La eg1pta skribisto
-

Lajas Nagy -

Pr malnma memoro i
ep mi kaj an üen i
tranga pro'Eunda reü1do ti H 1
f rh Í , ke i rompis \Ojon en mian kon cion.
lam mi
ti brontosaüro kaj mi falis oferc al
t1
peca, dt>nte a so a besto. Kelk-mil jarojn
an ií tio kun denta beko kaj ostskeleta \O to mi
hi dad·
e fel mi min e..primu); en tempesto
romp· · miaj flugiloj knj mi pereis po t longa
mal nado. En la mezepoko, kiel monaho, bonege
m1 i i t>n ft>lit.'l izolo. ur pro tio mi hontas,
ke mi kuraci miajn mal anulojn tr:mgmanicre.
1 bt>mpl
konlrau tia peca stomakdoloro mi
ma igi al ila muelita1l arbokt uslon mik itan
kun rgil t ro kaj
kun multe pli malhela
terio. un, kiam mi t'on ck iis pri mi mem,
re mi kon1pata la malfelitulojn, sed mi ja
uraci ihn bonkredc, laü la tiama scienco.
ntaü elk-cent jaroj mi
tis zebro en
f · o kaj leono mio di5 iris. Ciutaga historio,
ne povus diri, ke ti tis granda maUelieo,
r ·ujn plezurojn, iujn la zebrovivo po'·as doni,
tia travi inta kaj mem la alenturo kun
daii · tieJ mallonge, ke per nunaj hoj mi ne tabas tion pli longa, ol du
al mi, e dentooperacio estas pli

.Jo.

~i tie.lá &telojn, eaploradis la legojn de la velero,
pr~ipe de la pluvQdo,. kaj kuracis malsnnojn, nú.
almenau provis kuraci ilin. Ekzemplc unu postro
de mateno A'is- \espero nombrndis la ihisojn,
kiuj preterflugis super la klostro kaj sett:s interrilaton inter la tiel rice,ita nombro kaj la sekvan tagon okazonta aü mankonta pluvo. Kiam
mi \enis en la klostron, tiu N pastro jam de tridek jaroj nombradis la ibisojn. Kaj tar el la
nombro de la ibisoj neniel oni po~is diveni la
plmon aü la sekan veteron, iu alia pastro - post
tridekjara hezitado - deklaris, ke tia interrilato,
nome tiu inter la nombro de la ibisoj kaj la
plmo, ne ekzistas. La ceteraj pastroj tre malfa ore akceptis ti tiun deklaron, la sagumantan
pastron oni nomis detruema - et la vorton mi
memora~ precize kaj la tefa pastro severe
lin admonis. Kaj la pastro-seienculoj konsentis en
tio, ke la eraro estas nur en lá tiutaga vespera
bilanoo, kiun oni pretigis pri la nombro de la ibisoj, blr certe ankaü post la vespera mallqrn~o
flugas ibisoj super la klostro, sed tiujn ooi jam
ne povas registri kun la aliaj.
Kurate mi povas aserti, ke - se rigardi
per nunaj okuloj - mi estis horno sagaca, milda
kaj kapabla je pensado. Guste tial mi povis atingi
nenion kaj mi apartenis al tiuj kvin aü ses, kiuj
faris la plej malaltrangan, maAinecan laboron.
Sed krom mia inteligento min trafis ankaü alia
malfeliOo. Foje, dum miaj vojatadoj - tio estis
ankoraü antaü mia vivo en la klostro - mi trafis al nekonataj ruinoj kaj tie hazarde mi nlalk9vris tutan bibliotekon. Tiu ti biblioteko postrestis el pereinta mondo. El tia mondo, kiu preskaü alingis la ni elon de bt hodiaüa.
Ebemple en tiu ma perinta mondo oni koHblonm,...don.
tiuj libroj, kiujn mi
Dft1iitJ& 1*' presa(lo. Kaj
ldit'iiU bl'·~bi!Clíil>"'ll;~oa,ikp. fiaiko, ke.mio,

jatp:rio. Mi trovis
¡ •'ltllliln biPdltajn volu-

Set-Ra-Mest, nia ple) fama kuracisto. Mi ne
faris cion ti kaj li ha vis okazon daürigi:
- La luna estas rond'forma. Cu vi komprenas? Kiel mi ~in rigardas, mi 'idas, ke gi
estas rondforma.
- Mi komprenas - elglitis el mia huso
la dangeraj vortoj.
- Nu, vi vidas, lamen \i estas mensbava
horno.
- Pardonu, pardonu - mi rekonsciigis,
- mi ne komprenas.
Sed li jam ne povis sin bridi, Ji devis paroli,
do li jam ne kredis al mi J..aj daürigis:
- La !uno estas rondforma. Kaj sian lumon gi ricevas de la suno.
Jes, jes mi ekjubilis interne kaj sekrete, kaj
tia sci\olo el.f!agris en mi pri la pensmanie. o de
pastro-scienculo, kaj pri tio kiajn obsenadojn
li faris sen instrumentoj kaj kiamaniere li \enis
al siaj konstatoj, ke mi kredis jam, ke estas fino:
prefere mi elektos la tortur-morton, sed mi ne
plu elteno , mi ne plu silentos. Mi terurigis de
la propra entuziasm~o. Mi volis protesti kontraü
la stultajoj, sed premi~is mia gorga, kaj mi ne
povis eligi mean. Tamen klare mi vidis, ke
granda malfeli~o devenos el tio. Li ne zorgis
pri mi, por Ji mi estis nura objekto, ia kondukilo de elektro, tra kiu lia ekscitigo defluas, kaj li
plu parolis:
- La !uno estas rondforma. Sian lumon
Ai rioevas de la suno. Ciam sur tiu flanko gi
estas 1uma, kie staras la suno. La suno staras!
La suno estas senfine granda. Multe pli granda
ol la tero. Gi estas maso ardanta kaj rondforma.
Ankau la tero estas rondforma. Kaj gi ne staras!
Gi sin turnas tirkaü si mero. La luno estas pli
malgranda ol la tero. Tion vi ne komprenas, cu
ne? Car ne tiel gi, estas pli malgranda, kiel vi
komprenas. Sed aüskultu 1
Mi volis forkuri en mia terurigo. Sed li tenis mian brakon, li eslis forta kiel furioza frenezulo kaj nc lasis min.
Aüskultu. Mia unua ideo devenís el tiu
observo, kiun mi faris duro mara vojago. Mi
observis malproksiman veHipon, kiu nagis sur
la aperla maro kaj al kiu ni ciam pliproksimigis. Unue \idigis nur la supera parlo de giaj
veloj .••
- Ne, ne, nel - mi kriegis kaj forkuris
elsirante min el Iiaj brakoj.
Tiun noldon mi ne dormís. Kaj miaj mal-

bonaj konjektoj baldaü realigis. La pastro-sciencculo - launome Nem-Mat-Ha - po3t du semajnoj staris antaií la sangjugistaro. Sed ne nur
Ji sola, sed ankaú dudekunu kunakuzitoj, ciuj,
kun kiuj Ji interrilatis en la lastaj tagoj, ínter
ili ankau mi.
l\i Ciuj eslis akuzitaj pri hcrezo, insulto al
la religio, disvastigo de eraraj instruoj, perfido
al la palrujo, blasfemo kontraü d:o, ateneo al
la kredito de Egiptio, incito konlraü la privara
posedajo, ofendo al pudoro, kalumniado, esligo
de publika sknndalo kaj malatcnto al policaj
reguloj.
Pri la proceso precize mi scias nenion, t. e.
mi scias nur tion, kio okazis al mi dum la proceso. Laste oni ekzamenis min. i\elonge oni min
dcmandis, eble duonhoron. Nc nur lerle mi kondulis, sed mi ha\ÍS ankaü bonsancon. Car al la
demando pri mia naskigloko pro ia tute stranga
distriteco mi respondis, ke mi naskigis en Apostag. Jam pro lío ridis la jugistoj kaj unu el ili
diris akompanante siajn vortojn per miranta
gesto:
- Tia urbo ee ne ekzistas.
Post la enskribo de miaj personaj datoj sekVIS la proprasenca ekzamenado, ~¡ okazis jene:
- Cu vi rekonas, ke 1 ·em-Mat-Ra la 20-an
de majo en 1562 antaií Kristo 'espere je la dekunua kaj duono al vi komunif-is certajn noyajn
malkovrojn?
- Mi rekonas.
- Rakontu do, pri kio li paroüs.
- Pri la luno kaj la suno kaj, se mi bone
memoras, ankaü pri la tero, - mi respondis
ankoraü senchare, por ke ankaü poste oni kredu
al mi.
- Kion Ji diris pri la luna?
- Li diris, ke li malkovris, ke kiam li
rigardas la lunon, tiam Ji estas rondforma.
La cefpastro nc povis tion aüdi sen rideto.
Ankaií la ceteraj pastro-ju~istoj ridis.
- Eble nc tute tiel li diris, daürigi> la
eefpastro ankoraft ciam ridetante.
- Precize tiel Ji diris.
- Eble Ji diris lion, ke li malkovris. ke la
Juno estas .roudforma.
- Tion li ee ne pm is malkmri.
- Kial ne?
- Car kio ne ekzistas, tion ooi ne povas
malkmri.
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non. Mi demandis al mi, kion tío signilas~ Mí
neniel komprenis, sed mi ne poYis ne rimarki, ke
la aerpento pli kaj pli ofte lekas tiun &tonan.
Cirkai1 tagmezo, kiam la radioj de la aiítuna
suno eslis plej varmaj, la ViAap-serpento rektitis
sur sia vosto en aia tuta alto kaj tiam mi vidis
A"ian gigantan &taturon. Atiaginte A'it la arbedoj
pendutaj snper lá puto, ti sin lúotis al ili kaj
eliria el la trno.
Ankaií mi tevi~ zorgplene, demandante
miD, kiel mi eliru de tie. Sed ve, lacigite kaj maleaper"pte mi buJe biii'iA'ie en mia nngulo. La
lllnnoj mio ufokia. eCn estaa eble, ke mia destino estas morti tiel slulte? • - mi diris al mi.
La penso pri miaj infanoj premia al m¡ la koroa.
Subite mi ai1
frotadoa bj la enorma
bpo de la 181'pftfo aperil
Ja • :jo de la
troo, ti ten lépomD a
j dento). Alkroe~
in&e pet la VOlito al arbedo, ji NStis pendanta
10per la pato.
Kaj - Dio las Ulia a tanto - A'i deIMlia la leporoa antd min, rigardante jen mio,
jea la beston. Mi timia tuAi al A'i& kaptaJo: se ti
eble eU:oJerus kaj eltordua mían kapon? Sed
ea • tate alie: la serpento ne toéis ál la lepo ro
Qj De tesis min rigardi, kVaza\1 A'i olus ion al

cJiri.

du aliaj porti buntajn kc tojn kaj grandan feran
ka~on plenan d • crp ntoj. lli halti 'Ur la placo
de la 'iln "o; po t kiam ili di ntli tapison, ili
elirígi iajn erpcntojn. idaolc tiujn ~¡ rampulojn mO\i~i, ln virinoj akre ckkrictis, la infnnoj
hurli . E 'lis Cía peco do ·erp u j, kun koloro
malbrila kicl la ~tono, crpcntoj kun granda plata
knpo, kaj serpcntoj nit>raj kiel la fulgo. 'ipuroj
kun lar raj busoj' bclaj cakmaroj k un l,o)oroj
·an•'hrilantaj. Jc la ·ono de la ~almo kaj de la
tamburo komcnci~is komika danco de la erpentoj.
Gnu el la dcrvi~oj amuz1.,.1s la publikon
prcuante la kapon de la plej ' •nena ·crpcnto kaj
gin de crndi.,.anle tra la apcrturo de sia l·olumo,
la crpcnlo volvitris cirkaü la nuda korpo de la
la pi j ctan malbonon.
dervi 'o, nc faraute al li
Por fini, Ji Súri en ían bu.~on la kapon de alia
orpcnto. La 'irinoj tumulto ekkriadi , duro la
deni.So lrank,ile plu rirlcti kaj kare i sian barbon. Yila«'>ano ckkriis:
- llela miraklol Gerte li elsiris la dentojn
d la crpcnto, forigi la \enenon. kaj nun amuzi •a' - Ciu povas fari am ,
li ha,as emon
al tío.
Don u kokidon re ·pondis al li la
deni'o.
Ln fanfaronulo, kiu ne ,o)i:.; reprcni iajn
\Ollojn, alportis kokon kaj gin prczcntis al la
·crp oto. Ti u ctcudi
ian kolon, levigi ·, ••iaj
okuloj ekfulmi:s de ),o)cro, gi -ibli kaj mordi ·
la kokon ce la krc to. rnu sola ~anrroguto aperis,
sed la koko :rcli de momento al momento knj
luj morti .
- Enterigu gm ufiee profundo, por ko
la hundoj gin nc man•'ru, - diri la d •n;~o kolcktante 'iajn erpcntojn, - kaj tiuj. kiuj haYa
,crpcntojn en la domo. nur diru tion al ni, ui
'cno· libcrigi ilin de tiu malfelico.
~crpcnto ne c·la- malfclico,
- diri
maljunulo,
gi porta· fcliL\On al la domo.
- Dr k!am fari•ri · amiko d la homo la
,crpcnlo, kiu lentis Evan. - demandi-, mokantc
la deni o.
-- D la tago, kiam gi sa' is la '¡,on de
unu el In lo'-antoj de nia ,¡lac'ro, la viYon de t!zun
.. ulejman, - re pond' mia najbaro ,\ ,kiar.
- Ho, ho, cu estas eble. kc vi hav·a · tiel
intcliganlan ·crpenlon? - Kaj la deni.So kom nci mm dcmandadi pri la detaloj de tiu
oka~ajo.

Liaj okuloj ekbrili de cmio, kiel tiuj de
kato je la 'ido de la ~afhepato.
- Donu al mi tiun serpenton, Sulejmau,
- Ji di•is al mi, - mi gojig s la homojn en
E,cran, en Tbilissi kaj en Baku.
[i timas farigi cnkrcdulo, - mi re~
pondi al Ji. - 1 e, deniso, mi oc faros tion.
- Oni ne opinios YÍn scnkrcdulo, Kardach
ulcjman, re pondis la dcniso, - la Profeto
ate lo tion. Tiun :,erpenton mi prizorgos, gi
\1\0
eü
ilko, mi nutro gin per dolcajoj de
Bagdad kaj pcr ck' inbcroj de Tcheran. Dio
cw , kicl gi vivas olece en la liLero, ·ufcrantc
do la malsato kaj de la maharmo. Ce mi, Kardach ulejman, gi viros kicl "'randsinjoro. nur
diru al mi, kie gi lroriga kaj oni troros la
ilojn por ~tin kapti. Mi donos al 'i dck tu manojo
por tio.
- h.icl vi, disciplo de la Profclo. - mi diri al li, - dmiga min agi kontraii mia koncicnco?
amtcmpe mi fnri- kalkulon en la kapo:
por dek tumanoj o ni ¡>O\ US aecti bubaloo ...
- I' ardach uJejman. mi pelC"'OS pardo11011 por 'i antall la Pro feto, nur nomu al mi la
lokon kaj la dcni~o. surgcnuigantc 'Uf la
tapiso, le' is la manojo al la cielo kaj komencis
murmuri prcgojn.
Tiam mi plikura••igis kaj kicl ·cnkredul l
mi 'endis por dek tumanoj mían noblan amikon,
mian ·m in ton.
La deni~o kaj ñiaj kunuloj gaje rkiri· al
'pjo, ni dirt'klis nin al la pulo, kie ri\'is la Visaperpenlo.
Ju pli ni a.lprok im:gis, des pli fortc batís
mia koro, mi senti , ke mi fara abflmenindajon,
mia kon--c:cnco turnwntis min.
, ed kiun pekon ne i~a. · fari la malrico?
Ci pu~as la homon al ;tclo. morti<Yo kaj pcrfido.
. li mio kon oli ·: e konsidcri la aferon, mi diri·
al mi, la :;erpento esias besto sen inteligenlo. gi
ni di-tinga · la a¡:rojn, .;.¡ nc e,·ta · horno, kiu (>O' u,
fari al mi ripr eojn, ai:í hontigi min, e ni
rcnkontigo ·.
¡ ·¡ atingis la truon, mi tenis min aparte.
La crpento esii · malsupre.
La deni ~o ce la bordo de la truo di ·rulis
la per an tapi~on kun la brilegaj deseg-najoj kun
tia lerto, kc la unradioj hriligis ciujn c'riajn
kolorojn. La scrpento Slljnis sorcita kaj ne dcturni' la okulojn de la tapijo. (Mi st.Irigardis
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~vn. (Paiízeto.) Ne, ~ ne pensu plu pri

la kom-

patinda.

Lizzie: Pri kiu?

SeTUJtoro: Pri mia fratino. Cu ne pri ~i v1
do pensis?

Lizzie: Je ja, pri

~i.

&natoro: lníano mía, mi legas en via
animo kiel en malfermita libro. Cu mi diru, kion
mi ellegis? (lmitante Lizzie-n:) Se mi subskribus, la enatoro irus al Si kaj dirus: - Tiu ci
bram knabino Lizzie MacKa · redonis al 'i 'ian
Iilon. - La larma vizago de Mal) ekbrilus, kaj
~i re pondus: - Lizzie ~IacKay? Neniam mi forge o ti tiun nomon. - Kaj mi, kiu ne ha'a
familion, kiu e tn. ekzilita el la socio, mi cius,
ke vivas ie, en iu granda domo, simpla maljunulino, kiu pen a pri mi; mi cius, ke ekzi ·tas
amerika patrino, kiu min fermis en sian koron. ~
Kompatinda Lizzie, ~ ne pensu pri tio.
Li.zzie: Cu 'iaj haroj estas blankaj?
Senatoro: Blankaj kiel la nego. Sed la ,¡_
zago e tas tute juna. Kaj se ,¡ vidu 'hn rideton ... Sed neniam plu si ridetos. .\diaü. ~Ior
gall anta u la jugisto 'i faros la koufeson. .
Liuie: Cu 'i jam foriras?
Senaloro: 1\u jes. :\Ii iros al ~i. )fi de,as
raporti pri nía interparolo.
Lizzie: Cu ·¡ cias, ke ,¡ \Coi · tien Ci?
enatoro: Si mem pelegis, ke mi Yenu
tien ci.
Li=zie: Dio mia! 1\aj nun ~i 'in atonda ·?
Kaj nun vi di ros al si, ke mi ne mlis ub ·kribi?
K iel si min malamo-!
Senatoro (metas la manon ~;ur 'ian ~ull-

sumon), kaj mi diri al mi: Cu estas cble,
ke tiu Ci abomenindajo porto- al mi felieon?ll
Teniloj e-lis fik ilaj al la du flaukoj de la
Du fortaj den i~j kaptis iün kaj gaje forportis la kagon. tinginlc en mían proksimon,
la Yisap-serpenlo subitc lC\is la kapon, jetis
al mi penetran rigardon kaj movigis, hazaií
gi volus eliri e1 la kago. Cu ~i divenis, ke ~io
ci ,enis de mi?... Kaj simile al la perdriko
en la puto, mi ne kapablis movigi, la serpento
mezuris min per kolera rigardo kaj kra~is al
mi en la ,·izagonl Gi Sajnis. diri: «Malbenita
senkredulo, tu tiamaniere vi repagis miajn bonfarojn?»
ka~o.

ron): Kompatinda infano, mi ne volus esti en
via loko.
Lizzie: e, kiel terurel (Al sia braoeleto:)
Vi, koto, vi estas la kaiízo de Cio.

Senatoro: Cu?
Lizzie: Nenio. (Paiízelo.) Estas Yere domage, ke tiu negro ne fans al mi perforton.
&natoro (emocüte): Infano mial
Lizzie: Tiel bone e tus por ,.i, kaj por mi
lio signifus tiel malmultc.
Senatoro: Dankonl (Paüzeto.) l\li tre ,olus
'in helpi. (Paiízeto.) Bedaiírinde, kio estas 'era,
tio estas \·era.
Lizzie (malgaje): Bedaiírinde.
Senatoro: Kaj estas ,·ero, ke la negro \'ÍD
ne perfortis.
Liz:ie (kiel pli supre): Bedai:írinde.
Senatoro: Bedaiírinde. (Paiízo.) Kompreneble, ci tie temas pri pli alta \ero.
Li:zie (ne komprenas): Pli alta .•.
'enatoro: Jes, mi komprenas tiel, ke pn
la \ero de la popolo.
Lizzie: Cu do ne tio estas la yero, ke ...
&natoro: Nu jes, tio e las la ,·ero. Tamen ..• la Yero ha' a díYersajn specojn.
Lizzie: Vi opinias, ke la negro faris al mi
perforton?
Senatoro:
e, perforlon li ne fari . El
cerla 'idpunkto li ne fari,; perforlon kontraü ,¡,
Taruen, YÍ srias, mi jam estas maljuna, multe mi
u·a,¡,¡·, ofte mi eraris, kaj nun jam, de kclkaj
jaroj, mi erara malpli oftc. Kaj pri ci liu lula
afero mi ha\a · opinion alían ol Yi.
Li=l.ie: Kio e·tas ,¡a opinio?
&naloro: Kiel mi klarigu gin? Aií:skultu

l enion plu mi rememoras. Mi \agadi$ duro
pluraj monaloj kiel frenezulo. La Vi'ap-serpento
persekutis min tage kaj nokte.
Kraeo de serpento, gi estas veneno, gi
\enenis min. Vundo apertigis, mia Yango komcnci iom po t iom putri~i kaj la ostoj nudigis · · ·
Uzun Sulejman eksilentis, post kiam li
ellasis fum-nubojn el sia pipo, poste li diris kun
male pera ,·izago:
- Jen l111 tuta historio! Mi rioevis, kion
mi meritis. La tut111 kulpo estas mia, la serpento
estas \"ere pli nobla ol mi, kiu estas eenkredulol
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El la a~•: L. Sllit.

1 LIDIA

ZAMENHOF f

«Ya Bahá-u' l-Abhá! Cu estaa iu foriganto
de malfacilajoj krom Dio! Diru, Laüdoj eslu
al Dio! Li esta Dio! Ciuj e tas Liaj servantoj
kaj tiuj estas kreitaj laií Lia ordono.»
Tio chic e tis la goja rekantajo, kiu onori en la koro kaj animo de Lidia Zamenhof
dum siaj laslaj horoj surferaj. Eble i sciis , ke
la momento de morto rapide alproksimiga . F ervora en Sia kredo kaj ne anocliga en Sia kurac'ro ,
dum nepri kribcblaj uferadoj kaj persekutoj'
venka, ia spirilo flugis al sia ciama hejmo.
La plej juna el tri infanoj, Lidia Zamenhof na kigis en Varsmio, Polujo, la 29-an de
Januaro, 1904. Siaj gepatroj estis liberpcnsnj
judoj, kaj ili doníc; al siaj filo kaj filinoj bonajn
edukadojn. Adam Zamenhof farigi · la plej elslara ol..-ulspeciali to de ti u urbo : Zofia es lis
kuracistino : kaj Lidia rice vis ian diplomon
LL. M. de la uni,ersilato de "V ars01 io.
Estis neeviteblc, ke Lidia Zamenhof e ·tu
idealistino . .\mo al la lula homaro Lrapenelris
la atmo feron de la Zamenhofa malluksa hojmo.
kaj kuno la gepatroj edukis la infanojn en la
pirita de mondunueco kaj fraleco. Estis komprenebla rczulto, ke, kiam si rice,¡ · sian diplomon
LL. M. en 192f>, Lidia decidís nc praktiki la
jurou, sed dedici sian tempon al la dis,a ·Ligo kaj
in truado de Esperanto. 1\icl rajtigita instruislino de la Internacia Csch-Inslilulo de Esp~
anto en Hago, si vojagi::; kaj inshuis en multaj
landoj de Eiíropo.
i farigi la plcj !<alatn
instruistino de la lmtitulo, krom Paslro Cseh,
gia fondinlo. En Francujo, kic §i pa"igis mullan
tempon, oni amcme nomi · Sin «Diino .
Estis perc de 1\Iartha Root, la flama :\lano
de la Afero de Dio, ke Lidia Zamcnhof venis
en la grcgejon de Bahá'u'lláh. En Aprilo, 1926,
f-ino Root estis la oficiala reprezenl.antino de
la Bahaanoj
la slarigo de monumento sur la
lombon de D-ro Zamenhof en Varsovio. Estas
tic, ke Lidia diris al Si, « ajnas al mi, ke Esperanto estas nur lernejo, en kiu estontaj Bahaanoj
edukas sin. La Bahaa l\fovado estas antauenpaso, gi estas pli vasta. »
En la urbo Edinburgo, kie Abdu'l-Bahá
faris Sian klasikan prelegon anl.aií la esperent-

ee

isloj, Lidia Zamenhof teestis sian unuan Bahaan kumenon kiel kredantino. De tiam sia
vivo estis dediCila al duobla celo - di.\astigadi
la Hevelacion de Bahá-u'lláh, kaj i.nst~·ui Esperanlon.
Post &ia aligo al la Bahaa Kredo, malli·ankülajoj komencigis por Lidi:~. Kulpigita de kelkaj parencoj kiel « perfidanlino ,¡ de la hebrea
rcgilio, si estis in ultita kaj persekutila pro sia
kredo je la Diunueco kaj la homfra'ero. Tamcn
Si reslis konstanta kaj firma antau ciu konlraúsl.aro, kaj 8ía fervoro kaj ardeco plii~is dum la
lempopa o.
Dio korfa\orc donaci al Lidia multajn lalenlojn. Sia magneta earrno eslis senegala. ,j
e lis denaska instruislino kaj pre~egislino, kaj
si a kapableco kiel tradukistino es lis ne ·uperebla. Fruc en sia karicro si espcrantigis la konat.an \erkon de Sicnkiewicz, «Quo Vadis? », lridiono »n de la klasika pola aiítoro Krasin,ki
kaj kelkajn nO\elojn de B. Prus. h.iam ~¡ alprenis la religion de Bahú'u'lláh, Si dedicis siajn
lalenlojn enlute al la Bahaa Afero. Multaj el
siaj inspiraj artikoloj e¡;lis publikigitaj en Esperantaj kaj anglaling'aj gazeloj Luhnondaj. ..,i
tmdukis en la polan ling\On la librojn: Bahá'u'lláh kaj la \ova Epoko kaj t Kasitaj Vortoj .
En 1937. Jau pelo de Shoghi Effendi, la
l\acia Spirila h.onsilantaro de Usono kaj Kanado
invitis Lidian Zamenhof vizili Usonon. Si ah·eni>
la 29-an de Scplembro, kaj la 2-au de Oktobro
~ i komenci · sian unuan E peranlo-klasou er1
meriko. En kunlaboro kun la Esperanto-Asocio
de l\ord-Ameriko, si konduki., Cseh-metodajn
kursojn en la jenaj urboj New-York, Philadelphia, Detroit, Lima, Eliot, Cleveland.
Si ankaií preligis per radio, kaj antaü kunvenoj en kolegioj, pre~ejoj, kaj aliaj kulturaj
kaj sociaj grupoj, en la jenaj lokoj: Baltimorc,
Washington, Ann Arbor, Rosevillt', 1\lary:;,iile,
Flint, Chicago, Urbana, Maywood, kaj Boslon.
Enlute §i persone interrilatis kun cirkaú
1500 personoj dum sia mallonga resto en Usono.
Tiamaniere eslis faritaj multe
da kontaktoj
por la Kredo de Bahá'u'lláh. Unu el la elstaraj
rezultoj de &a vmto estis, ke amerika Baba-
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En la varsovia geto, éirkaiíata de altaj q¡..
roj kun pik

lzrael Lejzerowicz

mortis pro rna!sato kaj malsano centoj da homoj

Georgo Verda
Kiam mi peo e profuodi:O..a

Ji ne perdi sian optimi ,mon.
en la pa~inL

econ de la E peranta mo'ado, kaj re\okas anlaií
miaj spilitaj okuloj la b'ldojn de tiuj, l.:un kiuj
mi kunlaboris aií hatalis por nía komuna afero,
ínter la karaj portretoj, paligintaj jam pro la
jaroj kaj tra\Í\ajoj, frunfe c&)\igas la iirkau;ta
de ia bríla nimbo tiu de lzrael Lejzero"icz.
i konat~is antaü nrullaj jaroj en iu konferenco de pollandaj e peranlistoj. De tiu lempo
nin ligis ,·era amikeco, kreskanta kun jaroj.

fí

memoras longajn diskutojn lrnn li prí la e3tonteco de nia movado íe en kafejo aií dum noktaj
promenadoj sur

tratoj de Varsmio. Kaj se ha-

zarde au duro kongreso aú konferenco ceeslis
ankaií samideano Jakuh

apiro (JoAo) tiam ni1j

babiladoj, diskutoj, rememoroj daúris ~¡ la malfrua horo.
Lejzerowicz estis organe kun!igita kun la
Esperanta movado. Li ne nur alfe ~tis la praktikan valoron de Esperanto, sed sciis kompreni
ankau tian animon -

, kaj _evere aardata, kie ciutagf

la ideon. Lí jam de longe

kompreni , ke neútraleco, kie hitlerano ksj demokrato fosus la komunan sulkon, e tas ahsurda.
Mi bone memoras, kiam en la Tutpollanda Espcranta Kongreso en jaro 1933, okazinta en la
varsovia urbdomo, Ji arde prm is en la di kuto
pri la kongreso okazonta en Kolonjo, ke hitleri mo estas malamíko de E peranto kaj nenuj
artifikajoj de la germanaj e peraotistoj helpo.>
kontraií. tio. E' identitis, ke li eatis prava 1
Brila oratoro, eminenta publicis!o, talenta
Jumalisto, li konsekvenoe pledis por la demokratigo de nia movado, kies fide~a apostolo li e>tis.
Venís la milito. Germanaj trupoj estis okupontaj la urbon Lódz, kie Lejzerowicz lotis. Li
kun sia fami!io rifutis en Varso ion Sun·oje Jin
kaj multajn aliajn foAintojn la germanoj prenh
en iun tendaron ai1 koncentrejon apud Krakovo.
'fíe li pasigi.s kelkajn monatojn, sed de tie Ji
sukoesis sin 88\ i.

Mi memora la konspiratian Zamenhoffe ·leton, kiun ankaü li partoprenis. Lía parolado,
kiel kulimc, estis impre a. profundsenta, ~arau
~io Ji kredi la triumfon de Horno, ke ~eokos la
historia justeoo.
Li neniam eesis e ti esperantis!o. Eo 111
teruraj kondicoj de geto li kome!lci traduki
E pcranlen la roman1ikan poemon cKonrad 81lenrod de la nacía poJa poeto damo ·ekiewizc.
Li \erkis aukaií romanon en la juda ling,o
(la titolon bedaiírinde mi forge is) pri la joda
familio anlaú kaj dum la milito ( rho en Lódz kaj
\arsO\ ia geto ).
La tan fojon mi renkontp kun Lejzero"icz ur strato, kiam la germanoj komeoch ian
homeasadon dum la unua )ik,ido de la arao'ia
geto, en julio-augusto 1942. Li diris al mi b
Ji aligis kiel laboristo al ia germana entrepreDO.
Po. te mi hazarde eksciis, ke la germanaj banuitoj trenis lían filineton, edzinoo kaj lin, Ciun
aparte, en 'agonarojn, direktilajn al la mordejo
Treblinki, kie dek gaskameroj sen&se gasumis
milionojn da homoj.
La neforgeéCbla amiko Lejzerowicl di.vidia
la teruran sorton de milionoj da liktimoj el la
juda popo!o, kíes bona filo li ~·am eatis.

l•ai DrahDtr
~

Ho, bela.s viv'!
Abunde sentís mi la sortovipojn
En mia viv', kaj rare ridis mi.
Tro ofte dol'llOj koron pikis, Jipojn
Kurbigis la dolora konvuJsi'.
Malritis flore mia primavero,
Dezerte aekas la somera nun'.
Kaj ~u post ~io natas eO espero,
Ke sukajn fruktojn porto& la aQian'?

En premn nigra nokta hora
m01 ton spita · mh koro,
Dum ·nnkta fajro flamojn plekta..
La In. tajn fortojn mi kolekta-.:
Atenda. mi en \e·t~ifonoj
La 1 Iajon de la milionoj ! »

La vesperkrepusko

~

-

Ch. Baudelaire -

Jen la 'e ·pero tarma, nmiko de 1' krimulo;
Komplioo ~¡ ohena. , lup-pa.'e. La tielmuro
Fermi o malrapidc kiel nlkov' gi<>anta,

La aütuno de la natura kaj lu auhmn grizo
de la tirkauanta mondo prema!l la poelon en la
po roo cAl la hinmdo 9 kaj atrnda · la printempan re\·enon de In birdo por flugi kun f,.-i
de la tero barbara alln tielo enbnrn, kie

La horno enpncit'nca • n~iga be~ t' rabanta.
Ve per', Yesper' amindn, deziro kaj aHogo

D • tiu, kie hrnkoj nsertu sen mensogo:
Hodinfl ni lnboris 1 -

. Esperflamoj en mi brulos,
Kaj en limo kaj sen temp'
~lin per ankla trompo lulo
La mensogo de 1' printemp'! »

Ja hieton ,¡ al portas

Al la spiritoj, kiujn dolor' 0\·oga morda ...

\l s:iencul' obstina, pezfrunta de mf'dito,
Al laborist' lnc-kurha, kiun atendas lito .

.: Demando , cAntau la spegulo», « ~!ajo
jen elegie, jen neganle, luktante tema pri la forpaso de In juneco,
!
En In tria kaj lasta ciklo Al no,·a Majo »
kun tiam pli kaj pli rt>liefigaj konturoj prezenti•'>a' antaú ni la socialista poelo. i pen_ u nnr
pri la humoraj-snrkasmnj trofoj ele
ur la
granda pa. tejo aü la kompate kuwentnj \CI oj
de ~~: Al In knabino k un pala 'iza~o , a u ni memoru la amaran, brutale . inccran poemon « l
pluvego :
e Yera uragan' yj e las,
ur sen ignifa gut' por tero ...
Vi vane Ja,a for la polvon,
Se re las plu mizero.

En la aer' demonoj 'enenaj, dormo-lacaj
Dume vekiga peze, kiel \endi~loj placaj,
Frapitn. fluge al la tegmenloj, Aulro-latoj.
Laií ventoturmentnj lamplumoj, en la straloj,
.len, jam la Pro ·tituo ekbrulo kaj alam~e,
h..iel la formikejo, npcrta pordojn \arme:
Ci, embuskante tie, glita .ur \Oj' . ekreta,
Kiel la malamiko in ide pugni preta;
Ci tiel mO\igadns en kota urb-interno,
Kiel en hom-inte.'loj la mango-raba ,·ermo.
.\udi~as

1

jam kraketoj el 1..-uirej-fenestroj,

Murmuro de tea troj, jelpado de orkestroj;
Drinkejojn, kic estas kartludoj la tefdistroj.
Plenigas gckompliooj: putinoj kaj trompistoj.
teli toj, ne ciontaj ripozi kaj tranhili,

For 'in! koi \enu kntakli· mo,
Ci faru la teruran clra on,
ForJa m kun In poh' mi:r.eron,
Lu ~efnn malpurajonl

1\omcnoos baldau sian laboron, ankaií ili,
h..aj pordojn, ka ojo milde perforfos jaro, por festi

1 1i

adiauu la \Olumon de Emba prr la
poema «La nmatoj de 1' stelo >, Hrkita prr potenca fantazio koj, en la lempo de k nperigo.
per netiutaga aiídaco:
Kun ciuj mil doloroj de 1' infao
Barakto · ni en marcoj de la tero:
Piedojn okre troncas fera bot',
h..nj 'ullre mil mnlbenoj prema;;
. in nl la senm zura kot'.

Kelklngan Yhon gloran, kaj 1' amatinojn \esti.
Animo, enpen itu en tia gra,·a boro,
Kaj la orelojn fermu de Ci mu~anfa boro,
.Tn te la mnlsonuloj nun la dolor' kulminas!
Ln 1 okt' oh kurn ilin goitpremas; ili finas
Destinan ian, marSils al la komuna tombo;
Plenigo · ho pitolojn per ~emoj. Granda nombro
1\e iros plu por serto de sia up' aroma
\pud anim' amata, te ,·e·perfajro doma.

Ci koton ni cierne kneda , plugus.
En altojn nur lo ka-..aj pensoj flugas,
Sed tra milionmeila noktmalhrl·
Ja tamen, toml'D ser~as nin, terhulojn,
El aia alta tron' la stel'.

Plejparto ja, nt>niam konante, preterdrhis
La dolton de la hejmo, kaj et 11eniam vivisl

Ludovil.o Tcírkony
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El la fron~:

K. Kalocla'l

por

don· lo elektis kaj premii el ra-

horOJ muljunaJ ka] junrr o¡ d J.
H. Erllo. Traduki k j ldonis
1lho
tálá. Onnentie 3., llel-

konl toj ndit j al konkuno. La
celo de la libro vidento t
int re.;an, ·implan ltiaJon al no b kitaj sp-i toj. lli plejparte ne
uper
la diletantan ni,e!on de
la cmemperfektigaj rondoj•, lamen la Krizo de Robfrt Uackay
kaj La Politiki lo de Hcnryck
llinc uper la aliajn, ili ri elas
nel..on 11'!11 blan tal nlon al \Crkdo. Mcnriindaj r las ankoraú La

PEGULO HOU R

·nki-1\ , Finnlando. E.perantoln titulo de Finnhmdo. 3 pa~a
knjero kun bela lo rilo, bona papero, dC!Ieg1loj de kseli GallenKallcta. Pr zo 2 mk. ( 1.90 leloj.)
1\un Aojo
j arta Auo ni konatit-u per tiu ~¡ modela eldono
1 pert'ble la unua de pluaj imilaj kun finna p lo kaj
ideali ma hatalanto, ki
ortoj
majatro interprelitaj de la redonanlo
k
in pira kaj inalruas
~iujn pro
majn homojn, al
kia ajn nado li aü i apartenu.
rtu la eron d 1' i o!
ok
Erkko.
·r~u la
omunan
bonon; La aocion uprenle u~
L<-Aon popolan defendu , cCeladu al tuthoma r publiko jen
fruoj skribitaj antait janlekoj do
la t'n 1 go6 mortinla batalanto por
la homaj rajtoj, ona.s tutu Íre5e
por ni an aü bodiaiíl ,anktat' tu
1 pureeo k j amala l. obrero
diras la ah tint'at
co. 1\iel eho
de in truoj d J suo ni lega :
fortulon i ubt nu, .lalboni oneoJu
k u g'idoo
de la koro En la krizoj de la orto • aj an atl por ni e peranti toj la · truo:
mu la patrinan
ling OD ,
~u n komuna ling\O la anil{lon de 1' homaro.•
alena tra~uko la bone ompr
hl . lomete ~a , ke
anstataü de 1'
t Ji uaa
del
kaj n apostrofo, kio maokas anail oo la orlo ceh. Taü lihrto por donaceto aj ~ propra
P. B.

••

~

MaAino d L. G. Hor field, La
Rnkonto de Onklo do Ch rle T.
Colliru, La Leono, kiu blek tis de

largaret E. Ro~. Tri ulturoj
,
de W. 11. Julian, La faniroj de
Pcter Cli old.
Konsidere j la celo dr la libro
nriproea lino' o tu nrpra p tul Jo. Bedaúrinde konoeme tion,
mi bavas ·riozajn riprooojn. Jeo
kclkaj: ur p. . : c ed kelkfoje
oni ne pmi tiel rerta (ne pmi
e ti Lie] crrla). ur p. ro.: Per
unu mano i tcni unu de ia
edzo (unu manon de ia edzo).
ur la
m a p.: tl\~lkf je J¡, az ú i timis, k iaj renoj malukresos...
(Kelkfoje, k zaü
timant , L.e .. ). ~ur p. 1 1: Liaj
okuloj e ti ma1 ekaj. liaj ankau. ( :\nkaú la miaj). ur P·
q.: mult de (multe da). ur
p. 6.: Li ankau
tas horno
horno). ur p.
okaú li
..>.:
li kurbi SJ JO ultrojn
(Ji lmrbi is). ur p. 43.:
telo,
kio ( lelo, kiu). ur la sama p.:
Kiam la profesoro finigi
(fini ). ur p. 45.:
apti la tan
mu on, dum Ji r pidkuris (duro
~¡ rapidc k.uri ).
ur
a P·:
Birdoj t inteli taj kreitoj•
(k.reitaJoj). ur
47·:
aj li
· for inter 1 uboj
j
ne inter la arboj).
ur p. 4g.:

1'

maaeto

ro-

el-

• acbe po-

H

• granel
( • ).

iadoD pri la decla

-

luoemo kion. (la lu eroo ki 1111)
ur m a p.: en la t rura mal} um co (mallumo). ur p. 6t
cbonamikoj• (bonaj amikoj). ur

p. 66.: cFioe la \eokitaj iisboj
forkuri~.
kntaj de Francoj bj
ardinioj. .li ne kreda , ke la
luta in ulo ard.inio ( ~ eo ~
nombro ) k i la a- !rojo, wajne nur la sardioianoj. Kaj mi
la majuskloj? ur p. 6g.: mlllikon kion (kiuo). ur p. 70. ·
maljunan Crag'n•, tu elparolebla? eble cmaljuoan Crag·OD
au pli simple kaj pli tuste: maJ.
jonan Crag•. ur p. 7Y·:
hejmon• (bejmen).
fin iom urprizas tia ofttro
de elemen raj eraroj, ~u la emine.nta etdonejo ne dispon pri •
pabla re,-izii to? Tiel la libro oa'ena nur por dum u 1 sub kontrolo de lin ospedl i•
~trui to.
L Tcirba

--

€

NGVO
PRI JO.UJO
Responclo al

1-attO

htler
la

oon kaj natur con. La L. K.
kompreneble rajtas ion .rekomendi
aü malrekomendi, sed
~ kontraüm tas in al io va te uzata
Ai imple mal ukcesas.
nstataü
aütoritata centra institucio do
ni de a. nun meli cla popolo
~ perant ta ...
Fakte. oni ne povas montri ec
unu lan detaleton en la perfekti~o aj ricigo d-. la lingvo, kiu de' nus el centra institucio. Cio deni el indi\iduaj iniciatoj, kaj
Ciam la lin~·o-uzo, do la popolo
perantista decidis pri la sorto de
tiuj iniciatoj, per akcepto aü per
ignoro. Kaj tiu popola kontrolo
e t sufiee ko~s ativa, por sekwi i la lingvon kontraü la danAero de di falo au de revoluciaj
ianAoj. Tion plene pruvis la praktiko. De pluraj jardekoj daüras
tiu libera eloluo, kaj Ai alporti
nenian bnAon de regulo, kaj entute nur unu novan formon, la
uzon de -10. Kaj de pli ol dudek
jaroj granda parto de la esperantistoj uzas -10, kaj el tio tute ne
k is la enkonduko de alia nova
formo. Do ,.¡a diro: cfarinte unu
AmAon, oni pous tre bone fari
pluajn , e,-i!'eote anoncas dangeron puro teorian.
R ume, mi de'-as eldiri, ke la
paralela uzo de -10 kaj -UJO minacas per nenia danAero. kaj ke
ankaü ne estas peko kootrau la
Fundamento, ear tian uzon klare
permesas la
ntaüparolo de la
Fundamento mem.
. i dira , k • -10 eo ooduka
h óson en la lingvoo, Qr eoi ne
tu Ai ta ufikso aa ne.
1 reda , ke Ai estila ufibo ~
i o Zamenbofa. Esha ooate,
Zamenbof deri'is per ti
nomon de lando el urb- aa ri
rio fAerio
ai .tiuj ,_
ua j.

&ist

t~ 1 'igerlando kaj leksiklando,
k~al ne. povu.~ Hungario kaj Grekio esb Hungarlando kaj Greklando? Kial oni ne poms, laii la
permeso de la Antauparolo, uzi
paralele kun la Fundamenta - JO
la Zamenbofan -10 ne .ole post
urb- kaj river-, sed ankaü post
popolnomoj? Ja la ufik ·on -10
rekomendas ne nur gia pli !!Tanda
intemacieco, sed ec !ia Zamenbofeco, esperanteco.
Vi diras, ke ciu ufikso esta:;
uzehla memstare, kaj tio evidente
ne estas ebla Ce 10, car Ci tiu havas alían !lencon. Sed ankau UJO
ne estas uzata memstare en la
senco de !ando, ear gi ho.ras ali m

sencon.
3. Pri la malfacilo de elparolo
mi metas solan demandan. Cu
trovi~us iu en la mondo, kiu, .e
la landnoma -10 l'Slus fundamenta, preferu al gi ]a ufikson UJO,
pli facile prooonceblan?
4. Mi volus ankoraií okupiti
pri la demando, cu la landnoma
UJO utas neoportuna, ear Jau la
Antaüparolo tio estas la kriterio
rajtigaota proponon de nm·a formo.• u, mi kredas. tiun neoportunecon oni ne pova · nei. La
landnomoj estas kvazaii en montrofenestro, kaj ilia neinternacia
aspekto estas sufib! okulfrapa, por
veki en la eksteruloj impreson pri
la nenaturero de la lula liogro.
En la lasta nnmero de L. M. Warioghien skribas, ke la publiko ne
in&eresi~ pri lin "stikaj demandoj, lr.aj fakte, ~¡ ne emas enprofunditi en sekajo studojn , kioj
tus oecesaj por la prijuAO de la
grad& de liogn perfekteco. ~en
tiaj aferoj, kiuj oe necesiga spei lan koooo Ai emas kritiki, ee
kun sp!ciala p auro uza la Qkazoo montri ·m ompeteoteron ·
T
~u hungaro
ia.s. ke
la
nOID •
mtemacie Han
,.,...
~ira malbonan
lia
iu anstatau
tiu natura fonno
oneblan

buagaro depeludo mi-

.

OBSERVO
Jastrzebski, Lilolita La germana
ma trumado en Pollando en jaroj
1 g3g- 1 o'dl • es tanta la un u a sintcza bildi ry o de la okupadpolitiko
de hitlera Germanujo. Tiu ci Lbro
pruvas, kc tiu ci politiko es 'Ís redigo de la planoj, perfel,tigitaj de
miljaro kaj celantaj mililakiron
de curopa oriento.
En la pliboni~ita kaj aktivigita
de hitleri~mo sislcmo e tis welodo, kiun realigis sur ciu slupo
la popolo obeema kaj di.>ciplinib,
kiel ankau fanatika.
La autora pruvas, ke la germana popolo ne eluzis ciujn iajn
intrrnajn kolo:Jiheblccojn. La ger·
manoj urbanigis kaj ioduslriigis.
La germana lerkulturado jam do
longe sentís mankon da labormanoj. Procento de v1laga logantaro
malpliigis dum Hitler de 33o,o je
3oo¡'o. Ciuj are por la sezonlaboroj
iris Germanujon dekmi!oj da poloj kaj la sola rimedo de disvoh
igo de germana eiíropa imperio
estis milito por akaparo de oriento
de Europa , kio ja eslis gia sola
oefa celo.

La germana imperialismo opiniis: «Akiro de fremda havajo
esta! malura kaj necesa », - poalc la ni1 ini~on • oni povas forlavi
nm per smgo, kaj fantomon de
degcnerigo oni pavas forpeli nur
uzante la perforton kootraií pli
malforlaj. Germano plenvivas nur
en ha talo k un pli malfortaj, pli
~usle por ilin turmenti: nur tiamanirre li pavas senigi de ~erro
anta en li komp 1 ek o de malsupercco. Dezirante esti forta, li devas
militakiri. Kaj por !in instigi al
la militakiro oni devas montri al
li miragojn d o oriento». Oriento
de Eiírop:l kun Ul..raino cstis por
gcrmanoj iasreca Tero Promesib '· Jcn koncize filozofio de Germanujo.
Sur vojo de militakiru de ciíropa oriento kusi Polujo. La
!ando kun kiu ~ermanoj batalb
de jarcentoj. La ]ando, kiu malgrau mult,j malfacilajoj eksteraj
kaj eraroj inlernaj konlenti.:e dis\alvigis k;tj c,tis cspcrdona. Samlempc gi cstis landa maliorla militistc. Do esti facilc gin milit
akiri. Sed 'enkinle - oni ne po,¡, kont •nligi per gia sub jugo. '\e
ct sa gin malfortigi. La p 1ej te fa
ta•ko de la po!aj teroj en curopa
ekonomia sistema estis li,ero de
malkara laborista por germana
industrio kaj tcrkulturo, Kaj

krome - se la historio montris
senefikecon de koloniigado kaj
germanigado do oni dc~is
kastri la polan popolon.
Oni nc tro ateotis la ekonomiajn raciojn, oni detruis tute
sengene la utilajn materialajn va.
lorojn, kiujn oerle oni klopodus
konservi, se la celo estus alikonstruo au eksplualo de ekonomia
sistema, sed ne simpla ek-ter111inado de la pala logantaro.
La logantaron negermanan tute
evidente oni seni¿is de posedataJ
de gi liberoj kaj rajtoj, poste or:ii
donis gin al liben ola de Gcs·
tapo kaj germanaj admini trorganoj. La cionpovon de ci tiuj, oegcnitaj per juraj normoj kaj nelimigitaj por elekti la rcaligrimcdojn akompanis daura jura nccerleco, en kiu oni rcstigis la polan lo~anlaron.
Uavajon, apartenanlan sur leroj
dligilaj• al poloj kaj judoj,kaj
en «Ú e;¡crala Gubernio » al judoj,
ccrtakaze ankau al po)oj, oni .ubml'tis sub de,igan administradon
(lcmi pri sajnigo) aií simple kon·
fiskis .
llilleri~mo lrakti.; la ::ermaoan
admini,tradon en Poll¿-;1do kiel
punekspedicion. Sur la tcroj alligitaj oni enkondukis administradon laií la sist<!mo re3anta en Gcrmanujo, sed oni ne tre tagreuis,

'i resurnu :
La paralela uzo de JO kaj
10 estas tul& ne konlrail-Fundame.nta, ear gi bazigas sur permes0
klare eldirita en la \ntaiíparolo.
:!. La sufik-o -JO est~s Zamenhofa en la senco de landa ce urbkaj river-nomoj, kaj gia uzado ce
popolnomoj e,ta~ nur plivastigo de
gia apliko.
3. La sufikso -10 estos pü internacia ol -UJO, kaj ée la landnomoj tiu ioternacieco sajnas pli
grava o! Ct3 la aliaj elcmentoj de
la lingvo.
Certe al ci tiuj tri kaiízoj oni
pavas danki, ke la landnoma -10
fari · nekontesteblan konkeron,
dum ciuj a}iaj OO'Vajoj gis DUO
havis plenan fiaskon. Ka,i guste
tiu ci ununureco devus l..onvinki
la kontrauulojn de -10 ne nur pri
tjes akceptebleco, sed ankail ~i

la scndangereco de ties akcepl?·
I\.ompreneble, neniu deziras, ke
la su fikson -UJO ne uzu tiuj, al
kiuj gi estas tiel kara kaj familiara. La 10-anoj p'tas so~e pri
TOLEilE:.\[0. Ili dezir~.• ke oni
ne enmiksu sin perforte en tiuu
ci aferon per bojkoto, per ordoDOJ kaj malpermesoj. Car du partioj pr~skaií egalnombraj staras
uou konlrau alía, ínter ili decidu
la libera uzado. Se -10 bavas liom
da malavantago, kiel diras gia,i
kan lraiíuloj, gi pcreos k un la lempo. Se gi estas bona kaj oportuna,
gi venko ·. Cu ti o ne estas la ve re
dcmokral.a maniero solvi ci tiun
demandan?
· 'ia L. l\1. ne povas ne alpreni
ci tiun demokratan sintenon. :\i
uzis kaj uzos la du formojn paralele lau la placo de niaj kunlaborantoj. Neniam ni sangis kaj san-

gos -UJO-n je -10, nek reciproke.
Ec. kvankam mi havas preíeron
al -IO, mi men• uzas -UJO-n ne
malofte. ror montri mían respekton al la fundamenta formo. Sed
mi rc~peklas ankaií la rajtoo de
tiuj, kiuj p~r la ekskluziva uzo
de -10 voCdonas por la formo
nO\·a. Pri la sama toleremo ni pe·
tas ankaií la UJO-anojn. Tiel, post
dek, au po5t dudek, au eble posl
cent jaroj pace, sen ekseiti~oj decidigos per si mem, cu UJO ven·
kos, au vivtcnos sin apud -lO, ail
arhaiki~os kaj restos nur e~• 1~
Fundamento kaj en la lernolibro]
kaj vortaroj, kiel relikvo de la
fruaj tempoj de la lingvo.
.
Cu ti o ne estas kompromiso, pr•
kiu oni pavas konsenti?
,
Kun amika sento kaj tre slJI·
cera pacdeziro rol restas via sa K. Kaloaay.
ideane:

La mastrumado de detruo
A. Mierzejewski

Aperi · boneóa libro de \\ aclaw
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la uoua mondmilito eslia ére
granda de ítala parto, e..1is tro
homa por tío, ke O' Annunzio
Ain komprenu.
Lía lemp:> aheni ü la aventuro de Fíumc, kaj iom pli poste.
La íaAi la f? prim-maniero tíam
nukiAi,. en la baroka íantazio de
O'Annunzio. Tie eüonis unuafoje
la calala , tie okazis la unua of&ro por mortintoj», tie oni aranAi
la unuan uagra» (festo de rememoro).
En Fiumc komenci~ tiu morala infektado de la nacio, kiu
uzis kiel konstantan rimedon la
politibn mesogon.
Komence ankaü la Fiumeanojn
enlogú la prestidigito. Jam antaue
ili prolestis kontraü la kontraklo
de Londono, kiu ian urbon donis
al Kroatujo. Sed Fiume, kiu volia
r sti ítala, sci;s ankaü t"on, ke ti
gajnos ~ion, se Ai itas wbo aütonoma, kaj Aiaj svidantoj klopod.is
ja por tio. ur tiam ili jeJuru al
O' Annunzio, kiam la cgvi.lanto•,
)a unua e Duce », aranAis sur la
foirplaco de la urbo ian unuan
csagra., kaj laü la plena senco
de la vorto li eosor~!s la loAantaron, misu&ante tie patriotan senton kaj amaron. D' nnunzio faru
unuafoje magnetan cfikon sur la
itaJaán amasojn. kaj ankaü pcr
tio li itis modelo de la fa.Aismo.
~ le uno post la alía li skribis .al
mi 'ajo bombastajo leterojo, kies
ilo jam tute similis la sliloo de
la po ta íaAismo. El ili lerni Mussolini mem, kiel O'Annunzio Ji
tr~renis ankaü la • f~om, la
tu n in entaron de la oratoradoj
hj popol-konkuroj, k:tj komprcneble ankaü la konoeptojn de la
cgrando.t kaj cpalrujo • de la
ramaoeco.t kaj cfierego».
Dum la falismo, poste O' Annunzio vi vis ermite ü la bordo de
la lago Garda. Mussolioi e tis kontaote Jaluza pri Ji. Li sciis, ke la
fati mon D' nounzio ektrovis, ke
D' onuozio moligis per siaj sor6aj vortoj la italajo aoimojo por
la akrepto de la faliamo. La vera
csvidanto.» ~ cDuce» eatis prapre D'Aunun&io, la italojn ankorail
eiam 1i influis. La poelo, kvankam li ri4)8via princan apanatoo,
Yivia en sia iaolita bstelo kiel
prito de Mu.olini En iaj lae-

taj jaroj, ioler iotimaj amikoj Ji
!ari mord~jn rimark:ojo pri Mussolini, sed antaü la publiko lika
ti pri li glorigajo bimnojn, kiam
tío estis al Ji ordonita, blr li ti mis
pri sia vivo, kaj tar el Romo sencese fiui al Ji el sekretaj fontoj
la miJionoj, por la konleotiao de
liaj frenezaj pasioj.»

PRI LA ./\'OVA FILMO DE
CHAPL/Y veni la sciigo aer-

gura j filmsteloj neniato forsr.s¡.
pri la mi!ionoj da ek.spluatatoj.
Ci tiun Chaplin ni ek.amü.. Kaj
e eS-faje li kreu eble ioo malpli
valoran (kio, c.:tere, tute oe
tíel cerla), ni scias, ke al la ojo
de la ~era arlo lin rckondukos 1ia
talento kaj lía kre.lo je la homa
kaj prooreso.
11
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po!te, sur nrtentaj aeroplaoflugEn la jam iom granda kmdo
iloj (eb'e ankaü kelkaj batoj de da lerkoj pri la di er~j fakoj de
nna. f)u.,iloj rapidigi Aian alllu- oia mo ado, kiel lingfo, orgaoim.
gon), \enis la scii"o, ke Ai mal- historio, ktp., mankas p oun desukct' i u
ew York. Ooi kri- tala verko pri la Esperaota litebas, ke Cbapbo, kiun ~iu amú en ratura.
la mondo, non ne s i:s metí orKiam no a adepto, k:a iotemdon inter la kon!unj mond a\aj ig-as pri li •raturo, da iras ioformpeosoj kirlitmtaj en lia kapo.
iti pri ti, Ji po as trovi materiaPovas uti, k.e cMonsieur Ver- loo en malno aj jarkolektoj de
doux», la nova Cbaplin-íilmo,ldu revuoj bj gazetoj, en la Eocikuzas la historian de ]a Pariza lopedio de Esperanto:., en la ~
amasmurdinto por senmaskigi la liografio de Iotemacia Linp.ot dt
\erajn amumurdantojo, la iojo- Stojan, en la verko cDe paAo al
rojn de h mil:t-organiza interna- pato de Totsche bj eble ~
cía mamut k.apitalo, vere ne suk- raii aliloke. Sed ea se la in
ce is tre hone. Tamen, ~u pro tio anta s uk.~ lr.oosulti ~ tiujiL
oni jath devas skribi: ckiun ~iu publikigaJojn, li tamen ne esi,JI
amis - en formo de e tinto?
plene kaj detaJe inlormata pri Dia
Povas esti, ke unu el la íilmoj lit.eraturo. Mank.as peciala, pJi
de Chapli[\ fiaskis. ed pro tío d&- malpli kompleta erko, kia la .aavas m:~lcsperi nek ni, nek Chaplin. cilioglaj cl¡teratur-his:orioj • .._
i sch, ke arAentflugilaj aerop- tu evidente, ke priskribo de lt
lanoj kaj vas1sinaj Aipoj ekde tri peranta literatura nek laüantpl&-'
jardekoj alpoilada.s la filmojo el se, oek laü enha o kaj araoAo (~'!)'"
Ameriko. Kaj tiuj filmoj parolas ¡as esti tute aimil~ al la ebit-:
al ni pri noble-proíilaj heroaj taotaj oacilinsvaj tiuspecaj
gengsteroj; pri eks!ere ilaj, in- koj. Por ~¡ lastaj gra
&18
terne noblaoima j bankieroj; pri la originala liter.Juro beltllra:.sra:·
flamglavaj kavaliroj, kiuj fa]~ dukoj okupas lokon en ..iJi
la mali.a;o indiAer.o;n k el kamp- tiom, kiom ili en la
ulo s kalon; pri milionuloj, kiuj riodo de la li~eraturo
en ravaj somernoktoj levas al si fluís Aian dis1ol ip.
rekte el la polvo la maAinskribist- ranto, kiu ebistis
inojo. Kaj kelkíoje ~¡ tiuj filmoj estas non ankorail •
paroli pri stumblema, mallerta periodo kaj pl'O
hometo, kiu moka pri la mal- da tradakoj ol .. orq~~l!
p!eoa romantiko, pri la me:Jsoga de tio gravu por
heroeco kaj pri 1a bipokrita so- torio oe DUl' la .-:¡p~ll),.
cio. lli parolu pri Chaplio, kiu kaj iliaj .allll:gQJ,
sendu al la trikantaj viaod-in- eble i!~ pli
dustriaj laboristoj de Chikago sian lliaj merit.oj
unumonatao .,uspezon, bj kiuo meoclilaj
pro la aktiva subteno de la labor- dukintoj
konatáj · ftlli~d,t·""-..-: uR
ista mo ado tidigi aur alwz-benkoo la cEsplorJ omitato de¡ Antiamerik,aj ~j». Pri Cb,aplio, kiu
ank iD
bttbviz,taj, IOdfi-

~ia \era cen tro • , ne esta

eble

aL.ordi~i kun tiaj malju tajoj. La

ordo de la aferoj u,r la tero deva. e ti an~ota.
Do lo ' k pen tri. pli profunden ol iu alía 'erkisto en la
internan mondon de h spirito.
En Ci ti u • Cero verkistoj de ciuj
nacioj
ti liaj disciploj. Li estis
maj \ro en lekso de a"adoj. Fakl!', kiel arti.-to Ji e ta
ur la nivelo
!..un 'h akt' peare kaj Balzac.
ed ec Jia ma)ofla "CnÍO ne
po~ i
a vi !in , kiam Ji a<>i konlraü la l c ~oj de la 'ero. En La
Frenezuloj ckzemp!e , li prezentas re' ol uciulojn kaj oriali tojn
n deformila lumo . La r zul to
r las karikaturo , grupo de imenlitaj 1-aral..ter oj m O\ antaj en ' akuo. Gork ·, s¿, ere kritil..i ci ti un
romanon . Depo t ti am la po-teularo ju~i s pri Do !o e' k . Li ankaú ne
ti - interpreti lo de la
rusa animo , kiel oni tiel ofte
a erti pri li.
ed ~i l a hodiaü Lago ni lega linjn librojn kun la plej granda impntio kaj emocio, pro lia
peto por la mildigo de homa uferado .
D-ro A. lltldwurf

JEA

R!CHAD BLOCH . La
:Uar to o ni enterioi en
Parizo la verkiston Jean Richard
Bloch , kiu e ti3 luktanta ocialisto
L.aj humanista en la Gorl..ij-a
neo.
Li vi,is 63 j aroj n. Lia familio
de,eni el Alsaco. Li mem estas
franca ~i osll', lau temperamento,
L.ulturo , \Í\0-sti'o. Lia C\Oluo etas r,•L.tlinia: la 'ojo de la progf(Scma franca inteleklu'aro en la
unua duono de la ~X. jarcento
ekde la tol lojana • lurni~o al popolo , Ai la konscia kaj akti,a komunismo.
La \'erkadon Blocb sentí laboro
de konscii~ kaj konsciigo. En ~iu
sia skribaJo li igas ion klara por
i mem kaj por siaj Je3antoj. Pcr
tio Ir rprena siude igon kaj 'otian ur¡tftlligi ankaü per
r g-an de

Tial en

~iu

1ia lerko, same

.el

Por Bloch b verkado e ti . batalo,
batalo por la popol o, por la libero, por gli al tr.an •a homaro,
kiun laií lía l.. o m i nki~o produklo. la oc iali mo.
Lait l i la \Crki lo havas nur du
eblojn: aü parlopreni en la lukto
de la popolo, aú aligi al Ú 3 malamil..oj. Ci In tan Ji !aras ;mkaií
tia m , e li opin ia , ke li povas
C\Íli la batalon, ke li po~as clevigi super l a amasojn l..uigantajn
UL' hi toriaj klopodoj kaj e,ti ob j ekli,a oh er\anlo de la batalo.
13loch ree kaj ree primontrÍ3 la
e encon de ti a ~;upcremo • , tion ,
!..e la 'erki to , kiu in a par ligas de
la realo, cr , pcr sia arto la real..cion. La \ere objektiva ti li ,
J ca n Richard Bl och, kiu iden tigi
in l.. un la ama oj , L.iu m, r>igis
en la 'i ' o , ki u e ti p in parloprenanlo de la bata lo kaj PO\ i
diri nur tic pravon .
Pro cio ci Bloch e ti ataL.ata.
nuj diris, k<! en la seno de politikaj ceJoj li malzoroa la 'eran
arton.
iaj. ke Ji YendÍ ' ian arlon kaj igi oldulo d:! la laborista
movado. Sed antaú la ok uloj de
Bloch tari- Romain Rolland, na1ole Franre, llarbusse ka; Gorkij.
l\.aj li ciis, ke apud ili li e la
e n bona societo».
Kiel Rolland L.aj Barb~e . ankaií Bloch e ti pasia adepto de
la Sovjctunio, en kiu li vidis la
realigo n de la plej belaj ongoj
de la homaro. Kiel en Rolland
kaj Barbussc, ankaú en li ardís
n cestinoebla malamo kontraií la
fa i. m o kaj la imp.•riali la milito. Po t la ~ d~ Francujo
li e ti la unua 'erkisto, kiu surcenejigis la beroismon de la rezi to: la tragedian flot-memortioon de la Toulon-aJ· mari toj.
o
l.•
Bloch e tis konata, honorata ..al
amata ankaü .tr.ans la .limoj de
Francujo: en 1 ovjetunio, en 1•
•
en. P.obljo,

ci la okupo nc pasis senpodstgne
de- uper la !ando, kaj ke la purio-o, demokruti •o kaj mobil'zo de
l a franca publil..a opinio e las unu
el la p 1ej gravaj la. koj de la
fr nca rekon truo. Ci t:un taskon
pri , n is Bloch ),iel la direktoro
d e la jurnalo Ce soir., kiel publicista kaj ama -oratoro. Liajn artikolojn kaj p1roladojn lrai b
sama fajro, el kiu naskigi.s liaj
rakonloj, dramoj kaj romaooj.
La u<>e la fo rto de la Ob editoj
pul i en li.
La \Crki ta atento de J. R.
Bloch ctend igis al ciu momunto
de la socia okazado. Tiel li vol:s
formi ia n '¡, o-,erkon, kiel tion
Gorkij difinis por la 'erki lo en
un u el siaj paroladoj :
e nur du realojn ui delaJ
koni - diri G01kij - la paseon
kaj la nuntempon , e1 kie formado ni partoprena , ed k.rome
ankaú la trian : la r.-alon de la
futuro. nkall ci tiun triaD realajan ni deya amplek i jam nun;
en gi ne ckzistas s lcialista reali ·mo. >
ntaú Bloch stari ~iam pli
pure la tria realajo, la futuro de
la homaro; tie yjzio akrigis Jiu
,idon pri la problemoj de lao_..
l"mpo .kaj doni al li fortoo fOl
la luktoj.
1 1t

tiu numero fina sian
de la tria periodo.
niaj abonantoj estas
la revuo.
Dum nia duonjaro
multajn malnma,jn
ni Aoje re • •
subtenantojn. .MJilalraQ:J
vas konf i.
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