




metas sian abdomenon 
malaperas kun brilanta 

en la faldojn de iu bluzeto o • o 

skarabo kun oraj piedoj 
de tigoj tra preskaü ne~ 

al certa celo, ie en la mist· 
Bélilo, tuj apud la bordo de 

el sia konko kaj palpante 
iMI1Pón t.fr._Cíe . . . Jen la kolomb

Kaj rapide sin tur-
... ~j - unu griza kaj post 







,.Ho jes, hubo, demandemulo. Rapidil 
mi devos meti ilin sur la fornon." 

.,.Tes. Panjo. Mi faros gin, kiom eble plej 
rapide!" 

Dancante li eniras, donas al Riki si&Jt 1'111-
stoneton kaj al Gertje sian fajrostonoo, tiras 
Jan ce la kolumo de sub la litosranko kaj 
tiklas lin, gis li serpentumas kaj singultas pro 
la ridado. Tiam li donas al li klakantan batob 
sur la postajon, trenas se~on al la tablo kaj 
diligente komencas elserci la putri~tajn 

fahojn. Li jam fajfas pli bone ol hieraü· eer
tege li iam lernos tion. Jam nun li goja«';)»ro 
la vizagoj de la fratoj. Kiel rigardos ili, kiam 
Ji sola rice,·os restajon de braslkrapoj! 

Panjo eniras, demetas sian longan 
tukon, malbutonumas sian robon kaj 
la lwhon. Kiel karesa kaj aminda si mc>n11Ut
as al Egberto. Si lulas lin sur siaj 
!lonas al li karesajn nomojn. 

,.Blateto! l\lia kara hubo! ... Etulo, poiJfalj:l-

ulo! . . . Trezoro de mia k oro ... " Si KIJIIPlS 

per la lango super li: tj-tj-tj tj ... kaj 
per la lipoj si klakas, kiel farmisto 
li plifervorigas sian cevalon. Si ridas 
signas. sed Egberto ne ridas ankoraií. 
kisctojn si donas al 1i sur lian rugan, 
plenan maljunul-viza~on. La su~ 

certe bezonas tion, ear Gertje nun 
malofte ricevas ilin, kaj la aliaj tute 
Se vi povas mflrsi, se vi ne plu estas 
juna, tiam la tempo de kisetoj kaj 
etoj estas pasinta. Tiam oni estas 
Estas tiel kaj certe estus strange, se 

K iel blanka estas la patrina mamo, 
kun peno aperigas nun per siaj brunaj 
Egberto gin kaptas per ambaü IIUilDelloj~ 
zaü neniam li volus plu ellasi l!Jn. l.i 
kaj palpas per siaj lipetoj kaj ....,,tnl• .. , 

porketo. Tiam 1i silentas kaj suw, 
ardas al Bartje per siaj bluaj *111leltoj..:;J 
pro tio tute forgesas siajn fabójn. 'ti ne 
ne pensi pri tio de antaü momeato, 
rigar<lis lrt> profunde en la 
proksima ~ielo. La -seDftQO.~~ 
kompreni 
la okuloj d& 
tion. La.~ prc~~-·,tj 







pleno kaj acerbo, 
n saton, 

:......:· ...... .-. al vi CJ m aton: 

un frata interhelpo 
ontoj unáj: bom' kaj berbot .. 

potenco. 
tema 





lro. 

uro. 

a airo. 

Ra.ft!llrln • • • la bra a la ·ton· 
• • • unu-du junul j imtituto 
ulalia. Kia pacien o o e n por tiol 

dedici sin antau Dio of re 
per kiu jam anlaü Ji n in 

• Tiom pli. car ap nau poi .-kzisti 
a 1 mondo, por kio Ji preterla u la 
la nordara ikajn informojn . . . d 

jn ti dedi i ofere al Di iooa 
· emo. En ia pa li tu•¡ ian 

noj liú aten'dis. lnlet" ili e ir
• joro paroh tro Lero; m la 

Jumo de la lumetantaj kand loj, 
momento rekoni la plej lemrajn 

1ahiJII!D1dü" ~Qjil. Por momento tití en li 
n De troigis iom. jus antaiie. 

de persono al persono kion 
tiaj seuiadulpj piaj animoj, en 

de bagatelaj klaco j li de,·05 
aaa boro mioimume. Plenumigu 
joro La pastro iris en la sak

sin ftSti. Ho tiu ti manto de tol
li peDSis pri la iama 

pri la dl&ateco de la 
~1!11'1""' .. .1 eiEqlaqlis la - joro& paroL

...... tl'oe .. la IDODdaj 









in. trt' mil lt. 

\lll )1\· 

~ , '' •n in 
ti . . inJ 1 

iu h''' l 
mt J l n 

ti n. 

ti • t' li i 1· ill 

t nkr ~ulo, kiu 

n· 
li 

tiun i n\1 n. aj 
k mpn: n bla. ~ 

-77 

, nu n 

m nJt,·· i m 'uqti '" 
11 ni u i 1 11 i 1i n 

l tllail ni l"l 1 • 11 ti 
l p * j. tiut td u l ' 

l. 





OMAR KAJJAM . 
Sktseto 

de G. Warlnghlen 
Omar lbn lbrahlm l Khajjaml (aü Kcjjnm) en 

'laaburi, iun la okcldentanoj konl\!l ub In mal· 
pll lolll& nomo de Ornar Knjjam, nnskijl a¡md 

pur, n la nord-orientn pnrlo <le In per a tundo, 
Hr \'ll 430 jaro po t la Hctiro (=A. D. 10-10). 
Ll tudl n la unl cr itato de tiu urbo, kune kun 
du amaradoj, kiuj ankau far~is fnmnj: Hnssnn 

h, la po la ,.Maljunulo de la Montnro" knj 
tro d la terorn . kto de In hnsi. nnoj (d<- kie In 

fran ,,n 1 .• in"), knj llussnn Tu i, In postn vczlro 
d la lula pcrsn ultnnl'jo. pli konntn sub In 
hnnortitolo 'ira m ol . folk. Dnnk' ni In protckto 
de tiu la. tn, Knjjnm povi. tute dt•dil'i sin 'al In 
a tronomio knj pruvi . in 111111 '1 In plcj grnndnj 
mat<-ntatiki tnj en sin lempo; tia! In sultnno M('lik 
ah aleddln komi lis ni 11 In n•formon d In pcr a 

knl nd ro, el kio rczulti 1!1 nova crno, nomntn 
(,nJalln knj kon\t ndtn lll In 4 71n jaro post In 
H~iro (=A. D. 1á Mnrto 1079) . Li nnknu vcrkis 
dlvé.'r ajn algcbrnjn trnktntojn, knj. post \lllU pil· 
grlmo ul fekkn, li fin • mortis, ;nrgitn jc honoroj, 
n 617 (- . D. 1123). proksimume en ltt snmn 

tempo, kinm In unun mod('rnn filozofo, Pclro 
Abelnrdo, konntigis kun sin fnmn • nmntino, 
Helolzn . •. 

hodinu In nomo dl' Omnr 1 njjnm nc e ·tns 
rorge ita, tlon tnmcn li 'uldn!i n ni siu longn 
cien htborudo, d ni kclknj mnl~randnj poem
toj, kiujn li sem:org(' s('mi. trn :in viYO, lni'i 

In h r.ardo de lu ·olc(•aj itl'piroj nu dt• In ekscitnj 
k n-n•r a ioj - gutoj t'l pura poczio, kiuj Jin 
ternigi.. 

C t r kuriozn t' tn. ln t'nhnvo de tiuj \'('f, O· 
roj: rndiknln pt'·imismo, kiu ~njn(' kondukns 

al pi j ''ulgurn t'pikuri ·mo knj ·kcptikismo, tic 
mik!iign kun nmfef\·orn rezignncio al In bcnat. 

olo el Dio. Por klnrigi liun kontrn\hliron, li. j 
orientnj malnmikoj sume kicl Jinj okcidenhtj ad · 
mirantoj ordint~r supozns, k e Knjjnm kn' 's tro 
aiidnr.njn opiniojn . ub In vunlon de mi likn hipo· 
krit o. ed ·e oni nH•moros, kt• Knjjnm npnrtcni 
al rn o, kiu de Ir nntikvn lempo honori · ln cbri· 
ignjon kiel nkrnmcnlon (la nnkla ,.hnomn" d 
la Zoroa tri. m o knj po.ll• d • la litrnismo), knj 
e oni kompnro. linjn wrsojn nl nnnlognj, pli 

n taj deklaroj de iuj liaj snmtcmpuloj ( .. Ce ln 
ebriuloj - ek ciu tion. nmikojl - vi pom. klare 
legl, k ti e tn unuigo nl Dio, kit• In proprn sto 
plu n ekzi tn " - Mnhmud), o ni preft're supoz· 
os. k Kajjnm ndepti 1 ufflL mon, tiun sp('con 
d 1 lama k ·ietl mo, kiu ser~ns 'en In ebrio perdon 
d la konscio kaj fandl~on n In Dln pirito. 

~~ 1 oni ne de,·n po tuli de poctoj . cYcrnn lo· 
gikon, preeipe e tema pri ori ntnj poetoj: pri 

ill aparte mencllndn estns la nverto de Goblnenu : 
,.Oni devas rlgnrdi ~enernlc IR konsclencon de 
n~hmo kiel kunmetitun el jcnnj religinj knj filozo
finj lngrediencoj: 1 o un u, prcsknii nudn, tito lo 
de rt'llgiano; 2• pll nu mnlpli fortn kredo nl kcl· 
hj instruoj de In konfc atn kulto ; 3° firma 
kontrnü lnro ni mullnj nlinj el tiuj inslruoj. ce 
<' rncaj: 40 nro dn idcoj npnrtcntnj nl tute frcmd 
nj tcorioj, okupnntn pli uu mnlpli dn loko ; 6° 
konstnntn emo fnvori In trnnslokigon ele tiuj iücoj 
knj mstntni'ligi In mnlnovnjn per novnj ... " (.,La 
H ligioj knj Fi101:ofioj ('n l:t Ccnlrn tio" pg 10.) 

* 
I.n poemctoj de Omnr rujjnm ('Sti mnlkovritnj 

n 1859, de nngln poeta, Edwnrd FitT Grrnld, kiu 
lrndukis, kun grnndn lihero knj krlkaj kontrni•· 
·cncoj, 49 kvnrojn de Knjjnm, nldonnntc 61 nlinjn 
el propra in. piro. Lin pO('lllO <' lns Cl•fV('rko de 
In nngln lill•rnturo, sed prczcntns tult• nc gu tnn 
bihlon M la pcrsn originnlo. Om dcvi-s nh•ndi ~is 
In cldono de Chri 1 nscn (1905), por disponi 
fi dindnn f('k ton: cnr In pr('stigo de In ' isapurano 
nlliris al 1i multnjn imitnntojn, kni oftc oknzis, 
ke Jn modernuloj ntribnis ni In mni~tro tion, kio 
n¡1nrt('nn: nur ni linj disNploj. nií ce ni linj mal· 
nmikoj. El In 1313 kYnroj . prrzcntitaj de la ccfaj 
mn nu. kriploj. Chri. trnsen konscrvis nur 121 kicl 
nntcnlnjn; el i1i In plej ~ignifnjn mi trndukis. El 
In cct<'rnj, kirs ntribuo e hls mnlpli e rtn n\1 duba , 
mi trndnkis nur e C('ptoknz 

* 
La originnla pocmcto, nomntn .,rubnj"' nu 

.,robRj", konsi ·tn. el kvnr dcklrisllnbaj ,. r oj, 
formitnj de tri l\orjnmboj kun nntn\tn longn silnbo 
\<'n ('fcktivo In ori('ntnnoj nomn h('mistiko, duon· 
vcr:o, tion, k ion ni noma. ver o - . ('d tio (' . tn 
nur nfcro de terminologio) · mi t>lt'kli In nlck • 
nndron, kiu en nin lingvo hnvn it>l nnnlognn 
longon kaj vnloron. El tiuj k,·nr ver oj 
rimiRns In unun. dun knj kvnrn: oflc In rimo 
trovigns interne de In cr o, knj ln postnj vortoj 
(' In ~infoj rip titnj : tiun nran~on mi oftc koo
• ('f ·is. Fint•. la pcr n poezio tre :ntn In vortlud
ojn· tiun dckton mi pt>nis rt>doni nur unufoje (nO 
H ), ~nr gi cstn tro fr<'mdn ni nin gu. lo. 

* 
En In N·. ubnj trndukoj r('nkontigns kelknj loknj 

npnrtnjoj, kic. . ignifon oni bonYolu noti : 
Ruinoj: drinkcjo, kiu t>n In per. nj mboj trovig· 

n In ek lernj kvnrtnloj, inter In ruinigintnj 
domoj. - Beltram. Gem, J\¡ojgobad: nntikvnj per • 
r<'goj. - Rudo (Cit'la): In irndo de In mondo, 
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SREDNI VASTAR 
' 

H. H. Munro 

Konradin eslis dekjara, kaj la kuracisto 
jam eldiris sian profesian opinion, ke la 
knabo ne vivos ankorau kvin jarojn. La kur
adsto estis silkeca kaj eluzita kaj havis mal
multan efikon, sed lian opinion konfirmi 
S-ino de Rop, kiu havi.s efikon preskau ple
nan. S-ino de Rop estis la kuzino kaj zorg
antino de 1\onradin, kaj en liaj okuloj si pre
zenlis tiujn tri-k,inonojn de la mondo, kiuj 
estas necesaj kaj malagrablaj kaj realaj; la 
ceteraj du-kvinonoj, ciam kontraiíbatalantaj 
la jus-menciitajn, estis sume li mem kaj lia 
imago. Konradin supozis, ke li pli aü malpli 
frue cedos al la superreganta premo de tiaj 
tedaj necesajoj, kiaj malsanetoj kaj malhard
antaj reguloj kaj senfina enuo. Sen la imago, 
k.iu estis aktivega pro la spronado de soleco, 
li jaro antaulonge estus cedinta. 

S-ino de Rop neniam, ec en siaj plej hon
estaj momentoj, konfesus al si, ke si malamas 
Konradinon, kYankam eble si malklare kon
status, ke si ne trovis aparte gena lin mal
helpi ,pro lia bonfarto". Al si Konradin havis 
kiel eble plej sinceran malamon, kiun li per
fekte sciis kasi. La malmultaj plezuroj, kiujn 
li sukcesis havigi al si, ricevis aldonitan spi~ 
con de tio, ke sendnbe ili malplacus al lia 

duro miloj da jaroj, sendante al la homoj 
akvon, por ke ili ne mortu de soifo, kaj la 
horno estas felitaj, sed rememoras la tri 
junulojn nur tiuj, al kiuj supre sur la montoj 
la negoblovo kantas pri ili eternan, unutonan 
kan ton. 

Halimo eksilentis ... 

Intertempe la oriento disbruli~s ... 

Pli al te kaj pli large kresk.is super la horiz
onlo strioj de lumo, pli kaj pli hele ili 
flavigis kaj rozkolori~s, kaj ilia supreniro 
estis majesta kaj mirinda. 

Auroro ardis ... 

Kaj jen en la matenru¡1o purpuri~s jam 
la duoneielo, kaj rektaj orecaj radioj kiel 
krono staris en la aero. 

,La suno, la suno!" - nevole mi ekkriis 

zorgantino, kaj el la regno de Jia imago si 
estis elslosita - ia malpurajo, kiu devas ne 
trovi eniron. , 

Li trovis malmulton allogan en la teda mal
goja ~ardeno, kontrolata de tiom da fenestroj 
pretaj sin malfermi por komuniki, ke li ne 
faru tion au alian, au por rememorigi, ke jen 
estas la boro por medikamentoj. La malmul
tajn fruktarbojn en gi oni severe malpermesis 
al li rikolti, kvazau ili estus maloftaj speci
menoj de sia speco florantaj en senakva de
zerto; efektive, estus tre malfacile eltro\i 
fruktiston, kiu bonvolus proponi deksilingan 
pagon por tutjara rikolto. Tamen en prcter
la ita angulo, preskaií. tute kasala de malgaja 
arbetaro, estis neuzata budo de sufica grando, 
kaj inter ties muroj trovis Konradin azilon, 
ion, kiu varie aspektis kiel ludeambro kaj 
katedralo. Riel popolon li donis al gi legion 
da personaj fantomoj, elvokitaj parte de hi'
toriaj fragmentoj, parte de lia propra cerbo, 
sed gi havis ankau du lo~antojn el karno kaj 
ostoj. Ce unu angulo logis cifonpluma kokino, 
al kiu la knabo disipis tiun amon, k.iu apenai't 
havis kroman celon. Pli malantaiíe en la om
broj staris granda kesto, dividita je du fakoj, 
el kiuj unu havis fronton el proksime metitaj 

renkonte al la hel-ru~a strieto, aperinta super 
la horizonto, kiel peco da inkandeska fero. 

1 e pasis ec minuto - kaj la suno supren
nagis kiel granda ruga balono, disbruligante 
eiam pli hele kaj superversante per sia oro 
la Cielon kaj la teron. 

Kaj la tuta negkovrita montara ceno, aspekt
anta kiel malproksima nubego kaj glari
kovrita Elbruso, sajnanta antaiíe griza, nun 
staris rozkolora kaj brilanta sur la fono de 
serena horizonto. 

Pura, kviet.:'1 gojo plenigis mian animon, 
kaj en la bruo de la vento, alfluganta de 1~ 
malproksimaj glaciejoj de Elbruso, kvazau 
aií.di~s malgaja kanto, kanto pri la tri junul~ 
oj, kanto pri tio, kiel pereas la plej bonaJ 
por fremda felico. 

El la rusa: D. StarlllkY· 
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-nn al · minacata ídolo: 

redni -:litar ................. <L.3.to~. 
Liaj pen.s.oj - ·- j ro,: j kaj lía" daño" 

eslis lankaj. 
Liaj malamikoj - zis pri co, séd li al· 

pmtis al ili morton. 
La bela redni Y~. 

jli.am_ "eli 
mi··' al la fenestrmil:ío. La 
aperta. "e] ooi lasi• ._. ~ j pasadis la mi-
nutoj. lii est.is minnloj ion2aj 'lamen ili 
Li ri<Yanf:i5 la _tnrnojn nraotaj hj flu~j 
en ar· oj tran5 la rn.zenon; li Ciam d 
nomhris ilin, sed neniam malatenfu pri • 
srin2i;.anta pardo.. Serristino nn m.alaf i 
rajtoj ~enis por illrtabligi la temanron, xaj 

ankoraü staradis Komad:in. kaj atendis bj 
ri ardís. La espero iom post iom ek.es · en 
lía lmro, kaj nun ekfl.amis trinmfa trajto en 
liaj oknloj. kinj antaüe onis nur la. p" 
paciencon de malvenlio. Flnstre. knn s.elcreta 
~jego, li rekomenci5 la laiídk.allton de trimn
fo j detroo. Kaj iom poste liaj. okuloj rice
m rekompt:ncon: tra tiu pordo •en.is lon:::a. 
ma1alta, flavbrona besto kun oknloj palpe
brantaj pro la mortanta ta~lumo. j 
malpalaj malsekaj makuloj .::ur la felo de la 
makzeloj kaj de la <>orgo. Konrndin falis sur-

enuen. La ~da potoro trons sian Yojon 
~'ÍS rivereto ee la ~n-limo. t.:rinkis mallon
~e, po·te tran.s.ir,is sur tabilla ponleto k.aj mal
aperis en la arbelojn. Tiel pa.5b redni -a.S
tar. 

,,La temanªo jam ~t.a.s preta." diris la: 
'rinagraspekta serristino: .,kie estas la 
mastrino?" 

"' ,. .:.Ib al la 
d:iri5 Konradin. 

Kaj dum la .:erristino iris an ci t 

al la ma.slrino .honradin prenis el 
tir esto p3.Il1'05tilon. j eM"~--tis por · 
da pano. Kaj dum la ·tado kaj :min d 
per multa botero k.aj la nclrapida ~o e 
man:;ado. b:onradin aü.skol · la broojn 
eksilentojn. kinj sin _ · en _nh "ta • 

moj preter la man~mhra pordo· 
- olta kriado de la ~errutino. de la lmireja 
regiono la responda horo el miran j inter
jekcioj. la .:usnraj piedbatoj k.aj • j 
oj po e terdom.a helpo kaj po_ po_ i 
paü.zo. la timplenaj ploroj · j 1 trena 
de tinj. "uj parlas pezan ~ :!On en b. do

moa 
,.lüo _cli:: .: al la kompatinda infano i 

eé por sari min de morto ne pom_.. ekkr ·
ak.ratona -oro. Kaj dum ili diskufu inter si 
pri la afero, Konradio faris por -¡ ankoraü 
pecon da p:mro-tajo_ 

Ella angla: "Uliam .W. 
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Ro ia Kor', oni prave mas tm. Kaj rimartu, 
t jo pH maibfte oni mas elWon, de pli impona 

tos tia ef to. Tio, kion mi efetti~·e kontraüas, 
esta la uzo de elido nur por la komforto de la 

anto, kiu ne povas estri la ritmon sen gis. 
belpo. Cu au C:u ne mi 'verki ion bonorindan', 
mi almenau pru\i , ke oni povas elpensi ersojn 
sennombre, kaj tute e\iti la elilion. En pli ol 
1000 rsoj, mi ankoraií. ne bezonis ~in. Se per 
tio mi fang irolulo, mi fiero- pri mis. iloleco; 
bj plue, mi e ntuale gajno la legantojn kiujn 
la eliziamantoj perdo . , 'eniu rifuros legi poemon 
nur pro tio, ke ~ ne enham apo trofojn! 

Mi neniam a ertis, .ke oni nepre devas lrol.:eigi 
la Esperantan pouion. . li trovas la trokeon la 
plt>j bona altt>rnativo por la jambo. kondi~e ( ene
raJe), ke oni plilongigu la ·er on; kaj ear la 
plimulto de la angla poerlo esta jamba, miaj 
tradukoj e ta plej ofte trokeaj. ed mi rekonas 
ankau 1 amfibrakon kaj la 'jambinon' (jamba 

erso kun kroma enakcenta rm ilabo) iel natur
ajn en Bper-anto. 

Vi cita latinan heksametron por pmvi, ke la 
mrtriko pova distranCi la ortojn: ed miaopinie 
trokeo est du ilaboj wrsidoj. ek e ortoj kun 
pli da ilaboj nepre di tran~·"as. Tio pruvas 

Ankoraií re ta~ vere, ke en Esperanto Ciu 
orto esta trokea, kaj Ciu trisilaba 

·ta amfibraka. En tio mi tron· la fun
dam n n principon de la E pt-rantaj metrikoj . 

1\aj el la ritmoj tro ·eo, amfilira o kaj jambino, 
ldu plej taúga: por trnduki jambojnJ i\:ompren
eble ne la amfibra ·o. Kaj ciujambina ver o (kiu 

egalt> tro ·ceca) fi · a per halti~a salteto, 
'e ci taü!!a precipe por 'f"er-oj kies enco 

= t-e 1 w ·fmo. La trokeo ta la plej 
rent"a. Lau c-ento. la sola diferenco inler 

jaro .:1j trol.c-ea 'erso · trmiga- en tio. cu la 
~,... kom.,nc· - aü fink - per .enakcenta -ilabo. 

lnt roe l akcentado e·t · sama. kaj daura tra 
mul j 

malatento. di ro · enpripe.n: . 
ür-.m amikecon e · detrua . 

i ~ nt ~ cu ne~ b la lon~aj ortoj 

jne flua: 
mi plilon!!· 

llon~ j. 
e kal-

kulas la akcentojn, la entuta efekto de Esperanta 
trokea beksametro tre similas la efekton de angla 
jamba pentametro. Kaj oni ne juste postulas pli 
ol tion en tradukado. Antau eio, la pli longaj 
versoj ebliga pli naturan lingvomon en Esper
anto, tre grava punkto. La klara esprimo de ideoj 
kaj lingvaj figuroj estas nemezureble pli grava, 
ol skla,·cca imito de fremdalin~-a metriko, kaj: 

.,.lalgracie marSas tiu, kiu premas 
Policanpiedon en princinan suonl" 

En :nia poezio la ecoj de la naciaf lingvoj devas 
t"edi lokon al la ecoj de nia E·peranto. E~ la 
mezan krom ilahon de aleksandro mi prefere 
e\;ta-, 'kiel cian nere~an ritman {ekz. alternat
h-ajn trokeojn kaj amflhrakojn). Por iuj lingvan
oj, kiel la angloj, tiaj ritmoj ~ta pre· aú nekon· 
ataj. m denga • e la leganto releru kelkajn 

ersojn por decidi la ritmon e 'uj le .. antoj estus 
mem poetoj, tio eble ne ravus · 

Pri la meza cezuro mi vola- nur atentici, ke 
gi ne tute mankas en miaj ver·oj, elJemple: 

en \ia koro luma- poezio, 
e en la oreloj ona la muziko ..• 

ed mi di ersigi la lokon de la ceruro, por 
e iti unutonecon. Re!!Ula ceruro :.enerale po tula 
rimojn: enrimaj 'f"er·oj enerale postulas antan 
ceruron. 

Kara malsamideano, pardonu mian opinion. ke 
na trokea traduko de la Ol.:cidenta Vento, de 

hellt>_. e ta· pli bona ol na jambina. Efektive. 
g¡ prum· miajn teoriojn. Mi devis relegi ian 
jamhinan tradukon plurfoje, antaú ol mi ~te 
l;:ompreni najn frazojn. La ersoj: 

., aj ·iel ma"on fantomar' rifui;a 
ñn fuga· fla a, m~a. ftirofebra, 
pe·tinfe ·tita multo. :· 

e ti por mi malfacile kompreneblaj, .vankam 
mi antaüe bone kon·· kaj amis la poemon. 
la senco farigi · pli ldara kiam en via tro ·ea 
traduko mi leci ·: 

k j ·it>l de mago fantom:u' rifuíl'a 
de n kura· fla'f"a, ru.:,>\a ftizoíehra, 
pe:te infe tita multo ... " 

. fi an. orau ne ·cia: de ildo rifu!:a· la fantom
aro, • r n niu el miaj n>rt roj enhava~ la T"Orton 
ma~ • .. li tro ·- "foliojn' pli ru:ta rto ol 
'frondo' k j 'pe·te infettita' pli ·omenli!:!:l ol 
·re~tinf tita·. En naj tro ·eaj he· ametroj mi 
anl;ora ü auda la n>Cun de Je. ; . ed en naj 









revoluciulo, batalis kontraü la 
carismo por progresa burga 
socio, sed sen tio, ke ci tiun li 
rigardus plej perfekta formo de 
~iuj socioj. Kelkaj liaj amaraj 
rimarkoj pri la siatempa angla 
kaj amerika demokratioj, lía 
mokado en .,Pique Dame" pri 
la fetico de la mono konkeris 
por si ankau la respekton de 
Marx kaj Engels. 

La amo al Puskin vivas de 
cent jaroj en la rusa popolo. La 
sovjeta kulturpolitiko tiun amon 
faris konscia en la tuta Sovjet
unio. La verkoj de Puskin 
aperis en 28 milionoj da 
ekzempleroj. Cio, kio estas 
daiíra, kaj ankau tío, kio estas 
sa~igema en Puskin, aparten
as al la tuta sovjeta popolo. 
Kaj tial, ee 'tiu ci jubileo, ne ia 
akademio, ne ia literaturista 
elito, ne oficialaj instancoj, sed 
vere la tuta popolo festas la 
poeton, kiun gi fermis en sian 
koron. K. Stelov. 

Cenljara jubileo de Strindberg. 
La nomo de Strindberg lig

igas al la transformigo de la 
sveda socio fine de la pasinta 
jarcenlo. Tiu rrformornovado 
estis en kontaklo kun la liberal
aj tradicioj jam pli fruaj, sed 
oni postulis liam per pli !aula 
voco kaj kurago radikalajn 
snngojn en eiu parto de la vivo. 
Strindberg mem estis la en
korpiginta opoz1C10, giganta 
forto, al kíu ne ekzisti:, neutral
aj problemoj, nur pasie atak
eblaj, au defendeblaj aferoj. Li 
eslis unu el la plcj potencnj 
dramaj talentoj de ciuj ternpoj, 
kies efiko guste nun, en la 
tempo de la triumfiranla real
ismo, klare aperas en la divers
uaciaj dramliteraturoj; li povis 
esti mildvoen naturamanto, 
satiroplena skermanlo kontraú 
cio maljusta kaj malnova, en
tute eksterordiuara artislo, kiu 
ueni.:1m estis arlísto nur pro la 
arto, sed kics instrumenta klav
aro estis unu el la plej potencaj. 
Vnu el tiuj, kiuj oknze de la 
Striuberg-jubileo faris eldiron 
pri L'l signifo de Slrindberg, 
Johan FaiJ.·berget (norvcga 

verki.sto) mendas la nomon de 
l\lichel Angelo. La mendo estas 
!rafa, ankau la talento de 
Strindberg estas el la robuste 
grandiozaj, al kiuj Michel An
gelo apartenas, kaj kiel Palk· 
berget diras, ni estas tro 
proksimaj al Ji ankora\'t, por ke 
ni konu lian tutan graVf'con. La 
tempopaso nur pliigos la cl1on 
de la skulptitfrapoj sur la 
materio de 1\Iichel Angelo kaj 
same de Strindberg. Tiaspeca 
talento, kiel Strindberg, ne pov- · 
is. esli konsekvenc:.t, sed unu
rilate ni trovas konstantecon en 
la karaklei:izo de lia rica indi
viduo: li estis un u el la plej 
grandaj soluloj . .Jan Fridegard 
(gravu, svedn prolelverkisto) 
diras pri unu verko de Strind
berg (Sola): ,Gi estas la plej 
soleen libro, pri kiu mi scias. 
La ncn soleco de la genio 
froste-klare kusas sur la pagoj, 
sed la impreso l<tmen ne igas 
dezerta." Fridegard trovas ti es 
kauzon en la konlaktr. forto de 
Strindberg al la ncklarigebla, 
nekaptebla, al la mistit.a. 

Estas ege interese konstati, 
kiel riea fonto estas la verkaro 
de Strindberg, kiu povas es
tiugi la soifon de diversgustaj 
trinkantoj. Kvazai:í ciu trovas 
en tiu fonto guste la sercalan 
guston. Eyvind Johnsson - alia 
grava nomo de la sveda mo
derna literaturo - rememoras 
pri sia junago kaj konfesas, ke 
!in ravis Strindberg, ,ear li 
staris sincere sur la flanko le 
la laboristoj kaj volis atingi pli 
bonan socion sen sinjoroj kaj 
sklavoj". 

Oni sentas, ke Strindberg 
efeklive reaktualigis guste en la 
nunaj lempoj tute scndepende 
de tio, ke 1949 estas lia cente
naria jaro. Li ne estas unu verk
isto, sed Ji estas lula enciklo
pedio de la vivo. 

Sidante ci tie knj pensante 
pri la ardaj, furiozaj sccnoj de 
,Fraulino Julie" kaj la aliaj 
dramoj de Strindbcrg, mi mal
fermas hazarde lihron kaj ck· 
vidas lian poementon1 parton de 
pli granda pocmo (,Triunua
nokto"). Cu ti u senzorga, 
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simpla vivogojo, kiu aperas en 
tiu ei eta popolkanteca poemelo, 
devenus de la sama horno, kiu 
verkis la demone furiozajn 
membiografiajn verkojn: Infero, 
Ruga enmbro, k. c.? Sed por 
prezenli anknii tiun Strind
bergon, jen mi tradukas la 
poemon por fini tiun ci re
memoreton pri la granda poeto: 

Bonvenon nove, kllra 1.un', 

venkinta froston, mugon, 
vi dormís jaron jam gis nun, 

'ekigo pentras rugon. 
Vi donu varrnon al la mond' 
al spik' de I'kamparano, 
al vento, verdo, vigla ond', 
loganta nin al bano. 
Bonvenon nove, kara sun', 
kaj brilu akvo, valo; 
ekplaudu kanto, violon' 
por nokta, kampa balo. 

F. Szilágyi. 

La sepa morfinlo. 

Sur la 74-a pago, Hortense 
estas fraltlino kaj estas bela, 
juna, malrie&. Tio signil'as, ke 
lai:í la legoj de la detektiv
romano, sur la lasta pago, sur 
la 212-a, si estos edzino kaj ric
ulino. Jen la konscio, kin miau 
anirnon tenas lamen iom trank
vila. Car Hortense ne scias, kio 
sin atcndas. Si legi.s nur anoncon 
- sur la 32-a pago -, en kiu 
altranga sinjoro scrcas, en graf
lando Sussex, sekretariinon por 
po 25 funtoj slerlingaj semajne. 
Mi ne scias, kiom estas 25 funt
oj sterlingaj, sed devas esti 
multe, ear Hortense c;enhczite 
cidras al Sussex. Si estas, sajne, 
responda al la kondicoj. Si est
as juna, bela kaj el bona fami
lia. Tio estas tre kuragiga. En 
deteklivromanoj oni rnaloftege 
murdas In homojn el bona fami
lio. Terurajoj okazas al ili, sed 
je la fino ili lamen cdzigas au 
edzini~as. Eble ankaií en Hor
tense vivas tiu espero, ear kun 
Í>ena precizo si ll:'nas sin al la 
kondieoj de la anonco: ,Sin 
prezenli en griza koshtmo, kun 
tia sama vualo knj r~n man
Yalizo." 



La trnjno ekiras. Ankai'1 mia 
lrnjno - mi legas en trnjna 
kupeo- kaj, bednürinde, ankal1 
la trnjno de Hortense. Angoron 
hayos provizore nur mi, la Jwnb
ino nc. Si gaje cigaredas, prcnas 
ga1elon kaj legas. Si ne scius, 
kion mi - knj eiu legnnlo -
sciis jum sur In 24-n pago, ke 
sur In ves pera rnpid' agonnro, 
kiu vcturns al ussex, oni murd
is jam ses junajn knabinojn. 
Ciuj ses surhavis griznn kostum
on. , u, tío nnkoraü nc estas 
urpriza. Sed ciuj ses ha' i griz

nn vojngvualoll kaj rugan mnn
vnlizon - tio jam estas timiga, 
teruru knj mínnca kiel moM
kondamno. Se knnbinojn jnm 
percigis tiu monstro, koj In ti· 
tolo de la libro esta~: La Sepa 
Mortinlo. Mia dorso frosln , 
kinm mi pen.o;as, kio nlendas 
liortcn c-on. Ses knabinoj vo
jagis antaÍl ol si en la morton, 
tiel sume, kun kostumo knj 
vunlo: oni facile povns clkalkuli, 
kiu estos la sepa. Sed mnnkas 
lempo ce por kalkulo. Ln trujno 
- In sus c. a - bruhrue kureg
a en tunelon. Knj liam mal
rapide mnlfermi~as la kupea 
pordo, gnnta mano etcndi8ns in
ternen kaj serens In kuplilon. 
Klaketo - la kupeon kovras 
mallumo. 

Tío okazn sur la 96-n pago. 
Mi fermns la libron, langvorc mi 
cirknúrigordn . 1\li ne cltcnas 
plu Sujne1 la dclckthromnnon 
oni drvn preni nur po mal
granda dozo, kiel la vcnenon. 
l.n organismo devr,s nlkutimigi. 
Kin mnloft<' gin cnsorbas, al liu 
gi mnlutilns, kicl la forln 
hrando. Tamen, la komparo 
c. las malhona: la cfekto de 
tiuj kribujoj estas gu. le mola 
ol liu de In nlkoholo. La nlko
holo kuragigas la homon, In 
rhrio de In dclrldivromnno 
e~tns ebrio de timo. Mi mem, 
ulmenni't, timis. l\li Limis ek.h> 
lu nunnC'nto, kinm llortrnse 
surmcti la kostumon. ~li timis 
jam t'l: pli frnp: ldam si legis 
In unoncnn, mi sentí~ jam In 
~aman lt>ntrigon, kinn ni seut
ns, kiam nntnú niaj okuloj 

horno estas suhpremotn de 
tramo. 

Jeru kio min konstcrnis: tiu 
timo. Neninm mi sentís lían 
timon ce aliaj legajoj. Ni povas 
trairi In inferon de Dante, kaj 
ni ne senlas Lían. Sed ni ciam 
gin senlas ee deleklivromano. 
Malkarnn timon Jcaj malkaran 
es pe ron: o ni celas al iu per pis
tolo, sed ni scias, ke la kartoeo 
estas senkugla. Gi havas sonon 
kaj fumon, sed ne bavas 
kernon. Estas nekontesteble, ke 
Hortense - sur In 212 gago -
estos savita de la mnjstro-de 
tektivo. Tiu ci mortpafos In 
monstron de Sussex, edzinigos 
al si Hortensc-on, kaj tiam 
komenc~os la sckuro, la paco 
kaj la senembarasa felico. 
Felieo? Nu, tiu fclico estas 
mulle pli ekscit.a, ol la monslTo 
de Sussex. Sed pri tío silentas 
In libro. 

Jcs, la felieo. Tiu felico ra
dikns en In konstantcco kaj se
kureco, kies garantio estas la 
mono·. Tial silenlas pri ~¡ la 
verkantoj de kriminalnj roman
oj: oni ja nc povas vcrki libron 
pri konslantcco, kaj nnkai:1 la 
,gojojn de la mono" neniu pri
skribis gis nun. Tiun animstat
on konas nur In ekonomoj. 
Kcynes, en sia famiginla libro 
(La ekonomiaj sekvoj de la 
paco) konceptis Liun traus· 
happy-ending-nn fcli~on mulle 
pli bone, ol mi povus. Li skrib
is pri la jaroj nntnú la unua 
mondmilito, pri la jaroj, de la 
,.beata paco" In jenon: ,La 
Londona burgo, kiu trinkis sian 
teon en la lito, povis mendi 
tclefone ciujn varojn de la tuta 
mondo, kiom li m1r de1iris, kaj 
li povis esti ceri:J, ke tiujn var
ojn oni ekspedos precizege In 
lia domo. Snmtempe kaj sam
maniere Ji povi~ invrsti si:~n 

monhavon en naturricajoj knj 
cntrcprl'noj, kaj sen In plej cta 
peno 1i pnrtoprcnis el la prufito 
m:i enspezo. Lnl'•dl'zirc 1i po,·is 
kunigi sian monon lmn In hav
ajo de ciu ajn popolo. ele ciu 
njn konmno. lnü siaj inform
igoj nlt imngoj. Se li volis voj
ngi, li nur sendis ~ian lnkcon ni 
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la plej proksima banko, kaj 
alportigis lauplnce nohlan mi
neralon . . . Kaj 1i estus ege 
mirinta, se lin - kun la ora 
mono en li.a poso - iu genus 
per demandoj. Kaj plej slrange 
estas, ke li trovis tiun staton 
tute natura. Cian sangon u 
rigardus superflua, skandala 
kaj freneza." 

Nu, tiu Londona burgo, se Ji 
vojagis, cerle ne portis kun si 
,.La Sepan Mortinton". Li ne 
bezonis gin. Li vivís gisorele en 
tiu konstanteco, kiu hodiau 
komencigas nur sur la 212-n 
pago de la detektivromanoj. 
Mullaj aferoj okazis dum tiuj 
25 jaroj. 

Jen - ekzistas angla verk
isto, kiu ciujare verkas du de
tektivromanojn, kaj tiuj aperis 
gis nun en kvar milionoj da 
ckzempleroj, sole sur la leri· 
torio de la angla lingvo. Lía 
nomo estas Peter Chl•yney, Kvar 
milionoj da ekz<'mplcroj - tio 
monlras, ke Cheyncy trnfis la 
mezon de komuna animstato. 

Kiel skribas Peter Cheyney? 
Li mem perfidas tion en aúto
biografio. 

Antaú Cío, Ji elektas por $Í 

lemon. Bone, ankau Tol toj 
faris sume. Sed poste Cheyney 
screas ankaú bonan intrigon. 
Kiuj estas la bonaj intrigt,loj? 
La opio-kontrabandistoj, la 
spionoj, la kloroformaj rab
istoj, mallonge: eiuj Balkan· 
aj elementoj malsekurigantaj la 
vojagon ínter Londono kaj 
Sussex. Nun, se 1i jam hnvas 
iun lían, li ,.farile knj rapide" 
kunmetas la knrnl<lerojn. Ciu 
hcroo ricevas kartotekon. kiu 
hams la sekvajn ruhrikojn: 
nnskigo, havo, kutimoj, speciala 
distinga marko, okulfrapaj 
inklinoj, tiko. . . Kicl sur de
mandilo de popolnombrado. La 
ruhrikojn la vcrkisto pleni¡ps, 
liaj jam estas pretn la skizo: 
hntnlo ínter la persono el bona 
fnmilio kaj la intriguloj. Nun 
sekvns la komisiono, kiun 
Chevney nomas areopago. Ties 
men;bro j estas: ndvoknto, JlOiic~ 
ano, kuracisto, scienculo kaJ 
verkisto ( 1). Cheyney rakontas 



de 
mankas la cerb

.. nluas la tiel laciga tra
la kruda materialo: 

vivrealajoj. La verkado 
lft!fiils je kelkaj labormovoj. 

pretitas la Bedeaux-ro
Oujare po du. 
tiun varon oni pakas en 

milionoj da ekzempleroj, 
fidas je gi, do Ai havas 

'':i.l~ite4iton. Estas vere, tamen, ke 
kiel la monf.alsistoj, 

:-,!--~-'-''~BPcHiloerJu ne et sia propra forto, 
el la grandega orprovizo de 

literatura. Lin subtenas la 
kredito de la 

kiam li skribas: ,Hor
lace fermis la okulojn", 

kvar milionoj da homoj 
&.L. sole sur la leritorio de la 
angla Ungvo - kredas tion al 
li pro Dickens kaj Balzac. Kaj 
- por la propra anima ek· 
vllibro. 

Peter Cheyney estas 185 . me
ojo alta, havas monoklon, 
bloodajo Upharojn kaj knaban 
íidetoo. , aiva blonda giganto" 
- diras fa biografío. Sed eble 
eé De _..tiel naiva. Dudek ame
Jikaj radiostacioj ' dissendas 
temajne liajn verkajojn. Mi leg-
.-. sur la titolpago de la franca 
traduko: P. C. konsolanto , de la 
hpmaro. Li estas ~atata verk· 

to de prezidanto Trumao kaj 
de la rumana eliKeAo Mikaelo, 
kaj ec - oni diras - de la 
prezidanto de la franca res
pabliko. u, tio estas reklamo, 
sed tre kredebla. Povas esti, ke 
Vioee~t Aurlol ee ne aüdis pri 
Cll~y, sed lamen U estas la 

OJIIOiaDto de kvar milionoj da 
kiuj kredas je la kon

-~:i;-'?if);Dieeo, kvaokam sub ili ek-

p.ao de La Sepa MortiDJQ, kaj 
po ties 212-a paio. Kio ~ 
eatas, tio estas aveotui'O) es
cepto, transiro. Estas tm"Qre, 
kio multa ekzistas: voj bistoj, 
klorofonnaj murdistoj, :irin
rabaj cinoj, mezeüropaj tokain· 
kontrabandistoj, kiu sclas, kio 
ankoraü. Pro tiuj falaa la 
kurzoj eD la borso kltj sancek 
ijas. la bonaj koloniaj J"lper
oj . . . Sed tiu angoro baldau 
finijas, kaj sur la 212-a pago 
rekomencigas la sekurp kaj 
konstantcco, la tctrinko en la 
lito, kaj la malnova ,fcliea 
paco". Jen k ion kredas kvar 
milionoj da legantoj. Sed ili 
eraras. Sur la 212-a pago ja est
as skribite: Fino. Kaj tio estas, 
en La Sepa Mortinto, la sola 
vera vorto. S.Oe. 

ldilia amvivo. 
Socia aran~o. kiun antropo

logoj raportas el multaj mondo
partoj, estas la , fraulejo" au 
komunuma dormejo, en kiu la 
jumtj viroj - al't , iuokaze, la 
gejunuloj - vivas inter infan
ago kaj edzigo vivon pli mal· 
pli memstaran. La ofteco de ti¡ 
arango en lre diversaj lokoj 
povas supozigi apartan elpens
adon por nccesa socia rolo. sed 
gis nun ni havis nur tre nebul
ajn priskribojn pri ties funkci
ado. En multaj regíonoj la 
okazajoj interne de tiuJ institut
oj estas sanktaj sekretoj, kaj 
aliokaze la indijenoj suspektas 
fremdan malaprobon k.aj rifuz
as paroli aií mensogas. Sed nun 
en Britujo aperis libro: ,La 
Muria kaj ilia Glwtur• de Ver
rier Elwin, kiu priskribas stre·ce 
kaj plendetale la vivon de la 
viJataj junulaj dormejoj ~e 
autoktona hinda tribo. Elwin 
renkontis unue, kiel la antaüaj 
antropologoj, mensogojn kaj 
evitojn, sed per fdiea c:irkon
staco li povis venki Uio. Kiel 
oficisto li donadis al 1~ indijen· 
oj konkretan helpon; ll tre am
is kaj admiris la muJioj~ kaj 
,la murioj ne pova.s o~aü
stari al la amo"; kaj ,edzino 
estas gondino membrlPo de 
oajbara gento, do akceptijis 

-93-

klel egaluUno ee la muriaj 
knabinoj. 

La uwrioj estas praa gento ~
centmilmembra. loianta la stat
on Bastar en centra Hindujo. 
IU komhinas la primUivan ter
kulturoo (per bruligado) kun 
precipa easado per pafarko kaj 
la kolektado de natura mang
ajo. lli apartenas al patroliniaj 
k1anoj kaj uzas totemojn. Iom 
influile de hinduismo, ili lamen 
havas propran diaron kaj ril
aron, en kiu la grave rolas la 
tranco. 

Ant.aue la muriaj vilagoj esl
is unuklanaj kaj ear enklana 
s ksado estis prohibita, do tiam 
la gotuloj (fraülejoj) estis unu
seksaj. Sed la klanoj intcrmiks
igis kaj nun sekskunuloj estas 
troveblaj en la sama yiJago: la 
gotulo do farigis ambaüseksa. 

La infanoj aligas al la gotulo, 
tuj kiam ili farigas fizike sen
dependaj kaj ili restas anoj gis 
la edzigo. La geedzigojn plej
ofte la8gepatroj ara~as. lli 
okazas sajne en la malfruaj 
dekplusaj agojaroj. La gotuloj 
estas teokrntie sankciitaj kaj la 
membroj devas plE:numi certajn 
ritajn devojn ee la socio, ek
zemple dum edzijoj kaj enter
igoj. La popolaj artoj - mu
ziko, kanto, danco, lignoskulpt
ado - estas praktikataj nur de 
la gotulanoj. 

La munaJ gotuloj estas 
dutipaj, kun kontraüaj moroj 
de seksa konduto. En la ver
sajne pli malnova kaj ccrte pli 
malofta, la scksa fidelo estas 
observata kaj lai parijoj estas 
do analogo de la geedzeco. En 
la pliofta tipo la seksa poscd
emo estas prohibita kaj la anoj 
estas pagpunataj, se ili dormas 
pli ol tri noktojn sinsekve kun 
la sama kunulo. La dormkun
uloj estas ofte difinitaj de unu 
el la oficisloj, kvankam okaze 
la persona prefero povas man
ovre eviti tiajn trudarangojn. 
Okazas ankaü periodoj de 
rigore tn1dita sindeteno, tamen 
eiuj junaj gemurioj VÍVjlS O¡taD 
kaj tre varían amvivon dnm la 
malfrua iofanaAo kaj adoleskeco. 
La rnurioj kredu, ke la virina 



deziro e .la pli fortn ol la vira: 
tiel en la milo kiel en la prak
tiko e_ ta la virinoj, kiuj inici
a las. 

-ro Elwin konstutns per sta
tislika e ploro du ocie tre 
gravajn faklojn : malgmu In oft
eco de antnúedziga ama vivo 
oknza tre malmultaj nele{:aj 
na koj, kaj la geedzigoj post tiu 
frua provado e las rimarkinde 
feli~j kaj fortikaj, kun tre 
malmultaj ek edzigoj kaj lre 
malmulta adultado. lntere e e l
a • ke ce la ,neregnlaj" edzi,goj 
de infnnagaj geamnnloj la ek -
edzi~j e ta pli al kvaroble pli 
oftaj al ee la arangitaj edzigoj. 
Tiuj konstatoj kongrua kun 
tiuj pri aliaj gentoj • la lro
briandoj (e ploro de ~Iali

nov ki) , la amoanoj C\1eda) 
kaj la lepkoj (Gorer). Elwin 
konkluda , ke la relativa manko 
de fruaj gravedoj e tus fiziolo
gia fenomeno: ke ekzi la pe
riodo varíe langa (L'l munOJ 
dir tri jarojn). dum kiu la 
ama vivo pre -ka\¡ Na m e tas 
senfrukta. 

El p ikologia ,·idpunkto unu 
el la eefaj celoj de la notuloj 
l' ta di i"i grandparte la sck -
' ivon de la insek vaj generaci
oj. Plejmultaj primitivaj OClOJ 

hava tiacel'ljn nrangojn por 
e..,;ti la konkuradon de pli agaj 
kun pli junaj homoj. La gotulo, 
do. ukce e liberigus la muriun 
ek vivan el slrt'eoj kaj kon

fliktoj. tamt'n tiu gajno ha,-.1 
ankau inn ocian ko ton Por 
la murioj la apooeo de la vivo 
e. ta la dua jardeko: ne -ole la 
plej "'randaj plezuro kaj lilH'rO
e las tiam guataj. _ed la prukti
kndo de ~iuj popolartoj e .. ta 
limigita al homoj en tiu ago. 

-ro Elwin mencia okazajn 
fraulojn 30-, ce 40- jarajn, kiuj 
re tis gotulanoj kaj portadas 
onkornü la junulajn ko tumojn. 
Li e primas miran, ke tiuj mal
oftaj esceploj ne estas pli oftaj, 
sed cu ne estus pli racie, 
an tatau uur1, konstati tiun 
malortecon kiel indikon pri la 
sukce o de lo gotuln instilucio 
enlute? 

Komunikas: John Watson. 

La Jona Gvudlo. 
La filmo ,La juna gvardio", 

fnrita laü la fama romano de 
Fadjejev estas epopeo pri tiu 
vera historio~ kiu uisvohi,gis 
en 19-12, duro la gennann in
,·ado, en la Donjec-regiona urb
eto Krnsnodon. Gejunuloj, 
14-1 -jaraj knaboj kaj knah
inoj, orgnnizis tie la reziston, 
kaj jais la ,~jvon infero por la 
nacistoj kaj iliaj kunkulpuloj. 
Per ia sinofera batnlo ili help
is, preparis la triumfon de la 
Ruga Armeo. Tiun triumfon ili 
mem ne gi vivis, sed pri tie al
vena ili ne dubis ec unu mo
menton. Tiu filmo e la!> trage
dia, kaj hnvas turnen anim
levan, optimislan efikon. 

En pluraj Yerkoj oni montra 
la revoluciulojn - knj virojn 
kaj virinojn - asketoj, rigoraj 
ob tinuloj, kiuj aans ence e 
kun ia malvarma pato o. Kelk
aj francaj kuj anglo ak-••j 
dramverki toj montrn · ilin nur
nj nervmal anuloj, kontrau kiuj 
la naci toj-bitleranoj s:~jna l!lJ 
kruelaj, ed regi scinntaj 

uperhomoj. Ci tiu ~efverko 
figuras siajn heroojn tiaj, kiaj 
ili efektive e la : la J1croo, preta 
ankaii morti por ia patrujo, ne 
esta heroo seninterrompr, sed 
li au si hava ankau moment
ojn sentimentalajn, pova e ti 
ankau ellil.miginta, pava ankau 
danci. lude eikani iajn kunul
ojn : t. e. la karaklero de la he
roo ne estas unuehena, car 
ankau li e tas horno, en kiu 
knj ur kiu - guste ear li yjy

a · por ia popolo, por la bono 
de ia popolo - ;;pe~uliga ciu 
momento kaj Nu ':mgo de lia 
vho kaj medio. 

La rolantoj de tiu epopeo 
dona ankorai'l un u in ·truon 
• 'eniam ee per ola ge to, per 
sola Yorto ili igna , ke ili 
konscias pri la trngedio, ke ili 
ne povos jam ,-h·i kiel libe.raj 
civitanoj. El ilia ludo, el Ci.u 
momento de ilia i1lma ,·ivo, el 
ilia inofero oni klare entas: 
ili scias, ke per sia ago ili al
proksimigas pet kelkaj pa.Soj la 
celon: la ~gon de la mal
amiko, Ja liberigon de sia patr-
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ujo kaj sian individuan liber
igon. 

Ilia ago do ne estas ofero: ¡¡¡ 
ne sentas sin martiroj. Libera 
ch·itano de la socialista patrujo 
ne pavas agi alíe o! la Krasno
dona junularo. Tiun mem
kompreneblecon vivas antai't ni 
sur la ekrano la sovjetaj film
aktoroj. 

La filmo konigas nl ni la 
kontraupopolnn barbarismon 
de la nacistoj, kaj instruas nin 
pri tio, kiel granda faro estis, 
ke la sovjetpopolo - grandulo
malgrandulo en sangaj 
kruelaj bataloj distretis la plej 
abomenan malamikon de la 
laboruloj: la hitleranojn. Kaj gi 
instruas per tiu vere okazint.a 
hi torio pri tio, kiel kore amas 

1:1 ovetpopolo sian L·mdon de 
socialismo, se Si - junulo- mal
junulo - p_ovas tiel lukti por gi. 
Tiellukta ole popolo, kiu cías, 
kion ignifa ,i,; en tia \ivo
formo, kie la humiligo de bomo 
fare de horno e la la pi J 
~:randa krimo de stntano. 

La akompana muziko de 
~ ostakovic esta~ belega. 

K. Sld4n 

Howard Fast: Tbomas PalDe. 

Howard Fa t, la per ekutata 
usona ,~erkisto, estis tridekjaro, 
kiam pri lia romano ,.Thomas 
Paine" ekatentis la internaciaj 
literaturaj rondoj. De tiam la 
kriliko lin viciga ínter la plej 
talentaj usonaj romanistoj. 

Thoma Paine estis malrica 
angla laborista, kiun la gino ne 
povis konsoli, kaj kiu elmigris 
al Ameriko. Tie no\"a homtipo 
estis naskiganta, laü bazo de 
sin1pla kaj pura promeso. Tiu 
prome o estis la libero. 

Thomas Paine batalis en la 
Sendependeca Milito kontraü ~ 
angloj, kaj kontrau la kontrau
rcvoluciuloj, kiuj pli timis la 
popolon ol la fremdan poteneon
Li ekkonis Ja verkojn de fran
caj enciklopediistoj kaj a.ng~j 
filozofoj: li jam scias. ke la .c•
vila milito havas interoe.c&an 
signifon. Li iia$ presisto taj 
jumalisto: el liaj Ougfolioj ter-



"'--• WIU Crolta: 
orto de traJno. 

Romano, tradukita de Mnson 
Stuttard el la angla lingvo. 
Eldoob The Esperanto Pub
Co Ltd. 256 paAoj. Bindita. 

La verko estas detektivro
maDO, kies intrigon fonnas ne 
murcio, sed strategia kaj poli
tita sekreto. Tio efikas des pli 
forte, ear la dun mondmilito, 
pri kies spion-intrigoj temas en 
la tibro, estas ankoraií en pro
ksimo kaj en cies memoro. Oni 
(aciJe ,.mezi~as" en la rakonton, 

nas la soldatoj, por kio ili bata
las kaj ,.komencas revi pri nova 
mondo". 

Post la venko, Paine reirns al 
Anglujo. Sed, post la apero de 
Ua verko ,.Homnj Rnjtoj", li 
devas rihtAi al Calais. Tie li 
skribas sinjn famajn vortojn pri 
la justa kaj maljusta militoj. 

Ro!veuinte al Usono, 1i espe
ris revidi triumfan, liberan res
publikon, sed lin akceptas mal
amo de hipokrituloj, kiuj lin 
persekutas pro lia libro .,La 
epoko de la menso". Li mortns 
per kuglo de fanatikulo. 

La patosa priskribo de Fast 
pri Ci tiu vivo neniel similas la 
kutimajn biografiojn. Mankas 
en gi historio-fnlsanta impliko, 
cnestas nur horno, kun ties ciuj 
malfortoj, noktoj kaj tagoj , 
presfarbaj manoj, viskia glaso, 
malfelicaj amoj, sed samtempe 
kun ties pensoj, laborado, lih
roj, tuta epoko. Ci tiu romano 
estas pasia kaj senindulgc sin
cera, kiel ciu alía verko de Ho
ward Fast. Gi estas realista ro
mano, en kiu, tra la homoj, eium 
eeestas la historio: la nmerika 
revolucio, liaj kio tiun sekvis. 

Kiu vere votas koni Amerikon, 
tiu devas legi Ci tiun romanon. 
Ci ne spegulas la tu~ Ameri
kon, sed spegulas ~un ameri
kan esperon kaj senesperon, la 
.,lumon kaj ombron". 

J. Smltb. 

mnlgraü ke la komenca parto 
esta iom peniga por amuzn 
literaturo. La matemntika flanko, 
tio estas la logikn konstruo de 
In intrigo, estas senerara, sekve 
la romano interesas ciujn log
ntajn de logika easludo. Enlute, 
la libro estas nek pli nek malpli 
ol detektivromano, sed per tiu 
konstato mi tute ne intencas gin 
mallaudi: g¡ esta'! senriproea en 
sin speco. Kelkloke gi preten
das tro da koncentrigo dum 
)('go, sed - ion ja faru ankaú 
la leganto, povus respondí In 
a u toro. 

La enhavon mi ne rakontos, 
ear la l('gontoj Uon ne dankus 
al mi. Sed pri la verkisto -
unu el la gruvaj nomoj de la 
detektiva literaturo - mi vo
lonte malkasns, ke li estas nk
tivn esperanli to, partoprenintn 
plurajn esperantistnjn kongres
ojn. 

La nomo de la tradukinto, 
~[n on Stullard, vekns pretend
ojn : Ji estas bonnoma stili to. 
Lia traduko ankaií ei-foje estas 
enlute bona, sed eble pli meUn 
ol arta 

Placis al mi kelkaj lertaj 
'ortokreajoj , ekz-e: ,la kon
duktoro forsignali s In trajnon". 
Sed oni trovas ankaií riproO
indnjojn. Plurfoje senbezone 
tumultigas konsonnnloj, ekz-e : 
fortsr ::mko, fnjrbrigado (jrbrl). 
Kelkaj gramnUkaj eraroj (intcr
mikso de adverba kaj adjekliv:t 
formoj) estas eble nnr pres
eraroj. Sed kial la akuzntivo 
en la frazo: ,mi opinius, ke 
post nc pli ol du nú tri tagojn"? 
Anstataií : ,.por kontroli, ke nen
iu eniro , krom . e oni hnvas 
rajtigilon' ' perferinde estus: 
,por konlroli, ke neniu eniru, 
kiu ne hnvas rajtigilon." Le je
nan alicnon, e~ trejnite de la 
detcktiva rnkonto, mi ne sciis 
plcne solvi: ,. ' i funkciigis 
trajnon kun grnvegn ekipajo, 
urgan, cnr gi dcvo trnfi eskort
njon. Dum sin vojago gi estis 
pereigita. Tiu ne r tis la pe
cinlega trajno, sed - kaj jen 
la punido, kiu min pripensigns 
- se ne okazus neantaüvidebla 
hnzardo, ti u ja estus." . 
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Kelkajn prcpozidojn In aü
toro konsekvence misuzns. La 
eefa ekzemplo estas preter, 
aperanta ortege en senco erarn. 
Prettr havas signifon de movo, 
knj sekve la frazo: ,Gi staris 
preter La lokomotivn turnplato" 
- estns absurda. Kial okzilas la 
tradukinto la prcpozkion krom, 
uznnte ekster anstntai'1e 'l 

Anglismo estas la vorto su
gestii en In senco : indiki, supoz
igi. Kurioza ekz-o : ,La ulhj 
postsignoj e las malgrandaj, por 
sugestii ,·irinon". Strange uzig
as nnknií la vorto ,familinra", 
kies senco, la u P. V., estas : 
senceremonin, intima, knj tn
men In tradukinto uzas gin pri-
kribnnte In sekvojn de katas

trofo: ,.oni povis vidi malgoj 
ignn sed fnmiliaran vidajon". 
,.Fnmi'liara" intel" ruinoj ? Sur 
la p~o 61! . mi lega : , Cu oni 
ankoraií scins la kai'uon de In 
kntastrofo '?" Tio ignifas : ~u 
oni gin ne forgesis ? Guste : jam . 
Anstatnu No éi tio ufieus No 
tio au éio í':i . Malfncile estas 
obei la jennn nlvokon : ,oni de
vas povi legi Rin sen peno". 
Ekzemplo pri tio, kiel tede po
ns efiki la mnl-vortoj : , La k o· 
muniko . . . iom malpliigis In 
mafl{vieton de Trevor. La mal
sukce o malkovri la kniízon 
de la pereo tre maltrank
viligis lin." Tío, ke In tra
dukinto ne cnta In tedecon 
de tiu mal-tumulto, bone kom
prenigas lian malcmon nl la 
neofogismoj . Cetere, lian ·pe
dnlan nmon al la mnl -vortoj 
prm-as nnknu la krcajoj : mar
riele (ne plore, , ed eriOZl'), 
malblonda (kial ne : bruna ? nií 
nigra ?) • maltordi§i (ne olvebla 
ce helpe de lu kuntek . lo). 

Turnen, trndnko l•stns ekster
ordinare mnlfaciln tnsko, knj 
per tiuj rimnrkoj ni tute ne ,·o
las diri, ke la tradukinto mal
sukccsis. En la plejn plejparto, 
la trnduko estas fncilr legebh, 
oni ,devns povi legi gin sen 
peno". 

La eksterajo de la lihro esll1s 
tre agrnbln. 

F. 'zllágyl. 
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