice! .. . 

*) Unu el; la • plej belaj pahmój, en .-l(i'u: la poeto , 
' r~vivigas spi;i~ojn de '1' mortintaj, polaj he:roój kaj antaií;,' 
d1ras la revmgan de Paliando. , 

jako strangé lrudrita, 'al ro:ri~ biP,R: kun . ru~a 'ra~dos- . 
trio kij weege granda·;eap§iiinilo,"' ál· d'rapaj· gama§oj 
lCaj al grizaj· 'S'Ilpoontorditaj liphllroj. , _ .. 

La fajro flamegis / plifottigita die la tasisío. Seka' 
ju:nipero brulis gajkrake·. El "la arhá.ro aiídigis bruego 
de halñloj. Tiu ei bruego efre resonis !lU la árharoj,, 
en la g:randegaj ~aj-'.ar.baregoj de la ~ moti'ffrj sw¡e
tokrzyskie, arliaregoj humidaj, domremaj, s:ilentaj. La 
.resonoj Q~ hakiliJatoj ·iris dte dnonté al mónto, .,ife ·UnU 
5Qvaga arbaro a:l ' la a.i:ia, iris al Digra' malprokSimo., 
tra 'nokto, tra nebUlo. ·. La v<iüoj; · forpelif.a'j· malpiQksi
men, treln.R> ie en !atondO k:aj tie ,ree..óis: TimigitajL 
sw.movaj, ili. revena . el la malp.rókSi.mo, el _,marüoj!, 
kíe iras neniu, kíe » •. timi.gak ·De tempo al tempO 
diaaüditis inler hakillrapadOj terura .kr~ de, falantaj
arllt>j, bruo •'& ,,fa_IdtaB· b.ran~j "~i ~nca; o.btuza 
tondro de falanta gra.ndega tniulko. Eño Jork:aptis tiun 
ti ·votoo ]01' ·,p<?rti , al Jn!llliel.'l m!álp.I;O~ la sciigon 
pri tiu & kruela si:Jrt.Oháto . : . ·. ta tUta amaro . rompi!ís, 
k'raki.s, brue prote'Stis per eiuj al'Ü()j l$itraü tio, kio 
okiazis, kaj létis ~an vo&>n el la. malli~ló ... · . · · 

·· .~ ppst la arba~ -~~ ~~a. •. ruta looo kaj 
iris , ~~a~-. . inter ,~j ~fuj~ . ~ . tu~~ socl.éro, 
afitinta ~ 1a fajl'Q~ ·siltfuliti.S. Mel~ -eld)Jóvis .. Jf* 
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Lit, . gene~alo a.tendis, -~aj'Ue tiun · momel'l,ton; · lóam mi _ 
konren.oo$ fu:mi, kaj poste .ij. rak0ntis pl'Q: . , '", 

, _,... Nu, je$. T:iiU Oi m:i.l.! neyo estis perfidúlo. Apen
aií ni loki~is en tendaro, irin nokto'n li fotkuris al ,la .. 
blando, MaOOile r.aportis . al mi 'mpitano Sóukin, kc 
Jol;lan0 . e~tas fQr. En , la dom(), klie ni · haltis, en Sielpi 
oni trovis sur la tablO . k:a~ton, ad'r~ita,:n al mi, · kiel 
al la . estro de tri· ,bataliooo~, 'ke ,)'fidela al la . devo 'd(l! 
~ patrujo, li .. . <i - k'aj similaj · 'Irialsatajoj. Ankaií 
min, sian ~strol). 'kaj onkllon, li alvokis makUli la ofi.:.' 
ciran honoron, rompi 3a juron 'iqlj postkAú:i lin wr 
alig-i' al la sania bando: J~ •. kio o~azis, mii:1j ~mjoroj. 

' ,1 ~ ),<.. ..~ c·J ~ ;¡. ;j< ,' • { ·f" 

Knopf fuinis atente. kaj malí:apide ~ian, cigaredbn. 
Li ellgis perlektajn fumTingojn ~ ka j óblservls ilín. Guñ
~ewicz. jam ne plu volis ~ trinki ~· . Li sicl'is konster~ 
mta, . r1gardante la paryllantón, kíel ¿Ielafkon . . . , . 

- Mln ~tin~ la, scügoj', ....:.:_ daiírigis la g_ene-. 
ralo, - k!e ma forlrunnto estas stabOOJo de unu el Li 
handoj-. tf'l,l. bon;e ... Tialli, - diras ·al mi la luipitano 
Sóukin, r9testro. óe kiu estis serviuta m~a nevo •. -:- tial. 
li fork:Uris. .Milit&ervo estas ~nerale malfacila, mal-· 
d:á:nkem~, l(a) . e:n !a i)a:n'dioj ~i' ' estas multe pli facjl~ . . 
Ti-e· nia forkurihto estus sen ·granda pe:Qo, kají'lai):Oio: 
kapitano . . . Oni dir.as, ke akiri .e:n tiu ei po1a arínéó 
altan rangon tute ne estás tril¡UfaciJe.. . . · • 

; Knopf finíu~s :s14n ~~áre:don '~aj :pdri~~ .la 
spntajon de la kap1tano ·SóukiD. La· generalo daung1$: 

- Ni Ciam postse}Ms joen unu,. jf}n al i{ln banHon. 
Apenil.ií ni eliras el la arjj¡ll:pj' 6irka11 ~u.éh.~iów, ili 
forlruras profun'den, di-rektante sin. al IJodzentyn. Ni ~.,.
ven.is, 'do ili postseléva~ nin. 'J>recipe unu el iüaj estrQj; ; 
kolonelo "at1 kapitaÍi'O, ' nomata ")) W¡alter«, ,Plej· ríiultk, 
mistifi.)¿adis nin. Li farigis nokte granilajn. fajrújtí;" 
Sa.jnigante ·ke tie estas ten~J,"O," k<aj li · ~eT,D'I\QliB,lproksli
tn.:Jkadis de üu 6i l~kó, t~anoktante tute. 'S-en. fajroJ. ~i 
¿irkaüiras tiujn malproks.imiajn fáfrojn~ ~at¡Ikas <lium::.· · · 
no'kte kaj· trovas - neniun. Du':me, pro · ta fariía bruó, 
li .aliras, kiel rabisto-, pa.fas al .niaj solqatoj _{;e ·bl'ilo 
de la fájroj 'k'aj forroas· en la arbaron. Li hayis ~iajn 
fid~jl vila~anojn, k'iuj kóndukadls ·n:illl n6kte ' ar tiuj ¡ 

Ci falsaj tenQ.aroj. : 
{¡a skr:ihisto ekrigardis~ la Vi~gestron Gala .Kaj ek

ridetis per ia s~i.anga rido. La vilagestro .sidis,rektigitá, 
kun olrulój fi:kSitaj al 1a g:eneralo. '.' ~ ··' 

-- Tiel estis nrultfóje en la 'llli'káiíajc¡j ·de 
sonów. . r . ,, . . ' • ' - . 

- Apud ~~a .. ;: ~ al~; ~~:wici:. ,,.; ~-- · 
- Jes, anl(au apud . Gozd . . . . . , . . . 
- Ap~d Klonó~e , .. - flus~ Knopf~ ,. 1 

.,
1 

' 

. - Sed iiriiA'is · tiu , ci amuzado,' ..;!:... diriS la gene
ralo. - Unu-, du-,_ trifoje tio 'selCcesas, ) >eit ne cram. 
Okazis, ke 'mi, kiel rotestro, iriS kún~ kelkaj rotoj laV. , 
tiu 'vojo, 'kiu konduka~ af la ' gastejB :.:.:., de' Z:agnansk ~1~~ 
W zdói. Mi tranoktis . -en "ti . káj .kapitanon 'Sóukin mi · 
sendis _se.r¿i tiun ti · »W~tero.D « · , ~üti .1!, •. ¡kanajl(), . 
ne J.ras·; li · kuSa.s dun1; tutaj, ~j~j en marepj' ~P\í?,Á 
Klonow, en ' Bukowa · montó, - ru- &vas ljn serCi.. 
Apenaií mi ekdormis'·tiun nO'ltt:on, Vek~s min adju'tan~o1 . 

juna homo: densaj 'paroj en , arharoj. Mi kons9ig' ' 
La arbaro ef~ktive _bruas·. · .. Ho, !Jel, Jci~l:Í\un; ''])oJO 
lu koro. Mi sendís al Sruldb. l&~ dií~ belpa'fi 1"9tol). 
Proksimume post ·du hQIIOj ' .ili1 re\mñs. ~~~ k.íii$pariú;)o ~. 
kondukis ilin ..al la '1$idaro, '8.1 ;.,Ja ef'6ktiva 'feiiaiaro. 
Kiam oni Ci.rkaiíis ilj.n , kaj atakis per . bai9~.toj, la , 
plúnulto forlruiis ~ · la ' arl:lilirtin, m.íilte d~ ili: pereis . 
surlol@. S6ukin alk.ondukis neniun áWm,, 0'1 briáq ~vóú · · 
»ftimvid<>n«, , Jte.p.fi'bl~ "' fhóí(.!' lá.' atako; ~r~ .baj~tój .. 

Mi 'hav.is de hua. ~a~l~_. ne~yp~lait ~ 



.•. 
· . dobon , Überigi de la bandojla :lirkrojn ais Bodzentyn ~ Kíu vi estis~ .,-- ti silentas. Ni t:íuj rlgardas U.n.~ 
· ___. 1run raj«r pri vivo'·k.áj :níortó . . Ne estiS tempo sendi La ®na Mam~rado, amata ainiko, bQnkorulo, unu-• 
la mllitlaiptitojn al 'mallib&ejo en Kieloe; krome . mi atanga óficiro. Lia v'izago far~s i.lnpetiinootá, ngida, 
havis ne mu).te ,_ d:¡¡ sol4atof. :La ofi~oj estis incitita'j . kunbigita de ia ekrido, kiu deformis tinn' vizagon 
Rigardas min,' pare.ncon: per sever~} k'aj de:mandaj am~dan. honan . )\:aj m~ldan, kurbig.is; - simile :al 
okuloj. Mi tuj·,ordonis ·' fari militaD "j~on, ca.r oni for~tó; kiu prenas kaj kurbigas molau feron lau 
devis postlruri la banaol\ ~nprokp1sie. Mi pre:iidanto, fa'Sóbo -de kurba hoko en fajTo uriú foje po~ ~iam. 
la ka-eitanoj ~ruk:in Jc~j . }'ioootov die.lcstraflanke, hiiíte- Tiuj ' solaatoj , kiuj gardis lin; estis sám1empe ·atest- '· 
nanto von Tative~r 'kaj se:rgento Jevsjejenko maMek- a;ntoj. IJi konfesas, ke ili kaptis lin en la arbaro, nokte, 
sttafLa;nke. Ni eksidí~ tUj en. la granda .~?ro de la lin, bata.lintan brust' .Oe -brusto, ili konfesas, ke li estas 
gastejo. Se.ba -~&lo · brulis en kandelin.go... la 8a!na, ilia :propra l-eutooanto, l\ozlucki. La afl!ll'o 

, La gener:alo paro:US Ciam __ pli tm.j plirapide, pli tute' klara, kioli deziri ' pLu? VoMorti . . . Tiam turnás · 
nekomprenehle, Ciam pli ofte én1nliksad¡s rusajn vort- sin al mi la' jugislq el dekStra flanko, ka.pitano Seukin, ' 
ojri, irazójn. ·Li rektig;i.s sin~ ~r la ~o kaj_, daürigis; kaj diias, k e ü volas al la jugato doni demandojn. N•u .• 

. · . --.-,. Oni á.l:k:óndulGs 1in. Sés solaatol, li eri 1a mezo. bone ..:_ donu ilin. Levigis Seukiri el sia loko, apo~s 
M4lg:.r.anda •.. Infllg~~mtil, .. nigra, .cifonulo. Hiitaj. sin per 1ru&utoj je la tab.ló. Vejtnoj videb~is sur lia 
haroj . . A:pe:na.l) rekone'bla... Mi al.rigardis lin: .Jacjo, frunto, la viza~o ni,grigis., kiel tero. La ólrolojn li fiksis 
amata filo de ni.ia f:ra1o · ... Li, vartita. su{ miaj genuoj . al . la kulpulo. Ni ciuj atoofuts, pri kio Ji demandos 
Iaj cif.onoj .sur li~ .. ' La vizago, tr~mei;ta per bajone-tc;>, ahkorau: Dutne li ne povas eldiri ec WlU vorton., car 
blukolora, ~velinta. ;J(jel o ni enkondiukis din, tieldi staris li ·es'tis horno IITuda, néedlukita. Naztruoj· liaj treinas, 
óe la ~rdO ... Ate.!! das .• Kaj . n; jtpAJ.sto, . faru ·vian jugon! . brovoj lruntiri~as. Fme li komencis pugnob'ati la tablo:n 

·. ::- Nu,- ·a~~s . J,a ~ficiala, fonlmla delpándo: káJ ,vok'ial'la ~ugato: " 

78 





Rig~,.do sur -la _- nuntemn:an f!olan· liteJ.Iituron 
. ' · · -:- K. W. Zawo.i!Íi,.k( ,..:... . , 

male · -'- la movmilito ert I9I4-r'gx~; Iásanta vastan 
kampon por la iniciato kaj sinoferemo . de la unuopa 
soldato, lasis al Ji kredon - je pi:op~aj f<,>rtoj kaj pliigitan 
viv~ojon - la pli forte o'l iam senta.t.au »guston de 
1' mondo « (ti tolo de interesa militromano ·. de Tadeo Kud
lióSki). Pro la ankoraü daüránta germana .kaj aüstril 
okupo; ci tiu energio di:rektis sin dume al kultura laboro. 
E_n ciuj partoj de 'Follando fónd~as literaturaj revúoj. 
Oni· jmbliliigas verkojn skribitajn dum la unuaj militjaroj. 
Apud plí ;,t~aj verkistoj fierbrave elpa~as grupo de junuloj. 

Analízante ' la kondicojn, en kiuj kreskis tiu litera
tura, cini pov:US pruv:i la neceson de la hegemonio de 
litiko, konsiderante, ke dum milito ~i estas pli atingebla 
sanie materie (kreado de verkoj mallongaj, ne necesig
antaj grándan kvanton da papero . kaj sisteman laboron 
apud_ skribotablo) kiel psike. Psike ~¡· estas 'ja pli atingebla 
kiel ~eneralíga kundensigo de la emocie travivata realo, 
kies patoso mem' malgravigas la trajtojn realajn k:aj mal
ebligas epikan ob'jektivigon. Sajnas tamen, ke la bazoj de 
iiu superrego de la liriko ku.~as ankaü en la .pola literatura 
antaumilita mero - ni kopsideru nur la hegemonion de 
la piltro de l' moderna pola liriko en la personoj de 
Leopoldo Staff · kaj la profunde lirikema .gvidanto de 
l' antaümi}ita· generacio, ·la granda romanvetkisto Stefcmo 
ZeronÍski (plenulninta, antal) la milito la rolon de kon
scienco ce la pola in telektularo]. * ' 

. Malgra'u ciuj :klarigoj, tamen neklarigebla restas la 
Dl)Írakla riveli~o de grupo da grandaj' poetaj talentoj 
in~ex-tla junularo de la jus poligita universitato en Var
sovia __: la malplej ·· poeziema. urbo pola. Ci tiuj talentoj 
sukcesis ~ealjgi , p:r;omesojn, superi la inerton de la mal
nova formo >kaj ne perdante en sia kreado tion, kio estas 
plej esenca ,en la ~Cterna koncepto de la poezio, ne kun
ante ;blinde en _program.ajn stratetojn, ili donis artformon 
al la aspí,toj aperantaj en ciuj ,lite~aturoj de la dua jar
deko de pía jiarcento sub la multsignifa nomo de »futu-

* Kvadrataj parenlezoj - de I~ tradukinto. 



r;smo« aü a1kj siranga) d;vizo]. La reriovlgo kondern:s 
:ne nu:r ·· la ~ormon, liberigitan el" la, katenoj de úgidaj 
ritmoj kaj n~nali~intaj fimpa~oj, sed arikaií stilon satur~ 
itan dé- nova originala »konkreta« metaforismo, káj en
havon. Tr¡.tajn regionpjn · de realo, gis ·nun . eksterpoezinjn, 
oni al:tiris al tiú kreado, samtempe trajlsp~ante la limojn 
de la · konvencia lingvo poezia, . jam banali~inta en la 
period~ de la laük,vant~., af>unda, sed laií .sincera lirismo. 
ne fru.l~todona, fl.ora<io d:e la póezio de l' •}mw Pollando « 
(komenco de XX. jc.). Nun al la ~npeza poezi_a resnno. 
je la realo respondis ankaü )a lingYo -:- ~es pli pro'ksima 
a~ la poezieco kaj des pli senigita je attifiko; ju pli granda 
poeto ~in uzis, lingvo plen<~c je elipsoj de ciutaga parol
ado ce 'fuwim, plena je ila sl\btilaj cirka(:í~razoj de salona 
konversaci0 en la poemój de -Maria Pau:likoivska-Jasnor
zewslut. Kvazáü. antaiísentante la nur postmilite nin ating
ontnu grarulurpecon, <la ~ bruon de .lil . pl~nstreca materia 
kulturo kaj ·de hompleha strato, grupo de tiuj poetoj 
kreis la »m·.banisman « poezion, simpt01;nan por la demo
graiia tr;msformito de la pola socio, poeziop tiel di.feren
can de la antaiía, 6erpinta materialon el la <~oleca kampr: 
ara silento. La iaman ¡:mancaron de la poezio konj.raüis 
ankaü la tono d.e tempesta víyjeso, ka,rakte:riza pr-1~ci pe 
por Kazimi~o Wierzyruki. Oni devas taó)en rimarki, ke 
tiu junula optimismo, iom su'praja, banali~is ~aldai:í k<l.j 
cedis al pli koncent~ita ~aj seriozplena rilato al la re~lo. 

Tiu poezio, klteskinta en medio viva, krea kaj sorb- . 
ema, sukcesi$ ekkapti la legantaron malgrav. sia komence 
incita no.veri¡w. Ti u medio de poetoj i~is 'kristaliga centro' 
de ciam pli vasta kaj pote~ca ,grupo, ki.un fruntis Juljano 
Tuwim. Li ·estis la unua en ~i .kaj transviñs- ~in. Li cvo
luis konstante, :restis tamen la .sama poeto,· kiu .antaú 
20 jar!)j , mirigis la pÚblikon - li - la .poezio . D!eJll, 

Aprm;anta kva7;aú . printempaj . sukoj el sukoplena arQo; 
empfa/ sajne senkontrola inspiro, konsta{lte emoeii cilm~d
vido kaj kreoneceso, li - »imitanto de, vocoj de l' mondo « 
k ;ti » parolCasistO« 1 li Qkiris kaj perfektigis ciujn lingvajn 
k¡¡,j poeziajn esprin;íilojn. -Tamen ' a_!lkoraü .pli vasta, · ol 
lia eksterordinara multvuieco kaj gi:andega/ tonskalo; estas 
la gamo de l~t kantoj ce rla plej eminentaj ·reprezentantoj 
de la liriko. '.Apud liá vitalismo, gravitado' al rnuzikeéo 
kaj biperbola re~pegúlo de~ 1' mondo, apud la ' . ~enerale 
superromantismaj, kv~nkarn diferett(lf.lj tende~coj de Kq.zÍ
m ira illckówiczóÚmtF kaf arikoraü aliaj - de Jaroslav 
lwaszlciewicz kaj denove aliaj, kvankam _párencaj al ·la 
romántismo, ·a.spiroj .. de· :4:ntonio ,. Slonim*_i, ni trovas 
profunoe ap~~lan >Ji:aj hhrnónil!il <oia.Igraií certaj <levoj
i~oj for de .antjkva 9rdo). kre~don d.é Wierzynski (»Lauro 
Olimpa«) ,.la plilj pro\sirila se'kvanto Ue S~a.ff, ni trovas tre 
pezan, tre inteiektm ' p<iezió'Jí · de '!i>hano·~ Lechon. Kuue . 
kun Wierzyn¡¡ki, li tistas inieiatinto ·de . -speni:la novklasik:- , 
ismo, kiu en la kreado d4t i1,1i el siaj adep~oj ~ans:(ormi~s , 
en fortnalan imitad<ili ·ae pseiido~lilsil6iloj.·if1Fine .ankoriu1 ··· 
alían .formon por ftt}karniM de t~lementój de logikeco 
kaj plastikeco konsistigas· la nenion \¡iji,an s~ilanta poezio 
de Maria Pm:vlikowskd-Ja.sn.oii1ews'ká : ~anna· rivelo de plej ·. 
eleganta vir-ineco, majstrá simpleco de ~lma vivo, sen-

. er~tr~ traf¡¡. . timarkado, .de Roeziaj an:al-o~j¡ atto· de mi
niatura, p~plenll ·~~ ·~atílo1ta ~iel9 a~ . hedonismo, 
hedon.ismo tre in~li,ge.ntll ka· s m&léspera~-

ta _ r~~Q l¡_aj . vak ~. ~o. 'P.leipa,l"k grup- "· 
j·~anta cirlizai. la i'ei'UO 1 C k " ptaktikata de 
poetoj nas~ntáj -en, J,a: l fX; ·j:. UD\Jr · 

flanke> su~t; kaj ' ~a· . li~, grupoj · 
· de pootoj. ' du_aflanke & iroenon ~is ~ 

altoj m,~ofte atin~~}· en, a damo ~ -~· bistor!o, ~ar- · 
ante él ~~ ¡:~~~ajpn~~an ~. 4),11 'tmfl>.pá. akalo. ,Fme," 
almenaü por la jard(\ko 'x9i8-x;928, ili redooii al tiu 

• Halina W einstein: - varma 
. Bonega -esper.antisl~no~: ;. 
Sin ebriigas, kiél vipo! -~ · 
Por vercla stelo ·streClahoTo . .. ·. 

Sinof.ete}rio ...::. .. ~iu boro,, . 
La fin:groj sur la sk;ribmiiAií:to ... 
ffalinq Weinstejri --:;- vári'na koio:, ' 

~ Boneg.a ··-e~Í)er;m~stino ., . , 

~ili? .¡~a - per fervo~ó . 
l•'W'lglis Toio, flor-kl)alhno .... 
N e 'hava.s ~ koron en· la: sino, 
J(iu -·siü vidas sen adoro : . . ' 

.... ., 



p9na libero ~( preskaiív~rsa paro,lvest-o. La reper~uarp 
de la originalaj novajoj estos regata de la oertagrade stan
dardigita realismema verkaro de la sindikato .de dram
verkistoj', kun Perzynski kaj Stefano Kiedrzynski sur
frunte. Düm11 la »poezia ·teatro« vegetas, kVazau :pruvant-e 
la abakronecon de . sia speco kaj la malneoeson de verso 
sur la' soenejó. 'La tute ahortaj tragedioj de Karlo Huberto 
Rostworowski kaj la glataj, sup.rajaj deklamoj de StQnislq.o 
JIUlaúewslci, ma:lgraií la sinlpatia 'ákcepto flanke de la 
publiko, ec de malproksime ne atingas la .signifon de la 
imponaf kreajoj de Stanislao Wyspianski [ki?- en siaj 
potencaj , tragedioj ; grandparte netradukeblaj 'kaj · nekomp
reneblaj por eksterpollanda leganto, konoeptis la, esenoon 
de tragedia de la pola historio kaj antaiímilita gerieracio ]. 
El la .novaj poetoj, tiel eminentaj en la lirika poezio, nur¡ 
Antonio Slonimski kuratas . je versa dramo, sed lía gran
dioza lir.ikó ne eltenis la soenprovon. La soifon je poezi~ 
eco, je io pri sublima ol la »ordinata realismo«, kvietigas 
cé' la pli vasta publiko, rigardanta· sin elito, la dramo 
kvazaií -novsimbolisma, kies plej: ,populara _repre_zentanto 
fllritis Jer-zy Smniawski kun sia mildigita ibsenismo: 

• Tiel aspektas la .unua jardekó . x- x8- I928. En 1928 
cesas · ape~adi la revuo » Skamander« - fakto signifa pli 
sin:ibole ol _ praktike. Gi simbolas la .~inon de la primato 
de »poez~o « en la ,literatq.ro, , konk~tita de la verkistoj' 
grupi~intaj cirkau ~i. La finó de -~ epoko antaiíiris la 
ekonoinian krizon. Efektive, venas te' po malmulte ihstig
anta al kanto: · la ,poezio lirika, pfel.entanta la , »plej. puran 
arton« de.' parolo el ciuj 1 grandaj Uteraturfa:koj, ankaú 
plej mahn~lte povas respondí al aktualaj hezonoj de socia 
atento~ direktataj al la bazaj, DUO solvataj prob}emoj de 
la p.t;ji.ktika vivo. La vasta floral-lo de la pola liriko ne -
cesis, sed la fakt~, ke la puhlika .atento fortumi~is de ti. 
estas t'ute nátura ella vidpúnkto de _1a dialektiko de 1' litQ-
ratur~isto.ria prooeso. · 

, ,La. gvida xolo oedita de la poezio, transiras al la 
rakonta p-x:ozo. La ,forta intereso pri la .sociaj problemoj, 
rimarki~anta en l:;t medio de la verkistoj ci~kau la revuo 
» Literatu'taj Informoj «, la inténsi~o · de' la :ciam ' s.ugesta 
aga.dó · de TaiJ.Iro Iioy-Zelensld por la specif-e konceptata;i 

- - ' . .. ( -





Penove la sattJJl vojo la sek:Vantan · m:atenon. La 
tramo ne· ·estas jam plumbita. Multaj eminen,tá.j vir

, . .inoj · en Supra Silezio pmrugás· .anibau kiupeojn. La 
'llionon ili kallrulas lilu la antaií.á maiüero: - Kvin 
óebaj ki:onoj! Jesuo! Mar.ia1 'Dbni al lli 'tiom aa mono, 
ne sciante . por '"'lQo·! :Ou db ni·ne · po'vaa · pie4iti? Sed, 
~r m jaro· envagonitis, . eSto. . tiel1 . 

Iü ·la u te :interparolaS ~ kaj ; uzas· tiel bélajn mál
novpolajn vortojn ~j espr.i!mojn. ·PaUlina ennriksis 
s:in · eD la mterp~~:rolon, kaj: ear éi estis »frem1d)ac en 
tiiu ~i 11egiopo, ' lasid~ntaj :Vicinoj sentis sin mastrinoj. 
ei '·tie. Ili montris al Ai §oséon ·balan xaj glatan, simi
lan al la plej parada. •stfato en la ·üefurbo: - ~.i estas 
jam fa~t.a d'Um pqlaj ·tempoj ! Kaj la stacidómon blue-

. blank~~: ankaü starlgita ditim ·pola regado. Kaj eu vi 
<o ne vidis en la urbeto tiun' bla:nk'.an, kvazaií vitran belan 

:donioo? ·; En la ·Iáwpo>'; A.rtkau gin 'starigis p0lo}, gi 
estas ·gimnazio. . ·· · ,. ·· · ' · 
' · . La. tramo haltas .:.._ ank'oraií unu pM<> por esti 

eksterl.a.Dde. Oiu} 'tUl':IÚs sin viza~ ·al 'fenestroj kaj 
rilo.htris ti un ei liinon. Jen.' gi k!uras inter 'domoJ, jen 
:in.ter kampoj kaj vójoj, je:n •·'"apud fosajo kaj se vi 
rigardos g.in desupre~ vi. vidos, kiel en la polan te ron 

" en.igas ·kojne la l>'germanae '\irbo Bytom, kaj transe 
· iOOnove pola:j kamparoj, urhetoj 'kaj kolooroj . Vi vetu

ras. per ifervojo la tú tan .~pon tra via propr.a · tero, 
k.aj se .vi veturas al la .sa'mJa loko 'per tramo, 'kaj kvan
k~ ' la vojo tiám estas pli maUong-a, . oni · plumbas 
la tramón, kvazaií en 1 ~ tróV;i~s ·inMc:Q.tof Tra vi troj 

· oni vidas · domojn, lokojn , kaj •:Stratojn tiel bbne kon
' af!.ijn . ~aske,, tiel ·proks:i;pliaj a,l nía koro, - t.rmen 
nun ooi devas diri, lre ili estas fOO'Dlld.aj·. Kjel , tío o ka;.. 
zis, ho J'esuo, ;Jesúo? '.· ... · · 

, lli eksiletltis k.aj sidiS nmlgoje. · ·· 
. · _- Nemes. kapQ tiQn kamprenos. Ne 1 Al kio do 

·. la ho.mo' ne alkuti,:nágos? Al illo. dajn ,limatestojn aií 
. iajri .pasportojn oni elaóetas k!á.j, kiel antaiíe, oni iras 
' tien kaj· :reen. ,:Ten serei: labloroll:, jen viziti parenoojni, 

jen aJ >)siaj « ~j; ·al •»Siaj.« m:alnovaj pre~ejoj; 
jen al la ~fanoj, kiuj ed'zigis kaj logas trans la litm>. 

' Tiamaniere iliaj hejnwj estas .O:isigitaj, -ICvázaií lá: . limo 
v'· .. -~ ' , . ' ! ·._ ,.·"! ···i: "f ·-:" ;,, . ·~ ·~ 

· ne iros · tra la teto, séd tra iliaj· k.brpo~, kordj kaj 
anilooJ . . ' .. 
! , . 1\aj'tiuj ai goodzi~j !mik'sitaj kaiízas poste diver
sajn ·vOedonadojn konoorne ap.artenon al tiu aií al a1ia 
stato, :kaj-, tute .nc scicante; kiam Cío ci tumi~s kontráu; 
la . homo, a.ií kiel !iam· ligos lin?· 

·' ·Statlimo, la linio, kiun ie en • la mJo.ndb grandaj 
kaj fremdaj kapoj pripensis kaj projektis - afero 
Sa.jne tute malgrava dum paca tempo - k!aj pri lciu 
»okaze de .Íó « gazetoj• <hl la tuta UiOndo presigos per 
dikaj· literoj. , 

lliláte al tiu ci malgraveoo dum paca tempo la 
limg.ardisto Kobura . porus diri !multon, kiam vespere 
Ji irás al nokta oojóro. Tie ci, en malgranda, ne tre 
grava loko, vi povas klare rimarki, kiel . kom1plikitaj
estas la aferoj de du statoj, lmj kiel diverém1aniere 
kompren.as iijn : la limgard'isto Koblura el pola llanko 
k:aj la sa'In:lspeca· lim:gardisto ·Miller - el la germana 
flanko. ' ~' 

· La lim;gardistó Miller, kiel asertas . Ko1lura, pli 
ol 'UIÍU fojo.n urem eeróas· trairejon en la verda limo 
k'aj- .montras gin al la interesata persono, ira:nta 'lrun 
sakOt, surdorse: - Antaiíen! K1o estas en : }a saJco, por 
k:i;u s;injoro Miller estas tiel komplezmn:a? Tiie estas 
fenestrolrurtenoj, tie . estas silko, strumpo-j. ' latemp¡e 
trov:igas etaj objek'toj: orangoj · kaj bananoj. Iatempe 
senkulpa objekto ! .lroiDIUIDistaj paperoj, dinamito; eks
plodante poste en kv:artaloj, logataj de senl.atJoruloj·. 
Gi.gmoj. De tempo al tempo subtilaj venenoj': mor
ftno; kokaino kaj s,aharino - tiel Aatata objekto de 
k:ontraban.do. La limgardisto si:njoro Mille'r estas pat
rioto7 Oio, 'kontrabanmta tran.s a,t.atli·IDQn, pli~nigas 
la komercan hilanoon de la stato~ . 

La ' tas'ko '{le la ~ardisto~ Kóiiura estas kuai 
tlel:silente sur la herbb en sia verda 'uniformo, ke la 
jn~eresata persono en~S'U la S.ajnan tran~jon de la 
vérda "ümo.' Nu , fine la ~rsooo ~in enp,aSis ,kaj· trans
iris: ' La lim;gimfisto Kobura h.avas sufi&ln provizon 
da :h'tmwro. Ho, jes! Li haltig.as 1á spiron en sia po
tenca btusto, k'e l.a wno ne hruu eirkau lía uniformo. 
Kiam la pw89DO iris la truon de la Verda limo kaj' 



.tJetilado .. de . at1ei0j 
· ' ,;.;;:_ ka~Imiro Tvie~ynSÍ<i _:: · . ·· 

Ni~ •· kanto ne konas' ai'tgurajn · mspirojn, 
"De alía, stan~ar#o mÜJ : vokas .purpurftl "'T ., , 

Ni .glorigas la ~pacon, muskolojn kaj spiron, 
Ki,u . al .mára;t.ona kapahlas' vetkur'. ,•. ". 

"" •' ~ 
N~ ,cirkauas la m.o~don . per noypanorámo·. 
:Kaj 1aií takf qovan pa8an diktádas al ~i. 
Ni mar8adas 1ll11Ufiante - nomplena., dinamo 
Densan·.sukon prewanta . tra la . ar-ted' . ~ 

' 
,'!;uta ~ando k!Ulpulsas; pir la srun,a ri~ma, ~· 
En la hr.akoj dorJVetas , eks:v.ing' de Jetkord',, 
El ~a lírakoj rezultas per :vivl.ogaritmo. . , 
Volo ba~npe ligita; pó«}Qro .kaj f-orf . . 

' :"' ·C. ',' > ,: '"-:~ ~· • •• , f~.~ ,¡ 

Nía karit' supet . mo.rido krozad.as svehante; 
Nia·kant' la popdl\}jn' ku:nfor~aS' per~·hard', . 
. Nia 'kapj' kiel maro >inundas . fluante, , 
Kon1jn.;..tójn a:tak~ káj vokás ·al start'. 

' ,.·t ( ~f .. ¡.·,.... . .,. ,. ·~ 1 

,Nia,,,kant' portas ·vokon .. al.,v~a . p~to, , ,. 
Kiu. kro~ojn .plekta,dis por día tempi' -
dlortos lau,ron oli:rripan al li .estafedo. .. , . ' 
.Nian signon ~ la_ n1ondon Ii ,kr<>nu per~ ~i! '"'' 

· · El la pola: Marek 'Wajsblum. 
) ~· 

' .;.} 

1-turmí ·: ~' · 
•· ·'· J 

- Ka'ii!Jm.ier:e l[;ie:r;¡!ynski-
• ''!io' · • • ' ' . ; ,; 

Pa~:: mia ,;.-., mirrs~ dancanta, pa8'1 kiél koro • hathata. l~;: 
Mi - · .la lio:rl?~O de;. spíro, turo aere , po~tata, 

- ~ . ' ' ·,' . (·, '"' ' ;.., ~ . . 

.,Ritmo :k\mi~as k~~, tero., 'paso gin ÍJill:pe :,támhu~as ':"- .· 
.Kuras mi tra kontinentoj; mondón mi :fórañ. trakqras. :. 

' ~- ' ' ' 
' ,- .... ~_; • ·t :· . ;'t 

M ovo · kun -.- írio~o alternas·, cirldoíí. for.a:iante dum ita; , 
Mi - la horlogo d1l. streco, ·mi -la ;;rek~r.d' de .1' !aspiro .. 

' - . 'ir.. ·" ' 

Salte mi ·pasas ·:bihunojn, p"ásas a~an kriantan · ~· 
:Yef!tO de miaj f}ugiloj, portas :mm Vento giganta. ·' 

~ "- • "' ' li - ¡(; 1 ... . ~ " 

· Takton :-mi:,;,s:ka:Dd~ 'frail-·ante, aL oélo <¡>'Onas ' mm venlQ Jik • 

. Diru al titü runasoj: Fmu la krion! . Siléntfrl 
M; • - .. '· ~- ' _[ > . 



,.,_~d.erna pent:r-oarto pola · 
· ' - Waclaiv Hus~r•~ - · 

En la lasta~ jardelio'j"de fla pasinta jarpento en la. La"~il:t~·1 al pentra formo sangita~, s.amlciel la' emocia 
eüropa pentroatto ' nas&1~as nova, rnovádo, rnov"ado inaiígu- yidmanit~.To. 
rita ,en Francujo, kili, malgtau ·.Ciaj ' eventualaj rezervoj, La ' sen.Úmento, kiel ni diris, estis forigita de l' ini-
pensigas pri v.eki~o de printemp~; . . l , • presístoj sm· 1a, mar~eoon de l' arto, nun tamen spiritaj 
· Unuafoje ja, e.~~ l a kome*ca , :de , la~ jarcento, post kaj emociaj problemoj rekornencas altirí "la atenton de 1' 

langa · periodq de ret~o~pekto:1 ;·d~ muteaj .rernemoradoj, artistoj. La mistikismo kaj la. simboliko reakiras sian 
de historiaj memorajoj, la eiiropa arto fine permesas al Civitanecoq. Oni sercas la esp.rimon , de r animo en por
si própran vizio~,J· fresarl 1 ,.sen~~ndan, .. sian propran kaj treto, la atmosferon en pejzato. La irnpresistoj aplikis 
novan manieron . e laüforma; 't:raktado de temohjektoj. la plcj novajn akirajojn de l' scienco ·- nun oni eHatas 
. Impres:ismo estas .la , movado; kiu, ]a .Ullua · ekde ·la naivon, simplon .kaj sanktan kredon. Den ove honor itas la 
komenco de la jarqento, enkon'dukas valorojn tute nqvajn, arto ~ezepoka, denove oni adoras la popolon kun ties 
rezultigas akjrajojii antaU,e ~~onatajn kaj konseryás in- simpla kaj mistika spirito, kun ties hieratikaj k.ostumoj , 
timan ligan k un 'la . samtempo - ne nqr tial 1 ke gi k un ties mi§tikaj ritoj perdi~antaj en la mallurno de l' 
reprezentas ekskluzive: s~tempan vivon, sed 3.9kau tial, pasinteco. Oni ekinter'!lsitas ec ,pri la popoloj de primitiva 
ke por prezenti ~in, ._ti · dza.S novajn rnetodojn kaj pro- kulturo. Refoje, kiel en la romantika epoko, nni seutas 
cedojn;' · ' : ; · 1 , ; ;' ~ emon al la baro'IC.á. arto k un ties ekspansivemo kaj · afekta 

T~l 'Jmmencit~s ; la . m.QdeJ"Íla .. pe:dodo dé la pentro- dinamismo. 
arto; .. bi ti u pentrpa)..tp ~.~~tos jam mod~rna ec denove Ankau la rnaniero de formkoncepto subi~as al rnodi
reVilnante ·al rememo~ajoj' pri malnovaj formoj, ·car gi foj, kvankam ne tiom radikalaj. Okazas reveno al la este
scios ílm inte.rpretadi , libere . kaj ·korikord.e kun la spirito tikaj pos~uloj forjetitaj de l' impresismo, kiel nekon-
de niaj . tempoj. ,. ·' formaj kun la scienca rilato al la videbla realo. Unu el 

* la esencaj · priricipoj de la nova estetik'o e~tas la regulo, 
ke la ,pentrajo devas · po5edi dekoran valoron. Lau la opir 
nioj de la .epoko, pri tiu valoro decidas antau cio du 
elernentoj: linio kaj kolormakulo. La linion oni satas 
ondanta, iordí~ema, ec iom kaprica. Kiel ni diris, la arto 
de la XVII. kaj XVIII. jc. influas certajn pentristojn de 
tiu per.iodo - ~i influas ankaií ilian formon. 

Tiaj estas la fundamentaj principoj de la generacio 
elpa:Sinta · sur la arenon post la impr.esistof. Ni ripetu 
ankoraufoje, ke tiu koncepto nur m·alofte apera,s en sia 
tute pura formo - multe pli ofte gi kunigas kaj kruc
i~as kun la antaüirinta gin tendenco. En tiu kunfandajo 
la proporcio de la diferencaj elementoj estas varia -· 
oni povus konsistigi tutan skalon., ekde verkoj, en kiuj la 
influoj de la impresisrno estas apenaíí sentebla .gis' tiaj, 
kiujn oni povus kvalifiki apartenantaj al apenau maskita 
impresisrno. La ,postsignoj de la irnpresim~.o estas plej 
bone distingeblaj en la koloraro, kion motivas la fakto, 
ke tuste la koloro konsistigis la pl.ej fortan flankon de 
la impresistoj ; sur t iu kampo ili faris . malkovrojn, 
pri kiuj rézi.gni ,estus malfacile. 

* 
Tiu · pentroarto, kiu, rjlate al la integra impresismo, 

estis samtempe ·reago kaj e.voluo, en Pollando estas reprez.
entata' piecipe de ;utistoj grupigii:~taj en la societo ~ Arto « . 

La mistiko . kaj simbolismo de ti u periodo trovas la 
plej kJaran, plej karakteriz.an ka} plej originalan esprimon 
en Ja '·kreado de .Tacek i'r.lalczewski kaj Wcjtkiiwiq, en la 
,vitrajoj de· Stanislao Wyspianski (r86g- rgo7) kaj .Tozefo 
Mehoffer. Al la simbolismo konvertigas ec tiuj artistoj, 
kiuj antaííe se~~adis alían idealon - ekzemple Podko
winsld, .trnu oel la pioniroj de la impresismo en Follando, 
aú Piechowski, :komenci'nta per historia pentrado. 

La artop 'de · ciuj ti arflstój karakte.tizas sercado di> 
spirita esp.r~o ,en ·la, hórna >Viza!o. Stanislao W y.spian81ú 
estis rekonita :majBb;o · tuste. pro sia povo marki CÍ . ·tiun 
esprimon same ....en siaj portr.etoj, .kiel en siaj .vitrajoj . 
. Liaj Ierilanctoj disvolvas tiun tende~con. Plej rimarkiuda 
in:ter ili astas . Rem:bows.ki. La ... po:r.tretoj de Boznan.~lw. 
pre5kaií maltr~viligas per la Íntens() de sia esprimpovo. 

La · pllp~o_, : aspir.afitá kapti la #atmosferoM de Ja 
naturp~ -.esm repi'e1leótttll: dé Jobano Stanislawski, kiun 
lie~vas, Jiaj ':DloltoOijlbraj ·lemantoj.-

81 



.La mistika, rtaiva .kaj primitiv.a .:menso de la fM).polo ':" 
vekas la intereson de Axentow.icz, .kiu Aatas precipe ;pr~ ·· · 
zenti la religiajn oeremoniojn de la huculoj. éi interesas , 
kaj altiras ankaü Kazimiron Sichulski, Friderikon Pautsch, 
Apolonius Kedzierski, kaj Jarocki. · 

La arto mezepoka, arto gotilm kaj la frua repesanco, 
~nkC?raií najbara al la gotiko, distingeble influas Wyspi
pia_nslú kaj Mehoffer; ankaü Jaoe~ Malczeivslci ne restas . 
ekster ties influo. 

· La ehoj de, la barok{) sentiSas ankaü Ce oertaj penr · 
tristoj de tiu periodo. Krzyzanowski trovitas sub la carmo 
de Hals kaj Velazquez. Hals estas ·ankaü modelo por 
Lentz. La arkitektaj fantazioj de Noalcowslci naski~ás ne 
sen la influo de la desegnistoj~arkitektoj italaj el la XVIII. , 
jc. Iom 1Ilalfrui~inta reprezentanto de tiu nov-baroka 
tendenco estas unu el la lernantoj qe ~rzyzanow~ki kaj 
certagrade lia spirita heredanto: Tadeo Pruszkowslcl. 

'Aliflanke, tiu tuta pentroarto _evidentigas pli aü 
. malpli ,klaran ·dekoran trajton. O:i estas pli forta ' ce 
·Wyspianslci kaj Mehoffer, ec en liaf stablobildoj; · .ti 
senti~as same ee Wladislao. Slewinski kaj Kedzier$ki; ' ni 
~in rettovas . ankaü ce aliaj. ' . . ' 

O:i aperas ec en la Aajne impresistaj pejza~oj d!l 
Stanislawski kaj de lía s,kolo. Koloroj de Ciélo, de qerbejo 
kaj .akvo fari~as' por tiuj pentristoj . preteksto por rafinaj 
harmonioj. Ili sentitas en la: dekora silueto de arboj, de 

·plantoj, e8 de nuboj. Ni retrovas la dekoran aspiron en 
la príncipe realistaj bildoj de Julio Falat. Ni ilin retrovas 
8e Wyczólkowski, kiu, ¡:nalgraií .sia akurata objektiveco, 
ekza~tas la pompecon de .Jwloroj kaj en siaj litog¡:afajo.j 
kreas belegan ' ludon de blankaj kaj nigraj makuloj;. . 

Ti u genro ne estas jam pura impresismo -: ~i ·estas 
postimpresismo. . · · ,.... . 

· 'La arto de Jozefo Pankiewicz, en ties pÍej ~~frÚa 
maniero, same estas postimpresisma. La postuloj 'de la 
impresismo subi~as tie al certaj modifoj, kiujn fOnsis
tigas. la pli klara substrekado de la plastika formo kaj 
la rekomponado de la motivo en harmonian t~ton, kion 
la impresistoj rigardus malinda por la scienca tilato al 
la realo. · · 

La arto de Adalberto Weiss prezentas saman ·· evoluon 
r:ilate al la pura impresismo -: oni k'onstatas en ~¡ · la 
saman tehabiliton de la plastíka formo, la samal), aspiron 
al kompono penetrántan en la §ajne realistan prezepton 
de la natúro. ' · ' 

La lastenomitaj pentristoj verdire petsistas · en la:· ' ' 
impresismo - ciuokaze la kont·akto kun . ti u .tendenco 
estas. videbla ankaií Ce ciuj aliaj artistoj de tiu periodo. 
Malgraü la dekora stiligado ilia ' rilato al la' 'naturo originas 
el pura impresismo; la plejparto el jli in'flui~as per 
i:mpresismo ankau en·· la koloro, kiu resias klará' li'aj 
lumoplena. Unikan escept0n tiuflanke konsistigas ~a »ha
rokistoj «, satantaj malhelajn kolorojn: Krzyzatiuú;iíki. k:aj 
~ekvinta lii1 Pruszkowski, . Lentz kaj Jy ookowsld. La lasta 
cétere plejparte praktikas dese~on. . . 

• 

82 

-~ .· _::~ .'fl; ;.,.,. .. ·· ,· 

Du,m !mAoj enrbnde, ~kUloj en rond' , 
cirkaüas ·.Yin fronte· ..o:_ . ·eksploda!i .en o'nd', 
la· torso '.e:J faldoj dr!ipiraj. 

, ,- j '" ,., '\ 

La br~koj serpentás en ' fluga b'alahc' 
·di:tm saltoj torentas, torentás la danc•~ · 
sur rutan ta.pié,?n . ekfalas. ' ' 

En tint' .taníburina, en. krio k~ svarm' ,. ' 
alfluas, senfina, flúgila, la ~ríri' -'.:. 
silen'to flugila kaj p&: '~ ;, 

·,'\ /1: i':' _, .''f-~' .i ~ ·:.: :-r· 

La fr!lnton tentante ·surkovrisJa :kiJ.sk', 
~is; ronde dllllcantan; 'VID · volvos ' lumfask' 
ho ~ ~uzo k'un li_¡lroj disfluajl " 

. . " > t . 
~ 

Harligon flamhiulan en kora. sopir' 
kun larma okulo elsonsos deÍir' '· 
de iu vagisto áensua. ' ' 

La pasoj balaneaj,. kaj ru~~ ~.1: vest' :· 
kaj saltoj la · d~caj, eterná la ,gest•, 
kaj . via facilo sen laco - ' . '. 
·~: • ' .,, +'"' ... '.¡- ~ 

TapiA' nin tormentas, lá ru~o de Y sang', 
kaj .. ton' via? fremdas, konfuzas la Strang', ' 
la , ko~O.j ·grincante ·; ~mploras : . . · · 



"j,_ 
- Waclaw .t;usarsld --: 

La impresismo forte infl.ris tut~ : generacion de 
polaj skulptistój elverkintaj sur la sojlo de la XIX. kaJ; 
XX. jc. Por la plejparto el' ili (W aclaw Szymanowslci, 
Konstanto . La$zczka, Henriko Glir:enstein, Ksavero Duna
kowski, Johano $zczepkowski, Eduardo R;ittig, Stanislao 
Szul.ialski) Ai estis pur tran.Sira "etapo;. multaj tamen 
esprimi~is per ti u koncepto · pkj bone kaj plej korn;plete. 

Tipa . úppresisto esta~? .. Anastazo Lepkz, aiítoro de 
kelkaj ·rimarkin~~ Jmstoj kaj kapoj, parte en bronzo, en 
kiuj Ji apli~a,s l~ impresistan m~bulecon « por akcenti la 
su:htilon de l' espd.mo. J;llej g1:andan famon akiris al li 

.- siatempe )ia ·, ,, p~riza . fiakro «, en -ki,u,. sen polikromio, 
sole JH;lf lud? !le, otnbro ~aj Jumo li esprimis kolorefek-tl
ofn sajne neeblaj;n . en skulptarto, kaj ec la ludon de la: 

. artifikaj lumoj de la pariza nokto. 
Apud Lepl~; la .plej emÍI¡¡enta impresisto en la skulptl

arto ppla e~t~s ~ohano Biernqfki_ (x87g-xg3o). Li kom
encis per vef'koj de tipq _ p~/:e impres~sta: portretoj ege 

. vivaj' esprimoplenaj' j¿iin akra, preskau karikatura karak
teúzo, kaj bestoj bonege ob5ervitaj. En la postaj tempoj, 

. en li'aj verkoj v!di~as p,~i granda. zorgo. pri la seriozo de 
1' formo; _aperas k~lkaj, bust()j marmoraj, verkoj monu
mentaj malgrau - sia · impresisma bazo, vidigantaj bone 
digestitan influon de Rodin. 

Kiel¡pi dll:is, la plejparto el, niaj skulptistoj, komeno
intaj . impresismé, b_ald_:ul _Aangis_ si;u¡.,' orientigon. Ci ti u 
sarigo efektivigis Cé .diversaj art~toj en diversa tempo kaj 
en diversa direkto. Qj r~marki~as jam en la fino de la 

_:pasinta jai:cento k;aj en siaj plej banalaj simptomoj estas 

plej ofte . diÍiQita pier la iom hazarda nomo -de »secesio. « 
Tipa »secesiano« estis SúmislaoRomano Leuxm:dowslci 

(nask. xS'!>g), siatempe populará autoro de dekorobjektoj 
kun poezie-simhol:( enhavo - ekde utílajaj bagateloj ~is 
surtombaj tabuloj. Poste tamen li transiris al modera 
klasikismo kaj k~is en tiu stilo kelkajn pli gravajn verk
ojn, interalie monumenton -de la eminenta romantisma 
poeto Sigismundo Krasinski en la pre~jo de Opinogóra.l) 

Ne malpli tipa »secesiano« estis ankaií Waclaw Szy
manows!Ci ( x85g- xg3o);: bedaiírinde tamen li penisapliki; 
la paseman kaj manierisman dekorformulon de 1' secesio 
al verkoj monumentaj. Plej karakteriza por lia arto estas 
la monumento pri Chopin en-la Uj:azdova Parko en V.arso
vio, verko kuniganta ciujnc mankojn de l' impresismo 
kaj ciujn erarojn de l' simholisma_ stiligado. 

Senkompare pli interesa repr.ezentanto de tiu secesi
·ismo k'aj simbolismo estis lloleslao Biegas (nask. 1877), 
grandega kvankam tute deformita talento, hodinu preskau 
forgesita, en la komenco de )a unua jarcento ~uanta 
mondan famon: · · 

Per· siaj plej ok;trakterizaj verkoj apartenas al tiu are
periodo -Konstanto 1Aszcz/t.c. '(nask. x865) , artisto tamen 
pli serioza olla antaiíaj kaj multe · pli bone majstranta la 
formon. Liaj tiam'aj kieajoj hezitas . inter impresismo, 
saturita per fórte akcentata esprimó (ekz: bonegaj por
tretoj de tiamaj artistoj) kaj esprimismo (ekspresionis
mo) plena de la tiam reganta simbolismo k'aj sennuano-

1) RigardÚ la artikolon pri la historio de Pollando. 

konside])inde . influís ne nur ia enhavon de siaj verkoj, 
sed · ankau - ties formon, en kiu ui, cetere, retrovas 
reflektojn de kubismá k,oncept1) . 

. La kreado, de Jacek Mierzejewski, tro frue rnortinta 
kaj 'tro m~U,JU}te · konata, same , ligi~as kun la ideologio 
de la · »Ritmo«. Tiu artisto sukcesis en mirinde harmonía 
man.iero ·unu~gi la: ldasikan sobron• de la kompono kun la 
rafino de l' koloraro, .heredita de 1' impres~smo, kaj kun 
la simpligo de la plastika- formo, 'testamentíta de 1' 
kubismo, · · 

Koqtaktojp- ktín , tiu ideologio oní retro vas ankau en 
la vizia prin:litivismo Üe Jlc.!i>wski mortinta en Parizo. 

Fine ankaii la: verkar-o de Rafal Malczewslci .iom lim os 
ku'n ti u grupigo; - liaj . pejzagoj, koncep'tataj . si~ple, ~in" 
cere kaj senpere, en sia ritmo de difinita kompono pose-
das kontaktQpunktojn · k un la postuloj de la primitivismo 
kaj samtempe .kun la nóva tnovado nomata »la no'' '~ 
obj.ektiveco«. · . · 

Prio'Jitivi.sma te~denc~ su~ras . en Ja grupo serce 
nomata ! . ., Logw de LII:>ei'a.J PemkuloJ «. 

* 
Ni deyas ankoraií diri kelkajn yortojn pci la plej 

juna .generador .jus aper.anta sur la 'scimejo. Cií 5ajnns 
re~eni al la prohlemoj de, koloro kaj · pentra csprimo post 
la per.iodo ·· .de la :klasikisma aií kubisma akcen tado de 
f~rmo. Ti¡{ re~eno est~ ' karakOOri,za same :por preskaií la 
tuta ."gener~Cio de plej junaj artistój elirintaj ella Krakova 
A;kademio; . kie~ por la lastaj absolvio,toj , de la Varsovia . 
AkadeJD'lo ¿- in ter aü,aj ank~u por .,grqp.o preninta nomoo 
de »V:o;sovia Skolo«. ·riu reveno : troyas esprimon en l a 
agado de ta. grupo •K. P.« (»Kapistoj «), , konsistanta el 
la adep~9j .de la , hrila impresisto Pankiewiéz~- kiuj $Uh 
la influo de ~ia .Jl)a,j~o ~.rovas renoÑ,i la · impresismon. 
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. SE EC Mt· RAJDUS "NOKTE :KAJ · TAOE 
.. (POtA' POPOLKAN.TO) 

- Se ec mi rajdus nokte kaj ·tage, 
Se ce l!evalo ' blinili~us ·v~ge; 

· Vi estos mi a·· __: jen vi a roF 
Kaj vi obeos al mi a vol' I ... 

- Sed mi' faritos 'birdeto eta, 
tra densarharo ffugos kvieta . · . . 

Do esti vi~ -;- ne mia rol', 
Mi ne obeos 'íil 'VÍa vol' I · .. . 

- Mi tamen ' havas hakilon karan, 
Kiu fortran~os den5.on .arbaran. 

Vi estos inia t - jen via rol' 
Kaj vi obeos '.al mía vol'! ... 

- Sed mi fat~tos ~á ring~ ora; 
Tra glata vojo ruli~os ~ora ... 

Do esti via - ne mi a rol', 
Mi n11 obeos al via vol' l ... 

Falkajn okulojn ne trompos svingo; 
Mi vid os/ kien · r'uli~os ringo. ·· · 

Vi estos mia ,:...... jen via ·. rol' 
Kaj' vi oh:eos ' al inia "ol' 1 ... 

1·" • ~ " ~ • 

Sed mi fári!os sova~-anaso; 
Sur grandal1.ago rie helpos· easo ... 

Do esti via ~ ne mia: rol', . 
Mi ne obeos al via vol' I ... 

Ho, ée mi estas perfekta reto; 
Kaptos anas<m je ·flugileto. 

Ví estos mia _:. jen ·vi a rol' 
Kaj vi obeos .almiá 'vol' '!.,. 

skd mi far!tos"-ja m~ eta, 
Per ond' rapida ' na~os sel{fet~ ... ' 

Do esti vía· - ne m.ia rol' / 
Mi ne oheos al via ~ol' I ... 

J. 
·.- ·Plej cle~sal} retoncmi ·axven. jetos, 

Kiu plej etan fiAon elmetos. 
Vi estos mia - jen via · rol' · 

· Kaj v.i obeos 'al mia vol'!, .. 
' ' . 1 

Sed mi fari~os stel' sur éiefo, · " 
Por malriétiloj·' ko~pata ~helo ... · ~ 

l)o esti . via ,-¡;-- nt) mja rol', , ., 
Mi ne obeos' ·al yÍa vol'! : .. ' 

- :Mi supren tian· sagon 'ek'sv.i.ngqs, 
1Kiu' steietoit en mlh' •atingos. 

Vi estos mi~ -" jen ,via rol' 
Kaj vi obeo~ al mia vol'! . "' 

' . ~ 

Ho ,' Di-Órdonon mí . j ijn ··· k~m~tena~, _ 
Kien mi ir~s~ ~en vi , ve~as ... . ..,'· 

Do esti vía - jen ínia rol', 
Mi j'am . o be as .al via .vb1' ·I • • • '·~ 

. - Ludu, muziko! Mi :Dion dank.os! 
Ce la edzi'no mmio marikos! 

Nun ~etu manojn je mia. kof, 
· N un ·vi obeos al ' mia vol' I . ; . · 

e.mo1 kiel Masko de Timo, · Sat¡no . kaj fin(;) La Pensó ~ 
plej ·bona el tiamaj verkoj de L,mcz.ka, en ki)l · mistera .kaj 
maltrankviliga esprimo estas konceptata helpe de tormo 
pli tmueca kaj pli klasika pl C.e la. plejparto ella sk:u:iptr
isloj de la sama tendenco. Poste tamen, kiam pasas Ja 
modo je simboloj. kaj sentnuancemo, • La.szczka decide 
revenas al la klasik:ismo ' kultw·ante litel'aturan simbolis-
mon nur en sia cerarniko. ' 

El tiu postÍmpr:esis~a, koncepto ;ki11is ank.ag. Henriko 
Gliaen.stfin (nask. r87o), kiun tamen savis · de lá secesia 
ma.ni rismo .lia ~onstan~a log:¡.¡:lo en Italujo kaj la.influo de. 
la tiea arto Jdasika. Ci tiu influo rimiarkigas jam en. ~~ 
antauaj v·erkoj de Gliilensteih, konceptataj ankoraii · im
presi me. Poste la . a.rtisto pasi.s tra peliodo de sill:lholismo, 
kvankam modere a¡plikata; kaj lasttempe lá éefa aspiro 
de lia arto farigis la forto kaj kon•izo de la esprimo -
esprimo severa, iom primitiva, iom kvazaií kamparana, 
en . kiu sentigas influo de popolaj <sanktulfigur0j. Plej 
ominenta j verkoj el la lasta, esprimis.nia Jieriode, ,. eslas 

. .Kti;;to, S¡¡:nkta . .Francisko kaj . M:ilton. , · .• .,, . 1 ·, 

La ple] potenca ar.tisto ~lirinta el k:onceptoj d~ tiu 
periodo e tás Ksavero Dun}kowslci (nask. L87~). Ankaií •li, 
kiel lia tuta ·generacio, pasis tra impréSismo, ~at1 li 
pagis tributon al la simbolismo kaj stiligado, cetere_ kou~ 
'Oeptata multe pli p:ro:ftin.de. o1 ée la plejpa,rto · de Ii~j 
·samtt}mpuloj - por fine : dedioi sin ,,al ' la esploi:ó de la 
e.sprimo kaj atingi . en ~i, senékzeQlplan, eksterotdinaran . 
poten con. _ · · ., · ·~ J !"~' , ' ' 

, · La ilkspresionilimÓ · jlt es\as ple'j 

84 

Elt la ,po1a: 



kurato .de ideo) kaj konsekvenco. en tí~ reaHgado, §oleas 
tamen la ekstrema intelektismo deJa interna konstruo kaf 
la _ kon:forma al ;~i 'teoriema stiligo de la ekster:i koncer.to. 
. _ Kiel rii vidis, la plejparto él la skulptistoj komenc~ 

ptoj sub. la signo , de 1' »secesio«:, báldaü san~is siun 
of.ienti~on: ko_n~rvante nur iaj;n - ~nto- ;ru enha~o~ valor
OJU Ge "<, la .. OJ:lg~a konciepto, preetpe la sercad01~ de e.\
prÍfDO: Tiuj, ~ipj . ne ,:k~ablis aií . rie emis al san~o, evi-
deQligi~, :Éanlu;ot.intaj. . 

. .,_, .. Bui.J.ligi.s ilin la ,, bánkroto. de .. la · »stilb« mem. Tics 
origi~ bÜne konceptitaj princípoj en la manoj de la 
:u:kptoj degeneris en dekor¡m stilformu,lon kun laciga 
e~~e kaprica maniei:ismo. El tío .rezultis .. dume disrevi~o 
p.; iqe.o la de la nova stilo. mem kaj reveno al la tra~ici,
ismo) !Gel eiam en tiaj momentoj, oni sin turnis al la . 
kla8cika · léoncepto. . . 

K~imoloJie 1¡ unua repr.ez-en~nto de (Í~ tendenco, 
re_p~e-~tanto . . art,Praií . ior,n hezita kaj ligita. k un _dekor~ 
sl1hg~o kaJ ,cYekspresJOmsmo estas Antomo lVtwul.~kt 
<.(i·&7·7:: qír7)~ kreinto de . GrunWa:lda Monumento en. 
Krakó'W,l-') La verko ·havas multajn misajn trajtojn, oni 
devas tárrteó memoti, Jte ~¡ estas ce ni 1a unua provo re
veni .a) la klasik-a . Ú1onumenta · koncepto en la , skulptarto. 

· ~:J. ,skulptarta novklasikismo en Follando trovis si_an 
pletllin bj., ·!ustan,. e~primon en la kreado de Edua-rao 

· Wlfllige, .mis"k: ·r 879)~ Tiu . tendenco plej bone kon.fortnis 
:~!" li'á ''mtviHbrita te.tJfpéraí'nerito. Liáj multnombraj verkoj 
el .kla!ika perioi:lo' •· . li.iel Arkpaiísto, Evo, Pola Nike, 
'Projek'to por -Monumento de Avi'ádi.sto - frapas per 
s~pl~, kaj esprimopltma tráktado de solido, trankvi'la 
tiftio' "de . l' · komp<;~tto, _koncizo kaj energio de Y formo 
:jmd'miinko de ·subtilo en deta1a ptilaboro de ti u formó. 
T'i,ü ''.rtJanko t.aÍnéFr i\ne estas fundamenta kaj_ certagrado 
k9nsistigas éC' la' esen::an elementon de ar tista koncepto, 
kies eefa eco estas la viza, iom 'kruda forto,. ' 
':·-<. Kompleta '.kontrasto de Wittig int,er la klasikemaj 

sk~l:pti~tpj"estas HenrikoKuna (rtask. 188S) - mola, sen
temll 1t'll~,peramen.to,'l:kies· milda mistikismo, unuigHa k un 
suhtit~: ·iarmopleria s~n'Sei:no, e;prirrii~as · en for'mo kristale 
pura ; ~:en , tekniko senrlproOé pieciza en kompono, kies 
harm.6~iojn ' oni povús~ nomi: muzikaj. La ' esenco de tiu 
komponq estas ja 1nirinde pura r\tmaro - ritmaro de 
Iiniój :bj -sudacoj, ~unfluántaj ·· en iíenriprocaÍl: akprdon 
de'T / soJido. · Signifa; estas · la nomo ' de lia pie) . Rort~ta · 
s~u1pt~Jó':· La' Ritm,q_; h saman notri·on .povus tamerr porti 
anléail-tiüj aliaj -véfkoj de K una, sendepende de · lio; co 
il! noroi~aS Fi§ist«;Í;, Aiíroro aií Atalanta. La ~efinitivan 
harmonión donas al ti-u ritmaro la .. eksterordinara pureco 
d~ · la skulRta silrfaio, iafoje diskiete ¡iolikromata.' ,K una 
prllah01;;s . la matetfá:J.'oh - · samé . U' marm·oron, Wel . la 
b~o.I).rÓO ati 'la I'ign~~·~"' kun' la artio de denaska'sku'lptisto 
kaj kú'n majs'treco relllj!m'origanta pri la grandaj épokoj 
de l' a:rtd. ' < ~ ~ 

' . Pet."fekta prilaooro de materi.V,? .. brakterizas ankaú sia kreado, Ciam ankoraíí ser canta sian : vropran esprirnon 
i(¡¡.gustoti ·Zo/Tioyski (n_!lsk. í 8g3), ~ome la ver~ojn el la Sofia"1'rzcinska-Karñ,in$ka, b serioie kaj en nobla mate
Iá$-t~~~- R..l~ik.a -~ri~~3~ d~, tiu artisto, ~om,enéinta per -Wtilii$- T~alo lali'oranta Antonio.Mi4zewslci, la fort--esp.rima A. bra-
lDl!J ·eksperrmento~.' -¡- . il; . . . • harno · Osfrtega, la Mekorema Ale1csandro Zurakowslci, fine 
, ffiter I~ 'multnoníbrega grupo ~~é· la klasikemaj skulpt- la aEsolvintoj dec liL Va~:sovia Akademio de Belart.oj §uld-

. istoj. .. (lis~iéas ' la -origióale • per materi:ilo m~pulanta antaj siajn bonajn principojn al .instruoj de profesora 
S#t.liWlao Rzeeki, U: , serioza: en 'Siaj . portretoj Martirío Breyer: Franeisko Strynkiewícz, Alfonso Karnj, Kazi.-
'k.flifk T ' , ~lríg~~ '· tun d~ltp:ra ~~acio ~_í .,inan . 'lij'rpo~" · . m.iro Pie~iewiez ·kaj 'aliaj. · _, 
St .Popt.awsttl:¡ ta knnp:tQ cde. rllUltaf illOB\11JlCntqJ Apartan, iom dlferen'Can branéon de klasikismo re-

. Mi " LúbeWci, ' '.la · taleritoplena sed . malebéna en prezeotas tiuj skulpt:istoj, kiuj - unnigas la principojn de 
+Jt,;. ""~~ .... t. ' 1 ld~ ,!L , • . ' asu.a ·formo kun i:erta primiti'Vigo, iafoje ligi~anta 
}f~tÜnent«)" ~ la memoro de la -5oo-jara da~rev- al popola arto kaj · cHam ser~ O.ekorefektojn. Al ili 
' o de uniiiginta pól-li'tva AtatQ super kruckaval- apart-enas inter¡tlifl' la ·tro frue pe.r~inta VÚ!dimiro · Ka-

GI'ÜD •o). -'"t .. llig. a.rtjJ¡.~lon ·jlri hjs- nieeznj', ~ tanistáp SabcraJc, Jo.z~fo Sr..arzy.nski, .Bazilo W4j!-
'ollmd0, '¿ . •' . , í ' "''~t·e·' tow.ictl ', 'Eiutilho , 1!'~; ' j , · 



:ou ·neveloJ 
- Janusz K·orczak - . · 

T A K S IS T ·O 
Okiazis ~n tiu mallonga Íem:pospaco de m)¡a vivo, 

k'iam mi Ciam sereadis oomo'jn "kaj tipojn por miaj 
brilaj verkoj, IWrindaj noveloj . Jcaj,:dio¡aniikaj psil<o1ogiaj 
studoj . Altm>rulo - bónéga ~¡po ¡ d'rinlrulo - des pli . 
interesa tipo ; - posedanto die "poj>ola m.angejo - inte
resa, oontro. Guste en . ti~ · tempo :mi garantiajigis ''en 
lombardo memoraja:n hor.log'eton, sufiCe memorajan 
riqé!on, t ute. 11e. m,emora]an pa1to~ kaj mi decidis sk:ritri 
geruan verkon sur ·la fono de lontbaidaj jnter:cilatoj . 
Feliüe por m:i, 1iaj oorte por la ' lega:I1toj, ' mi nialofte. 
ko'me.ncis tia j:n histerioj:n kaj nen:iam'; }{ompreneble, 
ilin fin.skribis. La restintajn 11otojn el,:)iria junago mi 
vendas hodiaií.po dek groQofpor J,inio . ·.. . · . 

La lombardtaksisto éstis maljuna gri.zharuló~ óiain• 
kviete ridetanta. l> Sin joro« mi .díris .al li foje, vidante 
en li la esto~tan hero~:m de .n.Wi (:e:fverko, . do!lonta .glo
ron, du 'rDOD'IlmleUtoJU,, UD'U &mmQrOOilúU•. hllj . »eiíga
ge~t« ral tr~ j'!l:naloj, .PaS'.a:ntaf'i'ican : honorarion! 
»Sl.UJoro - 'IXl'l d1ns -;:::- ,vl8 ok!upo estas t:re enua kaJ 
Junu,tona, vi ha vas el via laboro :ne:Qian; mor..alaJQ , khn.:. 
ten~n, 6ar la lotn!bardo apa:r!enas áf la pléj' mhlnob-~ 
laj- k'aj plej malesJ;iln.mdaj entreprerloj. :!Bonvolu diri al 
mi, k:ial ·· vi aspektas homo tute kontenta pri €da vivor, 
kial vi plenum,a~ vian ,duagradan okúpon tiel kv~éte, 
tiel kontente, mi diros, ec entuziasme. . . 

Li rid!etis per sia · OOhkoril kvieta' ~rideto kaj- res
pondis; »Vi pravas - mi estas ' taJ.Isisto /pro i.nklino, 
~ olru.pon, kiun vi nonxas d~grad:a, sensignifa, mi 
ne mter§an~ kontraü posteno de lÍl.inistro. Tío m'ir-
ig.as vio? << _..::._ E:fek'tive 'ini .es bis 'ireege 'í:xiir:igita.. 1

" ' -· 

»Vi diira:s, 1re la lonlbai::ao havas malbonan· opi
nio~ en la socio. Mi tiou ,scias, sed ~iestas erara opi-, 
nio. La lombardo estas eduka . akademio die la ¡>9polo : 
~i :i:nstruas ~ p.ri du "oofaj a feroj: uiiue,· ke ekzistas 
objektoj lffiluitVIIIloraj, tamen tUte 8envalotaj; d'Q.e, . 'ke 
facile estas piiuntepreni monon .ka j . m'ál:facile ~in ·. re
d~ni. Ne estas nia k,Wpo, ke 1~ l!on.,oJ ne ·, volas profiti · 
la spertojn · ?le la lom~rd~ . peda .. ~gi.?: ~o estas rin~, 
broca, orelnngo? Nemo ~· ofilaJe'to.' Kio estas salono, 
belullno au ~alsaa:ul;ino, ed'iino, silk:ii robo, poeto ?, 

·~ 

La plejparto de ,.niaj skulpÜStl3j ·g¡s nun ~rs~s · oo · 
klasikisiJ1o, :tiel konformega .allá' karakterizaj kvalitoj de 
l' skulpto, malgra,ü k-e en la tuto de ) ' evolüo .de '.!'mo
derna ·arto ~i tiu tendenco estis nur transira .aperajo, kiun 
den ove sekvis fazo . de sercadoj pri nova kaj moderna stilo . . 
Tiufoje la sercado · ha~is elirpunkton , en ku'bisma ·konoopto' 
kun ties ritmaro de simplaj geome'triaj 'Su:ifacoj kaj so
lidoj. La nova konoepto ne .restis sen resono ankaÜ en 
la skulptarto. Ni jam menciis la kub~smajn¡ ekspex:im'e~: 
tojn, per kiuj komencij; Augusto ZanlQyski. Tiu ·kon:" 
oepto forte influis an'kaü Ramanon Zerych. :Al ' ~ia influÓ · 
submeti~is en pli . aü malpli fortá grado .. ~aj skulptistoJ,\ 
kiujn ni ci tie kvalitikis kiel klasikisJojn , p,ro ""~ia pr~ . 
cipa tendenco. · ·· · · 

. Plej specife · tamen · apliki,s l a: novan ritmaron 'de 
surfacoj kaj solidoj Johano Szczepkowski ·(na8k. x878L 
en, siaj du plej eminentaj kaj·.;plej karakterizaj verk1>j ; 
Ka pelo de 1\.ristnasko kaj Altar:o de Cielpreiio . de Maiio. · 
Li faris tiun ritmaron ~lemento de .eksteroroinare 'Originala · 
tuto, ' kiun ceniris ankaü ·prO>funde trapensita:j kaj ~ 
profund~ trasentitaj tr~ponoj de popola · .aJ'Íé?, en ~iu 

Brilajeto; multvalor~ kaj senpril>ensa. T.arhen, la. 
homoj· :b_avas ~3n .olJj~~jn, ~ aóetas~ i~ por UW.l!A 
mono, ilin klaresas, al ih al:Irutín:i~-as, gis 1li· portas dm' 
al ni por konvinkij-i, ke ili estas Judiloj·, ·~n 'kiuf:vivi 
estas ec pli oportiune. · La · sann:> estas glorw· hóll9í\Oii' 
distingo, monllilj· rilatoj, ordenoj 'k:aj m:ett'aloj, adoroj, 
salutoj; ·~renooco. Kaj vi; sin joro, · & l<>'IIIb:ardis "jam 
la oraj:n obje'ldojn,·. kial vi venas nun.'kun ]>.illto?. ,Jü,a1 · 
vi mensoge trompas vin mem, k'e vi ·'elaeetos ·~in? 
Kial v;i ne aran~as vian vivo~(tüima:lliere, k'e ·vi ne devu; 
l~mblardi objektori efuktive· ·~nan? Elspezoj kaj kre--: 
dito - nature, estás rieeco üe popolo kaj giti estónt.:. 
eco. « . · · .: . 

Li :regaljs min per cigaredo kaj· daurigis ~: >> La 
lo'mbarao, sinjoro, estas vivo. Kion vi foje gáranti.Uj
igos, tion vi jam: ne elaeetos. Ciu ho.mo en sia :juna~o ' 
havas plenan trezorejo:O de idealoj ;- kiujn li garantíaj~ 
igas, garantia:ligas . . . po:.: Vi vi nur. ~i · komencas ee 
tiuj·: idealoj , al kiuj 1i J>lej 'rnalmlllte inklinas, .k¡uj ,ne 
estas liaj· karaj -'here~joj kaj . ·poste. ~ . por prezo de 
kom;ím:to, de momentaj- :in~toj, d'e ., kai:Metaj ~oj 
kaj triumfoj li, lopi!bardas honestecon, ·vir:ton, hpnQrotl, 
indeoon, - ~on. Unue Ji pag~s .prqoonton, eos~. li 
restas 8uldanta, fine la garantialo estas . ..aií11!cie V~ll~tal; 
.kaj .jen ]a fierecon aQetas WíUp$tQ; ki!l ~vas · por tio ' 
sufiean monQn. , _Civilaa kur.a!Pn aQ.etas hankis!o, . spe
l..'Ulaciisto ... kaj, ti~l plu ... tn'tnjtas ·,~'m',' bJ,rnigas 
:ronde . . . kaj la popolo lom~rdas .~'aniere siajn 
idealojn .. La lomha.rdo estas grandio:za socia <>bservejo.«r 

, L:i rigar~ en lib'ron, ~Yit~ :\c~i eniris ~jbaran ' 
Catilhron kaj alportis du malgrandajQ objektojn. ~ Ou,' 
vi vid~ tiun ¿¡ kruceton? Unuafoj~ ,lombardis gin~ vir.::· 
ino funehre ,vestj.ta. . ~í elaeetis gin! PoSt dudek! Jároj · 
lo~rdis~ giri j:oo.Uo ,.hlij né . enpá'gis ', e~ unu ,oPS·dpn .. 
Ni.vendi~ Ja ·~~to~. P?s.f ~s. j~roj , ,al.~f\is .'tin~,n:;. 
ÍOJe tr.e tnrugaJa . knabmo 'kuli Sucirifano en la ID1inOJ'. 
Ou vi Vidas tiun ci sigelrin~n~ · Gi. e~tiS" dulo]e lem.; 
barilita .: de p.atro, kB.j ~ ~jJ'o. En Jc.elkaj tagoj ni aran- . 
gos aií!ician ven~n; iu aootos gin. ,kaj:. ~no~ ~r-' 
dos. Vi miras, ke :mi memoras .la .historii.l de .. tiuj· éi 
objektoj~ Ciar·' cl.o inte~sas 'min; ~Pjls, <• b,;r m1 ~ 

r.esoilas 



' . 

·\. r. 

. ~tis , iam ele:fant', 
G!,anda -.kieb :elelartt'; 

'KI,!j CÍ tÍti e)efailt' .~ 

'Portis'' eJi la iiita 1and' ' 
'Noínon ; ''Bimbo Bela~Ka~t' ... 

. P~~kte~; ,en 'liu ~l' 
Kaj el ciu .. flank' - . 
Sola tamen lia mank': 
Es~is tiu elefant' 
T~r&rega· forg~sant' .. ·. · 

. . 
Kaj , bavis Bimbo kapon, jes, d{ elefant', 
K,_a{elef.l¡nta ~~tis ciu 'tia krurQ, ; 
K¡¡j ciU: kojl'IÍJIIento el natur-.eburo, 
l.a. I'OstroJ kiun li turnadis bele kun humoro ... 
·Cío· ·plej · elefan~ ' esti~ . . . Kro~ mertHir.o! . 

Ekzempro montru agon: ' , 
• Precize p()r Ia:~vara boro . . 

Jnviti,s , li .kólé~jn · por kart1udo. 
Ili 'alvenasr krias: »Bonan· lagon, 

q; '' K:oiegd !«'Jen' ida sa.luto! -·~ 
Nekonvene! ... Nehomel... ·. 

' !Gt;Uud; ~ .. Né "estas Bimbo' io;riel. ... 

Li éliris. .. . forgesi~ ., .. 
. ' 

Edzinon havis Ímkaü ... Grasan? Jes! .. , 
Si. sola povus anstataiíi ·ses ... 
:Nomitis si Kukurbo ... Li Ain voki cesis ... 
Kial? ... Simplef. : . li Aian nomon jam forgesis. 

Diris al li edzino k un maltof: · 
»Karul' .... Ci estas sur dekliva voj'! 
Ci maljhnit~s! ... Nun konsilon mían prenu .. . 
Al la doktoro ir u 1 

Li cin ekzamenu, 

Kuracu cin ..... per nova vivo cin inspiru ... 

Kaj hejmen sana jam re ven u • .. 

Li iris tuj . . . al advokato .. . 
Ál notario . . . al botisto .. . 

Kaj c~e jen balbutas: »Kara frato! 
Eble vi scias,. kWl kia insisto 

Al vi eksendil m in ·l' edzin'·? « 

Tiele el' angulo 'al angul' 
Rondiras, vagas mizerul' -

Vane! Kaj en fin', 
Jam nokt-e, trafis al fortisto. 

Tiu ci, lin yithnte en for~ej', 
I~tencis . agi .plej 
Fak-artiste: 
Subforti volis elefanton, 
Birri'bo Bel!i:-.1\.anton. 

Kaj nur ee. tio , ., 
}\~venís B~bo al konscio ... 
Li ' rememoris,· krüs : · »Ne malpacu! 
Sed mi~'' ku~a~ul « , ' 

Fo~~ist' kompr~nis , .. liD· esploris laü la fáko, 
Priblóv'is · diligente per b1ovilo-salo, 
En ·gor~~h ekiig~rdis', ankau en . orelon, 

Grandeg¡m levis fQr~-martelon" · 
P~pis la nükon, ventro~ ..•. Finis; jene 

Verdik:ton . vocas: :tCiumatene . r.~ -. . · ;e • . . 

Sitel' ·da. akvo. :Sur la kapet'()n, 

Ka) .s~ , l,a rQ$o .. f!U'i no?eton !.: 

'¡ 

' 

sukcesisl 

- ,,..~ 

El la,_pola: LeD Belniont. 
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. :ke la p:rog~so , kreskis, ~r ciu f.aris nur tion, kion li 
.kapahlis,. Afron povis tr¡¡mkvile mor:ti, tio signifas" 
Teveni al sia diablaro. 

' ' 
I .. i ricevis oriienon, · kanajlo! 

Facile estas kompreni. kio farigis poste, . ciu ko
mencis vivi 'ne dank' al sia lahor..ado, sed d'ank' al siaj 
kapabloj. Eble tio ne estus malbona, se samtempe ne 
farig'us salono kaj reg.aloj ; kiuj . instruís la homojn sin 
nutrí. senlabore kaj senkapab!e. 

Oni bezonus paperamason por prls1Cribi kaj 
r.akonti, kiamaniere el ·la unua eltrovo farigis . ofioojoj 
por patenti ciujn plibonigojn k.aj reklami certajn ri
·rhedojri ;ppr forigi la faltojn de la viz.a~o, - ki.amaniere 
ella unya kur.acisto farigis tiaj, kiuj 'daúk' al ·si.a taiíg
eco akiris fam<m, . kiamaniere el · la unua >>hiele parol
anta « hómo fa'ri~is poetoj, bavantaj inspiron po' kvin 
kaj ·po . dek grosoj por v:erslinio, kiam:aniere farigis 
verki~to.t jurnalist~j , r~port:i~toj, ~ldú;nistoj •. senpagaj 
preiDJOJ, · konktirSOJ kaJ kntllruloJ, ktamamere el la 
unua iinitanto de birdkantoj ;devenis Batistini kaj aliáj 
k'antistoj, kiamaniere la specia1eco faris tian progreson, 
ke la homoj tnan~as panon por tio, ke 'ili noble parolatJ, 
ke ili kaptas aií defend.as ste!istojn, rekomend.as m;am:.. 
nutristinojn kun bona nutrajo, ven!ias biletojn antaií 
teatro, subjetad.as saketojn aií faras signojn sur naz-
tukoj-. 1 : [ ! : ( 

D~.an foliaron oni bezonas por priskribi, kia~ 
manjere sur la fono de tiu unua salono elkreskis, por 
~uo al diablo, stila meblaro, tapi§oj , pordolrurtenoj, 
palmoj, flirtoj ; parfumoj, rostajistoj, kol~kto de poezi
ajoj· en oraj libretoj, albumoj lfun postkartoj, edzoj¡ 
lrun kornoj kaj tiil tutajo, sen kiu sajnas al la horno, 
ke H nc povas vivi. . · · 

El la pola : Anna W emstein. 
• • 1 • 
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La historio de la arhitekturo eiJ, Polla~do estas ligita 
kun . la politika historio de la, lan~o. 1\.ntaií la.,.politikaj 
katastrofoj, Follando , havis sian . ar,hitekturon, ·. kiu --..: 
ma}grart ,sia pare~ceco · kun la ~neralaj eÜropaj . influ~j -'- · 
havis cérta]n , s'pecifajn,, ' Iokajp ec'ojn, La konstruaj.oj 
si:wigataj en Follando 'duni la romaná, gotika> aií haroka 
periodo, distingigils per iáj karakteri.zaj polaj trajtoj. 
Pro · tío, 'ni ·povas paro·li pri· pola gotiko, baroi{o, pola 
klaRi.ki rno. · · · · 

La .evoluo de :ti u 'ci ·arto h¡Utis, kiam Polland'~ per
dis siau sendePfndecon. En la ¡ jaroj ' x863~ r.gr{¡ "'ODÍ . 

multe konstruadis ce ni, tarne:O: la konstruarto ne povis 
farigi kultura atingajo kaj estis senigita ·je superajY. kreaj 
aspirbj . · · 

· La konstru~rl~: inspirata de la konkerintaj 1-egi.s~¡¡F~j, : 
hayis fremd.an k:arakteron kaj of>~ portis politikan stam; 
pon : e~i. l.a .kastelo t;n Pozn.an (nun~ · si'dej\ó de la üni- · 
versitalo) , konstruigifa de ímperiestro V\lhelmo II.~ ~elis 
pruvi, k!J h.1, tu:bo Po.znan ce la rivéro ·. Warta · - estas. 
malnova germana urbo; Simile 'faris ·pri Varsovia giaj 
antaiíaJ :regantoj - rusoj - stariga~lte en gia centro 
(sur la hodiaüa placo de madalo Józef PilsudslQ} grand
egan ortodoksan . pre~ejon . Tiu ci pre~ejo _:__ jam mal
konstruigita antaií kelkaj jaroj - estis dononta al laurbo 
rosan karakteron. . · -

Pli bone estis sub la aüstria regado, kie Galicio, 
profitante la aiítonomion post I8!18, po\ds altn~naü parte 
daürigi la tradicion . de l a nia.Inova pola kuituro. O ni ' 
nepre devas aldoni, ke la grándaj monumentoj de Ja<tpola 
kulturo estis traktataj ·barbare, Vavel, - la iama ¡·e~a 
kastelo - perlo de la :renesanca arhitekturo en Po~lan.do , 
ser vis longan tempon kiel ·kaze;r.no al la aiístra militistaro. 
Kin1n Pollando i·eakiris la senilependecon, oni kon¡.encis 
{{lr vore ~sp)ori ~ la restajojn de l' pasi11teco, fól'igi · el · iJi· · 
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.la fremdajn k;¡.rakteriz_ajn influoj:n k.aj · ~n~· ap~gi _ !~- .. 
~oder~an · arhitekturan '"' arton . je ~a ,illn}a Df!;ZO tra~icia. 
'I'.lO esbs la ~allo~ga ~pok~ d~. 11!: tiel ~~ata C)pola stiJo ~ , . 
Iües, :ba,zq es,tls la Iam.a . Jauregu:~n.a . a;rh1te~turo. -~~· e~~ter- · 
landajn turistojJ:¡. oerte 'frapos multaj s~a:cidomoj, ·~o~~ru
itaj laü la modelo de nóbelaj biendomoj -el la xyit: !Laj 
tX.VIU. jé, Sa.{il~tile oni konstruis . anit~ü ;alia)n . ~b~t~;u~ . 
ajojn de. publik'á- ~zado, . kiellérnej~jn: ~W:bodom9jl('ktp. 1 

Ti u specife kon~ptata . !railic~i~~ < de~ m¡Í.].,~~ri. 
'Pollando,· irante. rapide ·antaüen, dev.is .kQnsttliÍ . s~~ Ata
ta~ apm:~t:>n·, .aparaton,. d.e ~~a Ataté, ' ogata_ de] ti _?t 
tndek mihonOJ da homOJ· Om devas; konstrp.1 ka~J:Il.OJn 
pm.: milítistaro, ,f.Jugh.a~~n~jn, ' stacidom.!?jn, le,~nejbJn·;'bos~ 
pitalojn, konstruajojn , de publika Otado,. rlpre'Zeñtajn 
domegqjn; kaj . preci~ ;lo~ej-bl<?Kojn ·i;fror laborisíoj. C~ 
al tiu labor9 ·oni. vokis' en Ii' :ilnua .pétiodo ·ariQtektoj!n 
¡mtaümilitajn, influatajo . de diversaj .Jftuoj, né Ínirihj}e, 
ke titi konstruai:to ne havis unuecan ' karakteión. Nun>
tempe oni i~tencas: krista,.Hgi ciujri p¡Ótijn, Q.~k' afl ~iU\¡ 
la pola arhjfeKturo, iránte sian propr'!Jl voj'ori, Iig\~ :Sin 
kun la arhitektura krea:-dq de hliaj landoj. , ·. . ·' r: -~ 
~ JGéf ni 'jiuh ;me~cils, ~a ag;¡_~]{~mpo de' lá::;arhitekturo 
en Pollando ~stis .tre vasta kaj am.ple~is diversajn sf~rojn: 
Por pJi <{aciJe. órienti la ·)egant0ñ, preéipe fremJllandilnon, 
'oni _devas' prikonsideri la :rezultojn de' tiu laboro· en .ti'es 
diversaj 'fakoj. ; ! 



Wl~dysiaw SkÓczyi.as Mcrso de montaroruij; rabistoj 
! · ~ ' j 1 i i 

male - tutaj landpartoj estis kovrataj per ruinoj. 'Grarid
t>.ga ondo de remigro kauzis malv:o¡_stecon kaj trolotatecon 
de logejoj. Oni devis entrepreni tujan konstruadon de 
.novaj ejoj. L<1 privata .kapitalo, neniigita pro la · inflacio1 

ne povis plenumi la rolon de faktoro financanta konstrU!
adon de · log~joj._ Tiun taskon prenis sur sin la registaro; 
akcelantc la konstruadon .per etprocentaj longdailraj kre
ditoj kon~siataj al logejkonstruaj kooper¡¡.tivoj . . Krome, 
al ci tiuj kooperativoj la registaraj instancoj transdonadis 
anka..¡ proprajn , terenojn. Komencigis grandskala konstru
agado .-'- e;kfrapis marteloj kaj truloj, miloj da. brakoj 
eklevis brikújn. Kooperativaj domoj komencis kreski el 
la tero, kvazaií fu;ngoj post pluvo, en pli aií malpli 
grandaj. kompleksoj, plenigante la centrojn de la pli 
granda] urboj, aií :for'inante iliajn perifer~ojn. 

Interesig~toj . boffi'oiu viziti en . V ~rsovio la novan 
kvartalo11 .Zolibórz, la graridajn Jiompleksojn de koopera~ 
tivaj - don:¡.oj .en Czernjaków, Moko~ów, , la: kolonion de 
Staszit k±p: Dive1;:sa" estas 'la karak~ro ~e tiuj 'kompleksoj: 
ekde senligaj , ar~go{,de · ¡iometoj k:o¡_j de vilaoj .'k un apartaj 
gardenetoj ~ís _;_ gr.andegaj, ~ultetagaj bl0koj · ap:Í~tigitaj 
per griwdaL k'oftoj-Mrdpnoj, en ' kiaj ~a · zorgemaj arhi
tekto~ planis aíikai'f placetojn kún hasenoj pói· · lá' infanoj.
En éi ti u fako . de _arhitekturo oni fáris · mu1ton. Ni ).ton
fesu ;· ke·"~stis fárataj aQ]laü ~ulta). erÍtroj, ' multaj mal~ 
gustajoj ;_,, ;jli estis "tamen- neeyjteblaj ,en fak:o: tute nova 
kaj íjnpfovíiata. ha wultJara ' laboro he,lpis 'komplctigi 
grarid~gan ekspérioientan ' rn.ateriá\on, kiu; sub teoría es
ploro, <faciligis la : forriladon ~·de · oorlaj kofiklÚdoj. Lá 
ll!lua._:konstaíó llStas'J ké · malgraií ·grandaj .. kvalitaj · atingoj 
restis grandiigaj mánkoj. La nekontentigitaj bezorioj laes· 
kas k~n_st~ ' :: !a_ kriz'o pl~j 1 for~e. l!:l:ntigas .C.e · la labor~ 
istaro. · ' . ' . , . ,,. 

-'>. . l¡ ' "" 

Ci ti e ·tameQ. · .nj ·de vas ~far,i . laiídon al: ni ·m:em: Pol
kndo, e'hie la .. ~nua,·. ~o,nlp~~; ,!'e l~ problemon de ·la 
porlab¡n¡jgt;a~_on,str.uado".cini q~as .p.rítrakti ap.irte, sende
pend~ d.!! .liL .kQp:íR~kso: ;de. ·la¡ generala Jogej!proj>lemaro:. 
la . I:ezwto"ide ~tiui 'keiddudoj, , la ·. espclmo' . de lá &tat-a 
zorgado 1Jri " la~ l~j<J. :sitdacio ·: de; Ia. láh'oristaro ~ estas la 
k:reo de ·~·~Ó ·pqr : Ji..abo.ristaj.~ Kolpnioj, in,stitueio 
konstrilant:a · dot!).OJJ;J. p<?r la manlabOruloj. Dank al la 
agado de- la: ~. jam multaj miloj da láboristáj 
.f~oj.JPtas ,en bonaj, kUltureca:j, logejoj, multa) miloj 
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La vizago d-la·.,pola .· tealro 
· · ·· · :.. Zygmun t . T~nec~f.:.,- ·A 

De la komenéo de r· XX-a jc. ~i k¿nstatas ~n:~. 1~ ti:epre~ita sub Ja~devizb de ipura . tél!,t~o « 'de 'traigi 
tea~:~;o la superregon de la re~isorado rila~ al la ,arto ~e 1~ , fine veni al '·teatro . .socia, . teatro . miHt~nta. . ' : · 
aktoro, se ne paroli pri la dramaiítor0 ; Kiel ~a cefa fW.lr- En la estetlko de · Leo · Schiller (widentiga~ tre .'l!:lare , 
s uo, decidanta pri lá destinoL d~ la ·teatrÓ, Ia> r.e~isoro la .celado.:, certigi Íil. l¡¡. . teatr,a klUttiro pl'opran kadron;~ 
kó.o,1encis~ per Ja subigado de ciuj . soonélemeJJ.toj,'·por fine• guste ti o donas al-la ar;to de S·chiller tíes ul'l.ive; sjsm¡tn Kaj · · 
fariti SU.Jl!ll'U mastro ·k:aj la vera .;autQro de la spektaklo. ekstensiv!Ul karakt;eron. Konsiderata k'iel tillo, li:á: regisgra 

.En la pola teatro, ·tia . inter~eno de la re~ism:o en . agado evidentigas amhiciplenan j:Jenadon kunigi . ensiaj; 
la d~J<eadon . de s~taklo aperas <sufipe malfrue,· car la ; heajoj ciajn; ofté ec fkontraua:W 'ten9,encoj~. La e~tlCá~. 
~ f · · al · 1iendenco de la teatro ' de Schiller1 'tenderico, kiun .ni povus. 

l
cec· a atento eshs rezer~Ita . . la . inte~preto, preci~ . en no mi lía fundam~nta · ideo, . e.stas · lá oolkdo.~ kre.·~ de "p'¿¡;~ 
a dua duono . de bí' lasta jarcenfo. Ma·te alla tendeiicoj, 

, ·· stilo m:onúmenta: La dua karakt~riza elemento de lia k.iuj ·en tiu periodo sentigi~ sin en .la okGidenta teatro; , . , . ~ " , 1 
la re~l$Qro de la pola soorio tute q.e pensis' u~drpi v~l . si verko, :o]{upanta liri tarnen<nurl mar~ne de "l:li" problemQ 
süperecon je la malprofito de l' ~tpro, . ~ten~, tjo ankaií de l' teatra moi:mmentismo, estas la konsekvenca . agadi:i 
no ~stis :facila pro la timark'inda' nivirlo de l"inierpreto por 1a t~novigó de la· ~ola' Soonografio ](aj .por. la. :StatigJ ' 
dank' . al grandioza rivelo de , poten~. indivi!luemaj t~len- de moderna teatro sur la bazoj de snrtaza realismo/ :w;:: 
t.oj . . Tiahinlmü la plej ambiciáj penoj ~~ la polaj re~isoroj vorte, sur bazo de novrealismo. La 'tria bendehco, kiurl " 
oriénti~adis precipe al la re:;lig? de Já ¡5r:mdio~j y¡2 ioj . ni observas en la verko de Sch1Uer, .est.as h stiligad0¡. . , .. 
de l' 'romantikaj pootoj · li:aj 'ae·· .ties senperaj sekvaQtoj. . · Al ·tiu itiligado, iñspiráta 'per la. in tetesi~ó 'de Schil:~ 
Ci tiu poezio, dotitá per fabela fantazi!?, ne povis utiligi ler pii . •commedia dell'arte«, . oni suldas nefo:rgeséblajn 
la 1nalnova;jn formúlojn de la re~isorarto. La sursoenigo cefverkojn de'" sursoenig'o de »"clalno~-a teat~o «:' Fi:Ue,· .Iá" 
de tiuj verkoj neoesigis teatrajn formojn absolute qrigina- kvara grava agrégiono . de .·. Schiller estas form:ado ' de'. la ' 
lajn' kaj komplete renovigitajn. · ' · '' stilo ~ l' nÚntempa 'sóc1a !teatrO' - '·'aramigo de sociaJ 

· ideoj kaj esprimado de téndenc<;>j tiafluantaf la , post-
Inter la verkoj revoluciigintaj la tradiciajn regisor- militan'.socion. . . · ·' , ' ··' ·•· .~' ·· '"e ; 

p1·ocedojü oni devas mencii precipe · la kreajojn do la * 
granda trio romantika (Adamo Mickievicz, Julio Slowacki, i · "' .¡ , ' 

Sigismondo Krasinski) kaj ties her"Cdintoj.n, la postroman
tiKulojn: Stanislaon Wy$pianski, Tadeon Micinski kaj 
Stefanon Zeromski. Ni notu oete1·~. ke la dramoj de 
la lasta 1oíige estis rigardataj kiel nesur&oenigeblaj. Ankau 
la aliaj éstis plenaj de ' eksterordinaráj, ofte nevenkeblaj 
malhelpoj teatraj kaj teknika] k.aj nur 1~ · moderna regiscír- · 
ado ekkura~is llin aliri, kvatíkam kun: ofte dubirida suk- · 
ceso, 

Ciuokaze, ec pro la malfacilajoj mero,, kiÚjn . tiu 
ropertuaro prezentis el soeneja vidpunk'to, gi devis tarn.cn 
forte int'llr>esi regisoron dotitan per nete kreaj kapabloj. · 
Tiu kreanto, · kies ,v.enon long0 atendis .la pola scenejo, 
aperis en la .persono de Leo Schiller. · · 

J Efeknve, .inte~ la diversaj indi"iduaj G~fluoj konb:i~ 
buiutaj , al la, ellaboradp .. de fornl'Oj , de regi,sorado en. ,la 
n10derna pola ·tea·tro, la unuan lokon oni 'deva~ atri lmi 
.al , Leo Schil~er . . Konsi?er~ta en sia ·tuto, lia, regi~ora 
agado ptezeritas perfektán siütezon de la arUendepcoj de 

. r postmiHta pola. teatro. . . 
On( povas a~e;ti, k(l e~ ' la verko de Scb.ille; kunigis 

la pléj, l)elaj ' ambicioj . ,de 1a pola re~j;¡onartQ ktur >éio, 
kion S\lkcesis realigi la regisQrarto moderna. S::hillel' trn
pa, ~S ciujn t~e,S eta,pojn del~ lastai,5o jarój ) <ekde Ja 
nubto deklarita de la naturahsta tendaro kontr.au ia hurta 
ko¡nedio, pas~te 1;¡¡a lukto 1\ontraií tiu 'natural.isÍ:no, en-
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-' POLA GR.AFIKARTO 
{ ¡· - - ) 

•: ~h .PollaHifó, kiel cete~ · ep· la tuta mondo, lá re
paskígo:· de la grafiko, l._¡e] de ¡¡:rto aparta ~aj originala, 
ok<;~zas om: en lá,fino de la XIX-a jarcento . suh la decida 
1n11Ú9:'il~ 'Ja ''imprésismo. Dum la XIX-a jc. la pola grafik
á:rlo 1Jenadis celojn eksterartajn: reptoduktadou de bildoj , 
de~egn~jbj kay f ine e·c de fot<jgrafajoj:.· 

-~· Nm en h last~j jaroj de f" jarcénto Ja n :JVaj idcoj 
pr~~lama~nj , df la. imp~esis~n~ 'p,entristoj kaj l~ t: ivelo de 
la }10rn aparta earmo de 1 ppana grafilw vc!us en Fol
lando , pJi serioian interesan al gr~fiko , konsiderata kiel 

· artb n1;ern.stúa kaj , seríde~nda . ' 
PJej .•. ~unentaj pentristoj, kiel Slanislao Wyspianski 

( ¡;86g--: J9P7J~·~ J.ohnnq Stanislawski ( rSüo- I\)07), .To
~él'o Pankie~icz (nask~ ~ 896), ·un u el unuaj impresistoj 
polaj, Jo~efo M~thoffer (nask. en r86g), kreinto de vitr
,¡J.j,pj¡. en . Fribu~go · kaj fine L~o . Wycz.ólkowski (uask. en 
· I85:Í) donis ekzemplon , praktikante grafikon efcktive 
originalit,P. . , 
'."r · La'.f',lignograv'ur.o, pr~ktikata de la artistoj el la 
impresi~ma periodo,. estis konceplata ·hui japana maniero 
~aj ,kqmettcc trovis .¡,m Pollando nur malm ultajn adl.lptojn. 
Ak~oforto kaj "litografío multe pli respondis al la pola] 

impresi$tqj, -t:ar tju(te~nbwj · pe;meslidis aÍ Üi e~primi~i 
per la rirnedoj de skizo- kaj pentroa.rto. , 

Nun ni ,,idas en pola grafikai"to akran reagon ' kontraú 
la impresism'o kaj la influo de 1' pentroarto. La amo al 
formo kaj al kompono kla.re Iinia kaj koncentrigita trovas 
plej boha.n esprimon ~uste en tekniko de· lignogr.avnro. 
La ¡>lej emine~ta el la ~ol~j. ~gnogra.vurist?j, Vladf~l~o 
Skoczyla:s ( r883- rg34 ), fang1s 1deolog1a kre1.nto de ct tm 
branco ;de h 'pola grafiko. Kiel pro:fesoro de'' iama ~ Lcrncjo 
de Belartoj (nuna. Akademio de Belartoj) , Skoczylas for
mis en tiu :fako muhajn grandtalentajn artistojn. 

Lai'1 la iniciato de Skoczylas, en 1926 fondigis asocio 
de polaj ,grafikistoj »Ryt« (Gravur' ), grupiganta . kelkajn 
liajn kolegojn -· (Edn;mndo Bartlo~iejczyk , W. Bol"(rwski, 
L. Gardowski, Z. Kaminski, S. H.zecki , Waclaw Waso
wicz) lmj iamajn iernantojn, kiel Stanislao Ostoja-Chrzas
towski, Tadeo Cieslewski la filo, Mario Dnnin , Viktorino 
J , Gorynska, .Johanino Konarska, Bogna Krasnodebska
Gatdowska, Tadco Kul isiewicz, Stefano l'vkozewski , Vik
toto Podoski kaj aliaj. 

Skoczylas estis ankaií pentrislo , sed lia talento esprirn 
i~is plej bone en gra.fikárto·. Volonte li set'cadis 1nspirol'J 
e11 Ja neeleerf>ebla trezoro de polaj molivoj popolaj -· 
Ji interesikis precipe pri montaranoJ el Podhale (Tatroj), 
kiuj pose(ias ;mtikvan kaj originalan arttradicion. L' ár~
isto Yolontc prezentas iliajn legendojn, stiligante ilin lau 
sia indiv.iaua maniero. 

Definitive rompinte kun la in1presista maniero, 
SkoczJlas laboras precipe per streko kaj en sia tekniko 
atin~as ésprirpon pléne originalan pere . de rimedoj esenct• 
graükaj, tute liberaj de ia ajn pentroinfluo. 
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La procedo] k~j teknij¡r1medoj de la maÍnova]. gramt
istoj el la pJej bona epoko de edisvOlvi~o de tict arto . ne 
estis fremdaj al Skoczylas. Same facila estis, por li cizi 
sian ~ desegnon en lignopeco, eligante hlankajn -strekojn 
sur nigra · fono, kiel leroo fortJ;anci pe.r cízilo cion »ná
J:>e~onan« por xi~vi nigran desegno,n sur blanka . fono. 
La gamo de liaj artistaj ebloj en la lignogravuro e$ti~ 
tre va.sta kaj akiradis perfektecon ciam pli grandan kaj 
karak~eron ciaw pli moder,nan. Inter aliaj .premioj, Sko
czylas ' rice vis olimpari medalon dum la ekspozicio . 'en 
Amsi-erdamo en j. 1932. ~ , -

Du lignogravuristoj de la sama generacio, •Bartló
miejczyk kaj W11-sowicz, inspiri~as en sia kreado same per 
popolaj motivoj, sed duro Bartlomiejczyk •.dedicas sih al 
subtila kaj tr-e zorga ilustrádo kaj dekoro, Wazówicz in
~piri~as per popolaj temoj, ne ligante sin al procedoj de 
interpreto de pupola lignogravuro. . 

Nek ce Skoczylas, nek oo liaj lernantoj oni povas 
rimarki iau konstantan kaj precize difinitan manieron. 
·La verkoj de liaj plej talentaj lernan~oj, . nun .maturaj 
artistoj., multe diferencas un u de la alía., Suficas , kompari 
1~ verkojln de tiaj gravuri~toj, kiel Chrostowski, kiu kun 
precizeco aplikas strekon. delikate cizatan; Konarska, i:ioov
mta. en Los Angelos en 1932 ollm.pan medalon pro sia~ 
bon~gaj - sportg~avurajoj; .Kulisiewicz, .kies formo ori,ginale 
espnrruga senti¡;¡as sm tiel pro funde; Krasnodebska~Gar
dows)m, heantmo _ de ravaj idiliaj .pejza~oj; Gorynska, 
kiu, krom · aliaj tre • diversaj temoj de siai vetkoj, dedicas 
sin 'J?l'ecipe al la prez.entado de .bestoj, p:recip,e katoj; 
Dtminówna, 'kreintino de gravu¡:ajciklo ilustra11ta · )a.vivon 
de malgrandaj urbetoj ; ,Mrozéwski, rim11rkinda ~lustristo, 
kies gravurajdj estas plenaj de carmaj vizioj; W. Podosk1, 
ap-likanta formojn pr~zentatajn · nure per slrekoj; ; Cies
lewski, simbolisto kaj mistikulo legaJ;~.ta _én .la mm!of de 
malnova arkitekturo l.tvazail én ' iá- lioro misoora; Srzéd'
nieki, enamiginta CQ. litografian tekni,kon; ' Tyrówiéz, si mil
anta lin laú sia tekniko, sed tute diferené'a laií k' ncopto; 
ligno!íravuristoj Jur.gielewicz, Sopoeko, RózJcka, man,ipul
anta ' la cizilon . k un temperamenJo . de ' rasá pentristino; la 
»desegnisto« Manteuffel, · t~orr¡. sinr.egema kaj sub tila; 
Illadkówna, aútorino de Hgno~p·avurajoj plenaj de , sen ti
mento - ciu el tiuj nomoj- repreze~tas jam matur¡¡n 
artis~an individu~c~:m , esprimí~antari en si1j gral'ikajoj , per 
mantero tute ongmala. . . : 

ó ' ' . ~ ¡ ' ¡ ' j ' ¡ 1 • ' ¡¡ 
" < D•versaJ !a temoJ! diferencaJ ·,e~pntnmetoooJ.:i; ·um.u 

tamen . la arttdeo. "1 UJ . el lernanlqJ • ·de :Sk:oczy~as r ser~s 
inspiran, en malno'v,a • pala ¡xtP,91arto k'aj · e~ ligilogr&llui- :re 
ajoj el la komenco de la X yi:a jc. "La aliaj tUte ne· ·Sub
i~as · ál ti u} ' influt¡>j kaj 'akiras for~on, t~te;;·m?<Iernan! · 
konservante tamen .t1lkni.kon . ekste~ribna:t:e . ski:upulan kaJ· 
ofte ec rafinan, resporrdantan al plej hmiaj tradicioj kitj 
al plej noble k noeptata esei:ico de grañk:arto. e ' 

_ Ciujare gr\IP,P da junaj a~tistoj éli¡:a~ el ' la du Ai>'?
demioj de Belattoj. én Vatsovio- kaj Kta~ovo po~ sukoese 
lahori'sur .la klflpo de 1a ~af~o. '"' ~. ' . · ;_, · :. :

1 
. La diferenqaJ tend~nCOJ k3.J artáspirOJ de la polaJ gra~ . 
fikartistoj trovas, esprimon. ·en :verkof de di.versa srilo' kaj 
tekniko. El ciufbra:o,coj de grafikartoj , plej '- gr~dal! ind~~ 
.viduan valoron . prezentas la lignogravuro de la _ V:arsovla 
sko!o. Ti~ anka~ la pgno~x:av~r? .estas n~ rigardata )a .. 
pleJ spee1fe .naoa kaJ pleJ . ong~nala ,branco '· de la ·~ pola · 
arto. PJ.ej brile konfir,ri:tis tion la . du interp.aciaj .ékspozi
cioj. d~ li~og~~:v~ro .or~~izit.aj . :n _xg33 kaj. 1.9ª6;/ ciu 
el .tmJ. ekspoziCIOJ .grup1g1s c1rkau .7?0 ,.rerkoJ~ . de :J5o 
attlstOJ el 23 landoJ ~t: Eür?~o,. Az~o k:tJ .~en.ko. , 

Heveno al la naCiaJ tra(hciOJ kaJ sartrtei!tpe al la :fun
damentaj- principoj de . la inidriova tekiiik:O a.;: 1' ligno
giavuro, gia -ilsenóe póla karáktero, gr:anda ima9opovo kaj 

-.eksterordinara várieco -same en ptooedo'j de carbsta laboro, 
kicl .en s1ilo bj - · sekve -;··tuta ·vasta g"amo de. :artistaj . 
iqdividqecpj .~ jen la ,karakterizahecoj de la 'pola mo~ 
d~rna ' J)gnogr~yura grafiko: "'·· . . ·' , .. '"' , 

. (~l, katalpgo de P,o(a Orafikarld en R-0ppersvil, . 
e{donitt,-'de · Polá Instituto .por Kunlab.oro·k.un 

·~ Ekstt;'!.lilndo en./937)', · 

)lO LA 



klllntll'mto:>_.:nlo> la reillo ni~ pavas obseni 
la . ·iom :liri~me ·n.uanca 

:Qiq;_,i(t_'Cij~:líJii~¡:ynsl't¡;t.i~ ( » >LiilllUj.O,: •Ult: Elizabeta« p romano 'pri 
· --,-~ .• ,.--... »Kq~bmtq]·ff•ei- Novolipki «., kaj »Para-

~~::~~?¡¡~~~~~~;t~:~:' de literátura , duopo 
~ t ·LS:orniá·cla_.·. (»V.istulo«. ktp.) ~is 

prf$J\_¡aq,:\,.f,'ªPOJeta;¡¡),:ii;tOJ~m,o·· de 'Jdlu "Knrek ( »Gripo turlo
mCUf.n,to ., lJ.:urek . (novela:r;o .»V ojo 

' -~· 

. . QltOPtN KAJ MONlUSZK,O*) . 
>::.. . - ~~- - ~-·, . ""';/· ' ' .(:.,. -. .. ~--_ .. , ·.-~;· ·· -r: _·~ -~, ., • . _· 

~- ·Estas feliee.: .ke ~ en·: nia . m uZika li~raturo iu posedas . 
. du nomojn,, ' k,~~s brilo _daU:ra$ sím§~ge de longaj ·_j¡y.-oj. · 
Un u eht,inj.Sst.liícij ·lu.Ina8 ·.al ~'la ·,tut11\ II1?·ndo; .,Ja alía el<:a,mis 
sii!:n . • .ón kl.\j ne . ofte . aperaS· ekSter ties landlimoj . . 

· ',~J(aj ' Mori.ius'z!cc~.< ~avM.> ~iel iimuar~gan sig
nifon ~ ppr ni, ke ni tute ne povás imagi sen ·ili rl.a 
ekzisWn '?e ·· la ,¡>ola muziko.. ·. ··•. , . . 

~ Nia.··r.itato allá muiíko siinéi:~is ttmlt-e en ' la XlVa 
jar<:é~t.Q: ~Ni ,'Set;Ca.s.-en ll:ip·~e ideataju, s,ed poz~~iv~j~ va~
oroJn; ru , fotstrek1s eL~~l la romant1kecon kaJ sen~
~ent~lll., kvank~ ~is nun ni vidas neuian ,. profiton el 
tio. _ Orii , senigas · konscíe bodiau de la dia aureolo. b : 
muzikon:, Se' ce M p:¡x.oli ' pri ties maj'stroj. Ne . emant;e 
esprhtii '·pina~on ·.ál 1.'n0dernaj •. -tenipoJ., . :ni penas .:San~i· 
ankaü nian rilaton alLla. antikvaf majstroj, kaj ,.kvankam 
ne esttÍs eble .:ekzlsti sen ili, tamen en la kondutmaniero 
tilate' al ili ;oni pov~s ri.rnarki ·ian .intimecon, . ki~n ni ne 
perni'esris ~1 ni ,~t.áU.e .. Kaj' pri timo, • kiu'Q ni eksenti.s 
iam antaü granda •thletito, · oni: .,tute nun ne párolas. 
Evidente. estas, ' ,_ke la artistaj yalotoj de l '• pasinteco 
san.gi~is/· en; niaj okuioj, .kai ti.~ H. san~on postsekris 
rec1prpka rilato al apartaJ kreaJ · indmduOJ-

JeS., siatempe ·o¡1i evitis kompari "Chopinon kun 
Mon'iuszko .. l\:11 bone memoras, ke . en la ceesto de Karlp 
Mikull**)., kies opinio, koncerne ·1a vérkojn , de Chopin, 
estis ~lte · taksata, neniu júna horno esti.lS kuiaginta eldiri 
la uon10n de la kompontsto de ~ Halka « -~kll)le J~un ti u de 
l' adorata ' kaj 'netu~bla Ohopin. Ho.diaií )amen,- tlo ne 
estas . mal~¡¡pekta, .sed .,afero .tute . deca kaj nepra pro 
1¡¡, evo1up _de nia_tutawk.feado. :fiuj lli du ' niaj Potencuh>j 
de 1'' ,Muiiko, ' kvanhm . ili .· estas individuoj tute mal-

. samaj ·.kaj ' ne ~marsas ·.paral¡ele ' un u apud la ali<Y, tam~n 
' kuniras',.:sp.r la n .acia . ptatformo; . kompleti5as sin - en 
(){)rtaj piniktoj \taL pr.ezentá.<i dú di.versa:j~ bi~dojn de la 
soéia .psik9Jogio> '-' ··- ·e · · ,. 

. ) !.11 .J~ · muzikq ... -de Chopin, neretuteb]~ pola kaj 
sainte;npé ~aturit¡a ocre ·okeidenta kulturo, kuni~is la plej 
noblaj p,o,~a:j el~~·~n.toj! .. ;en~8rp,izis la plej bnlaj. rad!o~ 
de . la n¡¡.cta !!PJillO. Tui muz1ko . Avebas tra altaJ VOJOJ 

"'\0_-, ;.., _"' -

'Moniusko. 
kaj kritikisto 



La nekonata pólonezo, 
komponit.a de kl 8-}ara Chopin- en 1817 jaro 

(El »La -Muziko« N-ro 2: (.1 I 2 .) .-· 
tle fantazio, en torentoj de travivitaj gojoj kaj suferój, 
entuziasmo kaj ekzalto, revoj kaj esperoj al ¡., ¡;randa 
re~a estado. · - - ~ -

La 1?uziko _de Moniuszko tenas sin pl('p~eks~e ¡íJ 
la t{~ro , g1 estas kvaza:ii kanto el sub la griza (aeTo, kvazau 
k~nto de sunbruligita horno, lacigita de ciutagaj zoigoj. 
'flli homo ne interes,igas pri vivo-lukso, 8ed ·li ~oja ·- kaj
malgojas propramaniere. _ Lia poezio es.tas · simpla .. kaj 
uaiva, kaj estas tiel konvinkita pri la mode&tepo de sia 
poziciu, ke gi ec -ne aspiras esti komparata kun la mQ¡
derna monda kulturo. Getere, tiu kultur,Ó, en la tempoj dé 
Moniuszko, ñ.tingadis ,ec la plej rnalproksimajn angulojn 
de Pollando, sed gi malforte 1nfluis la sferon ~ l' arto, 
precipe tiun de 1' muziko. · 

;Tiutempilj p~laj vilago kaj nobela .bi~d~mo estis 
plej ofte loko de trankvilo kaj pacb. Oni suhigaditl · .al 
Dia Volo, opiniante Lia Ordonó la inklinoj~ de 1' propra 
koro kaj la !emitan devoSe-nton. Saine oni rilatis al la 
laiilegeco de la tiama rusa regado, Neniu iÚtencis ribéli 
kontrau g.i, opiniante gin Dia Volo. Moniuszko naskigis , 
en tiu ci atmosfero, kJ:eskis kaj v.erkis- en g~. . • -

Do en la tempQ'j, kiam la muziko. de ChQpin, far;i
gante esprimo de Ia ·n.acia idealismo kaj de esper.o, de l' 
reakiro de l' ~ndependa lando, flugis super · ~a real9 de 
l' vivo, la muziko de Monius~ko, ha-rmonie kun la. Ciu
tagaj cirkonstallcoj, kontentis pri la enlan.da . pt~jza~o kaj 
etnografio, nur iam kaj tiam levitan te al -lá . rememoroj 
de l' pasinteco, de iamaj hom.oj kaj 'Virt.oj. Car uno.~ 
flanke, en tiu .:Ci muziko N)speguligis sinoera ·~m'o . kaj 
respekto al la pasinbeco, kaj, duafl.an-ke, . ~i..c estis facij,e . ~' "' 
k.omprenebla por la ·v.asta púbHko, Si .e~tis bal~aií; a"iloP,- '--
uta de la samlandanoJ. Do ne estaa mm.nde,', ke. ti. ludas,~ .• · 
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TRADUKIS: 

G. S AVI L LE 
Sur 456 pa~oj kun ~. 200 intertekstaj ilu trajoj kaj 16 koloraj k<~j 12 nigraj tabeloj, 

1 a 1 i b r o e s t a s u n u e 1 i n t e r 1 a p 1 e j r e p r z e n t a j v e r k o j* 

Formato 23X 16 cm . - Prezo: bro urita 2.60, bindita 2.9- U dolar j. Aldonu 1 °¡, p r . udk t • 

Facilstile, gue instruas la libro la geografion de nia planedo 

I .-lJ REP IEZE TOJ: 
AUSTRIO: Rudolf Foltanek, 

Wien, l. Herrengas e 2- 4. Po§tkonto nro 19.704 

AUSTRALIO: L. E. Thomson, p. a. R. O. Rawson, 
Melbourne 16 xhibition tr. 

BELGUJO: Belga E peranto In tituto, Antwerpen, 21, 
Willem traat. PoAtkonto nro 16 9.5 . 
flandra Esperanto-Instituto. Kortrijk agdalenastraat 29. 
postkonto nro 326 .51. 

BRITUJO: Brita E peranti ta 
Asocio London W. C. 1. 1 2. High Holborn 

BULGARUJO: entra Librejo »E peranto 
Sofia tr. \aria Luiza 3 . 

CEAOSLOVAKUJO: E peranto A ocio en C R. 
Praba X X 447, Ural ké nám. Po tkonto; Praha 1237 

DANUJO: 1 o ek, sro L. frii Aabyhof, frodesvej 21. 
Po tkonto oro: 162 5. 

ESTO 10: Helmi Ore en, Tamnn PoAtke t 6. 

FRANCUJO: Centra Esperanto Librejo 
Pari 6e, 11 rue de Sévre 

Postlwnto : Libraire entra!~ E p.-· te Parí nro 1 l. 
GERMANUJO: Po§t<:ekkonto deVilmos Bleier Berlin 1 80 , 

HISPA UJO: ferdinand ont errat 
Barcelona str. Pro en za 75, 2- a 

IT ALU JO: Ita la E~ peranto Centro ~llano alleri . 
Vittorio Emmanuele 11 . 92 

Pogtkonto: ilano efe po tale 3/18715. 

JUGOSLA UJO: Sud la a Esperanto Ser o 
Zagreb Prim~ska 11. 

La Suda Stelo Slavon ki Brod Po tfako 44. 
LATVIO: Tativaldo lndra, 

Riga, Kr. Baronas iel:l 104 dz 19 Po teekkonto nro 7 
EDERLA DO: ederlanda speranto Centro. Rotterdam 

. chiedam cheweg 209 b. Po5tcel konto nro 272 1 . 

ORVEGUJO: orvega Ligo Esperantista, Librofako. 
Sro Gu ·tav johannessen, Hamar, Skappelsgt. 3. 

POLUJO: Halina Wein tein, W r zawa, str. e zno 99. 
P. K. O. W. Nr. 27 67. 

PORTUGALIO: Saldanha arreira, 

Li boa, Av. uqué de Loulé 503 

RUMA UJO: E p.-In tituto umana, Cluj, tr. lu 

SVEDUJO: orlagsforeningen peranto, 
Stockholm, 1. fack 698 o t~irol onto nro 57 . 

SVISUJO: No a E peranto Grupo, f-ino Halter ri ·ca, 
Katharin n a , 11. St. Oallen . 

UJO: japana E peranto In tituto 
T kio Hon o - 1otomaci l. o tkonto: Toldo 11.32·. 

peranto-ln tituto 
Rockford (lllioni ) 1111 Brooke Rd 

De jaroj n mia pre ejo preti~a la el
donaJoj de LITERATURA MONDO kaj 
AELA, kiuj dona tiom la plezurplenaj 
horoj al vi. Mia privata di tro e ta la 
PM-kolektado. Mi peta la filat listojn, 

endu al mi P. • ella lula mondo 

RE SAj- EKSPOZICION INTERNACIAN 
ol arangi n pt mbro tri hungaraj e p. gepr -

i t j, por pruvi la util ·con de E p-o kaj in tigi iliajn 
kol gojn 1 ·rni p-on. amt m pe ni arango ankaú 
bildkartve per n. k 1 g j, g amid an j, hclpu nin 
per nd de bonkvalitaj pre ajoj kaj bildkartoj! 
La bildkart ndon ni rekompenco .) , yomdá L L-

peranti ták, VIII., Kolc -utca 2, Budape t (Hung.). 
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Aparis kaj estas dissendata la jubilea libro pri J. Baghy-K. Kalocsay 

0: 

La jubileantoj paro la pri i mem - O ni paro las pri la · jubileantoj -
Jiu trajoj 

Teatrajoj - Poemoj cenoj - Muziknotoj - cio, kio suficas por 
arangi pr grama ·n vesperojn en grupoj 

Unua volumo 224 pagoj. Dua volumo 160 pagoj. - Prezo: 1-a volumo -·90 USA dolaroj; 
11-a volumo 1·10 U A dolaroj. 

Id nu t {1 n k • j n. - eetanto de la du v lumoj ric !Vl ·enpage unu bindilon por ambau volumoj . 


