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PRI KELKAJ KRITIKAJ PRINCIPOJ 
l.a l.ilcralura Mondo-eldonejo decidis aperigi apartail kritik-

rcvuon, pcr tio manifestante, ke \ rekonis la cksterbrdinarp 
signilan rolon, kiuu la kriliko dev;is pleiiunii en nia lileraturo. 
Ci tiu rcvuo ne volas esti nura recenzaro, kvankana la recenzof 
formos iari trunkon kaj ni bitencos aporigi plura n reccnzojn 
prj saniaj libroj, akccplantc rcren/.ojn a jnvidpunkLa jn, kondice, 
ke ili estos verkitaj interese: sed i volas okupi i anka pri 
eneralaj studoj koncerne la kritik-arton Jcaj pri konigo dekrilikaj 

tendencoj u univcrsalaj, u speciale esperantai. 

Permcsu, ke en la nuna numero mi parolu ioin pri kelkaj 
sekvindaj kritikaj principoj, plie elikaj, ol puro arlismaj. 

Unue: Ia kritikislo rigardu iam la vcrkon. kaj ne Ia vcr-
kinton. Persoiiajoj de 1' a loro estu atentataj nur, so ili nepre 
necesas por klarigi la verkon. Negleklo de i tiu grava postulo 
alporlas perdon de 1' objekliveeo. kiun chl kritikisto devas fiksi 
al si cele, se li ne volas i i simpla reklamisto a pamflelisLo. 
Insislo pri apudaj cirkonstancoj, sperloj akiritaj per persona 
ikontakti o kondukas al la dan&cro. ke anstata scrioza kritiko 
oni skribas kla ajon a ataka on kontraiipcrsonan. 

El la postulo de 1' objekliveco sckvas. ke la krilikisto dcvas 
kiel eble pleje sendependigi sin de ia influo ekslera, kaj de iaj 
anta ju oj kaj baroj internaj. Mi aludas pri ligo , kiujn altrudas 
raso, klaso, eduko, k. t. p. Kompreneblc cenlprocentan liberi on 
oni ne povas postuli, j a anka la kritikisto estas homo. . Kaj i 
tiu postulo tutc ne malhelpas, kc la kritikisto moiri liavu forle ak-
centitan mondrigardan sintenon. Temas nur pri lio, ke lia sinteuo 
ne influu lin, kiam li kritikas verkon, kiu havas alian, eblo c 
kontra an sintenon. Lia devo estas: konstali, kion intencis la 
mtoro kaj kiel li sukcesis realigi sian intencon. Sc la tendcnco 
de la verko ne pla as al la kritikisto, li povas in ataki, sed nur 
per argumentoj bone prezentitaj. Ncniel per scnmotivaj asertoj 
kaj per falsigo de la senco de 1* kritikita teksto, kiel enmodi is 
lastiempe en Esperantujo. 

vsz^z So 
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|,;i kritikisto menciu la trovitajn nianko n, sed li gardu sin 
de ekskluziva sindono al Elarado pri ili. Pure negativa kritikado 
alestas |'i'i nialplcna. inalsana animo. 

La krjtikisto neniam laci u en la pliprofimdigo kaj plilar igo 
sia kulturo, kaj li ne ka u la aldra ojn, .•<'• se iuj akuzos Lin 

pri snoliisinii . lnJrniaiia literaturo ja devas i i komuna Irc/.or-
ejo dc iuj kulturoj, kaj ne ia malri a, sensuka aborta o, kia 

•-
in volus fari liuj, kiuj tuj vekrias pri mekompreneblo al orien-

lanoj , sed ili trovas naci- a klasikdevenan kulturelementon. 
La kritikisto kritiku la verkon, ne In [>crsonon de la iiitoro, 

sckve ankau en sia stilo li klopodu al objektiva tono. Severe, e 
senindulge oni povas kritiki per entila vo o. ECaj se la a toro 
trovas personan alakon lie, kic i ne estis, se li ofendi as, kiam 
ne estis ka zo, la krifUdsto beda ru la miskomprenon, sed kun 
pura konscicnco li pluiru sian vojon, ar li agis en la intereso 
de nia literaturo. 

La kritikislo zorge esploru la lonnon eksteran kaj internan 
dc 1' vorko. Li konsciu, ke cl arta vidpunkto pUgravas la »kael« 
ol la »kio«, sed li ne forgesu, ke la Arto estas nur ilo kondu-
Sionla aJ la pliperfektigo de I' homo. Kaj li konfcsu. ke i estas 
Ja plej nobla. la plej supera, eble la ununura i l o . . . Li konresu 
la esencan sendependon de I Axto <!<' historiaj, geografiaj, rasaj 
kaj klasaj fakloroj. li rckonu. kc provizore povas in makuli 
influoj, tendencoj, sed li vidu klare, ke ili reslas iiiir suiTaraj, 
kc la scnlcmpan. internan substancon ili ric povas infekli: li kon-
fesu, ke la Arlo supcrvivos krizojn, kataklismojn, £ris sola liomo 
vivOS sur la Tcro . . . Liiilorikn Tolsrhr. 

R E C _E N Z O 
ESTONA ANTOLOGIO. I. El- Kaj nc eslaa kontra diro, se la 

done o: Esperanto-Asocio de Es- vojo kondukonla al i tiu pli 
tonio, T.-ilIinn, ip,32. 22X10 cm. perfckla — ankora ne ekzistanta 
i36 p . Prc/o: ?..— mk. - j - ioo/o - supernacic unucca kulturonin 
por scndkosloj. gvidas tra la konigo de 1 ekzis-

Esperanto iam pli kaj pli al- tanta j naciaj kulturoj. Ja cstus 
prenas la karakteron d<- kullur- crara vojo, se Ia lingvn esperanto 
movado. e\i<li-ni<' alestas tion la volus okupi la lokon de la mult-
nivel-alli o de ia originala liior- kolore brila kalcjdoskopo de 1 
aturo kaj la raultflanke orientita naciai Iingvoj, kiom lio malri 
klopodo por alproprigi la 1rez- «"• iirn> nc luir la ilojn dc 1 artisto, 
orojn de 1' naciaj kulturoj. Kaj sed anka la esprimeblojn dc 1 
mi pensas, ke uste per liu i pensanta homo! Ne, esperanlonc 
oricnti o esperanlo ektrovis sian forpclu la naciajn lingvojn, sed 
historian mision: i i ekparolig- i u apud la nacia, Ia patnna 
ilo de sinleza, pure lioma kulluro. ling>'Q i<'s dua lingvo: la lioma 



Nro 1 BIBLIOGRAFIA GAZETO 

lingvol (La propagandantoj de 
j u n u homaro, unu lingvo« ne 
pripensas, ke la efektivi o de iliaj 
Jdopodoj detruus mera Ja unu 
Ungvoii: la neekstermebla in-
slinkto de 1' homo al varieco — 
se i ne povus elvivi sin en la 
naciaj lingvoj — nesaveble dis-
faligus in je dialektoj.) Same la 
Jculluro esp-a ne estas malamika 
al la naciaj kulturoj , konlra c, 

i volas absorbi ilin, ke liel ri -
i inte i servu hazc al la erm-
•anla homa kulluro, kiu estos sin-
lezo, do pli ol nura kunmclajo: 
se la naciajn kullurojn mi kom-
parus al la koloroj de 1' ielarko, 
Ja ermantan esp-an kulturon mi 
povus kompari nu r al la blanka 
koloro, kiu cstas ja pli ol nura 
-adicio de la ceteraj koloroj! Ke 
la esp-a kulturo espioms tiujn 
elementojn de la naciaj kulturoj , 
ciuj servas por kunigo, ne por 
lisigo, tio cslas ja komprcnebla. 
Scd tiuj i elementoj cstas la 
plej valoraj, ili formas la kul-
turon la la vera senco de 1' 
vorto! 

Post la belga, bulgara kaj kala-
luna anlologioj jen estas anla ni 
la unua parto de 1' eslona. Ne 
bezonas multan klarigon, ke unu-
-avice Ja smalgrandaj nacioj« 
aperigas siajn anlologiojn. Se oni 
rigardas historian lihron pri la 
tiel nomala mondlitertdu.ro, oni 
tuj rimarkas la regantan rolon 

la li leraturoj dc l 'ple e dis-
vasti intaj lingvoj. Tiun nckon-
"testel lan fakton naskis ne la geni-
malri cco de la malmulte reg-
^mlaj lingvoj, sed simple l abaro j , 
kiujn la apena konata lingvo 
levis kontra la internacia vali-
•di o de 1' verkistoj. Anka el i 

t iu vidpunkto esperanto havas la 
mision rebonigi maljustan situ-
acion. 

La enerala bildo, kiun dum la 
lego de 1' antologio la leganto 
ricevas pri la eslona popolo.eslas 
tre simpatia. Ivaj Ja unua kaj 
reslanla impreso pri ia Jitera-
turo estas, ke i estas 6efe popola 
litcraluro. En la plej bona scnco 
dc 1' vorlo, do ne pensu pri arti-
fikc imitita pse dpopola arlo, 
nek pri scnkrilika, senkondi a, 
sed tiom pli senkomprena kaj 
malsinccra adorado de io, kii» 
devenas cl la popolo; scd pri 
lilcraluro, kies gvida celo eslas 
batali por la popolo kaj levi ian 
kulturan nivelon. (Kiel interesan 
troigon i dircktan mi mcncias, 
ke F. R. Fahlmann verkis milajn 
rakontojn, kiujn li aserlis popol-
devenaj. Kiel ni ekscias el la en-
konduka studo, li faris tion por 
skredigi al la scienca mondo kaj 
la ekslcrlandaj inteligentuloj, ke 
la eslona kamparanpopolo estas 
kuIlurnacio.«) La sorlo de la es-
lona popolo ne estis facila: intcr 
la rusa kaj germana muelstonoj 

i dcvis konstante dcfendi sian 
vivon, Ja lando ne estas ri a kaj 
la cslono dcvis pagi per peza la-
boro sian modeslegan viv-nivelon. 
Agrikult ra lando, do ia Jilera-
turo estas trasorbita per la pri-
pentro de 1' kampararia vivo. Ba-
talplena vivo, do anka la litera-
turo rcspegulas la batalojn. kaj 
ticl in karakterizas profunde 
radiki inta sociala sento. La om-
broj do 1' fe dalismo ankora 
Janlomas sur la cstonaj kampoj: 

»Nigra ombro vebas super valo... 
»Gin postlasis la servutolempo.t 

http://mondlitertdu.ro
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»Por kc esu plenpotenco via, 
Ke ekvenku suno orradia, 
Ombro nigra, nun jam estus 

lempo.« 
(K. E. Soot-Uilda Dresen.) 

K.ij eslas lionoro dc V estona 
Iiterat ro, ke iaj verkistoj ek-
slaris je la Elanko dc 1' subprem-
itoj, dc 1' falintoj. . . 

La dua enerala impreso, kiun 
oni rjcevas dum la lego de la 
libro, estas, kc la eslonaj verkistoj 
riganlas pcr ajiertitaj okuloj eri 
la naturo. Dia lando la aspekte 
ne estas trovaria, sed ili scias ck-
vidi k;i j jirikariti la belecojn de 
I' estonaj kamparoj kaj de 1' 
cslona inarbonlo. Ivaj kicl kara 
cslas la nc tre rica vegeta aro al 
la cstona poclo! (Vcre, sc iudez-
iras ekzerci siu pri la nomoj de 
planta oj, tiu nur legu tradukaj-
ojn el Ja estona lingvol) 

Trian inlcrcsan karakleriza on 
de T eslona lileraluro tni vidasen 
la signifa rolo dc virinaj verkist-
oj. Ne estas hazardo, ke cn la 
eslonia esperanto-movado licl 
eminentan Iokon okupas niaj 
saniideaniiioj! Aiika cn la e-tiuia 
literaluro ni trovas multajn in-
tcresajn jjoetiiiajn individuccojn. 

Scd ni jani vidu, kion alpor-
tas la unua volunio, kiu jjrezenlas 
la estonan literaluron de komenco, 
sedkiu jam ampleksas \crkistojn 
ankora vivantajn. La libroncn-
kcjndukas mallonea karakterizo 
pri la literaturo kaj la verkistoj 

lujn librojn, recenzatajn en 
tiu i Gazeto vi povas mendi plej 
facile de la Hbrofako de Litera-
tura Mondo. Je peto volontege 
ni sendas liston de enpagejoj a 
po t ekan enpagilon. 

entenataj en la unua volumo. Nu^ 
tiu ci artikolo ne kontentigismin. 
La enerala parto estas trokon-
ciza, mi preferus sintezan bisto-
rian trarigardon de I' tuta litc-
raturo, la notojn pri la verkistoj 
nii metus anta la traduka ojn 
de I' unuopaj verkistoj. La popola 
poezio kaj rvalevipoeg meritus 
apartan studon. Ankora enc-
r.ila rimarko: la poezian kaj pro-
zan parlon mi nepre aperigusen 
apartaj volumoj. Tio multe jili 
helpus l.i trarigardeblon de 1 tuto 
ka j bonvenus al verslegemuloj. 

La uiuia verkisto estas la sen-
noma poj)oIo, in prezentas fab-
eloj kaj kanloj. I.a Eabeloj estas 
sufi c malfortaj kaj vekas inter-
eson plie nur el folklorista vid-
jiiinklo. La formo de 1* popol-
kanloj estas la senrima kvarlrok-
co kun aliteracioj. La kantoj 
temas pri ifra la flalo <, pri la 
virokoro, pri la zonjo de pulrino, 
ckparolas anka la sociala scnto 

Tanicn dcvas sklavo na i«), 
sed la cfa teino de T cstona 
popolkanto cstas mem la kanl-
ado. La estona kantislo estas ob-
seditadesia propra kanlo. Kvan-
kam la enerala nivelo dî  T prez-
cnlitaj kanloj nc estas trc alla, ta-
mcn mi trovis inter ili vere 
belajn, kicl ekzemple la Belo-
kanton (trad. de II. Seppik) kaj 
Kantu, bu clo (trad. Hilda Drc-
sen.) Mi ne povas kontra stari la 
tenlon, ke i lastan mi tulc skribu 
i tien: 

»Kantu, kantu vi, bu eto, 
vigle voku, birdbeketo, 
ridetadu, ru bereto, 
ojegadu, ho, korcto! 

Iam vi ja maljuni os, 
senvivi os, silenli os, 

file:///crkistojn
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por eternc entombi os, 
en la tero vi trovi os, 
sola en la sablo kusos, 

erktabuloj vin irka os. 

Kiu donos do trinka on, 
•apelitan ansera on. 
porlos tomben pork-rosta on, 
ovos sablen ov-fritajon. 

al morlinto malt-trinka on? 
Talpo donos la trinka on. 
apetitan ansera on, 
portos tomben pork-rosta on, 
ovos sablen ov-frilajon, 

al mort in to malt-trinkajon. i 

Imagivan bildon mi trovis 
<en verso de 1' unue prezentila 
jpoeto K. J. Pelerson (trad. liilda 
Dresen) : 

»Jen la kantisto nun 
Forte ekkantas kun 
Vo " emocioplena. 
Kaj la popoloj, 
Silentante kvaza 
l iokoj , a skullas lin. 

En kamparanan domon gvidas 
l a kvara aklo de 1' d ramo Lup-
homo, verkita de August Kitz-
berg. Temas pri amo de filo al 
adaplita filino dc 1' gepalroj. La 
amo estas maUielpata de la ge-
patroj . En la fono rcgas la su-
persti emo de 1* vila anoj. Tamen 
m i n e trovas usta publikigi en 
antologio parlojn de teatra o a 
romano, a oni aperigu tutajn 
teatra ojn, a oni tule re/.ignupri 
prezcnto dc 1' drania arto (es-

upte, se temas pri parto, kiu 
Jovas cfiki kicl mcmslara tu to ; 

sed e Lupbomo ne estas tiel). 
De Jakob Liiv estas tradukita 

sub titolo »Ranoj<: internacie 
abunde konata fabelo. Kiel traduki 

ion, kion iu konas cl lcrnolibroj? 
En la ;>Helpu!<r de Ernst Peler-
son (trad. J. T rn) la lcganto 
konali as kun bistorio pri malfel-
i6a virino, kun multaj infanoj 
kaj ebriema, kruda cdzo. La 
prczcnlmaniero de 1' vcrkisto es-
tas iom naiva, scd oni ne dcvas 
prisilcnti, ke li bavas bunajn ok-
ulojn por ekvidi la preman so-
cian siluacion de malfeli uloj. La 
sccno, k am la knabo Sassa at-
akas la ebrian patron por defendi 
la palrinon, nc senas dramiTaii 
slrc on. 

Sendube la plej valora peco de 
1' antologio cslas La dishakila ga-
leaso (kial galeaso? i signifas 
grandan ipegon, ajnas al mi . ke 
barko eslus la usla traduko) de 
Jakob Miindmets (trad. Au ust 
Vellncr). Temas pri epizodo el ia 
vivo de marborda lo antaro. Akre 
siluetigilaj karakleroj, facilc glit-
anta rakontado, dclikala psikol-
ogio dislipgas in. La sola proza o 
de la libro, kiu cvidente celas al 
arta stilo. Tion koinprenis anka 
la tradukinto. La lastan a toron 
de 1' volumo, Eduard Vildc, prez-
cntas du fragmentoj. La imua, 
MilitO cn Mahlra (trad. Ilclmi 
Dresen) pripentras la penegan Ia-
boron dc 1' kamplaboristoj. En 
la alia, La laktisto en Mde-
k la oni konati as kun la vivo 
de etbicnuloj. La juna cdzino de 
1' efbcroo, Mari, estas modelita 
kun arlista mano. Bcda rindc la 
stilo estas peza, malkonciza kaj 
la traduko ne mullc belpas in . . 

La laboron dc 1' traduko faris 
Helmi kaj Ililda Dresen, Nikolai 
Karotam, E. L bck, Agnes Nii, 
H. Sakaria, A. II. Saul, Henriko 
Seppik, J. Temmer, J. Tiirn, Vil-
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lem Vaher, AugusL Vellner. Ge-
ncrala impreso pri la traduko: 
cn i estaa uzata korekta lii 
korckla stilo. Intence artanstilon 
mi nc trovis, sed tion klarigas 
anka la spcco dc l' tradukitajoj. 
Tamen — kroni la jam uicnci-
ilaj — nii nomii la Bclokanton 
(Scppik), l.i poemojn de K. E. 
.S.ioi, Juhan Lii> llilda Drcsen . 
kinj el slila vidpunklo elstaras. 
Rjmarkoj: mankas tabclo de vor-
toj netrovcblaj cn la I'. \ . an 
stala konkiri jam oficialas kon-
keri; la libro suferas «!>• e 
dcmio (plena je, profili je,_ton-
ji-ii je kokinol); vortoj, Idel 
ovumi, grenvenlumajo, pruvas, 
ko anka certaj vortkunmcta oj 
povas ka zi kaprompon, nc nur 
la neologismoj.. . Ke oni trovas 
iiur liom da maukctoj, tio pruvas 
la bonccon de la lingvo. Gojconi 
legas la imagiVan vorton »nubo-
pu islo* uzatan de Holmi Dresen. 

uesumo: kvankam nc estas en 
i cfverkoj, tamen la unuaparto 

(lc 1' eslona antoloyio nieritas la 
inleresi on de la publiko, tiom 
pli, ftar la interesi o plirapidi^os 
la oldonon de la sekvontaj tri 
volumoj, kiuj prozenlos la mo-
dernan cstonan lilcraturon. Kaj 
la esp a leganto ja povis konvin-
ki i el la Under-poemaro, el la 
Tuglas-noveloj, kiajn trezorojn 
ka as (ii tiu lileraturol 

Ludoviko Totsche. 

LA KREITA.I PROFITOJ, pul-
inela komcdio en du aktoj dc 

.lariiito Benavente, tradukis cl la 
bispana: VJCC/I/C Inglnda. Eldon-
ita dc Hispana Esperanlo Asocio. 
Madrido, ig3a. 96 pa oj. Prezo 
1.— sv. fr. 

Ainii/.a kaj arma farso. La re-
vema kaj serioza Leandro kaj l a 

rii/.a kaj r.icila Krispin, sur kies 
nuko sidas pli ol peruko, rifu as 
dc amasi intaj procesoj cl Bol-
onio kaj venas en novan urbon. 
Lcandro estas senkura igita. Scd 
j.i no Krispin, li prenas en siajn 
niaiKijii la sorton <\<- sia naiva 
knniilo. Li trudas al li la rolon 
de enlila. grandanima rica ka-
valiro, kaj li mem rolas kiel lia 
kruda kaj senpolura servisto. En 
i'i liu rolo li mislifikas ciujn. 
prunteprenas por sia sinjoro 
man on, lo on, monon, admiron 
de kapitano kaj dr poeto, diskrel-
ajn amperajn servojn dc Eacil-
mora siniorino, posle li plektas 
amon intei Leandro kaj filinode 
parvcnuo kun dub-devena ri o. 
Kaj ki.iin la pago <\r la amasig-
itaj uldoj ne estas plu prokras-
tebla li malka as ion al la tromp-
ilaj kreditoroj. i tiuj koleras, 
in.ii_'n;i~. furiozas, sed posle.kion 
fari, volc-ncvolc ili rekonas la 
pravon <\r Krispin: ili devashelpi 
Lcandron por la geedzi o kunla 
rica filino. por povi rcrieevi sinn 
monon el la abunda doto. Kaj 
vere, havante tiamaniere kreitajn 
interesojn pri la bonstalo dc Lc-
andro. ili venkas iujn malhelp-
o n, kvankam ili dcvas venki c_ 
Leandron mem, kiu vere cnam-
ijVis kaj volas rifuzi la manon de 
la bcla knabino, al kiu li taksas 
sin neinda; per i tio li nur plie 
konkeras la koron de knabino: la 
ruza Krispin ja kalkulis en siaj 
planoj anka pri aino kaj ideal-
eco. 

io i okazns anta ni trc viglc 
kaj amuze. spicitc per spritaj pa-
rolturnoj kaj trafa karakterpentro. 
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Kicl mi diii^. amuza kaj arma 
r.usn. 

Parolanlc pri la traduko, oni 
komprcncblc nc povas citi gram 
atikajn crarojn kaj rnalkorckla -
njii rl l.i luboro dc I cmincnla 
Lradukinto kaj, se oni nc motas 
Bpccialajn prelendojn, oni povas 

in diri bona kaj ia dinda. Ta-
men, mi pretcndus iom pli "I 
nuran tradukon la scncun kaj 
la vorlan; la vcra kaj inda lasko 
estus la kreo de liu Cacila stilo, 
kiu cslas ncccsa cn liaj facilaj 
ludoj. \ crc, i'ii li.ij Lradukoj oni 
bczonus iii' tioin simplan Iradu-
kon, kiiim transvnrhadon, dum 
kiu «IIIi konsidcras la egajn difc 
rencojn intcr la nacilingva kaj 
espcrantisla a skultantoj kaj intcr 
l.i rapidcco dc la bispana kaj I 
peranta lingvoj. Longaj parafra-
zoj, IVa/. inlci iiirlnj. kinj al nad 
lingva n skultanlo estas tutc na-
turaj kaj facilaj, «'i• Espcranlo 
i as diablc komplikitaj, kelkfojc 
prezcntas pli-malpli malfacilajn 
cnigmojn. Tiajn »Mi i!_'iin i j11 oni 
eble senpenc solvas lcganlc, scd la 
plcjmulto tute fiask.i- pri ili a s 
kultanle. 

Nu, rilale al l.i plcnumo <lc 1 
suprc nomita lask<> la emincnlfl 
tradukinlo bedaiirindc r«--1 i> -i11 
danta. La slilo dc la loalrajo 
tutc ni' oslas lcalra . i estas im-
plikiia. peza, longcma; mi cslas 
Ccrta, ke la komedio cn liu ci 
traduko lule ne liavus sukccson 
sur la scenejo: i estus laciga ka 
onuiga, kvankam la originalo aj 
nas csti frc a kaj interesa. 

Kromc. ce se oni no dishakas 
la longajn fr.izojn. al ni ajnas, 
ke oni povus multfoje trovivor-
tordon pli klaran, pli evidentigan, 

cil tin de la tradukinlo, J.cn ek-
semplo; 

» ai cslas karaklero de la nas-
kiiaj, kiol mi. <•>« la liboVn re -
lando Kii/.iijn. no fari rcstadon 
Cn in ajn lukii, se j]»i nc cstas 
dcvigita c pungaloro, kib estas 
tre malmola rcs ido, 

6ar kin naski is, kicl mi, on 
la libora rc lando Huzujo, lioa 
kai akloro cstas: rcstadi en ncniu 
loko, BC nur no dcvigitc cn pun 
galcro, — ccrle trc malmoln rcs 
l . l . l . l 

Samc ftcnas ko j mull Eoji 11 
konfuzos la niia ii/n de ncncccso 
komplikilaj voi Ikunmotoj, lo ol la 
kunfando dc ndjeklivo l>.i| sub 
Btontivo, ckzcmplc: plcnkonfidn 
lcco, la viccsprimi, Iranoktova 
gadi, vanpromcso, frupen 
gravpcraono, usllokoi Eidolamiko, 
viglobscrvado, samtrovi ij scnfin 
aiua, pruvenskribi i, trofdistingi, 
lcd cni, ordaran i, prornomboro 
so, prcmbezoncco, kunamiko, <<li-
servcudi, respondanianlOj rospon-
dcpagi, malallcranga, malgajesti, 
pruvesli, personamaso Ege Lcdaj 
cslas l.i lute nokutimaj rnitl kun-
mctajoj: malnobolo, maldigi, mal-
ombarasi, malkaresi, mataa> i, mal 
i i III.i, malcrare, molplez , mal-
diafani i, mallogi o kclkaj 
oni vcrc dovas ccrbumi, i oni 
rckonas la sencon deziritan Mal 
placaj estas: beh idi i bolaspckti), 
plejigi troigi), konvinkigo (kon-
vinka), lialtadi (restadi), endita 
(eksigita). Slranga vorto 
cnamita (enami inta), i supozig-
as, kc ckzislas la verbo enami 
ii<_'i ainanta). SlrangC uzaj la 
tradukinto la konjunkcion nelc. 
Bkzemple: 
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»Por kio grava Jn rivero, nek 
malnoveco nek novcco.e 

(Kiom gravas la rivero kaj 
malnoveco kaj noveco.) 

»sen la protekto de edzo, nek 
parencoj, nek proksimuloj . . . 

(prolektala nek de cdzo, nek 
de pnrencoj, nok dc proksimuloj.) 

Erara cstns ofte la loko de ne 
i ne estas metita anta la 

vorton, kitin i rilatas: tio ne 
min kontentigas ( . . . min ne 
ne min! (min nel); vi ne ! ;iii 
komprenis (vi in ne komprenis); 
mi ne estas kulpa, sed mia edzino 
(ne mi estas kulpa. snl . . .) ne 
sole nii rimarkis lion (ne solc 
tion mi rimarkis). 

K iilima bcslo estas la homo« 
havas alian scncon, ol kian la 
tradukinto volis esprimi: «beslo 
de kutimo estas la homo«. a 
»la homo cstas kutimbesto 

Cu onta lciam ol estas prc-
seraro? 

Sc mi resumas miajn impres-
ojn pri la libro, mi devas diri, 
ke mi plezure in legis, sed en 
i tiu plezuro, kiun mi dankasal 

la valoro dc 1' originalo, la tra-
duko ne multe min lielpis. i 
ajnis :il mi icl eksmoda, mal-

fre a. kvaza el la unuaj tempoj 
de nia lingvo. De iiam la esprim-
povo de Esperanto niulle evoluis. 
oni devas uzi iajn akira ojn. la 
naturecon kaj flekseblccon. kiujn 
zorge kaj talenle ellaboris niaj 
grandaj slilisloj. E . en tia tasko 
oni devas mem plu evoluigi, por 
krei la facilan, naluran sleatran . 

Vi ricevos multe pli por via 
mono en la estonto, se vi ne 
forgesas la devizon: Propa-

gandu por AELA 
kaj LITERATURA MONDO. 

stilon, kiu al ni evidente mankas 
ankora . Car, se oni uzas portia 
traduko lingva on ta gan nur por 
sciencaj pritraktadoj, per tio oni 
nnr unu plian fojon pruvas, ke 
traduki ion ankora ne signifas 

in konkcri. Kopar, 

.11 LES HOMAINS: KNOCK, 
a La Triumfo de Medieino. Ko 
medio en tri aktoj. El la franca: 
D-ro Pierre Corret. Dua eldono. 
8o pa oj. Eldonejo: »Espcranlisla 
Vo o . Jaslo, Polujo, rg32.Prezo 
7.5o Er. Cr. • 10%, bro urila. 

En sia poezio iunanimista«; 
Romains prikantas kolektivajn 
sentojn per stilo sincere simpla. 
per lingvo konscie klara. La fonto 
de lia lirikista inspiro trovi as 
en la socio kaj same la socio 
donas la fonon al liaj dramoj.en 
kiuj lia lirismo pari as kun 
stranga, pika humuro. En Knock 
per vere Moliera-a vervo kaj 
sprito li invcrsas la temon dela 
»Imagita malsanulo : la kurac-
islon, kiu imagigas malsanojn al 
sanuloj. 

l.i temo estas tiom brile el-
laborita, ke indas sekvi kun pli 
preciza observo ian evoluon. La 
iinna aklo sceni as en a tomobilo 
kaj pvidas nin en mezon de 1' 
okaza oj. D-ro Knock a etis de 
sia kolego, d-ro Parpalaid la kli-
enlaron de provinca urbeto (la 
Eranca kutimo kuracisto, kiu es-
igas sian praklikadon en iu urbo. 
vendas al sia postenlo sian klienl-
aron). la a eton li faris blinde, 
scn anta a priesploro de sia est-
onta agadkampo. Nun en laa to-
mobila p de Parpalaid li vcturas 
al la urbelo kaj e.l la dumvojaj 
inlerparoladoj iom post iomklar-
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i as anla Knock, ke lia kolego 
t rompis l in : li a etis neekzistantan 
Jdientaron, cn la urbeto kaj en la 
tu la regiono vivas prcska tute 
.sanaj homoj kaj la kelkaj apop-
lcksiuloj kaj kor-malsanuloj mort -
.as »sen ia hclpo de la kuracislocc; 
Jtaj sc tamen trovi us paganta 
paciento. tiu pagas nur la tagon 
<le Sankla Mihaelo, la solan ens-
pe/.-tagon de la kuracisto en i 
t iu provinco. Nu, sed se tcmas 
pr i t rompo, Knock ne restas 
iu ldan lo al sia kolcgo: li devigis 
sin je kvaronjaraj partopagoj , 
scd li a elis la neekzislantan kli-
•entaron pcr neekzislanta mono: 
la monon ]i volas akiri pcr kur-
acistaj honorarioj . . . Bela komi-
.ka situacio: posl la unua kvaron-
j a r o klari os, kiu supertrompis 
la alian? En la dua aklo ni vidas 
la stratcgiajn movojn, kiujn 
-Knock faras por konkcri la iuh-
•on kaj ni konati as pri lia gvid-
ideo: sanuloj ne ekzistas, n u r 
nekonsciaj malsanuloj , kaj la tas-
k o de la kuracisto eslas igi kons-
•ciaj i t iujn sensuspektulojn, por 
ke per la hclpo de la medicino 
ili kontra balalu la kasi antan 
analsanon, La tria akto: plena 
t r i umfo dc Knock. Post la paso 
<Ie 1' unua kvaronjaro d-ro Par-
palaid, kiu venas por enkasigi la 
unuan parlopagon, jam trovas 
sanatorion plcnan dc malsanuloj , 
kaj la komiko dc la situacio kul-
minas, kiam li, tcoria kontra ulo 
dc Knock, i as lia sanaloria paci-
ento. 

Sed Knock cstas pli ol nura si-
tuacio-komedio. kaj ia efhcroo 
estas pli ol nura arlalano a 
senkonscienca monavidulo; i est-
as pli ol precize reflcktanta speg-

ulo, en kiu oni rckonas la kred-
eman, influi einan nmashomon 
kaj en kiu nude videhli as kelkaj 
risortoj de hoinaj inlcrcsoj: Ro-
mains sondas pli profundc, en 
Knock li verkis satiron pri la 
fakhomo, en kiu iam pli kaj pli 
superrcgas la fakulo kaj pcrdi as 
la horno . . . Parpalaid: >»Nur mcd-
icinon vi konsidcras . . . Scd kio 
pri la cctero? Cu vi nc t imas, kc 
pro eneraligo dc via rnclodo icl 
malforli us aliaj parloj dc l a s o -
cia vivo, inter kiuj tamen kelk-
aj cstas intcrcsaj??« Knock: »Min 
tio i tutc nc konccrnas. Mi n u r 
mcdicinas.« u craras la niin-
tempa lcganto, sc en mondo , en 
kiu fakaj konfercncoj disponas 
pri la sorto dc 1' homaro , li scnlas 
en d-ro Knock tragikc Bujjpontr 
itan simbnlon di' cpoka malsano? 

Koncerne la t radukon iinue ni 
devas gratuli la emiiienlan t rad-
ukiston pro la usta clckto de 1' 
t radukota o: t re grava prohlcmo 
dc nia tradnka l i leraturo. kiim 
oni nc iain Eeli o solvas . . . La 
lingvo de la Esp-a Knock estas 
nepre korckta, cble iom podante 
korckta. Tiu i pcilanleco neniel 

malhclpas la uon dc la leganto, 
sed ni konfesu sincere, kc i an-
ka nemulte helpas in . . . P r e -
cipe enas liu i slila malavanta o 
en la dialogoj de la imua akto', 
cn la dua kaj tr ia akloj la dial-
ogoj jam pliviglas. Mi nc kura us 
diri. kc la tradukinto solvis l.i 
problemon dc la Esp.-a komedia 
lingvo. Tamcn la bonccon de 
la traduko pruvas, kc krom ia 
supre menciita r ipro clo la 
krilikislo havas prcska nenian 
r imarkon. Eble mi ne devas pr i -
silcnti. ke la maniero , skribi la 
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nombrojn kiel apartajn vortojn 
(dek unu) iom strange aspektas. 
iP le rezio: ver ajne eslas uzata 
anstata jp le r i to*. »Nul« mi 
trovas senapostrofe uzata anstata 
snulo , kaal? Cu la esprimon 
- kunrigardantc ion. kion mi nun 
scias pri li« la t radukinto vere 
Irovas eletranta? Cu cn la frazo 

knock palpas kaj sur fingro 
frapelas ian dorsom sur ne e-tas 
erara anslata per? »Miriga homo 
\i estast, cu ne estus pli usle 
uzi -mir inda»? 

Sed tiuj i skrupuletoj tute ne 
malhelpis mian ne iutagan plez-
uron, per kiu tiu i libro pri-
donacis min . Ludoviko Totschc 

FACILA LEGOLIBRO. Redak-
tis: K.. R. C. Sturmer. 6/j pa oL 
Eldonejo: Tlie Esperanto Publi-
shing Co. LTD. London. i 3a . 
Prezo i.— il. 

Tiu i ekzerc-libro alportas 
novan tipon de legolibro: i don-
as tekslojn. en kiuj la nova esp-
isto iom konati as kun nia liter-
aluro. En simpla. klara lingvo 
estas rakontita la enhavo de na 
nriuinalaj romanoj . A toro j : 
Baehv. Bulthuis, Encliolm. For-
s:e. Jung , Luvken. ^ allit-nne. 
Rakontintoj : s-ino N. Holmes, 
s-roj J . F. 0 ' Conor. A. Bode-
reau. F. B. Ehvell, B. M. Ne-
vrell, Alec Venture. P . P . II. 
Onglev. A. R. Chesljn, \\. M. 
Morris Owen. Poste sekvas Ierta 
propagandarlikolo. La magia 
tapi o. \erkita de Fred. E. Wad-
ham. 

Cefa valoro de la libreto estas 
la konc«a raporto de W. B. 
Johnson pri La litrraturo dr Es-
peranto. Klaraj pensoj kaj klaraj 

frazoj. lingvo \igle vivanta kaj 
pura de anglismoj faras t iun i 
artikolon vere uinda legajo. Es-
tas kompreneble, ke pro la mal-
longo ne cstis evitebla manko de 
gravaj nomoj (Schulhof >. k rome 
mi ne povas prisilenti, ke la sa-
gaca a toro evidente fiasketis en. 
la priju o de niaj modernaj l i r -
ikistoj. Estas inia firma konvinko, 
ke Johnson i os serioza valoro d e 
I' esp-a kritiko. 

La libro estas denova atesto 
pri la nekontestebla kapahlo de-
diaj britaj samideanoj ka m i 
devas mencu la nomon d e S t u r -
mer. kiu per la redaktado pruvis , 
ke li scias grupigi tiujn ci talent-
ajn samideanojn por k o m u n a l a -
boro. Ludoviko Tolsche. 

C. W A L T E R : GAJA LERJNO-
LIBRO. (Eldonejo: C. Walter , 
Berlin, Hohenzollernstr. II. 118 
p . Prezo: Mk. g. i .75 — 100/0.) 

La ekstera o estas pla a, la t i -
tolo estas alloga. Kun granda f ido 
ni eklegas la l ibron, kies bildoj 
estas same pladaj kaj konvenaj 
al la l ibrotitolo. La unuajn du 
pa ojn ni preterlasas, ar t ieestas 
gramatikaj klarigoj, kiujn la kom-
encanto ne certe komprenos, sed 
vere la unua leciono komenci as 
tie. kie ni vidas tablon, se on. 
ipon, akvon ktp. Gis la kvina 

bildo ni povas kri i : >IIura. nask-
i is la internacia esperanto-Ierno-
lihro. rektmetoda, mo<lerna. bela, 
alloga, bonhumora. ilustrita ! 
Sed . . . mi devas mencii, k e n u n -
tempe mi instruas en Svedlando 
kaj la sveda lingvo eslas unu el 
la lingvoj, kielaakuzativa formo 
ne eslas enerala, sekve la akuza-
livo ne estas komprcni^ebla per 

file:///erkita
file:///igle
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Ia frazo: ssinjoro man aspanon«. 
Sed la 5-a bildo jarn faligas la 
lernanlon en la akuzativ-maron, 
kaj li ne scipovas na i, e boat-
eton Ji ne ricevis de la a toro. 
La akuzativo estas komprenigebla, 
sed i ne estas memkomprcnebla 
fakto por la svedoj kaj kelke da 
aliaj nacioj. Kaj m i nun devas 
iomele malla tigi la hura-krion, 
ne naski is la internacia, vere in-
ternacia Iegolibro, sed sendube 
aperis bona, lerte farita libro, 
k iun oni povas uzi kun vortaro, 
a alia helplibro. Sed fari tule 
rektmelodan libron estas ja mal-
facile kaj miaj r imarkoj estas 
prefere principaj, ol rilatigitaj al 
la l ibro-individuo, kiu reprezentas 
la avanta ojn kaj la malfavorojn 
de sia metodo-speco. Oni ne povas 
dir i , ke : smi instruas la la rekta 
metodo, kaj ne ekzistas alia met-
odoc, ar t iam okazas, ke ekz. 
tiaj vor toj . kiel jarn, ankora 
kaj mul ta j aliaj , kiuj estas pli 
gTavaj, ol ekz. rarcano . i u t e n e 
estas en — cetere bone<?a — ler-
nol ibro. Ni ne l i su nin rieide al 
sola metodo. Sed tiu i libro estos 
bonega bazo por la plua agado de 
la a toro, kies kvalitoj certe estas 
unuarangaj kaj esperigaj. Se m i 
n u n iom pli longe pritraktas la 
l ibron, ol kut ime, tio signifas. ke 
malgra mia j r imarkoj kaj r ip-
ro o j . m i taksas in altvalora kaj 
in te r certaj kadroj oni povas uzi 
i n bonege. eneralan r imarkon 

m i havas n u r u n u ; la varieco 
povas esti ne-laciga n u r is certa 
grado. se oni troigas la variecon, 
i perdas sian esencon. En la 

l ibro la detaloj iomete disfalas. 
t roabundas kaj la komence vekita 
intereso iomefe refalas. a r dis-

speci as a mankas, la sepikaj-
oj.« La l ibro reprezenlas laslir-
ikonc en Ia inslruado. Kaj an-
kora kelkajn vortojn pri la det-
aloj. Mi ne atas la demandon, 
kiun la lernanto trovas komence 
de la l ibro: »Kio eslas i l i?* — 

ar en i escepto sin ka as, kion 
oni povas rimarki kaj pro tio 
pridubi la regulecon de l a l i n -
gvo. (Vere m i ne tute komprenas, 
kial oni ne povus uzi la vorton: 

kioj ?) — La infinitivo, l a k o n -
di a formo aperas surprize, kiel 
fakto. sed la inslruisto ja ne 
rajtas kredi, ke por la lernanto 
estas gramatikaj fakloj. Mi havus 
ankora kelke da r imarkoj , sed 
ili devenas el miaj principaj 
vorloj kaj fine mi ne volas ple-
nigi inian recenzon per malla doj 
pri libro, kiu entule estas alent-
inda, fantaziplena, detala kaj 
la dinda verko de sperla fakulo. 
Li certe kapablos verki vere inter-
nacian lernolibron, se l ipr ia tentos 
la plej gravajn naciajn gramatik-
a ojn. Szildgvi. 

REVUO DE REVUOJ 

Jam plena duonjaro pasis de 
tiam, ke n i lastfoje trarigardis 
nian gazetaron. Eventoplenaduon-
jaro: kaj el la vidpunkto de nia 

enerala movado. ka el tiu de 
la liferatura vivo. En amba fer-
mentas ideoj, kunpu i as diversaj 
opinioj. Ne estas do mirinde, ke 
tiu i maltrankvilo senteble t ra-
vibras la recenz-kolonojn de la 
gazeloj, estas do facile klarigeble, 
ke nia nuna raporlo temos defe 
pri Ia problemoj , kiuj vebas en 
la atmosfero de 1' Esp-a krit iko 
kai . . . pri la krilikistoj mem. 
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Sed anta ol tu i tiujn i delik-
atajn kaj tompest-promesajn de-
mandojn, ni rapide tracsploru la 
gazotojn: eble ni gajnos kelkajn 
serenajn momentojn dum lalego 
de la litcratura o j , per kiuj cetere 
('•i;im pli avare donacas nin la 
Esp-a gazetaro . . . 

Unuc ni salulu la novc aper-
intan Sudan Stelon kaj ni gra-
tulu ia n redaktoron kaj eldon 
anton pro la pla a aspekto, pro 
la klara prcso, pro la manko dc 
prcscraroj. pro la l>ona slilo. K-las 
verc, ke ioni tromultas pritrak-
lado de personaj konflikloj, sed 
cl tiu ci infan-malsano i ra-
pide sani os; estas vere, ke signifa 
parlo de la gazeln estas okupila 
per artikoloj, sciigoj, kiuj estas 
nur lokintercsaj, sekve negravas 
por alilanda lcganto, sed tio ae 
oviteblas ec landa propaganda 
gazelo. Pligrandigo de I' ainplekso 
certe lielpus efektivigon de la 
programo: la konigon de la jugo-
slava literaturo, Kio pleje impre-
sas la Leganlon, estas la Ere a, 
juna alniosrcro, kiim la gazelo 
disradias per sia vigleco kaj kons-
cin observcino. .\i trovas du po-
cmclojn »el ]a japana poemarto . 
nek a tor-nomo, nek tradukinto 
estas signita, kial? Sur kovril-
pa o dc la kvina numero mi 
Irovis ioni niislcran alvokon de 
ia : Monda K uricro . cn i la 

troentuziasma entrepreno asertas, 
ke nia literaturo no posedas revu-
ojn. lihrojn kiujn ni fiere povus 
monlrial la >ignoranta publiko*! 
lvaraj sinjoroj, bonvolu iom 

Se vi estas kontenta, ne for-
gesu varbi por A E L A kaj 
LITERATURA MONDO. Varb-
materialon ni sendas volonte. 

bremsi vin! u vi ne povas rek-
lami sen falsigo de faktoj? — 
S-ro Slefari i volas enkonduki 
la radikon smr anstata durf. 
ilurf, i estas kunmetita el ia 
slava smeti kaj angla may. Li 
ripro as al 'darf malbel-sonecon, 
li pravas, scil ni trovas tiun i 
abortilan vortradikon sufi e mal-
bela kaj tule neneeesa, oni ja 
povas cviti la uzon de darf per 
la belpo de rajt kaj lic, \ lcu 
limla Erazo <•! la programo de la 
gazeto: . . . . ni deziras montn, 
kc Ksperanlo cslas ne nur komer-
ca afero, sed anka kulturfak-
toro, kin al siaj adeptoj devas 

doni alincnan ian rckompcncoii 
por la oferita peno.« — Okaze 
<\c la naski o dc Suda Slelo esp-
linirva i.ra/.clo skriliis: »En la Bal-
kanoj konstanlc aperas kaj mal-
aperas Esperanto-gazetoj.« Nu, 
Suda Stelo meritas, ke i longe 
ne malaperu. 

Germana Esperantisto: Pr i la 
dua cldono de Kataluna Antolo-
L'io Karl Minor vcrkis :> i linian 
rccin/.on. cn kin li trc lcrle ino-
tivas l;i efektivan eviton de kriti-
ka priesploro: li citas el la re-
cenzo aperinta okaze dc la unua 
cldono jcnojii: . . Sc oni \olu-
skribi pri i tiu verko detalan re-
cenzon, oni povus plenigi per i 
tutan numeron de G. E. tiom 
interesa kaj leginda estas ia en-
havo. Eble okaze dc la tria cl-
dono s-ro Minor havos pli multc 
da spaco, nii ja trovis superflu-
a ojn anka en tiu 6i numero! 

Eslas vcre admirinda la nelac-
igebla laborodeniaj japanaj sa-
niidcanoj per kiu ili klopodas m-
strui Esperanton al siaj samland-
anoj. Iliaj gazetoj celas efe 
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lion. Mi almena menciu iliajn 
lilolojn: Ld Revuo Orienia, Es-
peranto Kibo a (la bindila [Q3i-a 
jaro ostas dika volumo), Verda 
Mimdo, ABC de Esperanio. 

La Praktiko: Oi eslus ideala 
ekzorca gazelo por novaj esp-istoj, 
se i ne pckus konsekvence kon-
tra la gramatiko. Ekzcmple en 
la septembra numcro sur lo po o 
kvina mi dufojo trovis la espri-
inon: »Cu estas vcra, kc . . . Mi 
no povas kredi, ko la gazoto uzas 
ci tiujn esprimojn pro pcdagogia 
motivo, I. e. kc i evitu klarigojn 
pri iom ne lute elemenlaj for-
moj. Inslrui ion malbone por 
pJi posla koroklo: li<i c-lus la 
plej absurda pedagogia principo, 
ja iu scias, ko la unufoji.1 ollor-
nitaj foiinoj firmo Eiksi as. Kaj 
la gvidanloj do la Cseh-Insliluto 
estas nedubeble trc bonaj pcda-
gogoj . . . l\oiii|in'iicblc anka 
lion mi no povas supozi, ke la 
rcduklanloj do la gu/.clo nc konas 
la gramatikon, E prcseraroj nc 
estas liuj i osprimoj, ar ili 
cslas plurfojc u/.ataj. I\i<> doklar-
igas la sintenon de I.n Praktiko? 
Mi ne povas venki la sii-poklon. 
kc la redaktantoj ne opinias 
gravaj tiujn 6i grnmatikajn spc 
cialajojn do Espcranto (kiol an-
ka pri unu, kiu denove estas 
uzata kiol ncdifinita arlikolo 
kaj ili ntencas enkonduki pli 
simplan, Csehan dialekton do la 
lingvo, el kiu la suprc menciitaj 
spccialajoj mankus. Sed lia dia-
leklo trovos nepran konlra staron 
do la parlo do ciu lingvofidela 
bsp-isto, ja uslc liuj i spccial-
ujoj donas al Espcranto apartan 
armonl 

L' Esperanto publikas cnda r-

igoj koinodion do Goldoni, titol-
itan: Kurioza okazajo, en la Ira-
duko do Mevo. 

Mi atenligas pri tro inloligonla 
arlikolo aporinla cn la a gusto 
septembra numero de Infonnoj 
dc Esper nto- \soeio </<• Eslonio. 
<';i lomas pri tiilkontinentaj ling-
voj, pri internacia kaj komuna 
lingvo, I.a artikolo ostas signitn 
pi-r liloroj lis. Sc IIII lia\ ns lokon, 
mi citUS in lulol 

Esjiero Knlolika: I.a bonn pa 
perdj rioa ilustrado, Earas In gaz 
elon pli pla a. Prezcnto do pli-
altnivola katolika litoralnro no 
malulilus, 

* 
Permesu, ko nun mi rakontu 

bistorieton, Mi havaa Iro karon 
konatulinon, armari riialjunan 
anglinon, kun la kutirhaj ar ont-
aj baroj kaj fn-sc ru aj vangoj, 
kiu vivterias BUI por instruado <l<' 
anglo lingvo, Okazc do renkont-
i oj nii knliniis antagj do si 
kolkajn klarigojn pri teksloj do 
anglaj poemoj por mi tro kom 
plikaj (kiel nekuracobla vcrsleg 
anio mi legas pocmojn anka en 
lingvoj, kiiijn ini no I rfiis). N , 
jVis oorla limo iras bono l oforO, 
scd se iii venas al iom |>li mal-
faoila poezia metaforo <!<• mo-
derna | lo, al iom |<Ii opdrta 
individiia iingva o, kiu jam BU-
pcras ian iritelektan modion, fli 
konfuzi as, Ai Benpacioric os kaj 
subito Ai 1'inas l,i aioron (kaj ftian 
plu.-iii klari^ndon por tiu fojo) 
per la neapolacioblo ekloro: It 
is a poem. (Cil estas boem jo.) 

En The British EspetantisU 
ini legis jerian recenzon: »B.omaj 
Ele ioj, 
. . . So<l nialKraii (;ui pro) multoj 

file:///soeio
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ncologismoj la libro ple parte 
ajnas liel nckomprenebla, kicl 

cnbave senvaIora.<: I l is a poem! 
— En la sama numero mi legis 
recenzon pri Eterna Bukcdo. Mi 
ne volas idiskuti nun pri la teoria 
sintcno dc la recenzinto, mi nur 
mencias, kc el bazardc nekorek-
tita prcseraro li konkludas tcori-
a ojn, mi citas la vcrslinion, ar 
la mia opinio la preserareeo 
estas t ro cvidenla: sRestos multa 
plezur, vivlonge je al vi, Catul-
Ius, » — je slaras anstata ja, la 
recenzinlo opiniis. ke Kalocsav 
n/is in memstare, kiel ncprepo-
zicion. Ce la fino de la artikolo 
la rccenzinlo parolas pri la elekto 
dc la pocmoj kaj la danle par-
ton de la elektitaj versoj, pri la 
alia parlo li diras jcnon: »Somc 
are 1oo trivial to be vvorlh inclu-
sion: otbcrs are so obscure or 
involvcd as 1o bc difficult of 
comprehension. if not meaning-
less. c ('Kelka estas t ro trivialdj 
(?) por mnrili tradukon, aliaj 
eslas ticl obskuraj a komplikaj 
kiel malfacilc kompreneblaj, se 
nc senscnraj.") Konccrne la mer-
ilon de i tiu ju o iu konanto 
de la libro nur ridetos. scd rigar-
danlc el tiu vidpunklo. kc la 
rcccnzo aperis en grava gazcto, 
mi demandas s-ron la reccnzin-
ton. bonvnlu nomi por ni , esp-
islaj verslcgantoj. Ia ripro itajn 
: Irivialajn, obskurajn, nckompre-
neblajnt poemo n. ar liajn ni 
nc trovis en Elerna Btikedo. Kaj 
alian demandon mi bava? al la 
eslimatnj rcdaklanloj de la gaz-
elo: cu en Brillando ne Irovi as 
poezicma esp-isla junn lo , kiu 
kapablus recenzi pocmlibrojn.au 
iu ajn. kiu almena ne fanfa-

ronas pri t io, ke li ne komprenas 
poezion? . . . u pri grava verko 
recenzi nacilingve nc cstas mal-

entila o al la Esp-a publiko? 
En Flandra Esperantisto mi le-

gis impresan poemon dc Pol dv. 
Mont. Tilolo: La Kondoro. Tra-
dukinto: Jan van Scboor. 

En Bclga Esperantislo s-ro L. 
Cogcn tradukis belan soneton de 
Musset (Ttislcssc) sen r imoj ! Sa-
pienti sal! 

En A stria Esperantisto mi 
trovis stile kaj enbave t rc mal-
fortan artikolelon pri Goethe en 
Espcrantujo. Verkinlo: Alcxander 
Taussig. 

Pola Esperantislo: Malpli da 
literatura oj ol kutime. Vigla 
kongresa raporto vcrkila de s-ro 
Krvsta. 

En Esperanto (UEA) mi legis 
Sclnvatiz-poemon pri sprita karak-
terizo de diversaj stomak-slatoj. 

En Heroldo de Esperanto mi 
trovis recenzon pri la Parnasa 
Gvidlibro. Mi bavas similan dem-
andon. kian mi faris al The Br i -
tish Esperantisl : u n u r tiom da 
kompren-kapablo troveblas en 
Koln por la Esp-a poezio? La 
ripro on pri »krom« mi ne kom-
prenas. ia esenca signifo estas 
aparligo. De la tuto i apartigas 
ion, sed t iu i apartigo povas 
okazi kaj en pozifiva, kaj en ne-
gativa dirckto. Se de »nenio« i 
aparliijas s ionr , t iam i jesas, se 
de » io<r i apartigas ion, tiam 

i neas. 
Oomoto Internacia. Apud po-

lcmikoj pri okazinta oj en inio 
leseblas misferaj raportoj p r i : 
Oomoto-mirakloj kaj efe t re lcr-
taj alvokoj por mona snbteno 
(ka itaj c en kondolencon)'. Kon-

http://pocmlibrojn.au
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slanla inlerrilali o kun spiriloj 
videble ne malulilas al financa 
talento. 

La Progreso: Inleligenla pro-
igand-guzclo, kiu donas lokon 
ika al lilcraluraj arlikoloj. En 

la septembra-oklobra numero mi 
rovis d u Icgindajn noveletojn: 

,Janko Jesensky: Lizo, el la slo-
vaka tradukila de P. Rosa, Jar-
mila Ha kova: Jen la Homo!. el 
la eba tradukila de F r . Kruiak. 
Anka la sincervo aj kongresaj 
impresoj de A. Taranlikovii in-
teresas la leganlon. La lingvo de 

gazelo cslas pla&t. 
E n Oomolo s-ro Jo/efo Major. 

skse ropano. nomas Ja e ropan 
poezion »malsane erolika«. Nu, 
pr i la rajlo kaj morala valoro 
d e erolika poezio mi ne volas 
n u n diskuti , kvankam objektiva 
leganto ja devus rekoni. ke la 
d u Goethe-poemoj (la arlikolo 
de s-ro Major tcmis pri la Romaj 
Elegioj kaj La Taglibro, aper-
intaj en la t raduko de Kalorsav) 
ne havas malmoralan tendt-ncon: 
m i simple ne kredas. kc la erol-
iko estus specialajo dc 1' okcid-
«nta poezio. Mi alentigas n u r p r i 
<3endsi Monogafari do 1' japana 
poet ino Murasaki Shikibu, pri tiu 
ei efverko de japana poczio.kiun 

la l ib ro lemanta pri japana 
l i teraturo — pro erolikaj partoj 

•japana pedagogoi nc donas 
sn la manon do la lernanla iu-
lularo. — u la gvidanlaro de 1 
^omoto-movado vere kredas, ke 
>er atakema tono ilia gazelo 
aovas simpaliigi a japanan af-
sron al la c ropa publiko? 

En oktobro apcris la unua nu-
»ero de Frateco. La dupa a folio 

nomas »monala ga/r lo por 

fraleca vivo«. Rcligia cnhavo 
propagandanla la idcojn dc 
»Blanka Frataro*. La st i lo: infa-
ne naiva. Sed n i trovis kelkajn 
perlojn inter la tradukitaj sa -
ajoj dc Lao Tzej ni vidu d u : 
idviani vi naski is, vi ploris, kaj 
irka vi iuj ojis. Vivu tiel, 

ke kiani vi mortos, iuj irka 
\i ploru kaj vi frojuls >Ciu vero 
eldirila per vortoj estas for lo , 
kies ago estas scnlima.« 

Laborista Esperantisto: i pub-
likas cn nederlanda lingvo poe-
likan artikolserion por komenc-
antaj legantoj de Esp-a poezio. 

Esperanlobladcl raportas pr i l a 
norvega esp-isla vivo. En i t ro-
veblas anka kelkaj anta d i l -
uviaj humora oj . 

En Intcrnacia Pedagogia Re-
vuo mi trovis legindan arlikolon 
verkitan de D-ro K u r t Riedel pri 
la gravaj vcrkoj de W sler. Sed 
pri la problemo de Esp-a fraze-
ologio mi ne povas konsenli kun 
la artikolinto. 

La Lumo Orienta eslas kvaron-
jara organo dc Japana Budliaua 
Ligo Espcrantisla. Religiaj tekst-
oj . Gi aperigas en da rigoj bud-
bisman tcrminaron. 

Hispana Esperanto Gazelo pub-
likis baladon de Angel Ganivel. 
lilolilan: La vundita asislo. La 
poemo eslas t re a rma kaj ia 
traduko dc Vinccnt Inglada t re 
bona. Tamen ini ne opinias trc 
sukccsa la solvon dc la dua slro-
fo. Eblc la eminenla t radnkinto 
surpri/.os nin per pli bona variaii-
to? 

Svcnska Arbetar Esperantisten: 
Bonslilaj recenzoj, mu l l a j fotoj . 

Intcrnacia Medicina Rcvuo. 
Bonnivela faktrazeto. 
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La socialisto: klara preso, 
moderne flua Jingvo. 

La Jnterligilo de V P. T. T. 
Faka gazeto por po tisto . 

Svenska Esperan to Tidn in gen: 
Ri a decerabra numero. El la li-
tcraturaj konlribuintoj mi noniu 
T. Czitrom, St. Engholm, F. Szi-

La Suda Kruco aperas en nova, 
pli granda formato. Pla a as-
pekto, varia enhavo. S-ano Hobo 
en recenzo citas frazon el la 
recenzita libro kaj subinspiras 
sencon, kiun Ja frazo tute ne 
havis . . . Cu simpla eraro a in-
tcnca mistifiko? 

Post kvaronjaro ni da rigos la 
revuon. Ludoviko Totsche. 

N I A P O T O 

La dua numero de la Biblio-

f rafla Gazeto estos elsendata 
une kun la dua libro de AELA 

kaj maja numero de Literatura 
Mondo. 

Al multaj gratulinloj. Ni tre 
dankas viajn favorojn, montrit-
ajn al ni. Viaj esprimoj nin in-
stigas al plua sen esa laborado 
por la pliricigo de nia literaturo. 

S-ro C. H. en Marjland. Vi 
dcrnandis la membronombron la 
landoj. Nu plej multaj estasen 
Nederlando, poste sekvas la vice 
Japanujo, Britujo, Francujo, 
Svedlando, Italujo, Germanujo, 
Estonujo, Hungarujo kaj poste 
aliaj malgrandaj landoj. 

S-ro Th. Hansen, Norresund-
by. Bonvolu atenti, ke la libroj, 
anoncitaj inter la elekteblaj lib-
roj aparte kaj la Historio de LT. 
ne estas niaj propraj eldonajoj, 
do kompreneble ni ne povas res-
•pondeci pri ilia aspekto. Pri aliaj 

libroj anka la aspekte vi estos 
ccrtc kontenla. 

Elektintoj de verkoj de Varan-
kin kaj Pu kin bonvolu alenti, ke 
el la unua ni Iiavas nur bro ur-
ilajn kaj cl la dua nur btndita n 
ckzcmplerojn. Por Ja unuaj, kinj. 
inendis binditan, ni LU) bonskri-
bos la prezon dc bindo, dume al 
la duaj ni donacas binditan lib-
ron, por ke ni plene kontentigu 
iujn niajn menibrojn. 

La membroj, ne elcktiniaj an-
kora la trian libron, bonvolu 
nepre fari tion en la proksiinaj, 
scniajnoj, por ke ni povu tiun 
liveri! 

S-rino Maanus, Orleans. La 
libroj la plano aperos en iu. 
dua inonato para. Tamen ni ne 
povas garantii ion okaze de inal-
iruo, pro tio ni petas vin, bon-
volu afable atendi pacience, sc 
ni eventuale malfruus iom ankaii 
e la proksimaj libroj. IIi certe 

aperos, tion povas garantii al vi 
la nomo de Literatura Mondo. 

S-ro S. J. Lwow. Ni almctas 
al la nuna nro de la Bibliografia 
Gazcto novan ekzempleron de 
AELA-prospeklo, por ke vi povu 
facile varbi. En i vi trovos an-
ka la manieron, kiel plej fa-
cile pagi al AELA. Bonvolu bone 
atenti la an i intajn kotizojn 
post i-a de februarol 

S-ano Hamaker, Utrecht. Via 
demando pri la farto de nia or-
ganizajo donas al ni la okazon 
por diri, ke ni superis niajn es-
perojn per 3oo/o! Tio estu instigo» 
por plua fervora agado. ^ ^ ^ 

FelelS» kiidd; Z3]dy IstrAn 
Kiuttette • Pettrid6ki Nromda Vicon 
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