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Esperanto kaj

Literaturo
Esperanto ne estas u.nu.aloke kreita
por esti literatura lingvo. Helplingvo,
havas aliajn, pli gravajn funkciojn ol
esti rimedo por esprimi ĉiujn delikatajn
nuancojn de la homaj sentoj. Antau. ĉio,
.Esperanto kiel internacia helplingvo, estu facile lernebla, praktika kaj logika.
Sed kvankam estas vere, ke Esperanto
unualoke estas lingvo de la intelekto, la
plimulto tamen konfesas, ke ĝi estas
lingvo sufiĉe riĉa kaj elvokiva por esprimi en ĝi siajn sentojn.
En Ia unuaj jardekoj post la naskigo
de Esperanto pluraj ],on.tratc•a.loj profelis
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riĉigis la lingvon kaj la postinilitaj literaturistoj trovis vojon jam preparitan
kaj pro tio. pli kaj pli povis atenti la
eblojn, entenatajn en la strukturo de la
lingvo mem kaj en ff•ia fleksebleco. La
stilo fariĝis pli libera, pli internacia, pli
individueca kkaj la lingvo pli taŭga por
esprimi ĉiam su.btilajn nuancojn.
Legante bonstilajn verkojn oni baldaŭ
konstatos, ke ekzistas granda diferenco
inter la stilo de niaj klasikuloj kaj tiu,
kiun uzas la nunterupaj verkistoj. En la
daŭro de sta ekzisto Esperanto evoluis,
sed tamen tiu evoluo okazis senskue kaj
la ekesto de speciala literatura lingvo ne
tro multe nra.itrankviligu nin. Ankaŭ en
Za naciaj lingvoj la lingvaĵo uzata en la
c in.taga konversacio ja multe diferencas
de Za literatura lingvo.
^a.r• Esperanto ' is -min praktike buŝe

LIDGELDEN :
* Leden : 75 fr.
* Steunleden: min. 150 fr.
Inwonende leden : 25 fr.
(* met bondsorgaan)

(represo malpermesata)

f ian baldaŭan morton, dirante « lingvo
sen literaturo ne estas vivipova », sed
feliĉe ankaŭ Zamenhof kaj la aliaj pion.iroj el la komenca peri.odo tion komprenis. Guste ĉar Esperanto estis lingvo
praktike bu.ŝe ankoraŭ 'malmulte uzata,
ili elektis la literaturon kiel ĉefan aga.dkampon. Zamenhof tradukis diversajn
famajn verkojn el la mondliteraturo kaj
certe ne estas pura hazardo, ke li elektis ĉefe teatrajojn, en kiuj Za viva kaj
vigla dialogo ludas gravan rolon. Per *
siaj majstraj tradukoj Zamenhof pruvis al siaj kontraŭuloj, ke tia lingvo povas esprimi ĉiajn delikatajn nuancojn
de Za homaj pensoj. Eble Za traduka3oj,
en kiuj la tradu.k:a.nto precize devas reprodu.kti Za ideojn de la originala3oj, pli
multe k:ontri.buis al la•evoluo de la lingvo ol verkoj originalaj en kiuj la aŭtolibere povas eviti eventualajn m.alfacila jo jn. Se en Esperanto ekzistus nur
originalaj verkoj, la literatura lingvo
neniam estus akirinta Za diversnacian
ear?non, pri kiu ĝi nun povas f i.eri.
La disvolviĝo de la literaturo estas
intime ligita kun la historio de nia movado. La poenl.aroj de niaj pioniroj, kiuj
kantis pri pli bona homaro, atestas pri
tio, ke la unuaj verkistoj ĉefe estis idealistoj. Poste aperis priskriboj pri la
samtempa socia vivo. Multaj originala3oj
el la jaroj 1905-1912 atestas pri tio. Por
imponi ne-esperantistojn oni prefere tra
dukis inajstroverkojn el Za mondliteraturo kaj nur post Za unua m.ontlm.ilito
oni komencis traduki ankaŭ verkojn de
malgrandaj nacioj, kies kulturoj ĝis tiam
estis malmulte konataj kaj Esperanto
inontriĝis taŭga helpilo por konigi al ni
Za literaturajn trezorojn de, malgrandaj
landoj, ĝis tiam neatingeblujn por ni.
La unuaj elstaraj. verkistoj multe pli-

nialmuite estas uzata, la literaturo estas
por ni la ĉefa fonto, el kiu ni povas ĉerpi
por perfektigi nin pri la lingvo kaj por
akiri internacian stilon. Oni do prave
povus supozi, ke ĉiuj esperantistoj diligente okupas sin pri studado de verkoj
bonstilaj, por spertiĝi pri la lingvo, sed
la statistikoj montras, ke Esperanto-verkoj estas malmulte aĉetataj kaj ke la
libroj en la bibliotekoj estas ofte kovritaj per aranea ĵo j, ĉar ili neniam estas
legataj. Vere, tio estas bedaŭrinda fakto, ĉar kvankam aperis en Esperanto
multaj verkoj, kiuj ne meritas nian atenton, aliflanke aperis trezoroj, laŭ literatura vidpunkto samrangaj al naciaj beletri.sti.ka jo j.
Komprenante la gravecon de nia literaturo, la konata verkisto Julio Baghy
en 1927 proponis, ke por honori la memoron de d-ro Zamenhof, la 15-a de decembro estu ĉiujare « tago de la Esperanta literaturo », okaze de kiu ĉiu « vera » esperantisto konsideru morala devo,
aĉeti minimume unu verkon.
Ni. esperu.. ke ĉiuj esperantistoj plenu971.08 sian moralan devon kaj ke ni aĉetos
verkon bonstiIan, ne nur okaze de Za
Zamenho f a tago, sed pli ofte, kaj ke ili
ee metos la aĉet.itan verkon nelegita en
Za. ŝrankon, sed atente legos kaj pristudos fjin. Plenumante vian moralan devon
vi kompreneble mendos Za deziratajn
verkojn ĉe Za libro servoj de,F1.L.E. kaj
L.E.E.N. kaj se vi ne scias, kion dona.ci
okaze.de Za ĉi-monataj festotagoj al viaj
parencoj kaj amikoj, Za gvidantoj de la
Zi.bróservoj volonte donos al vi. konsilon.
Bonvolu pripensi, ke en la anoncoj de Za
libro-servoj en ĉi tiu gazeto estas menciataj ĉiufoje nur kelkaj libroj, sed ke
ni povas Ziveri ankaŭ multajn verkojn,
ne menciita.jn.
-

België : 60 fr.
Ceteraj landoj : 75 bfr.
Proefn. : 5 fr. (1 r.k.)

34Aa Universala Kongreso
Bournemouth
Dum 8 tagoj flirtis ĉi-somere la Esperanto-flago sur la urbdoma turo en
Bournemouth okaze de la 34-a Universala Esperanto kongreso. Entute proks.
1600 gesamideanoj el 30 landoj vojaĝis
al la bela angla banurbo por partopreni
nian ĉiujaran manifestacion. Kongresado en luksa banloko havas avantaĝojn
kaj malavantagojn ; avantagojn precipe
duin sunbrilaj tagoj, kaj tiaj la kongrestagoj (escepte de la dimanĉo) ja estis,
kaj malavantaĝojn sur financa tereno,
ĉar la restado en luksa banurbo ja estas sufiĉe multekosta, por multaj esperantistoj eĉ tro multekosta. Grava malavantaĝo estis krome, ke en Bournemouth oni ne clisponis pri salono, sufiĉe
granda por arang-i tie la interkonatiĝan
vesperon kaj la kongresan balon. Pro tio
oni la 6 •an de aŭgusto interkonatiĝis en
tri diversaj salonoj kaj sekve ne povis
saluti multajn malnovajn amikojn kaj
gekonatojn, kiujn oni esperis renkonti.
Kompense la kongresanaro estis regalata per trinkajoj kaj kukoj ĉiuspecaj.
Krome la verdsteluloj rajtis senpage veturi en la urbaj trolibusoj.
La solena malfermo okazis dimanĉmatene la 7 an de aŭgusto en la Paviliono. Parolis La. s-ro J. W. Chambers, prezidanto de la L.K.K., s- ro J. H. Turner,
la urbestro de Bournemouth, kiu ĉeestis
ankaŭ la kongresan balon kaj la ferman kunsidon, kaj s-ro E. Malmgren,
prezidanto de U.E.A. S-ro Malmgren
a faris la. demnnclon ft:i l a ko ,vrt'snrl
en Malmd sekvis konkretaj agoj. Konstatante, ke malgraŭ la malordo ekonomia kaj la disigo de la mondo en du
blokoj la aktivuloj ĉie penadas kaj nia
laboro senŝancele iras sian vojon, li opinias, ke la respondo al tiu demando pova esti jesa. Oni elektis s-ron W. Gething
(prezidanton de B.E.A.) kongresprezidanto. Post la malferma parolado de
s-ro Malmgren sekvis salutpar'oloj de
la reprezentantoj de registaroj kaj landaj asocioj. Samtage okazis tri cliservoj, nome de katolikoj, protestantoj kaj
spiritualistoj. Multaj kongresanoj ĉeestis la protestantan diservon, en kiu predikis pastro W. J. Downes.
Okazis 3 laborkunsidoj, kiujn multaj
kongresanoj ĉeestis. Granda parto de la
unua laborkunsido estis dediĉata al voĉlegado de salutleteroj kaj telegramoj. El
la raporto de la estraro de U.E.A. pri
la laboro en 1948, evidentiĝis, ke en diversaj landoj la movado atingis rimarkindajn oficialajn sukcesojn, kontraŭe
en kelkaj aliaj landoj Esperanto estas
nedezirata. U.E.A. konsistas el 21 landaj asocioj kaj ĝia membronombro atingis la ciferon 17707. Por la petskribo
estis kolektataj 16350212 subskriboj el
75 landoj. S-ro Durrant raportis pri
la rilatoj kun UNESCO. Pro « la rolo
de la junularo en la Esperanto-movado »
devis paroli 5 junaj gesamideanoj, kiuj
partoprenis la oratoran konkurson, en
la dua Iaborkunsido. Sekvis diskutado
pri la suprenomita temo. En la tria
laborkunsido oni pritraktis la delegitan
sistemon de U.E.A., pri kiu i.a. parolis
s-roj Malmgren, Goldsmith, Stuttard,
Oliver kaj Ginz. Sekvis raportoj de la
fakaj asocioj, kiuj aranĝis specialajn
kunvenojn en la kadro de la kongreso.
Unu el la plej gravaj kaj plej ŝatataj
aranĝoj de la kongreso estis la Somera Universitato, kiun prezidis d-ro
W. E. Collinson. La varia programo mendis prelegojn de K. Soderberg pri demokra.ta edukado, de E. D. Durrant pri
UNESCO, de prof. G. Waringhien pri
la detektivromano, de S. Sekelj pri montgrimpado en Sud-Ameriko, de d -ro I.
Lapenna pri la internacia kortŭmo kaj
ĝia rolo en la interŝtataj rilatoj, de E.
L. Johnson pri internaciaj edzi •oj kaj
privata juro, de d-ro W. E. Collinson pri
la gramatika strukturo de la angla Iingvo kompare kun tiu de Esperanto, de
R. Sakowicz pri Fr. Chopin (kun muzikaj ilustraĵoj de s-ino N. Karpf), de
R. Rossetti pri artistoj de la itala renesanco, de d-ro P. Neergaard pri ŝimfungoj en la hejmo kaj de d-ro D. R.
Duncan pri kolorfotografado, Ankaŭ la
pasintan jaron en Malm• la somera universitato bonege sukcesis kaj estis bona
-

.

La 15.12. 1959 naskighis L. L. ZAMENHOF. — Honoron al li ! Liaj dischiploj indu lin !
(Chi tiu foto reprezentas lin, antaŭ la zoologia ghardeno en Antwerpen, okaze de Ia internacia kongreso de 1911. Ni dankas nian mechlenan membron, DIRK VAN PETEGHEM, kiu
afable pruntedonis la foton.)

ABONNEMENTEN :

ideo eldoni la prelegojn en libroformo
po r konigi tiamaniere la enhavon de tiaj
memstaraj variaj prelegoj al pli vasta
Esperanto-publiko. (La interesa libreto
« Somera Universitato Malmd 1948 »,
pri kiu aperis recenzo sur paĝo 3-a de
la antaŭa numero de ĉi tiu gazeto, estas
havebla ĉe la libroservoj de F1.L.E. kaj
L.E.E.N.).
La estraro kaj komitato de U.E.A. laŭkutime serioze kaj streĉe laboris kaj
aranĝis diversajn kunvenojn el kiuj la
unuan ĉeestis du reprezentantoj de la
ministerio pri edukado 'kiel observantoj.
En tiuj kunsidoj oni pritraktis internajn aferojn de U.E.A., i.a. la administradon, servojn, jarlibron kaj gazeton « Esperanto », krome diversajn financajn problemojn kaj la eksteran propagandan laboron.
Okazis diversaj fakaj kunsidoj i.a. de
blinduloj, I.I.K., Internacia Scienca Asocio Esperantista, Katolikoj, Kooperativa
Esperanto-Ligo, Esperanta Unio de Liberalaj Religianoj, Literaturamantoj, Pacifistoj, Socialdemokratoj, Tutrnonda
Esperantista .Tur•nalista Asocio kaj Universala Ligo.
Merkredmatene oni prezentis kelkajn
filmojn, i.a. filmon pri Parizo, la urbo
de la venontjara kongreso, anglalingvan
propagandan filmon « In other words »
de Brita Esperantista Asocio kaj filmon
pri la 33 -a kongreso en Maimd. Saĝe oni
rezervis unu tagon nome ĵaŭdon la 11-an
cl: a.ŭĝu t . por la cl:sl:ar:.oj. Tiil ai anĝ0

rezultigis kontentigan interesiĝon pri
prelegoj kaj fakkunvenoj, kiujn en antaŭaj kongresoj, kiam preskaŭ ĉiutage
okazis ekskursoj, ofte ĉeestis nur malmultaj personoj. La plimulto el la kongresanoj partoprenis la krozadon al insulo Wight sur la belega ŝipo « Emperor of India », sed krome okazis ekskursoj al Salisbury, Poole, la Nova Arbaro kaj Southampton.
Lundvespere okazis varietea prezentado, kiu estis dufoje ripetata en aliaj
vesperoj, ĉar la salono ne estis sufiĉe
granda por ĉiuj kongresanoj. Kunlaboris i.a. sveda solkantistino s-ino Norling, dancgrupo, kiu prezentis dancojn
klasikajn, modernajn kaj akrobatajn,
kelkaj aktoroj, kiuj prezentis skeĉojn
kaj iluziistino Rayanne, kiu krome faris kelkajn telepatiajn eksperimentojn.
Vendredvespere okazis koncerto de la
urba orkestro de Bournemouth en « Winter. Gardens » sub direktado de R.
Schwarz. Solisto estis nia samideano
F. Merrick, kiu ludis la piankonĉerton
de E. Grieg. La kongresan balon, kiun
partoprenis pluraj samideanoj en naciaj kostumoj, ni jam menciis. Bedaŭrinde ĝi devis okazi en du diversaj salonoj.
Rapide la kongressemajno pasis kaj
tro baldaŭ venis la tago de la adiaŭo.
Sabaton la 13-an de aŭgusto okazis la
ferma kunsido en kiu cl-ro P. Kempeneers raportis pri la kunvenoj de U.E.A.
Estis akceptata rezolucio, en kiu oni esprimis la deziron, ke la diversaj Esperantaj asocioj estonte laboru kiel eble
plej unuece. Parolis ankoraŭ s-r•o Gething kaj la urbestro de Bournemouth,
kiu voĉlegis esperantlingvan adiaŭan
paroladeton kaj poste s-ro Malmgren
fermis la kongreson. La brita radio
(B.B.C.) elsendis plurajn kongresaranĝojn kaj i.a. okaziĝis televizian eisendon kun s-ino W. Zamenhof.
Pasis senrevene la 34-a kongreso kaj
restas nur agrablaj rememoroj. Certe
tiuj, kiuj ĉeestis, denove renkontiĝos la
venontan jaron en Parizo, sed krome
multaj el niaj legantoj, kiuj ne povis
permesi al si la lukson vojaĝi al Bournemouth, vizitos la kongreson en la
franca ĉefurbo, ĉar la partopreno en la
Pariza kongreso estos malpli multekosta. Sed ankaŭ el aliaj landoj multaj
esperantistoj venontjare vojaĝos al la
franca ĉefurbo, do frua aliĝo estas konsilinda. Jam aperis en nia gazeto la
unuaj informoj de la L.K.K. kaj la aliĝiloj estas dissenditaj. La kongreso en
Bournemouth apartenas al la pasinteco;
ni direktu la rigardon antaŭen ! Parizo vokas ; la francaj samideanoj deziras bonvenigi nin okaze de la 35-a, do...
ek al Parizo !
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OBSERVOJ LA STUDANTO
EDZIGO.
Eĉ la direktoro de
nia Instituto fine ne
povis eviti sian sorton kaj devis oferi sian f raŭlecon sur la
altaro de l'eta dio kun
la pafarko kaj sago. Nu, kial li havu
pli bonan sorton ol ĉiu ceterulo kiu jam
delonge suferas sub• la jugo de tirana

Uitwerking van de eerste opgave in
het vorige nummer :
1. Kiam (en kiu tago) vi vizitos lin ?
2. Kiujn oni atendis ? 3. Kion li vendis ?
4.Kiel li fartas ? 5. Kiom estas kvar kaj
kvin ? 6. Kien li iris ? 7. Kial li ploris ?
8. Kiun romanon vi finlegis hieraŭ 9.
Kio li deziras fariĝi ? 10. Kiom da teo li
trinkis ? 11. Kie kuŝis la libroj ? 12.
Kiun li salutis ? 13. Kia vi trovas tiun
libron ? 14. Kies libro estas tiu 15.
Al kiu apartenas tiu ĉapelo ? 16. Kian
libron vi legis hieraŭ ? 17. Kiel (kiom)
peza estis la ŝtono ? 18. Kionia horo estis ? 19. Kun kiu li korespondis 20.
Per kio li skribis ? 21. Kian ringon 11
perdis ? 22. Kiuj alvenis hieraŭvespere ?
?

?

edzino ?
Li elektis sian vendistinon. Kaj mi
konjektas, ke ek de nun nia Instituto
ne plu havas direktoron kaj vendistinon,
sed direktori.non kaj vendiston...
Mi ĉeestis, kiam li akceptis de la estraro edzi. an donacon kaj dankante promesis : « fari pli bone Za sekvontan fojon ».
Malkaŝante tiun riskan aludon mi eble
kulpos pri 1a unua sceno inter la novbakitaj geedzoj...
Sed kial mi indulgu nian direktoron ?
Ankaŭ mi estas edzo !
PIK.
DE TALENVERWARRING
IN DE POSTUNIE.
« L'Union Postale » heet het maandblad van de Universele Postunie. Het
blad was viertalig en ieder artikel verscheen steeds gelijktijdig in het Frans,
Engels, Duits en Spaans.
Ingevolge een beslissing van het te
Parijs gehouden congres van de Postunie,
zou voortaan het blad in het Frans, Engels, Spaans, Russisch, Arabisch en Chinees verschijnen. Nu blijkt dat wegens
moeilijkheden van technische en geldelijke aard geen gevolg kan worden gegeven aan deze beslissing van het congres.
Ook over de Postunie spitsen de taalmoeilijkheden zich toe en het is te hopen dat het aanstaande congres van de
Postunie, dat in 1952 te Brussel moet
gehouden worden, aandacht zal gaan
schenken aan Esperanto, de uiteindeijk
enig efficiente oplossing.
EEN NIEUW WOORDENBOEK.
Bij de uitgeverij Kroonder te Bussum
is de uitgave van een uitgebreid woordenboek Esperanto-Nederlands en Ne
derlands-Esperanto in voorbereiding, dat
wordt samengesteld door : G. J. Degenkamp, F. Faulhaber, lMr A. J. Kalma.
W. F. Kruit en Dr W. Manders.
De namen van de samenstellers, die
zich als vertalers en auteurs grote bekendheid in de Esperanto -wereld hebben verworven, waarborgen een werk,
dat de gebruikers vol vertrouwen ter
hand zullen kunnen nemen en dat ze zelden tevergeefs zullen raadplegen.
Ten aanzien van de juiste verschijningsdatum en een gereduceerde prijs
bij intekening vóór een bepaalde datum
zullen in ons blad nog nader mededelingen volgen.
-

16.350.212 !
Precies zoveel personen ondertekenden
tot einde September 1.1. het verzoekschrift aan de U.N.O., opdat Esperanto
zou worden erkend en toegepast als officiële taal voor de internationale relaties. Op 31.12.49 wordt de kampanje voor
het verzoekschrift stopgezet. Voorzien
wordt dat pas einde Maart 1950 al de
verzamelde verzoekschriften te Londen
zullen zijn binnengekomen en definitief
tot het berekenen van het aantal personen zal kunnen worden overgegaan dat
zich voor Esperanto heeft uitgesproken.
ESPERANTOLAND.
Het bevindt zich eigenlijk nergens
en toch overal waar esperantisten samenzijn. Een Esperantokrant heeft uitgerekend dat verleden zomer op een
bepaald ogenblik in Europa 10.000 esperantisten bijeen waren : 1500 uit 15
landen te Parijs, 1600 uit 30 landen te
Bournemouth, 1100 uit 10 landen te Gdttingen, 760 te Liberec, zóveel te Graz,
zóveel te Bratislava, zóveel te Helsingor,
enz., enz.
NERGENS EN OVERAL.
Vrijwel iedereen heeft ze reeds gehoord :
- Wat is Esperanto ?
- Een wereldtaal.
- En waar wordt die gesproken ?
- Nergens !
Ingevolge het voorgaande zou evengoed « overal » op de laatste vraag kunnen volgen. Maar dan was het gedaan
met die vrij onschuldige boutade.
ESPERANTO TE BERLIJN.
Het bestuur van Berlin-Neukóln dat
Esperanto als keuze-vak op het leerplan
bracht, heeft nu een officiëel Esperanto
Informatie-Bureau geopend. Doel is de
leerlingen en de leerkrachten voor te
lichten aangaande alles wat Esperanto
betreft. Adres : Esperanto-Inform-Centro, Rathaus, Berlin Neuk6lnn.

?

Uitwerking van de tweede opgave
La prezidanto sciigis al mi, ke pro
malsano de sia edzino li ne vizitos la
kunvenon. 2. Li povus akiri pli altan
poenton por tiu fako. 3. Cu vi ne kunportu (kunportos) vian surtuton ? 4. MI
ĝuste estis elironta kiam mi memoris.
ke mia frato venos. 5. Eble li pravas
(povus esti, ke li pravas). 6. Ou vi bonvolus fermi la pordon ? 7. Se mi estus
sciinta tion mi certe estus veninta. 8.
Cu li estus farinta tion ? 9. Li asertas.
ke mi diris, ke li nur eliru, ĉar certe ne
pl uvos.
:

B.N.R.O. Gent.

maar plotseling glimlachte hij.
16. Hij sprak : « Tiwe Majesteit heeft
zich zeker vergist, dit kan immers niet
waar zijn. »
17. Frederik antwoordde streng, dat
hij moest doen, dat zijn koning hem had
bevolen.
18. Toen las de dokter met luidde
stem : « Leiner is een ezel. Frederik de
Tweede. »
0 aŭ ECO
Formante substantivojn el adjektivoj
oni kelkfoje hezitas inter o kaj eco, ĉar
en la nederlanda lingvo kvalitoj rigardataj en si mem kiel abstraktajoj kaj
kvalitoj apartenantaj al iu persono aŭ
objekto ofte ne estas diferencigataj. Vortoj kiaj « gezondheid, nut, warmte »
povas signi ne nur kvalitojn rigardatajn kiel abstraktaĵojn sed ankaŭ kvalitojn karakterizantajn alian ideon.
Kvankam inter abstraktajo kaj kvalito ne ekzistas granda diferenco, la
lingvouzo tamen distingas inter kvalito rigardata kiel abstraktajo kaj kvalito
apartenanta al iu persono aŭ objekto.
Post adjektivaj radikoj la finajo o signas, ke la respektiva kvalito ne karakterizas alian ideon. sed estas rigardata
memstare kiel abstraktajo. Kontraŭe la
sufikso eco signas, ke la respektiva

Onze afdeling Gent deelt mede dat
ter gelegenheid van de verjaardag
der geboorte van Dr. L. Zamenhof,
B.N.R.O. Gent een toneelschets zal
opvoeren « Het rijzen van de Groene Ster » van P. Varens. De uitzending vindt plaats op Woensdag 24
December e.k. van 17,30 u. tot 18 u.
Alle Esperantisten zullen ongetwijfeld dan op het bepaalde uur afstemmen op radio Gent ; misschien
kunnen sommige afdelingen groepsgewijze de uitzending beluisteren.
Wij z•jjn er van overtuigd dat onze
leden, het bestuur van 3.N.R.O.
Gent
St. Margrietsplein, zullen
gelukwensen voor dit initiatief en
voor dit mooi gebaar van welwilIendheid ten opzichte van onze Esperantistische propaganda.
B.N.R.O. Gent - 17,30 u. 14 -12 -1949
-
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Por la prospero de nia kara Enlanda
Movado multaj Liga.noj oferas trankvilon, plezuron, monon. Kaj prave ĉiun
laŭdon meritas.
Tamen, al ankoraŭ plia fortostreĉado
ni volonte instigus, ĉar, ne nur Za Enlanda. sed ankaŭ la Inter•nocia. Morado
bezonas vian apogon : ĉu Esperanto ne
estas esence internacia ?
15 DECEMBER
Ju pli forta kaj influa la Internacia
DAG VAN HET ESPERANTO-BOEK !
.11orado, des pli valora kaj efika fari.rfas
tria Esperanto, des pli baldaŭ Esperanto
December ! De feestdagen zijn in aantocht en vooral 15 De
atingos sian celon : kiel ĉies helplingvo
cember, de dag van het Esperanto-boek !
efike kaj universele superpontigi 1a ZinPieker niet langer over een geschikt cadeau ; geef een boek !
gvobaro jn.
Maar U kent de literaire smaak van uw kennissen niet en weet niet
Helpu do ĉiuj laŭpove : aligu individue al U.E.A.,
welke boeken ze reeds bezitten ? Geen nood, geef een boekenbon
aŭ kiel M.J. (membro kun la havinda
U betaalt een door U bepaald bedrag aan uw boekendienst, die
jarlibro) por 35 b.fr. ;
U hiervoor een boekenbon toezendt. Bij bestellingen aan cie boeaŭ kiel M.A. (abonanto de la internacia
kendienst wordt de bon als wettig betaalmiddel geaccepteerd tot
revue « Esperanto », kun la jarlibro)
liet daarop vermelde bedrag.
por 90 b. f r. ;
agi kiel M.S. (subtenanto, kun « EspeUWE BOEKENDIENSTEN :
ranto » kaj jarlibro) por 180 b. f r. Kaj'
In Nederland :
pagu jam nun vian kotizon al Pĉk.
:
.(giro
Boekendienst LEEN, Z-O-Singel 5, Bergen op Zoom
4161.35 de Fr. Couwenberg, Blanken76915)
berge.
In Vlaanderen :
Se en 1949 vi jam estis individuaj
membroj, por eviti interro•rnpon en la
Vlaams Esperanto-Instituut, P. v. Humbeekstr. 3. Brussel -W.
regula liverado de Za gazeto kaj ŝpari
(giro : 326851)
al ni s 9 zu l cb r b^ -i.t hSa;,•. 1.:pz
g plej tial au gtrf e on c:otizon al la
su.premenciita pĉk. Kaj vin dankos
kvalito karakterizas iun personon aŭ
Uitwerking van de laatste opgave in
objekton. Laŭ signifo -eco estas parenLa i1EA-vicĉefdelegi.to por Belg•ujo.
het vorige nummer :
ca al -esto ; la vorto « utileco » ekz. esKiam la persoj sieĝis la urbon Sparta,
tas klarigebla kiel « util-esto » (het nutLeonidas ordonis distribui la vivrimetig zijn). Se oni ne povas decidi inter o
dojn ekzakte laŭ la reguloj. Por ke takaj eco oni prefere uzu la mallongan formen ĉiu ricevu kion li ur•ĝe bezonis por
korespondigi ; kontraŭe interparoli, inmon, ĉar kelkfoje oni laŭ la principe de
vivi, la porcioj estis tiel mezurataj, ke la
sufiĉo ellasas la sufikson « eco » post
tertrakti, interkorespondi, interkonsenti,
plej fortaj ricevis la plej multon, ĉar
adjektivaj radikoj, sed neniam oni uzas
k.t.p. estas tute korektaj. (Kompreneili devis konservi sian forten por la lable « inter » ne ĉiam esprimas recipro
ĝin kiam temas ne pri la kvalito de perboro kaj la milito. Por pruvi sian forton
kecon ; en interrompi kaj internziksi ĝt
sono aŭ objekto, sed pri abstrakta konĉiu viro, sed ankaŭ ĉiu virino, devis
cepto.
havas alian signifon).
montri sian forton pri diskoĵetado kaj
Kelkfoje oni povas indiki la reciprokeAnstatailigu en ĉi-suba ekzerco la
levado de marmoraj blokoj, antaŭ ol
con per la esprimo « inter si », (= unu
streketojn per o aŭ eco :
ricevi la pergamenan strion, sur kiu
kun la alia), ekz. ili kverelis inter si, ili
1. Mi ne kredas, ke li diris la ver-n.
staris la kvanto de iliaj vivrimedoj. Dum
vivis inter si harmonie ; ili konsiliĝis in2.
Pro
sia
malsanli
ne
povis
ĉeesti
la
la konkera marŝo de Mahometo al Mekter• si.
kunvenon. 3. En la malproksim -- mi
ka akvo nur tre malfacile estis akirebla
En kelkaj okazoj oni povas esprimi l a
vidis dometon. 4. La verda standardo
kaj transportebla. Tial oni faris sur la
reciprokecon per la adverho «reciproke »,
sig nas la bon--n kaj bel- n. 5. La malfrunto de ĉiu viro verdan farbmakuekz. reciproke batalantaj nacioj. Plej
varm--- de la aero tremigis iin. 6. Lia
lon, de kiu kvarono estis forviŝata, kiam
ofte tamen oni aldonas la refleksivan
bon-ne
havis
limojn.
7.
Mi
dubas
pri
11 ricevis sian porcion da akvo. La fluipronomon, ekz. ili komprenis sin recila
verde
lia
rakonto.
8.
Li
estis
en
daĵon, per kiu la farbo estis forigata,
proke, ili reciproke turnis al si la dorson,.
la proksim-. 9. San- estas enviinda
posedis nur la akvogardistoj, elektitaj
ĵuris al si reciproke.
posedaĵo. 10. - Lia malsan- subite pliel la rdndoj de la plej fidindaj kaj nekoEn maloftaj okazoj, kiam la kunteksgraviĝis. 11. Tiu kondiĉo certe donos
rupteblaj personoj, pri kiuj oni supozis,
to sufiĉe klare esprimas la reciprokecon
util-- n al vi. 12. Mi ĝojis pro la prokke ili efektive ĉiufoje forviŝos kvaronon.
kaj ne allasas dubon, sufiĉas la refleksim- de la celo. 13. Mi faris tion, cesiva pronomo, ekz. justeco kaj paco sin
lante vian bo-n. 14. La util- de EspeHier volgt ter vertaling de opgave van
kisis.
ranto estas netaksebla. 15. La purhet op- 5 Nov. te Utrecht gehouden A-exde la ĉambro atestis pri ŝia diligent .
Vertaal :
amen :
16. La kompatindulo estis preskaŭ tute
Ge weet, dat ik het denkbeeld van de
1. Frederik de Tweede leefde in de
kaptita de malvarm-.
« Delegatie » steeds geheel en al heb
achttiende eeuw.
goedgekeurd, en van harte wens ik het
2. Er bestaan vele verhalen over hem,
RECIPROKECO
volledig succes toe. Tot mijn spijt moet
die de meeste mensen graag lezen en
Kontraŭe al la nederlanda lingvo, kiu
ik evenwel mezelf afzijdig houden, daar
erg mooi vinden.
esprimas la reciprokecon per « elkaar
men anders zou zeggen, dat ik de « Dele3. Deze verhalen zijn echter niet al(elkander) », Esperanto ne havas spegatie » alleen prijs omdat ik hoop, dat
tijd waar.
cialan pronomon por esprimi la reciprodoor haar Esperanto zal overwinnen ! In
4. Op een avond bad Frederik een aankecon.
het openbaar hierover spreken mag ik
taI vrienden uitgenodigd.
Plej ofte oni indikas la reciprokecon
niet, maar persoonlijk beveel ik te allen
5. Toen de koning zelf de eetzaal was
per la esprimo « unu (la) alia(n) », akortijde en aan iedereen de « Delegatie »
binnengekomen, gingen allen zitten.
digante « unu » kun la subjekto kaj « la
aan, zoveel in mijn vermogen ligt. In
6. Een van de gasten was een dokter,
alia(n) » kun la komplemento, ekz.
de eerste tekst van mijn « Declaratie van
wiens naam Leiner was.
helpis unu la alian ; komprenante unu
Boulogne » is gezegd, dat « de esperan7. De dokter zat recht tegenover de
Za alian la popoloj faros unu grandan
tisten slechts voorlopig voor Esperanto
koning en deze sprak van tijd tot tijd
rondon familian ; oni ne vidis unu alian.
ijveren tot de tijd, dat een of ander geook tot hem.
ili sidis unu. apud alia (niet : ili sidis
zaghebbend internationaal congres de
8. Hij vroeg hem iets over enige ziekapud unu alia !) ; ili kuris unuj post Za
definitieve keuze van een internationale
ten.
taal zal doen, en dan beloven de espealiaj ; ili amas unu la alian. Kelkfoje
9. Een van die vragen kon de dokter
oni aldonas Ia refleksivan pronomon,
rantisten zich zonder meer achter die
niet beantwoorden, wat de koning vertaal te scharen, die het genoemde conekz. ili amas sin unu la alian, sed tio
baasde.
gres zal kiezen. Maar helaas, de espeestas naciismo ne imitinda.
10. Frederik nam een stuk papier en
rantisten hebben mij genoopt dit punt
Ankaŭ per inter (prefikse uzata) kaj
een potlood.
uit mijn Declaratie te weren.
la sufikso ií)i oni povas esprimi recipro11. Daarmee schreef hij iets op het
kecon, ekz. intervidigi, interrenkontigi,
papier en gaf het toen aan de dokter.
(Gedeelte van de vertaling van het op
interkomprenit}i, interkona•tigi k.t.p. Es12. De inhoud was : « Leiner is een
5 Nov. te Utrecht afgenomen B-exatas tamen preferinde uzi la mallongajn
men. )
ezel » en daaronder stond des konings
formojn kiaj interrenkonti, interkomnaam.
La
sufikson
oni
eĉ
preni,
intervidi.
ig•i
Uitwerkingen van Vlaamse cursisten
13. De koning verzocht Leiner of hij
ne povas uzi kiam la subjekto siavice
voor 20 December aan V.E.S., Studanto,
het papiertje hardop wilde lezen.
ne estas rekta komplemento, sed nerekpostbus 342, Brussel ; voor Nederlandse
14. Deze zette zijn bril op en bekeek
ta komplemento. Oni ekzemple ne povas
cursisten aan A. J. Kalma, Stadionkahet aandachtig.
de 6, Amsterdam-Z.
diri interparoligi, in.tertraktigi kaj inter15. Eerst wist hij niet wat te doen,
-
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(La greka kantisto Ofero perdis sian
amatinon Eŭridikon, morditan de l'serpento de la jaluzulo Aristajoso. Sed li
tiel bele kaj profunde kantis sian doloron, ke li ricevis la permeson revenigi
ŝin el la mortejo al la vivo, kondiĉe ke
li ne postrigardu al ŝi)
Amikoj miaj ! — kaj ni iris. Ŝi
timeme sekvis min kiel infan'.
Tra val' ni iris, nuda ŝtonegar' ;
ĉe nia flank' senmova rivereg'
simila al ekfandiĝinta plumb',
kaj tuta la ĉielo estis plumb',
Mi ne parolis vorton : kun obstin'
antaŭen iris rekt' al mia ĝoj'.
Kaj Si, ŝi sekvis min. En dolĉa bru'
moviĝis ŝia vest', dum ekmoviĝ'
arornis ĝi. Kaj ne parolis mi,
turnata la vizaĝo al la ĝoj',
eĉ unu vorton. Ŝi parolis nur
por eta krio : « Ho, Orfe' ! » Mi tuj
malnlolan ŝtonon ekdivenis sub
piedoj ŝiaj ; aŭ por bela rid' :
« Orf co mia ! », pro soleca flor'
.ŝi havis ĝojon, mi divenis nun ;
aŭ por demando tima : « Ho Orfe' ? »
'kaj sciis mi ke ŝajnas la vojaĝ'
al ŝi tre longa. Per streĉita kol'
mi Ĉiam iris tra malmola land',
kun sanga pland', soifo en la buŝ'.
Mi pensis : « Longa la vojaĝo ! Cu
Ŝi ankaŭ havas sangon sur la pland',
•soifon en la buŝ' ? » Sed iris mi
kaj ne post mi rigardas en konsci',
ke eksopiris ŝi. Mi en la brust'
eksentis baton, ŝian baton, ho
mi ofte aŭdis ĝin el ŝia kor'.
Ekdiris mian nomon ŝi ne plu,
nur ĉiam sekvis min kun dolĉa paŝ',
mallonge foje haltis dum sopir',
daŭrigis ree, sopirante pli
profunde...
Subite ŝia kri' konsternis min.
-« Orfeo ve ! » eksonis ŝia gem',
.« Orfe' ! Orfeo ! » kaj mi haltis tuj.
Mi sentis ŝin paliĝi. Ce la kol'
al ŝi str•eĉiĝis flanke nun tenden'
duobla. Mi silentis kaj sen mov'
en l'estontecon vidis mi sen vort'.
Sed ve ! aŭdiĝis ree ŝia kri'
nun petegante : Vidu, ho Orfe',
ho vidu, jen serpenton, ree al
kalkano mia. Ho, Orfeo, la
serpento de Arist.a joso. » Ve
amikoj miaj, tiam estis mi
turnanta min. ŝiriĝis mia kor'.
pro ŝia voĉ', ŝiriĝis la esper'.
Postrigardante flugis for nebul'
Kie mi. « Ho Eŭridiko, Eŭridik' ! »
petegis ĵure mi al la fantom'
iĝanta for ; sed vane. Kuris mi
post ŝi ; kuregis mi per la potenc'
tic 1' forta vent' en ŝvela la vual'
de mia vest' : sed vane... Eŭridik'
i estis, ja ŝi estis, Ei ridik',
amikoj miaj, ve perdita...
-

-

-

-

Ho vi, sciiĝinta pri ĉi tiu vort',
vi kiu ripozigas ĝin sur fund'
de via koro, kie ĝer•mas sem'
iĝanta flor' de via penso. Ne
ĉi tion vi deŝiras, sed ĝis frukt'
kreskadi lasas, konservante ĝin
kaj ĝian kernon plantas por multig'
en la garden' de via vivo. Vi,
amikoj, kiuj aŭdis tion kaj
interne aŭdas kiel resonad'
martela de la vorto rtia, pri
la rompebleco de la terfeliĉ'
memoru kaj ne rompu por dezir'
momenta la feliêon de la tag'
sinsekva, ĉar ĉe ĉiu revekiĝ'
relikvo ili estas, kiu ja
neniam estas ekfermata ; se
vi scias ke vin sekvas la feliĉ',
ho kovru 1' ekrigardon per la vest'
kaj fermu la orelojn kaj se gi
petegas vin turnigi, se al vi
demandas helpon kaj postulas gi
atenton vian, pensu al feliĉ',
amikoj miaj, kiun perdis mi.
(prem. en XIV-aj Int. Flor. Ludoj)

LA ROZOJ ROSAS VAPORE
La rozoj rosas vapore
pi-pace en vesper' ;
ĉirkatlas violkolore
•vagom bro al acer'.
Vapore lago blankas :
konsolas nokto al kor'.
— Luonigu, — al m.i strangas :
veki,fjas la angor'.

Karel Van de Woestijne
Li naskighis en GENT, la 10-an de marto
1878 kaj forpasis en ZWIJNAARDE la 24-an
de aŭgusto 1929.
Dume li profesoris che la genta Universitato kaj estis membro de la Flandra Akademio ...kaj kun G. GEZELLE, kiun li egalis, li
ostis la plej granda poeto kaj kromo magia
prozisto.
Dirinte tion, oni povus silenti, char tia li
ju apartenas, kvankam li naskighis kaj mortis flandro. al la verkistoj chie honorindaj
kaj montrighas gloro do la nederlanda literaturo kaj genio mondlormata 1
Kaj precize tial ni tiel ghojas ke FLANDRA
ESPERANTISTO savas la okazon plivastigi
lian famon kaj iel meti lin tien, kie trovighas
li z ghusta loko.
Vere, li estas eksterordinara, mult-aspekta
talentulo kiu, male al GEZELLE. — kies verko fontas el Ia popolaj koro kaj animo —
estas renesanca spirito, ege rafinita, influata
de la francaj simbolistoj ; ii farighis flandro,
kiu staris super kaj ekster la popolo, rompis
la „ rasajn " tradiciojn kaj orientighis al eŭropa koncepto.
Sed, kaj prozisto kaj poeto, lia kosmo restas unueca : „ Lia mondo ", A. VERMEYLEN
prave jughis „ ne estas alia ol tiu de liaj
versoj : chiam estas la sama poeto, kiu parolas. La propra regiono de lia revo iras de
la abismoj de le, plej sufoka volupt-amo ghis
la pintoj de la plej abstrakta mistiko. Chiuj
homaj vochoj de pasio kaj dubo kaj eterne
nesatigata deziro sonas tra ili, kun nuanco
de melankolio, en la granda batalo de materio kontraŭ animo, pro nia vanteco en la
senfina mistero. Sed estas tiu diferenco : la
prozo estas pli intelekta ol la versoj ".
Li do montras sin ekstreme varia, eksterordinare sublila, pleje klasika kaj havas specife personan ritmon ; liaj pensoj chiam ege
profundas kaj liajn bildojn karakterizas mildo kaj potenco, chu mezepoko simplaj, chu
renesance abundaj. Sed tamen, VAN DE WOESTIJNE neniam estos tre „ populara " : tion
malhelpas iaj konfuzo kaj tordeco, kvankam malmulta peno rivelas chiujn liajn sekretojn.
Chu substreki ke lia influo estis, post GEZELLE kaj antaŭ la unua mondmilito. decida
same el poezia kiel el ideologia vidpunktoj ?
Liaj verkoj estas aktuale eldonataj en kolekto de 7 volumoj (chiu, de meze 900 p. !) ;
ili enhavas majstroverkojn, el kiuj estu cititaj sur la poezia kampo „ La Patra Domo "
„ Versoj ", ,. La Ora Ombro ", ,.Interludoj ", .. La Kota Viro '", „Suno en la Dorso "
kaj chefs „ La Ebria Koro ", „ Liriko ", „ Substratoj ", „ Dio che 1' Mar' " k.t.p. ; sur
Ia proza : „ Janus kun la duobla Frunto ", „ Devioj ", „ La Kontinua Cheesto ", kunlabore
kun H. TEIRLINCK la letera romano ,. La Argilaj Turoj " — kaj vera juvelo : „ La Kampulo kiu mortas "
La prezentitajn poeziojn tradukis nia amiko H. VERMUYTEN, kiu krome liveris al ni
elementojn por la enkonduko ; la prozajhojn HERERO, escepte de „ Romano ", kiun li
transigis kunlabore kun VERDA.
La tekstoj aperas kun la afabla permeso de la vidvino VAN DE WOESTIJNE, al kiu ni
Dro T. VAN GINDERTAELEN
esprimas nian respektan kaj publikan dankon.

ROMANO
La metio ektedis min, kaj mi tre serioze intencis serĉi alian okupon, kiam
mi ekkonis fraŭlinon Melanie.
Tridekkvinjara, mi laboris jam dudek jarojn en la sama butiko, unue kiel
disportisto, poste kiel vendisto. Kvin jarojn mi svinge bicikliŝ tra la urbo, pezan
korbon de brako. De mia dudeka mi staris, kun mia blanka antaŭtuko, malantaŭ
la vendo-tablo, meze de la bokaloj da glicirizaĵoj kaj la kupraj pesiloj, kontraŭ
la alta muro, kie koloris 1e konfi.taj-potoj kaj la tapioko-paketoj, kaj altigis la
sardelaj ladskatoletoj kiel alternaj Monoj pirami.daj. Ne estis laciga vivo kaj mi
ne taŭgas por troa okupado. Sed mergigi de la oka matene en la varmetan arom.on de. kafo — apenaŭ el la acida aero de la mansardeto — kaj nur vespere, post
la -,.wa -a,-.duonhoreton en vere, freŝa atmnsfero, al kio oni kompreneble preferas
glason la biero en la vivopleno de trinkejo: — farigis kvazaŭ nu• ne
plu kapablus bone pensi kaj estus kaptita en la sekuron de kapdoloreto. Nenio en la vivo krom pesi farunon, mezuri stropon kaj elkrani
vinagron.. Ĉiam la samaj klientoj kun esplorema mieno kaj elrevigi•n.taj
gestoj. Malantaŭ la tintanta kaso, la m.astrino kun sia susura trikajo, kin dancj.gas ruge flagran gemon sur ŝia fleksita dekstra etfingro. La krudeco kaj la mastro mem, kies flavruĝa kapo foje aperas sub la klapluko de la kelo, kie li tagon
post tago enboteligas vinon... Jen, tio daŭris jam dudek jarojn ; dudek jarojn
kun gluaj aŭ malsekaj manoj, plenaj de naŭzeta odoro ; dudek jarojn kun sama
tagmeza rostbifo en la silenta malantaŭa ĉambreto, kie Za klina spegulo servis
nur por marŝoj ; dudek jarojn, kiuj maldensigis mian hararon kaj kiel forgesigis
al mi le parolemon, ĉar spicista helpanto lernas plenumi ĉion per nur dudek
frazetoj, ĉiam. Za samaj. Tial mi anr.biciis ion alian, ion en ekzemple banko, aŭ en
muzeo, ion en kio oni uzas siajn krurojn kaj guas distron. Kaj mi jam informigis,
en Za vespera trinkejo.
Sed tiam Faŭlino Melanie enpaŝis mian vivon.
Verdire jam. delonge mi. povis ekkoni ŝin : jam monatojn, diu•matene, je Za
oka kaj duono ŝi venis preni sian botelon da lakto. Foje tamen, — mi tre bone
memoras : pluvis ekstere, kaj mi nombris paketojn da vanila sukero — ŝi eldiris mian nomon : « sinjoro Louis », per aminda-milda voĉo. Tiam, de el mia apatio,
mi alrigardis ŝin unuafoje. ,Si estis eta kaj malgrasa en nigra robeto. ,Si portis
silkajn gantojn. ,Sia griza ĉapelo surhavis maldensan, pendan plum..on, kaj sub
ĝi ŝia viryago, afabla kaj deca vizageto kun delikata nazeto, jonla lanugo sur Za
supra lipo kaj grandaj infan-okuloj. ,Si petis :
« Botelon da lakto, kiel kutime, sinjoro Louis ».
Mi iom ektimis, ĉar nur nun mi memoris ŝian aperon, kiam ŝi nomis min :
« sinjoro Louis ». Iel mi ofendigis ke ŝi faras tion, kaj volis demandi kiel ŝi eksciis
mian nomon. Sed mi ne faris kaj ankoraŭ nun mi ne scias kiel ŝi m.alkovris gin.
De.,tjam mi ĉiutage vidis ŝin, kaj baldaŭ kun ia plaĉo. Ne daŭris longe antaŭ
ol mi, kiam ŝi kelkminute malfruis, iom.ete malkvietis. ,Si igis kutimo, kiun mi
ekŝatis. Inter ni ne daŭris la nura deni.ando pri botelo da lakto, enpako de la botelo da lakto kaj prezento de la botelo da lakto : nun ni kelkvorte babilis pri la
vetero kaj ĉe tio ŝi iam ridis, mallonge kaj hele. Iu.n tagon mi demandis : « Fraŭlino ? » ,Si. respondis kaj duone fermis la okulojn : « Melanie ». Tiel ankaŭ mi
eksciis ŝian nomon.
Pli mi eksciis pri ŝi : ke ŝi sonas en la mondo, agis dudeknaŭ, kaj estas kudristino. Kaj mi havis la impreson ke tio estus sekreto inter ni ambaŭ. Ce Za frua
horo de .ŝia alveno, kutime ne estis klientoj. Tio katiois intimecon, kiu ne farigis
pli ol tiuj babiloj pri suno kaj vento, sed kia. donis al la vortoj sencon kvazaŭ
sekretan. Iam ni parolis pri le najbaroj. Nun ŝi logis tute proksime ; ŝia jr.go
estis petola kaj mi vole pravigis ŝin. Tiel ni farigis kvazaŭ bon-animaj jugantoj pri Za kvartalo ; ŝi vekis en mi novan interesigon por la vivo.
De kiam mi ne pl u estis disportisto, mi ne plu. pensis ofte pri virinoj. Inter
mia dekkvina kaj dudekkvina jaroj mi a•nindumis kelkajn servistinetojn. Poste
venis poiome la stompigo, el kiu savis min fraŭlino Melanie. ,Si kaŭzis en mi ian
plaĉon, kiun mi post iom. d a tempo perceptis en la kutima fluo de miaj pensoj.
Malmulte hezitinte mi rezignos forlasi nian estron, kio post dudek jaroj estus malfacila al mi. Car karaktere mi ne ŝatas disputon. En mi samtempe maturigis alia
plano, kiu iun vesperon ŝtel-iris en min. Mi havis ŝparrnonon : ok r••il frankojn ;
du mil, kiujn mi heredis de mia patrino ; dek kvin cent, kiujn m i ricevis de onklo ;
kaj la reston mi konservis de mia salajro : neniam. mi ĉiutage elspezis pli ol dekkvin centimojn, por mia glaso da biero, kaj dimanĉe neniam pli 01 unu frankon.
Neniam mi pensis kion fari per tiu mono. Nun mi sciis : adeti spicistbutiketon.
La mastro modeste komencis ; nun li sendube estis riĉa.
Mi kuragis plu pensi. Fraŭlino Melanie estis malriĉa, sed deca. Iam ŝi, per
si mem, nomis min : « sinjoro Louis » : tio vekis en mi kreskantan vantecon. Mi
ridis pri iluzioj, sed ne povis kaŝi al mi inem la ligigon, kiun mi sentis al ŝi. Mi
estis tridekkvin-jaro. ; miaj haroj jam ekfalis ; mi ja scias ke mi stra.betas. Sed
mi estas bonkaraktera kaj ĉiam havis ekzemplan konduton. Ankaŭ ŝi ne plu estis
tiel juna ; ŝi havis neniun kiu zorgis por ŝi. Kaj se mi havus butikon... Tiun matenon faŭlino Melanie venis iom pli frue ol kutime. Kun ia ekscito kaj rideto, kin
tordis ŝian buŝon, ŝi. diris : « Sinjoro Louis, morgaŭ ne konservu lakton por mi.
Kaj same l a ok sekvantajn tagojn. Poste m i revenos preni ilin, kiel kutime. Kaj
tiam mi krome prenos ĉiutage botelon da biero. N u jes, morgaŭ mi edzinigos. »
Modeste ŝi fermis Za okulojn.
(El « Elf duizend en één dag verhalen»)
,
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Diversaĵoj
Esletiko
Reflektoro enviis lampiron. « Ej, kara ! » ĝi flate parolis, « kial do la homoj
admiras kaj ŝatas vin, kiam ili traktas
min kiel vulgaran fajrestingan tubon ? »
Humile la larnpiro respondis :
« Ho ve, mi ne utilas : mi nur brilas! »

La Simio kaj la Florbrasiko
« Ho », admire parolis simio al florbrasiko, kiun li unuafoje rimarkis, « vi
aspektas granda blanka rozo ! »
« Ba », la florbrasiko diris plena de
malsato, « vi ja aspektas homo, vi ».
La Kulo kaj la Leono
La kulo parolis al leono :
« Haha ! mi mordas vin ! »
« Mi ja sentas, » la leono kompateme
diris, « sed morclante vin, mi kredas ke
mi eĉ scius tion. »
Poeteco
Poeto agoniis. Kaj sen entuziasmo li
lamentis :
Mi vidas multon, multon, multon ! »
« Sed neniam vi posedis ion, eĉ ne
mian amon », kvietigis lia edzino, por
konsoli lin.
« Ve, ĝuste tial mi. tiel malfacile distĝas de gi », diris la poeto.
Literaturo
« Neniam mi dubas pri mi mem, sed
kiel esprimi min, » diris la serpento.
Kaj, preskaŭ ne sciante tion, ĝi ŝanĝis sian haŭton.
Aŭtokratio
« Mi volas ke de nun neniu suferu plu
en mia regno ! » parolis la reĝo. Kaj li
ordonis senkapigi ĉiun, kiu malvarmumis. Kaj florumita estis li.
Demokratjo
« Neniu en la ŝtato », dem.os postulis,
« kiu ne laboru ! » kaj li nomis sin mem
ĝenerala labor- inspektoro.
Kaj florumita estis 11.
La Lacerto -kaj la- Vipuro.
« Nu jes, sed mi ja havas krurojn »,
grave parolis la lacerto.
« Nu jes. mi ja havas venenon », malŝate parolis Ia vipuro.
Kaj ili ne bone komprenis unu la alian.
La viro kiu perdis sian singulton
Iun viron turmentis ada singulto. Tial
ĉiuj konis lin. IJnu miris kaj eĉ indignis.
Tiu kompatis kaj esperis plibonigon. Alia
ridis kaj nenion pli profunde deziris ol
ke ĝi daŭru. Kaj estis kiuj kaŝe klopodis mem akiri tian singulton. Tiel ke
neniu restis indiferenta. Nu, nia viro
konsultis laringologon, kiu sendis lin al
neŭrologo, kiu fine akompanis lin al ortofonisto : post iu tempo ilia kunlaboro
rezultigis ke Ia viro komplete resaniĝis
kaj neniam plu singultis.
Kaj feliĉis la viro pro sia liberigo.
Sed tia li restis nelonge. dar neniu,
kiu renkontis kaj aŭdis lin paroli, plu
volis atenti lin.
Fameco jesja kuŝas en bone flegataj mankoj.

Socia problemo
« Sen mi vi ne vidus », diris la binoklo
al la okulo.
« Sen mi vi ne ekzistus », diris la okulo al la binoklo.
La Histriko kaj la Felo-kunikio.
Histriko eltiris ĉiujn siajn pinglegojn
« Tia », ĝi fiere diris, « mi fariĝos unu
el tiuj kunikloj, kiuj portas tiel valoran
felon ».
Kio efektive okazis, sed dume la homo jam mortigis la beston, pro la felo.
(El « De Nieuwe Esopet »)
Viv-asekuro
« Enfermu vian veron en sefon : tio
garantias ĝian valoron kaj certigas ĝian
signifon ».
Nu jes, mi faris tion, kaj, por plia
sekuro, mi ĵetis la ŝlosilon de la sefo
trans la mureton.
Sed, kiam unu tagon, mi volis esplori
mian veron, mi devis peti la ŝlosilon aI
mia najbaro, kiu neniam trovis ĝin.

-

Kurzo

En tiu Arabujo estis viro, li nomiĝis
Ali, kiu posedis juvelojn kaj ŝatis glaciakvon.
Tial li ŝanĝis siajn juvelojn por glaciakvo.
Sed iun momenton li ne plu ŝatis glaciakvon.
Tiam li sciis la valoron de siaj juveloj.
(El « Kennis der grondstof f en »)
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REVI

LA FUTURO

MI ESTAS LA AVELO

Revi... Revi...
Kio estas revi ?...
Revi estas la vivo, la vivo estas revi...
Mi revis ja tiom — mi ankoraŭ revas
tiel ofte..., malgajajn, malgajajn revojn, malgajajn...
La vespera radieto, apenaŭ perceptebla. penetras la apertan fenestro-vitron...
ra. radieto kreskas : larĝa sunostreko,
kiu etendiĝas sur la brikoplanko kaj portas, el la ĝardeno, ĉiujn odorojn de la
aŭtunfloroj, kiel incensfumojn... kaj en
la sunomakulo konturigas, sur la brikoj, la ombro de folio, kiu dancas kaj
tremas, milde, milde — la ombro de
kverkofolio.
...Kaj nun iĝas pli netaj la mallumaj
partoj, en la krepusko ĉio iĝas pli neta,
kaj flagras en la mallurno...
Estas ejeto en la kampula dometo,
kun kalkaj muroj, kun pajlaj seĝoj. Sur
la kverko-ligna kameno stare flagradas
la stanaj pladoj flanke de la horloĝo,
kiu kantoras sian misteran kanton :
Tikke tak, tikke tak, tikke tak...
Kaj ade kreskas la sunostreko kaj penetras la plej malgrandan anguleton...
kaj kiel krepuskgriza bildo kontraŭ la
griza fono, sidas knabeto, jen, ĉe la
tablo... knabeto nigre vestita...
Ĝi aspektas tiel malgaja, tiel malgaja kaj tiel pala...
(iaj grandaj bluaj okuloj staras tiel
melankoliaj en la kavoj, liaj okuloj, tiel
profundaj, tiel esprimaj... ĝi ne estas
speciale bela,... sed tiel impona, ne afabla _ sed loga !
Car mi kredas koni tiun knabeton ;
pli, mia tuta animo, mia tuta estajo
strebas fiksiĝi al 11, per potenco, profunda kaj sentirna, kiel katenita... per
perforto, kiu vibrigas mian tutan korpon, surde, terure mallume, kiel la male
bla klopodo de iu, kiu volas rekonkeri
la propran spiron, la propran spiron, la
propran vivon... dorminte jarojn sub la
tomba fermoplato...
Mi kredas koni tiun knabeton : ĝi ŝajnas parto de mia propra animo.
La vesper-radieto, apenaŭ perceptebla
penetras tra la apertan fenestro-vitron...
La radieto iĝas pli malklara, pli malluma kaj envolvas la tutan ĉambreton, kie
reve sidas la knabeto.
Ni frontis unu la alian, la gracila
knabo kaj mi... ni frontis unu la alian,
kiel de malluma mortodormo retenitaj
en niaj memoraĵoj... Ni frontis unu la
alian, sen voĉo kaj sen penso, interŝanĝante niajn mortajn rigardojn, emociitaj, katenitaj de milda miro, milda ravo.
Kaj tiam niaj okuloj fariĝis ankoraŭ pli
malbrilaj, niaj fantomoj ankoraŭ pli nedifinitaj, nia melankolio ankoraŭ pli
granda... kaj ade subeniĝis la suno...
kaj ankaŭ la lumomakulo sur la plankeroj fariĝis pli malbrila, sed ade dan-

V.E.B. en U.E.A.
Op de vooravond van het nieuwe jaar
is het wellicht niet ongewenst een
'vluchtige blik te weerpen op de ontwikkeling van de verhouding tussen VEB en
de Universele Esperanto-Vereniging
UEA.
Toen kort na de wereldoorlog in neutrale Esperanto-kringen de ni enin,g
groeide, dat het nu uit moest zijn met
de verdeeldheid die de twee internationale groeperingen IEL en UEA scheidde, was het Bestuur van VEE tot de
overtuiging gekomen, dat nu ook het
gunstig ogenblik aangebroken was om
als aangesloten landelijke vereniging een
plaats in de internationale beweging te
gaan innemen. De eerste stappen tijdens
het Congres te Bern, 1947, leidden met
,l°usel van het daaropvolgende jaar tot
-

de officiële erkenning van de VEB tot
Landelijke Associatie, aangesloten bij de
vernieuwde- UEA. Dr. Van Gindertaelen
werd teven Comité-lid van UEA en
kreeg aldus de taak op de organisatorische betrekkingen tussen UEA en haar
nieuwste lid vast te leggen en uit te
bouwen. En dat, wegens uitzonderlijke
binnenlandse toestanden, die taak niet
bijster gemakkelijk was : daar zal geen
mens aan twijfelen.
De wagen ging aan het rollen. Het
kwam er op aan de VER, die als Esperanto-vereniging zich steeds op gewestelijk terrein had bewogen, thans
ook voor het internationale groepsleven
warm te maken, de Bondsleden er toe
te bewegen uit alle kracht ook op internationale schaal de Esperanto-beweging
individueel te steunen. Een twintigtal leden beantwoordden al dadelijk de oproep.
Ondertussen gingen de onderhandelingen over de wederzijdse betrekkingen

Vermeto mola, fia
Mi estas la avelo.
kaj blinda rode loĝas en mia kameret'.
Mi estas satiganta mallumon per sem' mia,
kaj malpleniĝas sen plenda pet'.
—

Min mem mi nun forlasas : kia dolor' domaĝa.
Mi estas manĝorcndo senĉesa, sen vari'
por stulta, netolera, sendanka verm' enkaĝa.
Sed ke min tuŝu fingre infano nur junaĝa,
ĝi aŭdos kavon : kantsonos mi.
HO SEMO
Ho Semo, post jarcentoj venkanta en burĝonoj,
samkiel perloj gloraj ĉe l' krano de l' Di-jar',
krakantaj pro abundo kaj sukŝvelega j donoj,
al kaŝtanarbo, de l' malavar' ;
Vi kak konsumiĝis, putrante en la sorta,
senlum- vivanta tero, sed ĝi kun peza pomp'
reriĉas je burĝonoj, plej june krevoforta :
sentempa ,semo, jen via romp'.

Ho ke, — ĉe l' tagaj festoj timem-etolerata,
puŝata for de l' amo, malema al espen',
mi mortu ; kiel vi el la ĝerm' eternigata,
al ĉiu nova juno, mi int tra beter'.
cis plu la folio.
Kaj la knabeto ekstaris — kaj jen,
plia bildo aperis, virinfantorno en vesto
funebra, ne speciale bela, sed tiel impona, ne afabla sed tiel loga ! Kaj ankaŭ ŝin mi kredas koni, rekoni kiel la
knabeton... Kaj tiam, rigardis ĝi la virinon per siaj mirinde dolĉaj okuloj, tiuj
okuloj vualitaj per larmoj... kaj, iom
oritaj de la ĉiam malluma radieto, ili rigardis tra la fenestro-vitron, rigardis...
kaj poste malaperis...
Malrapide ili iris, ŝvelis plu en la flavruĝa strateto, malgaja, borderita per
malaltaj blankaj dometoj, ombrata de
altaj, altaj kverkoj, kun oranĝaj suno
makuloj... la strateto limigita de la malvigla, viole--nigra egajo preĝeja, kun la
arda koko sur la pinto.
Malrapide ili iris plu, en tiu plora duonlumo, la infera sed malgraŭe dolĉa
krepusko, kie la animoj devas vivi...
Peze flugis la korvoj en la peza aero.
Peze anhelis la venteto tra la peza foliaro kaj la preskaŭ nevidebla, eletenditaj
fantomoj ŝvebis, ade ŝvebis plu... Kaj
jen ili eniris Ia vojeton... kaj ĉe ĉiuj
krucetoj, ja ploris ili kaj genuinte ĉe
la plej simpla, la ligna, sur kiu figuris en
fajraj signoj : « Al Patro... » kaj ili singultis, singultis, singultis... Ho, plor•singultis !... Kaj tiam svenis por-eterne
la fantomoj el la revoregno, la konataj,

hun yang en kregen ook hun beslag,
toen, in Februari. 1.1., Dr. Couwenberg
als tussenpersoon tussen VEB en UEA
werd aangesteld, met de titel : vicĉefdelegito voor België.
In de mate van zijn nog zwakke mogelijkheden zou de VEB dadelijk zijn
steentje bijbrengen om hel Delegito-net
te vergroten, slat UEA ten voordele van
zijn leden over de wereld spant : in hel
Jarlibro werden een tiental Bondsleden
als Delegitoj opgenomen, die, toevallig,
reeds aan de gestelde voorwaarden voldeden en zich vrijelijk ten dienste stelden van de Esperanto-gemeenschap.
In de loop van de maand Juni kregen
ook de gewone leden, de « asociaj membroj », het tastbaar bewijs van hun lidmaatschap thuis : hun UEA-lidkaart met
het « servokuponaro », waardoor ze over
de, diensten van het Delegito-systeem
mogen beschikken.

Een

tiental VEB-ers lieten zich inschrijven op het Universeel UEA-Congres te Bournemouth, Augustus 1949.
Ondertussen kwamen immer nieuwe
toetredingen als individueel lid binnen,
zodat nu nagenoeg 1/6 van onze Bondsleden ook individueel bij UEA zijn aangesloten. Een goed begin, waarover we
ons terecht tinogen verheugen.
In October werden de Delegitoj voor
een nieuwe periode van drie jaar herkozen, weer mochten we ons lijstje met
enkele namen verlengen.
De VER is goed op dreef, en we zullen
onze gelukwensen dan ook niet sparen.
Maar onder zijn leden sluimeren nog vele
krachten die zich elke dag kunnen ontplooien in een inniger Esperanto-streven,
inniger omdat het ook meeromvattend
is. Daarom durven we terecht voor het
volgend jaar een nog hoger aantal M.A.,
en Delegitoj verwachten : de V.E.I.
DOET HET.
Vicĉefdelegito.

amataj fantomoj. la fantomoj kiujn mi
neniam vidis, malgraŭe...
La infaneto,... la patrino, kie do restis ili ?... Cu ĉe la patro,... en la Nenio ?...
Revi... Revi...
Kio estas revi ?...
Revi estas la vivo, Ia vivo estas revi...
Mi revis ja tiom — mi ankoraŭ revas
tiel ofte..., malgajajn, malgajajn revojn, malgajajn...
(El « Jeugdwerk »)
Mi estas kia la viro, kiu volas mal-kovri la mondon, sed antaŭe kaŝas siajn
ŝuojn.
Ciam zorgi pri alibio. La homoj ne devas scii kie mi estas. Cetere mi ĉiam
estas aliloke. Kaj mi ne akceptas juĝistojn, krom la Nuran, kiun mi elektis al
mi mem.
La homoj ĉiam veturas antaŭen.
Mia tramo ĉiam veturas posten.
Mi veturas al mia futuro kiel al paseo.
Futuro

*

(El « Inlichtingen taan persoonlijken
Aard »)
Konsolo
En tiucela loko kaj konvenaj cirkon•
stancoj mi renkontis tri virinojn.
La unua blankis kiel la tago.
La dua blankis kiel la nokto.
La tria blankis kiel mi mem.
— La unua diris : « Viens, Chéri. ! »
La dua flatis ; « Viens, chéri ! »
Kaj la tria kraĉis sur mian vizaĝon.
Sed mi havis poŝ-tukon.
--

Estas knabino, kiun mi neniam revi dos. Kaj tridekses jarojn tio jam daŭran min.
Sed estas ankaŭ knabino, kiun mi neniam vidos. Kaj mi estas kvardeksesjara.

sx.r_,

Mi ne povas dubi pri tio : mi kaŝas iun
en mia domo. Pli ĝuste : iu kaŝas sin en
mia domo.
Vi scias : mia domo, mia vitra dormo,
ĉiam staras en plena suno, rnalferma al
ĉiuj ventoj. Tiel li sukcesis eniri. Kiam?
Kial ? M' scias ke iu estas en mia domo.
Pro kio mi ne vidas lin ? Mia domo
estas vitra kaj senangula. Mia ronda domo glatan kiel sfero, travideblas kiel
kristala sfero. Sed li estas sur unu el la
punktoj de tiu sfero, kaj eble sur ĉiuj
samtempe.
Car mi ne vidas lin, mi parolas al neniu pri li. Estas klare ke li deziras sin
kaŝi, sed ne nur antaŭ mi ĉe kiu li loĝas,
sed eĉ pli antaŭ la aliaj ; cetere por mi
estas, kvankam mi ne scias kial, mémkompreneble ke li kaŝas sin ; tio permesas al mi dorloti min en lia posedo, en
lia kara evidenta kaj malluma posedo.
Car li fariĝis mia ĝojo, sed ankaŭ mia
timo. Mi suferas pro lia nekonateco. Ho,
Mia Domo, — mi sentas tion en mia plej
luksaj horoj —, plenas de li. Kial do mi
iam sentas ĝin malplena, sen lia ĉeesto,
kiu devas resti nekonata ?
Neniam mi renkontis lin. Mi tamen
havas la iluminon de lia granda kaj hela
vizaĝo, kvankam li kutimas premi ĝin
en sian maskon de indiferento kaj senemocio, la tagojn kiam noktas por mi.
Mi scias, kaj tio iĝis en mi fidinda
kaj bona penso, ke mi baldaŭ mortos.
Sed mi demandas al mi mem : ĉu tiam
li restos sola, ĉi en mia domo, kaj mia
domo sola kun li ?
Ĉar li ne iros kun mi : tion mi scias
same nepre. Kial do mi havas la senton,
senton de maldorma nokto, ke mi ĉiam
havos lin ĉe mi kaj, ho espero, ke li manifestos sin al mi en la horo, kiam miaj
fermitaj okuloj ne plu povos vidi lin ?...
— Venas ĉe min iu, kiun mi neniam
vidis. Ekscese li afablas. Li diras al mi :
« Loĝas iu ĉe mi ; iu kaŝas sin en mia
domo ».
« Mi ne vidas lin ; sed mi konas lin, li
estas mia plej kara posedo... »
Mi ne kuraĝ=is diri ke mensogas tiu
afabla fremdulo. Mi ne kuraĝan diri ke
lia loĝanto estas la mia.
Mi ne kuragas diri, ho ve, ke eble tiu
Ioĝanto eĉ ne ekzistas. Car li ekzistas en
mi.
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weifelende licht straalt nu hoopvoller dan ooit.
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La Vojo is nog altijd De Weg van de Esperantisten, maar het eens zo

Dr. L. L. Zamenhof.

In 't drukkende donker, gericht door een schemer,
Gaan wij onverstoord naar ons doel,
Dat zoals een ster aan de nachtlijke hemel
Een baken is voor ons gevoel.
De geesten der duisternis doen ons niet vlieden,
Noch slagen van 't noodlot, noch spot velen- lieden,
Want recht en verkoren, in klaart' die niet faalt,
Is dit onze weg, wel bepaald.
Vooruit dan vol moed, zonder zijlings te blikken,
Naar 't doel slat ons richt en gebiedt !
Een druppel hoe klein, in standvastige tikken,
Doorboort eens het hardste graniet.
De hoop en het koppig geduld zijn de blijken,
De krachten waarmede we ons doel eens bereiken,
Wellicht stap na stap en na langdurig werk,
Maar glorievol maakt het ons sterk.
Wij zaaien en zaaien, indachtig het koren
Der toekomst, en worden niet moe.
Gaan honderd, gaan duizend der zaadjes verloren,
Wij zaaien en zaaien maar toe.
« Houdt op toch ! » Die lieden ons spottende tarten, —
« Volhardt, o volhardt ! » is de kreet van ons harte :
« Dus koppig vooruit ! Eens het nakroost u hult
In dank om uw hardend geduld ».

—

Als durende droogte of een schrale wind scheuren
De dorrende blaren der plant,
Dan danken de wind wij, die wangen doet kleuren,
Een frissere kracht in ons spant.
Zij kan niet meer vallen de dappere schare,
Geen rukwind, geen stilstand, geen druk haar vervaren
En koppig, gehard rukt zij uit in het veld
Naar 't doel, eens voor immer gesteld !
Steeds dapper gaan wij, zonder zijlings te blikken,
Naar 't doel dat ons richt en gebiedt !
Een druppel hoe klein, in standvastige tikken,
Doorboort zelfs het hardste graniet.
De hoop en het koppig geduld zijn de blijken,
De krachten waarmede we ons doel eens bereiken,
Wellicht stap na stap en na langdurig werk,
Maar glorievol maakt het ons sterk.
vert. H. VERMUYTEN.
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Tradukoj

ESPERANTODICHTERS DICHTERS IN VERTALING

Kiu el ni, posedante fremdan lingvon,
tuthumile mi ne esceptas min mem! —
ne imagis sin traduka genio ? Kiu Esperantisto ne jetis sin iam sur tradukadon, fajre entuziasme, arde pasie ?
Nu jes, estas vere, la rolo de tradukanto, kvankam malmulte konata, estas
ja valora ; oni neniel diskutas la gravecon de lia tasko ; la necesaj kapabloj
estas ĉiel enviindaj
Tamen, per si mem la tradukado estas
pli malfacila ol la verkado de io originala, ĉar modelo ja ligas vin.
Mi aludis harojn : skizi kelkajn el ili
estas la celo de ĉi tiuj koncizaj konsideroj..
c u en tiu rilato ne citi la ekzemplon
de Dro Zumenhof mem ? Ni ja scias ke,
krom sian Esperanton, li regis plurajn
lingvojn : memoru liajn tradukojn el la
germana, la franca, la pola, la angla.
Nu, pri lia tradukmaniero Gliick ie skribis : En tiuj tekstoj oni vidas Zamenhof-on « ne kiel simplan tradukiston,
kiu nur transvestas nacilingvan tekston
en Esperanto. Li montras en siaj tradukoj talenton originale kreokapablan »
(1).
Gliick do distingas en sia formulo du
elernentojn : unue la simplan transigon
de teksto en Esperanton, por kio lingvo •
kono estas postulata (mi nomas rin la
lingva, la telinika elemento) kaj duavice la talenton, la kapablon ion krei, por
kio estas postulata pli ol fakta lingvokono kaj tial mi nomus ĝin la spirita,
la intelekta elemento.
Ni iom esploru la malfacilajojn, kiuj
renkontiĝas sur la lingva kampo.
Pli frue oni akceptis la vidpunkton :
posedi fundan konon pri la vorto-signi
foj en ambaŭ lingvoj. Kaj tio ne estas
facila, tial ke la vortaro ofte ne solvas
ĉion. Tiel ne kongruas ekz. la germana
« Kultur », la esperanta « kulturo » kaj
la nederlanda « cultuur ». Tre longe —
kaj tio ne karakterizas la nuran Esperanton ! — oni esence konsideris la tra dukadon kiel problemon de vortokono ;
unuflanke gravis nur la anstataŭo de
ĉiuj vortoj (suhstantivoj, verboj, prepocizioj k.t.p.) per ekvivalentoj, aliflanke lasi la frazkonstruon senŝanĝa.
Nuntempe oni defendas alian koncepton : esprimi la ĝustan spiriton, la veran
intencon, la « etoson » ; tiel la tradukanto akiris pli da libero kaj la laŭlitera
transigo ne plu ĉenos lin.
Sed tre ofte ankaŭ tiu libero kaŭzas
malfacilaĵojn ; ekzemple, ĉu traduki la
anglan Wallstreet, la germanan Wilhe•mstrasse, la amsterdaman Kalverstr.
aŭ ne ? Sed la limo, kie situas la limo ?
Tradukante la «Japana -n ŝtonhakisto-n»
de Multatuli, mi renkontis la malajajn
vortojn pajong, ban_jir, klam . boe, balehhaleh : mi preferis ne forigi ilin ĉar ilia
melodieco, ilia ekzotika karaktero estas
tipaj por la originalo.
Mi revenas al la alia kriterio : la spirita valoro de la traduko. En sia libro
« Les Chemins de l'Ecriture », la franca eldonisto B. Grasset (2) aludas iun
« besoin de traduire », tradukhezonon. Se
la originala verko estiĝas el persona inspiro, skrib impulso — ankaŭ por la tra dukado necesas tiu kroma elemento, kiun
ni povas nomi « besoin de traduire »,
tradukbezono.
Sendube modelo ligas la tradukanton,
sed ne temas pri nura « transvesto »
de teksto ; male, oni ankaŭ tie retrovas
realan kreokapablon.
Aŭtoro kaj tradukanto estu spirite
parencaj : tio evitos erarojn, malĝustajn
tradukojn. La tradukanto posedu kvazaŭ
la personecon de Ia originala verkisto,
por ke estiĝu korespondo tiom granda
kiom ebla inter ambaŭ skribajoj. Alie
dirite — kaj mi jen citas Goethe (3) —
la tradukanto posedu du personecojn el
du malsamaj landoj.
En mia konkludo mi do precipe akceptas tiun spiritan aspekton de la traduka problemo : tro ofte ĝi estas neglektata. Do, ne telinika, sklava transigo;
bazita sur fakta vorto-kono, sed nova
kreajo, malpli dependa de la originalo,
sed spirite pravigata
T. Van Gindertaelen

-

De populairste dichter in « Esperanto-land » is ongetwijfeld de Hongaar
JULIUS BAGHY (geb. Szeged 1891 ; Esperantist van 1911) die tussen de twee
oorlogen in bredere kringen dan weleer, belangstelling en zelfs enthousiasme vermocht te wekken voor het Esperanto-vers, het Esperanto-lied. Een viertal bundels getuigen van de eerlijke, gloedvolle spontaneïteit van de kunst van deze
talentvolle geboren zanger, die — brekende met de traditionele poëzie — naar
taal en vorm een volledige hernieuwing heeft gebracht. Doordesemd van een
groot menselijk ideaal markeert een deel van zijn werk een bepaalde humanitaire
tendenz, die wellicht soms ietwat rhetorisch, haar gelukkig correctief vindt in
's dichters zin voor humor en satire.

EENZAAM GEGROEID...
(Estas mi floro...)
Eenzaam gegroeid zonder schut der oase,
ben ik de bloem van het troostloze zand,
Ik ben de vodde, de grauwe der goden,
van de Parnassus geslingerd op 't land.
Ik ben de lach van 't genot van één stonde,
die wordt gebogen door 't lot tot geschrei.
Ik ben de traan van de doelloze zwerver,
die door de dood niet een troostkus wordt vrij.
Ik ben de liefde van 't bloedende harte,
in de miserie der mensheid gebaad.
Ik ben de wraak van het tuchtloze voelen,
lijdlijk zich kronkelend zonder de daad.

DE NEUS VAN ATHANAAS

(of onderricht in gerechtvaardige bluf)

(Nazo de Athanazo)
Een reuzenpalm in een oase,
een kalebas in bloemenvaas,
vervelend dorre paraphrase,
zo was de neus van Athanaas.

Te repliceren met ernphase
kreeg zo de kans fiere Athanaas,
en snedig snibde hij den dwazen :
a Toch is 't mijn neus, spijt al' gedaas ! »
Leer de rotoraal nu uit de phrase
van zelfgenoegzame Atha.naas,
en poch vrij uit, want is de base
je eigen neus, dan ben je'n baas !

(1) J. Gliick, La ora jubilea Kongreso
de Esperanto, 1937. p. 24.
(2) Bernard Grasset : Les Chemins
de l'Ecriture », 1942 (p. 115-129 ).
(3) Goethe : Des Hommes célèhres en
France au 18-e siècle, 1823 (trad. de
Saur et de Saint-Geniès).

ESPERANTO - HUWELIJK
Het vond plaats te Zaandam (Nederland), op 15 September 1949.
De verloofden waron de Nederlandse Mej. TRIENTJE KUIT en de Deen H. H. CHRISTENSEN.
De boden van het Stadhuis hadden grote moeite om de massale stroom Esperantisten in
goede baan te leiden naar de veel te kleine raadzaal, waar de VARA-macrofoon aanwezig was.
De Heer C. WALS, ambtenaar van do Burgerlijke Stand, die zelf een Esperantist is, voltrok het
huwelijk in 't Esperanto en Nederlands.
Na de plechtigheid zong het kinderkoor ,. La Juna Vivo " en werd het echtpaar in het
Esperanto gefeliciteerd. In het hotel „ De Nieuwe Karseboom " werd gerecipieerd : alle redevoeringen werden in het Esperanto gehouden en de afdeling ZAANDAM heeft een schilderij aangeboden. Niet-Esperantisten konden slechts de „ Hiep, hiep, Hoera " en „ In de Gloria " verstaan...
Op 16 September zond de VARA fragmenten over do plechtigheid uit.
Voorwaar. een hele en enige gebeurtenis 1
•
Het echtpaar bieden wij onze hartelijkste wensen van heil en voorspoed l
T.V.G.

-

-

—

Kalender 1950 van V.T.B. en V.A.B.
Deze kalender van de Vlaamse ToerisToeristenbond brengt ons om de maand
een nieuw kleinood van bouwkunst voor
ogen. Deze uitgave 1950 is inderdaad
gewijd aan onze Vlaamse stadhuizen. De
leden V.T.B. en V.A.B., maar ook niet
leden kunnen we slechts aanraden zich
deze enig-mooie kalender aan te schaf fen.
Prijs : 15 fr. in alle kantoren der vereniging, en ook hij storting van 16 fr.
op P.C.R. nr. 936.27 van V.T.B'., SintJakobsmarkt, 45, Antwerpen.
-

4.

door Hector

V.E.B. Afdeling Antwerpen. — Tijdens
d" laatste vergadering bezochten verscheidene sympathiserenden onze afdeling. Er zal op Zaterdag 17-12 e.k. een
feestje georganiseerd worden tijdens het
welk de heer Van Eynde een interessante film zal vertonen over Denemarken.
Een danspartijtje zal het slot zijn van
ons feest.
V.E.B. Afdeling Antwerpen. ---- Gedurende een 14-tal dagen hield onze afdeling een Esperanto tentoonstelling in een
étalage van de Visserstraat, met het doel
propaganda te voeren voor een nieuwe
wintercursus.
Ons feestV.E.S. Afdeling Brussel
je van 15 October had groot succes en
was de inzet voor onze wintercampagne.
Onze leden Mooij en Sutterman leiden
cursussen voor gevorden en leraar Lede ganck geeft een Cseh-cursus voor 14
nieuwelingen. Op Zaterdag 17 December
te 19,30 u. «Zamenhofa Festo» in de zaal
der Rollebeekstr. 7, georganiseerd door
de verschillende Esperantistenverenigin
gen van Brussel. Toegangsbewijs à 10 fr.
verkrijgbaar tijdens onze vergaderingen
in de «Vlaamse Club» Em. Jacgmainlaan,
121, iedere Donderdagavond vanaf 20
uur.
-

:

Ne nur la plankoj de la malliberejoj,
kazernoj kaj mal sanule jo j — sed Za domoj kaj stratoj, ĉio estis neĝkovritaj per
blanke foliaro rapide ŝirita el la kalendaroj de l' vivo. Estis vera furoro por
mal rpari la tempon kiom eble pli rapide... La .soifo pri nekonato, senripoza
sinpelado post ntornento da pleja feliĉo,
nenian plenigebla •malpleno de la homa
koro, hitnero neniam atin.gota, kiu de
mil jaroj logas kaj sorĉas nian pensaron,
pli forte ol kiam ajn, akcelis Za momentojn de 1' vivo... « Pli rapide, pli. rapide »,
tio estis ĉies krio.

Eens stond een jongen in extase
in 's neu.zes schaduw, en helaas,
verbaasde zich met deze phrase :
« Een babeltoren van topaas ! »

Plaatselijk Nieuws

A. VLAHUTA.
— « Sinjoro, ho flugigu la tempon, ke
ĝi forpasu pli rapide, miaj vivjaroj iĝu
nur tagoj kaj ĉiu taglongo nur 'momento... »
— « Sinjoro, barante per kluzo la tempon — mildigu ĝian flugadon, miaj niornentoj iĝu tagdaŭraj kaj ĉiu tago longiĝu je jaro... »
Tian Disinjoro decidis fari provon.
— « Vidu, kion mi pensis, Petro. Vi ja
scius, ke sur Za tero Za homoj ĉiam estas
malkontenta j pri sia vivo. Mi ricevas ĉiu.specajn petojn, kiuj eĉ min konfuzas ;
ĝuste ,ĵus, dum unuj petis, ke mi pelu
la tempon pli rapide, mi aŭdis aliajn,
kiuj insistis, ke mi bridu ĝin, kaj mi
laŭeble malrapidigu ĝian paŝon por ili..
Por pacigi ilin, ni donu do al ĉiu. la saman vivdaŭron kaj ni decidu., ke tio estu
— laŭ la homa tempkalkulo
rnilo da
jaroj dividitaj en monatojn, kiujn ĉiu
homo estru kaj administru laŭ sia plaĉo... » Petro ne komprenis. Malfermegis
la okulojn kaj rigardis scivoleme.
— « Mi vidas, ke vi ne komprenas. »
Kaj Disinjoro ridetis. Grave li ŝovis
manon en la sinon kaj eligis libron.
— « Jen, diris Disinjoro, tie ĉi estas
tiom da folioj, kiem da tagoj estas en
milo da jaroj. Sur ĉiu folio estas 24 partoj — la horoj ; ili defalas per si mem,
kiel aŭtune la foliaro, kaj ili falas unu
post la alia, cle horo al horo. Neniu potenco en la mondo povos malhelpi aŭ
prokrasti ilian faladon. tiu homo povos
en unit fojo deŝiri el sia vivo kiom ajn
da horoj, tagoj aŭ jaroj ii volos, kaj por
ke li havu ŝu.fiĉe — mi donos al li mil
jarojn... »
-- «Sed tiam, Sinjoro, la infano povos
mal juniOi dum momento. »
— « Ne, Petro, mi pensis pri tio ; neniu kapablos ekpeli sian vivdaiaron antaŭ la 18-a jaro... »
Kaj du.w. Disinjoro parolis, la folioj de
Z' kalendaro rapide desiriĝis kaj estis
disjetitaj kvazaŭ de uragano, ĉar niaj
jarcentoj estas nur momentoj en la ĉielo.
— « Mi scias, kion vi volas diri al mi...
la homoj tiott plimultiĝus, ke ne plu suf h us por ili la tero. Ne havu zorgon.
Loko abundas... neniam estos sufiĉe da
homoj por ĝin plenigi. Nun ekiru. Petro,
ne perdu la tempon, iru kaj paciqu ilin...»
Kaj tiel okazis, kiel diris Disinjoro.
—

Bloem en vodde en lachen en schreien
bied ik, o mens, ten geschenke u aan !
Liefde zal op de wraak zegevieren,
daarvoor deed God ze ter zege ontstaan.
Is mijne gave bescheiden, verwijt mij
't niet : die ze u schenkt, hij is slaaf tot in 't bloed ;
gevend zijn werk om zich zelve te geven,
blijft hij berooid zonder have en goed.
Alles heb ik u gedeeld en gegeven,
wat ik bezat en het naaste mij stond,
dat ge om de werelddroom lachen en schreien
zoudt, van de schuldloze vagebond.
Uit « Preter la Vivo

.

FABELO

V.E.B. Afdeling Leuven — Er werd in
deze stad een afdeling ingericht. Wij heten deze nieuwe afdeling van harte welkom en wensen haar groei en bloei.
V.E.B. Afdeling Mechelen — De «enigmoj» uit ons blad werden gezamelijk
opgelost en ingestuurd. Op 16-11 vond
een welgeslaagde spreekbeurt plaats
over Esperanto en Accusatief door Dr.
Th. Van Gindertaelen. Men notere dat
voortaan onze afdeling bijeenkomt in het
Lyceum voor Meisjes, Veemarkt, 39
iedere Woensdag van 20 u. tot 21 u. 30
waarna een gezellig samenzijn plaats
vindt in cle ROYAL, Grote Markt.
V.E.B. Afdeling Oostende — Op 7-9
werd de financiele toestand en de dito
verrichtingen van de afdeling besproken : Mej. Clauwaert en Dhr. Maene
werden aangesteld om toezicht te houden over de boekhouding van de afdeling. Er werd een spaarkas opgericht
voor het aanstaande Kerstfeest. Op onze
2e vergadering werd de inrichting van
een Wintercursus besproken. De eerste
les vond plaats op 23-10. Verden werd het
Sinksencongres behandeld : de grote lijnen van de organisatie ervan en zekere
bestuursleden werden reeds aangeduid.
Meer in 't bitonder werd onderzocht, het
vraagstuk van het onderbrengen der
jeugd en van speciale prijzen er voor.

Belega feino, blankvestita ridetas, vokante... kaj ĉiuj kun brakoj etenditaj
kuras post ŝi, por ŝin kapti ; post ili
papilioj nigrigas la lumon : folioj ŝiritaj
el Libro de 1' vivo.
« Ho haltu feino eterne benata, returnuc al ni tian mildan rigardon, kaj metu
barilon al niaj doloroj. »
Sed ĉiuj timtremas, kiam: SI ekhaltas.
Si kisas la fruntojn per lipoj malvarmaj,
dorrn•igante la doloron.. ĉar la bela feino
eterne benata — ja estas la morto.
4.

Tok, tok, tok — sur la paradiza pordo.
— Mi lacigis ŝirante foliojn... En Za
surtera kvieto kaj en la tempo disblovita : la mlisio plenumiĝis. Malfermu al
mi, Sankta Petro.
— Sed kiu vi estas ?
— Mi estas la Malpacienco...
El la rumana originalo :
TIBERIU MORARIU.
ALEXANDRU VLAHUTA (18581919) naskiĝis en Pleŝeŝti, Rumanujo.
Li estis instruisto, advokato, profesoro,
oficisto kaj ĵurnalisto, kaj fondis plurajn rumana jn revuojn. La unua granda
rumana poeto lirika post Eminescu. Vlahuta verkis ankaŭ ntultan prozon : Noveloj, Paliginta Bildaro, En Kirlo, Kvietaj Momentoj, El la doloroj de 1' mondo,
Justeco. Krom la novelarojn li. havas ankaŭ originalan romanon « Dan » kaj plu ra jn volunt.o jn da. studoj.

ANONCETOJ
Kiu vendus uzitan vojag-skribma$inon aŭ brom. 80 basan tirharmonikon aŭ
havus intereson por divers- specaj Esperanto- insignoj aŭ ornamajoj de Gablonz
(ankaŭ por revendistoj ), skribu tuj al :
Hermann RULLIG en Pocking, L. Waldstadt 2 A II, Kreis Griesbach, Bavario,
U.S. -Zono, Germanio.
Abonu la internacian — ree aperintan
— monatan revuon « Espero Katolika ».
Ĝiru la jaran kotizon de 60 Fr. al A.
Beckers, Overpelt-Fabriek (p.ĉ. k. n°
4217.34.)
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Ingevolge de voortdurende prijsschommelingen kunnen we immer geen volledige lijst
publiceren van al de esperantoboeken die bij het V.E.I. verkrijgbaar zijn. Wij leveren echter al
de werken in of betrekkelijk Esperanto in de korst mogelijke tijd.
Bestellingen bij voorkeur bij middel onzer bestelkaarten. Betalingen na ontvangst en uitsluitend bij middel van storting of overschrijving op onze postrekening. Porti voor koper.
Wij publiceren hier een lijst van mooie boeken uitgegeven door Eldona Societo Esperanto,
Stockholm. De prijzen van deze werken werden onlangs merkelijk verlaagd.

FIGOD

RANDA

V £NTUR.Q

LITLXA:' ,K.40010
h t.04.44141.0,

La homo kiun milionoj aŭkultas, 112 p.
Gosta Henriksson :
Per motorciklo en tri landoj, geïll., 38 p.
Lakshmiswar Sinha :
Hindo rigardas Svedlandon, geilt., 200 p.
Sten Bergman :
Tra sovaĝa Kamĉatko, geïll., 278 p.
Lakshmiswar Sinha
Sivagi Sceno el Hindujo Historio), 68 p.

LEESBOEKEN
Schneider-Carlsson :
Barbro kaj Eriko ( Letera Romaneto ), 40 p. bfr. 6,75
van Hichtum :
8,25
bfr.
Kudlago, la malgranda Eskimo, 40 p.
Lakshmiswar Sinha :
5,50
bfr.
Bengalaj Fabeloj, 40 p.
E. Dalli :
5,50
bfr.
Dialogoj kaj kornedietoj, 32 p.
F. Szilagyi
Dua Rapsodio (noveloj, poezioj, ktp.) 48 p. bfr. 22,00
F. Szilagyi .
Tria Rapsodio (noveloj, poezioj, ktp.), 48 p. bfr. 22,00
F. Szi.lagyi :
Kvara Rapsodio (noveloj, poezioj, ktp.), 48 p. bfr. 22,00

STELO SERIO
Ferenc Szilagyi• :
La granda aventuro (ktp.), 143 p.
David Flaod-Karl Guslafsson :
Mi serĉis oron kaj oleon, 133 p.
geb.

5,50

bfr. 41,25
bfr. 50,00

8,50

Humora Novelaro, Gekart., 60 P.

bfr.

22,00

Al Torento, 94 p.

bfr.

13,25

bfr.

55,00

bfr.
bfr.

66,00
82,50

bfr.

8,25

bfr.

22,00

bfr.

6,75

bfr.

16,50

bfr

30.25

LITERATUUR

Hansse Z.

-

F. Szilagyi :

Stellan Engh.olm :
Slellan Engholm

:

Infanoj en Torento, 2 dln, 244 P.
bfr.

bfr. 8,25

bfr.

:

DIVERSEN
Ern f ri.d Malmgren :
La E.-klubo (fondo & programoj), 48 p.
R. Nordenstreng :
La homaj rasoj de la mondo, geïll., 212 p.
Sam Jansson :
Sveda Antologio, geïll., 432 p. geb.

bfr. 19,25

Stellan Enyholm :
Vivo vokas, 180 p.

geb.
Lajos Ziluhy-L. Somlai :
bfr. 35,75
Printempo de morto, 121 p.
geb.
Mr. 143,00
P. Nylen :
50 jarojn kun P. Nylen (Librofilrno), 40 p.
P. Nylen .
bfr. 44,00 Sonoj kaj vortoj en Esperanto, 40 p.
Lakshmiswar Sinha :
bfr. 44,00 Kaj ĉio restis penso sed ne faro, 15 p.
Fu.rhammar :
bfr. 55,00

S. Lagerliej-St. Engholin :

bfr.
bfr.

44,00
55,00

bfr.
bfr.

44,00 Infanoj de Betlehem, 32 p.
55,00
S. Lagerlief-St. Enyholn t.
La ringo de la Generalo, 126 p.
22,00
A. Strindbery-G. Backman :
La konscienco riproĉas, 58 p.
A. Strindbery-St. Engholm. :
16,50
Pasko (Dramo en tri aktoj), 88 p.
5,50
Folke Bernudotte :
La Fino (de la Tria Regno) geïll., 80 p.

Gdsta Berling, geïll., 552 p.
geb.

S. Layerhf-O. Frode

bfr.
bfr.
Mr.

.

Specimena paĝo de Plena Vortaro (vera grandeco)

Bona metiisto bezonas taŭgan flaron,
Bona Esperantisto
taŭgan vortaron !
-

.50MNAM13i:10

-

Somnambulo. Homo nerve malsana,
kiu duni dormo senkonscie k senrnelnore
iras, parolas !c agas kvaza0 li estus maldormanta k konscia. Kp LIJN ■TIKO.
* Sonl (ntr). 1 Estigi atadeblan aervibradon : barelo malplena -as plej !aide Z
(tiu plej fanfaronas, kiu malplej meritas) ;
la tondilo -is akre Z ; •-.is lamburoj k
jluloj B; en la rndianla aero la birdoj
-•is 13; la horlado --•i.r tri kvaronojn Z ;
denove eli--•is krakoj Z ; voĉo de
mal proksime rl ; ek-•-is voko K ; rk -is
rapidaj pasoj 13 ; subite rk^-.is tentItlrado
k laf fado Z ; lin ĉi /rozo estas nur bele
;-anla koleklo da vortoj Z; apluŭdoj tondre
rulis tra la plenrga salono ; el inter
la branĉoj Ie birdoj sian eoĉon. Z•
Kp SO\ORr. 2 Aadeblc esprinljri : en la
mulalk:j tonoj de lia voĉo -.-is kvazaŭ malltontenleco Z ; denove -os en la urbo Ia
lingvo de Z ; tiu ĉi sama peco en
stilo esp-a --us tiantaniere Z. .-_o. Aŭdebla aervibrado : horntoniej ; movi
sen- .e la lipojn Z. Re-i (x). I3esendi
la ---on : kia '-o tia re--o z ; 1' aero
reis de bruo terura ; nur eho senanima re' -adis miajn plendojn Z ; la
impresoj de tiuj tagoj ankoraŭ re--as elie
en niaj animoj ; a bonan nokton o re- ,.igis
la amaseto K ; liaj verkoj !revas varman
re--nn en la horoj de la legantof (Kp r.frl,
soNonr). Post..l. 1 Re-i. 2 Sonori.
ganto (Pon). Sonoro naskita de la
vibrado de 1' voĉkordoj, rnodifita per la
formo de la buŝo k akornpanata aa ne per
bruero. La -aktoj estas daŭrigcblaj k
prononcataj kun formigo de re- -.-ujo en
la buŝo ; ili diferencigas de la konsonantoj
per tio, ke ili estas silabigaj (Kp vor.Ar.o,
-

,

4

KVAZAI.:VOKAL0, NAZAI.0, LIKVIDO, 51I:
Ain )).

PRIJS : fr 175.
In groen linnen band
Derde druk, 512 blz.
Verklarend, geheel in Esperanto

-

436

Sonato. Muzikverko por instrumentoj
konsi§tant.a el tri aa kvar partoj kun malsamaj movoj.
Sondi (tr). 1 Mezuri per tiucela aparato
la prufundecon dc akvo aa grundo. 2
Esplori per tiucela aparato la fundon de
akvo aa de grundo. 3 (1') Prove esplori :
mi .-.as ee la kortego Z ; '- i la opinion.
Soneto. Versajo konsistanta el 14 versoj
dividilaj en 2 verskvarojn k 2 verstriojn.
Sonĝo. Bildoj k ideoj, plej ofte senordaj k senloi ikaj, aperantaj en nia
imago duin dormo : mt batis tre

SOIIBI

strangan '-.on z ; --o teruras, .-•o lorkur'as z. I{p 1,I'.LIHO I'A NTA110, REVO,
11.1)7,10, IMAGO. •-1 (tr). Vidi image dtixïi Ia
dormo kiel malsalanlo --as, ke li rrtan
grs Z ; si -- is, kvazaŭ si estas ankorair
,

:

juna knabino

K.

* Sonori (ntr) (pp ilo). Produkti sonort
riafu•e aitdigantan post ĉeso de gia kaitzo
eittj --filoj de pirejejoj - is 7.; en la palacoj
-- as luksaj le.,tenoj B; ,mia (facile gis malpruksiule aŭdebla) vafo; ta enlreprenon
antaŭ ĉio pereigis .--.nf (f : minaj)
kaŭzoj I. la elsekiv o de materialaj lortlol Z
int faros lian /artt, ke al ĉiu, Iritr tion
aŭdos, ek-os ambaŭ liaj oreloj Z. hp
SONI, TINTI, V113111. --0. 1 Sono (laan
sonanta post ĉeso de gia ka azo. 2 (Porl)
Regule vil:lranta sono, Ilavanl.a diferencigeblan altecon (Kp TONO, 1114u cno, voKAI.0)..-igi (pp homo estiganta ion per
do). k aŭzi . on : bonvolu
rrl Irr
servisto. -igisto. Homo, rnetie --i;ranta
Ia filojn de prel;ejo. --etigi (la glasojn).
Interfrapi la glasojn antaŭ 01 trinki je
honoro de iu aŭ io. '-110. Ilo por estigi
troa, generale konsistanta el met:da
kava duonsfero kun svingebla frapilo.
ilejo, --Ilturo. Turo enhavanta ilojn.
* Sopiri (x). 1 Suferi pro bedaaro k
redeziro al io perdita : '-•i al la patrolando B, al la hejmo, al ripozo, tranhvilo B ;
^.i la perdilan /clieon Z, pri Z, pro Z, je la
perdita feliĉe Z ; .--i iun Z ; li terure -- is
sin denove Z ; tien ili -.-as per sia
animo reeeni Z; rano eĉ en palaco -as
pri marto Z. 2 Suferi k mal:;oji pri ia
dezirego : kiel servo ul fluarita uI:vo,
tiel mia animo -os al Dio z ; li ..is
senrneznre pri la morgaŭa tago Z ; -. j pri
pli allej spiritaj plezuroj Z ; ntnlfrti homaj
'-as je llugiloj k late forgesas, ke piedajn ili
haeas. 3 Esprimi per forta longa enspiro
aŭ per plenda gemo sian bedaŭron aŭ
deziregon : ' -e diri B ; ---e silenti. -o.
1 Stato de iu, kiu estas -nota : lin
ekregis neesprintebla ' --o. Kl► AsriRO,
MELANKOLIO. 2 --..temo : legerrdoj, kiuj
e stas kvazaŭ --.oj dc !' homaro B.
* Soprano. Plej alta voĉo de virino aŭ
J una knabo.
* Sorbl (tr). 'i (iu) l nspirante altiri
luajon ion) post iorn en sian bu3nn :
-^t krudan ovon ; (f) rrtulle da (ojo Ik da
nnbInlc'a (1/ltklo ni senkonsirlere --.is el Ia
:

;

,

-

:
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. « LA ESTONTO ESTAS NIA »

Raporto pri la ĝenerala kunveno
en Bruselo Ia 6-1 1-1949.

Alg. Secretariaat. schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr. A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, Tel. 96160.
Penningen.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postr. 34563.
Boekendienst : H. A. Appel, Z.O.singel 5, Bergen op Zoom, postrek. 76915.
Bibliotheek : E. A. Koot, Joh. de Meesterstraat 12, 'Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Schr. cursus v. gevorderden, examen B: H.A.Appel, Z.O. singel 5, Bergen op Zoom.
Alg.Ned.Esp.Examen comm.: Mej.H.M.Mulder, Zilvermeeuwstr. 29, Badhoevedorp
Ĝefdel, U.E.A. : P. Moen, Schaarbergenstraat 104, Den Haag, postrek. 79167.
-

-

KOMUNIKOJ
DE LA OEFESTRARO
Laŭregulare eksiĝos el la ĉefestraro
s-ro P. W. Baas, f-ino H. M. Mulder kaj
s-ro C. B. Zondervan. La lastaj du personoj estas reelekteblaj. Nomojn de kandidatoj oni sciigu antaŭ la 1-a de februaro al la ĝen. sekretario.
En ĉi tiu monato la sekciaj sekretarioj ricevos la ĉiujaran démandaron. Ni
urĝe petas al ili, respondi antaŭ la 10-a
tie januaro kaj ne prokrasti tiun laboron ĝis la lasta momento. Kune kun la
respondoj la sekretarioj bonvolu sendi
3 ekzemplerojn de la membrolisto laŭ
la stato je la 1-a de januaro 1950 kaj
event. adresaron de la sekciaj donacantoj. Ni atentigas la sekciajn estrarojn
pri -tio, ke la membrolistoj menciu la nomojn de ĉiuj, kiuj estis anoj dum 1949
escepte de tiuj, pri kies eksiĝo oni ĝustatempe informis nin.
Ni serĉas la adreson de esperantistonotario (kandidat--notario). Se iu el niaj
sekcioj havas notarion inter siaj anoj,
la sekcia sekr. bonvolu sciigi la nomon
kaj adreson kiel eble plej baldaŭ al la
een. sekretario.
Al ĉiuj sekcioj ni sendis kelkajn aliĝilojn por la 35-a UniversaIa Kongreso,
okazonta 5-12 aŭg. en Parizo. La sekciaj membroj do povas mendi ekzemplero(j)n ĉe sia sekretario, kiu laŭpete
povas ricevi pli da ekzempleroj. Ĝeneralaj anoj, kiuj deziras ricevi aliĝilojn,
bonvolu turni sin rekte al la ĝen. sekretario.
DE LA SEKCIOJ
Sekcio Deventer aranĝos la 14-an de
decembro Zamenhofan programon en
kunlaboro kun la loka F.L.E.-sekcio. Infarmojn - donas s-ro C. B. Zondervan.
Sweelinckstraat 2, Deventer.
Sekcio Groningen aranĝos Zamenhofan vesperon la 15-an de decembro kune
kun la lokaj sekcioj de la en N.C.K.E.
kunlaborantaj asocioj. Esperantistoj el
aliaj lokoj estas kore bonvenaj. Infor-

-

-

mojn donas s-ino L. de Vries-Kanning,
Witte de Withstraat 25, Groningen.
EKSPOZICIO DE INFANDESEGNOJ
•far W.V.O. (Werkgroep voor Onderwijsvernieuwing) kiu sin okupas pri la
aranĝo de la ekspozicio ne povis sufiĉe
rapide labori, oni denove lastmomente
devis decidi prokrasti ĝis la komenco de
1950 la internacian ekspozicion de infandesegnoj, pri kiu aperis artikolo en
la oktobra numero de « Nederlanda Esperantisto ».
ESPERANTO
EN LA SEMINARIOJ
En Hengelo la direktoro de Za Stata
Lernejo por Geinstruistoj decidis post
interkonsil•igo kun siaj instruisto j kaj Za
gepatroj de la lernantoj, ke Esperanto

Je la duona post la dua, la liga Prezidanto, D-ro Van Gindertaelen malfermis la statutan ĝeneralan ligkunvenon
en De Vlaamse Club. Li bonvensalutis
la ĉeestantojn, inter kiuj estis sekciaj
delegitoj, lokaj reprezentantoj aŭ liganoj el Aalst, Antwerpen, Blankenberge,
Boschvoorde, Brugge, Brussel, Gent,
Kortrijk, Leuven, Mechelen, Sysele, St.
Pieters-Woluwe.
La tagordo komenciĝis per la financa raporto, fare cle nia kasisto, S-ro Dekeyzer, el kiu rezultis ke la ligo konsistas el 400 gemembroj kaj preskaŭ 400
amikoj. La enspezoj superis la elspezojn
por la unuaj dek monatoj de la jaro.
Sekve, la sekretario, S-ano Maertens,
skizis koncize la agadon dum la estinta
jarparto, kaj atentigis precipe pri la
jenaj eblementoj :
1) sana financa stato ;
2) disvolvo kaj praktika aplikado de
la kontrakto kun L.E.E.N. ;
3) la organizado de kelkaj sukcesintaj karavanoj al eksterlando ;
4) konsiderinda rnembrokresko ;
5) aligo de nova sekcio (Loveno) ;
6) la starigo de forta bazo por efika

15 December :
DAG VAN HET ESPERANTO-BOEK !
Kerstmis-Nieuwjaar
Deze belangrijke dagen naderen weer. Dagen, waarop wij elkander, onze
familieleden en kennissen verblijden m.et een prachtig geschenk. Ook dagen,
waarop wij de Esperanto literatuur steunen, volgens de mooie traditie, door
het kopen en schenken van een nuttig Esperanto - boekwerk ! Doet eens een
keus uit onderstaande werken :
-

Leteroj de Zamenhof (1-ste of 2-de deel)
f. 8,75 bfr. 130.00
Skizoj pri Nederlando
f. 1,75 bfr. 24,00
Morto de Trajno
f. 5,25 bfr. 63,00
Novaj Esperanto-Historietoj
f. 1,90 bfr. 22,50
Rembrandt, la Magiisto
f. 5,00 bfr. 76,50
La Multekolora Libro
f. 1,35 bfr. 18,50
La Taglaboristoj
f. 2,90 bfr. 40,00
La Cikonikalifo
f. 1,20 bfr. 16,50
La Kapitanfilino
f. 1,20 bfr. 16,50
Originala Verkaro
f. 11,25 bfr. 152,00
Plena Vortaro
f. 11,40 bfr. 175,00
Diversaj insignoj (butenoj, broĉoj
f. 0,75
Pro Iŝtar
f. 4,50
Porti voor koper. Bestellingen aan :
Boekendienst LEEN, Z-O-Singel 5, Bergen op Zoom (giro : 7G915)
Vlaams E-Instituut, P. v. Hum:beekstr. 3, Brussel-W (giro : 326851)
)

estu enkondukata kiel deviga fako en la
unua klaso.
T.J.O.
La internacia junular-kunveno de T.J.
O. okazos en 1950 en Konstanz. La aĝlimo por la partoprenantoj estas 30 jaroj,
escepte por geinstruistoj, karavanestroj
kaj specialaj invititoj. La 8 taga programo antaŭvidas germanan, aŭstran, nederlandan. britan kaj francan festvesperojn. Interesaj ekskursoj estas planitaj al Svisujo kaj Aŭstrujo. Por detalaj informoj, aliĝilo kaj prospekto oni
turnu sin al la Organiza Komitato de
I.J.K. : Gri ngang 9 Konstanz, Germanujo.

U.E.A. propagando inter la Flandraj
Liganoj.
La konkludo de la raporto : la sojlon
de la nova jaro, ni transiru senhezite kaj
plenespere.
Pri la kotizoj por la venonta jaro,
nenia diskuto ekestis, ĉar ne temis pri
plialtiĝo, male, pri malaltiĝo por certaj
kategorioj, i.a. por la junularo. La ĝenerala kunveno akceptis do jenajn sumojn :
Membro (kun F.E.) 75 fr.
Enloganto (kun De Esperantist) 25 fr.
Subtenanto min. 150 fr.
Junulo ĝis 18 jaroj (La Juna
Vivo kaj F.E.) 50 fr.
Junulo 18 21 jaroj (F.E.) 50 fr.
Amikoj : 15 fr.
Amikoj kun De Esperantist 25 fr.

Unuanime, la kufiveno poste akceptis
Ricevitaj Libroj aŭ Gazetoj.
kaj aprobis la bilancon de la Genta
kongreso. Okaze de tio, la Prezidanto
MISTIKO KAJ MAGIO EN TIBETO,
ankoraŭ foje dankis la L.K.K. kaj preverkita de J. F. C. M. Derckx, eld. nro
cipe F-ino Terryn. 2i anoncis ke la duoL 46 Esperanto-Film- Grupo, Bergen-opno de la kongresprofito jam estas transZoont. (Ned.) 1949, 23 p.
donita al la Liga Kasisto.
INDIANOJ KAJ ESKIMOJ DE NORAnkaŭ Flandra Ligo baraktas kun
AMERIKO,
el
la
nederlanda
de
DA
Geedziĝo
junularproblemo, kaj la sekretario malJ. F. C. M. Derckx, eld. nro 159/18, Eslonge klarigis kiel la estraro klopodos
Amiko E. Cortvriendt edzinigis F-inon
peranto-Film- Grupo, Bergen-op-Zoon
organizi
Ia junajn gemembrojn en junuE. De Pril, la 29-an de oktobro 1949.
(Ned.), 1949, 32 p.
larfako. Oni jam esploris la rimedojn
Li estis abonanto F.E. ĉe la unua elESKIMOJ, FAJROLANDANOJ KAJ
malkovri ilin. La unua aparta junulardono en 1929, ĝia regula kunlaboranto de
BL'MANOJ, de J. F. C. M. Derckx, eld.
kunveno verŝajne okazos en Oostende
tiam, vic-Prez. VEB en 1930, Sekr. de la
nro L. 55, Esperanto-Film- Grupo, Berdum nia kongreso. Tie ni jam povos orbrusela sekcio en 1931 kaj ĝia prez. en
gen-op-Zoom., (Ned.) 1949, 12 p.
ganizi en grupojn la sam-urbanojn kaj
1945. Li estis komisaro F.E.I. en 1935 gia
ESPERANTO SCHNELL-KURS de
klopodos
difini planojn por la estontedirektoro en 1941; dum la milito li eldoHans Koch, 2. Auflage, ĉe O. Ziegler &
co. Car ni konscias ke nia F.E. ne plenis la « Mededelingen voor de Vlaamse
Co, Mii.nchen, 1949, 52 p.
numas ĉiujn postulojn por specifa junuEsperantist », ĝis la germanoj malperBulteno de La Okayama Eskulapida
lar-revuo, ni provis interkonsenti kun
mesis tion kaj fariĝis en majo 1945 reKlubo, nro 1. 1949, Plena Kolekto de la
T.J.O. por ke ni povus rekte peri la
daktoro de F.E., ĝis mi mem transprenis
paroladoj cie la Klubanoj ĉe Zamenhofa
membrecon de niaj gemembroj al 1a
tiun taskon en julio 1947.
festo de Ia O.E.S., la 12.12.1948, red.
T.J.O. centro. Ĝis nun ili ni respondis al
Ciu el ni konas lin kiel sindonan, lojaR:yoozi Ura ; gi estas multobligita, sed
tiu peto, sed nur presigis en la T.J.O.-pelan, idealistan, nelacigeblan Esperantisplaĉaspekta, kaj la enhavo estas ege inranto rimarko ke tio ne ebios. Nia estraton kaj amikon; mi krome aldonu ke, sen
teresa. Adreso : 2-a anatomia Instituto,
(F.E.
en
ro tiam tuj decidis nur aboni la revuon
lia agado, V.E.B. neniam estus kreskinta
medicina Fakultato de Okayama (Japor certa kvanto, sen membreco al T.J.
kiel gi faris ĝis nun... Oi-jare li estos kun
panujo).
0., kaj do mem fondi kaj organizi junukelkaj aliaj 20-jara veterano de nia moEsperanto, the World Interlanguage
larfakon. Tiu junularorganizo komprevado.
en Ia kolekto Personal Growth Leflets
neble ne elkreskos en unu jaro, sed la
Dank' al la Instituto, kies direktoro, li
nro 183, 20.000 ekz. eld. Hugh Burchestraro daŭre serĉos la metodojn por plej
estas, la nuna decembro numero F.E. poHorace Mann Fund, 16 p.
efike labori sur tiu vasta kaj interesa
vas aperi en ok pagoj...
tereno.
Cu do mirinde ke ni deziras, publike
Informoj pri la varbkonkurso interesis
(ne malpli kore) deziri ke li kaj lia edziĉiujn aŭskultantojn. Denove la regularo
Esperanto-grupo Maksim Gorki » en
no (ankaŭ bona kaj fervora Esperantisestis eksplikata, kaj la kasisto aldonis
Jambol serĉas korespondanton en Neto !) estu feliĉaj kaj prosperaj kaj senke por 1950 la liga parto en la amiko-koderlando por interŝanĝo de informoj pri
prokraste zorgu pri kresko de nia memtizo estos la duono, t.e. 7,50 fr. Poste
la vivo, arto, literaturo, scienco, k.t.p.
bro-nombro kaj plu, kunlabore, servu
aperos la kompleta premio-listo en nia
per regula korespondado. Oni skribu al
same meritplene kiel antaŭe, nian V.E.B.
revuo.
1
B. Kuŝev, str. 9 Septembro N 28, Jamkaj nian Esperanto idealon ĝenerale.
Vic-prezidanto Cortvriendt raportis pri
bol, Bulgarujo.
T.V.G.
-
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F1. L. E.
la koresponda kurso. Li rimarkigis ke
multaj uzantoj de la kurslibro plendis
pli la malfacilaj taskoj kaj la komplika gramatika parto. Konsilinde estus,
se ni posedus pli simplan korespondan
kurson. Intertempe ni tamen daŭrigas,
kaj jam 40 interesitoj eklernis nian lingvon pere de la kurso. La Prezidanto
dankis la prizorgantojn de la servo, nome S anojn Sutterman kaj P. II. Mooij.
S-ro Van Gindertaelen pritraktis nian
pozicion rilate la Esperanto movadon kaj
rilate la rolon de Flandra Esperantomovado en Ia Belga ŝtato. Tiu temo ne
estis pritraktata por klerigi niajn gemembrojn, sed precipe atentigi la kunvenon pri la artikolo « Nia Pozicio »
(F.E., okt. n"), kiu refutis kelkajn mallicajn asertojn koncerne F1.L.E. Kvankam nia Ligo jam dum jaroj tute ne
reagas se similaj aferoj okazas, la Prezidanto anoncis ke tia sinteno ŝajne
provokis la ofensivon de malsa)nideanoj,
kaj ek de nun, nia respondo estos do
tuja kaj decida.
Sekvis la U.E.A. raporto de nia simpatia kaj agema vicĉefdelegito S-ro
Couwenberg, kiu en 10 monatoj pli ol
duobligis la nombro de la U.E.A. individuaj membroj. Okazis la reelektado de
la delegitoj kaj fakdelegitoj. Nia ligo
kompreneble havis diversajn proponojn,
parte malakceptitajn de la ĉefdelegito,
parte, pri kiuj ni ne ricevis respondon
de li. Nia vicĉefdelegito ĉiujn transsendis al la U.E.A. oficejo, kaj post la decido, du de la proponoj estis tamen malakceptataj, nome la nomigo de delegito
(Fl. Ligano) en Gent kaj Brugge, kvankam la tie nomitaj delegitoj loĝas ekster
la urbo (rep. Meirelbeke kaj Assebroek).
Tia situacio estus kornprenebla se neniu
kompetenta Esperantisto loĝus en la urbo. Se jes, tiam oni preferinde delegu
tiun, kiu loĝas en la urbo. Poste Sro
Couwenberg petis multaj novajn aliĝojn
por 1950, precipe ĉar la kotizoj konsiderinde malaltigis.
La enoficigo de 7 estraranoj glate
okazis, ĉar ses el ili denove akceptis
siajn malnovajn taskojn en la estraro.
Nur la Prezidanto, D-ro Van Gindertaelen, pro personaj kialoj, kaj ĉar li plenumas tri postenojn en la ligo (redaktoro, komitatano de U.E.A. kaj Prezidanto) eksigis, kaj Ia estraro proponis
S-ro Debrou•tvere G. el Kortrijk. Unuanime li estis akceptata de la liganoj kaj
ricevis la gratulojn de la Prezidinto
kaj estraro. Kiel redaktoro de nia
F.E. S-ro Van Gindertaelen restos estrar•ano.
Ni pritraktis fine la presadon de F.E.
kaj N.E. en Nederlando : pro la kurzoŝanĝiĝo de la guldeno, la prezo fariĝis
tro alta por L.E.E.N. S-ro Van Gindertaelen kaj la sekretario estis kornisiitaj
interkonsenti kun L.E.E.N. ĉar principe,
se almenaŭ la aktuala presisto ne reduktus sian prezon, la Ligo akceptus la
proponon de la nederlanda organizaĵo.
Ni decidis presigi kiel kutime ok-paĝan decembran numeron. F.E.I. grandanime pagos la koston de la kvar aldonaj paĝoj : ĉu ree esprimi al gia simpatia Direktoro la ĝeneralan dankemon ?
Sekvis rond demandado. Iom antaŭ la
sesa fermiĝis kunveno, kiu nepre multe
kontribuis al la kresko de Flandra Ligo
Esperantista.
Antaŭ la kunsido kaj dum Ia paŭzo
la ĉeestantoj povis viziti la interesan
standon kiun, kiel kutime, Flandra Esperanta Instituto, aranĝis en la salono,
-

La Sekretario,

Hoekje van de Penningmeester
Dit nummer is bet
laatste van het bondsjaar 1949. De twaalf
voorbije maanden waren, uit alle oogpunten, verheugend voor
onze organisatie. Wij
zijn derhalve overtuigd van de trouw
onzer leden, die zonder verwijl hun bijdrage zullen regelen,
hetzij door de afdelingen, hetzij rechtstreeks, wat betreft de alleenstaanden,
door storting op P.C.R. 2321.50, V.E.B.
Brussel ; die bijdragen belopen : 75 Fr.;
INWONENDE leden (met De Esperantist) betalen slechts 25 Fr., STEUNENDE leden, minimum 150 Fr.
Noteer dat de jongeren volgende verminderingen en voordelen genieten :
tot 18 jaar
La Juna Vivo)
50 fr.
tussen 18-21 jaar (F.E.)
50 fr.
Wie het volgend nummer F.E. wenst
te ontvangen, betale VOOR 1 Januari
1949 ; na die datum wordt met de inning
door de post aangevangen : onze leden
zullen ons bereidwillig dit werk besparen !
UNA LISTO
MEMBROJ-SUBTENANTOJ 1950.
1. Dr. Van Gindertaelen Th.
200 fr.
2. Sro De Keyzer Ad.
150 fr.
3. Sro Piot C.
150 fr.
4. S-ro Maertens Gr.
150 fr.
5. S-ro Couwenberg Fr.
150 fr.
6. F-ino Terrijn J.
150 fr.
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Niaj Esperanto- Enigmoj kun premioj
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Frenezo kaj artkrea povo
el la flandra H. Vermuyten.
:

Akiris PREMION post n-roj 71-72:
S•ro Van de Velde, el Gent (99 p.) por
FI.L.E., kaj A. Lodema el Amsterdam,
por LEEN.
SOLVOJ.
N-ro 73. Horiz. 1. erf ; mus ; kot. 2.
ree, emo. 3. are ; nun ; mia. 4. mes ; kiu.
5. ind ; oka ; nei. 6. ung ; pri. 7. tol; tul;
kre. 8. aligi. 9. jaŭd ; nobl. 10. dis. 11.
kompatindul. - Vert. 1. okazintaj. 2.
ano. 3. fremdul. 4. ad. 5. rnensogul ; da.
6. inrit. 7. senkapig ; si. 8. in. 9. komunik. 10 bru. 11. travidebl.
N-ro 74. mug ; pep ; fajf ; blek ; grak;
boj ; klak ; kluk ; kver ; miaŭ ; kvak ;
ronk ; tril ; ulul ; sibl.
.

N-ro 75. KRUCVORTENIGMO.
Horizontale. 1. aparato (R) ; solene
per religiaj ritoj enoficigi pastron (R).
2. lando fikse okupita de fremdaj nacianoj (R) ; persona pronomo. 3. membro (R) ; oficiala dokumento (R) ; eksplodkesto (R). 4. baro (R) ; parolilo (R).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. fari ŝtofon (R) ; fumo ofte postlasas
kin (R). 6. formi ideojn (R) ; nombro.
7. felo kiel vesto (R) ; esti alligita ĉe la
supra parto, ne tuŝante la teron (R). 8.
amaso (R) ; tago (R) ; havi inklinon
al io (R). 9. konjunkcio ; ceremonioj aŭ
plezuroj por soleni iun okazajon (R) ;
parto de la maro (R). 10. senti konfuziĝon pro maldecajo (R) ; parto (R) ;
nedifina pronomo. 11. fari elegantajn

LETEROJ de L. L. ZAMENHOF. La
tragedie de lia vivo, rivelita de lia ĵus
retrovita korespondo kizn la francaj eminentuloj.
Dua Parto : 19074914. Prezentado k
Komentado de Prof. G. WARINGHIEN.
XI kaj 376 p. ; formato : 14,5 x 20 ;
tole bindita. Eldonis S.A.T., Paris, 1948.
Prezo : 130 b.f. ĉe F.E.I., Brussel, f.
8.55 ĉe Libro-Servo LEEN, Bergen-opZoom.
En la Dua Parto, sammetode prezentita kiel la unua per aŭtentikaj leteroj
de Z. kaj de kelkaj francaj eminentuloj
kiujn la aŭtoro interligas per malmultaj komentariaj vortoj, kulminas la tragedia atako al Esperanto, per kiu la
« Delegacio » preparos la Ido-skismon.
Sub trompa preteksto Couturat miellange provas altiri la nenion suspektantan Z. en siajn retojn. Sed baldaŭ Z.
konscias pri la terura danĝero, minacanta je pereo ĉion kion li tiel pene akiris por Esperanto. Apenaŭ dum momento li hezitas pro la surprizo, kaj tuj energie, fulmrapicle respondas la movojn de
la kontraŭulo. Sed li restas singarda,
pesas ĉiun sian vorton, timante intencan misinterpreton. Neniam li elpaŝas,
ne petinte konsilojn de Sébert, kaj neniam ŝparos siajn, proprajn. Seninterrompe flugadas leteroj inter Varsovio
kaj Parizo. Neŝanceliĝe li staras ĉe sia .
konvinko : reformoj en la nuna momento signifos baldaŭan disfalon, nur stabileco kaj severa unueco kondukos al
la celo. « Ĝis la registaroj prenos nian
aferon en siajn manojn, ni neniam devos
paroli pri ŝanĝoj. »
Tamen li domaĝas la perdotajn kunbatalintojn kaj mem proponos neologismojn por reteni ilin en sia tendaro. Mal
graŭ sia malŝato al dia ŝanĝo, li pretas
submeti sin al severa disciplino : « Cion,
kion akceptos la plimulto de la Lingva
Komitato, mi ankaŭ akceptos. »
La kontr•aŭuloj rifuzas la etenditan
manon. Responde Z. decide rompas kun
la Delegacio, evitas polemikojn, kiuj nur
troigus ĝian gravecon. Tiel Ido komencis sian malmulte brilan karieron, sed
Esperanto estis savita.
Tamen, novaj zorgoj foruzos la skuitajn fortojn de la Majstro : la senr•ezultaj disputoj pri la oficialigo de la Centra Oficejo de Sébert, la demando pri
la Rajtigitaj Delegitoj en la Kongresoj.
Ripetfoje li jam plendas pro laciĝo, pro
malbona sanstato.
Antaŭ ol la unua mondmilito praktike silentigos lin, Z. provas realigi alian,

paŝojn, ordinare kun akompano de muziko (R) ; energio fariĝanta lumo, varmo, movo (R). 12. membro de politika
grupo (R) malkonsenta (R).
Vertikale. 1. trudi admiron pro sia supereco (R) ; festotago (R). 2. neatendite detruiĝi (R) ; prepozicio. 3. luksa
domego (R) ; maljuniĝante, oni perdas
ilin (R). 4. deziranta nenion alian ol
tion, kion oni havas (R) ; deveno (R).
5. centra, al randoj paralela linio (R) ;
aparte atentigi pri io (R). 6. hejtajo (R);
bakisto prilaboras ĝin (R). 7. parenco
(R) ; sendube (R) ; prepozicio. 8. najlo
uzata por kunigi metalajn pecojn (R) ;
mallarĝa, laŭlonga truo (R) ; prepozicio.
9. tago (R) ; vegetajo kun panigeblaj
semoj (R). 10. ĝi estas uzata por fabriki bieron (R) ; konjunkcio. 11. parto de
glavo (R) ; plej bona parto el aro (R).
12. cirkloforma aĵo (R) ĝi igas la vivon
pli facila (R).
;

N-ro 76 : ALDONU LITERON.
Reordigu la literojn de la ĉi-subaj vortoj kaj aldonu novan literon por ke fornriĝu novaj vortoj laŭ la apudaj signifoj.
La aldonitaj literoj, legitaj tie supre malsupren, formas proverbon.
1. rekoni : akiri per milito. 2. premio :
granda regno. 3. ligado : interparolado.
4. esperi : konsenti, ke iu faru. 5. kuseno : mallonga tempo. 6. bireto : ĝi estu
en poŝlampo. 7. sopiro : besteto kun
venena pikilo. 8. triono : li rajtas redakti kontraktojn. 9. somero : certigo, ke
oni faros. 10. rapidi : ridige imiti. 11.
amelo : gi ŝirmas la dentojn. 12. leporo:
gi estas uzata por lumigado kaj hejtado.
13. valoro : malsano. 14. splito : armilo.
15. pirolo : floro. 16. vanelo : planto kun
bonodoraj floretoj. 17. merito : substanco perceptebla per la sentumoj. 18. sterko : virino ĝin portas. 19. reteni : eniĝi.
20. tenoro : tie tagiĝas. 21. alvoko : bonodora floreto. 22. alarmo : malsano.
23. trunko : linio, kiu limigas ekstere objekton. 24. aromo : li estas en la armeo.
La solvojn sendu Flandra Ligo al
Postbus 342 (En•igm.oj), Brussel, kaj la
nederlandanoj al S-ro Tearnissen, Legrneestr. 37. A.1., A msterdam -West, antaŭ la 20..12-1949.

de longe dorlotitan revon kaj publikigas sian neŭtrale-homan kredon : la Homaranismon.
La Dua. Parto, en plaĉa elclono kun
klara preso, tute plenumas la atendojn
vekitajn de la unua, eĉ se de tempo al
tempo iuj aludoj restas neklaraj pro
okazas foresto de leteroj de aliaj korespondantoj. Car tio ne malhelpas, ke per
laŭdinda kompletigo de la « Originala
Verkaro » la aŭtoro sukcesu elpaŝigi la
simpatian figuron de Z., honeste, ame,
senlace luktanta ĝis elĉerpiĝo, antaŭ
la konfuza fono de la Franca Periodo
kun ĝiaj gloraj venkoj kaj ĉagrenaj
jaluzoj, intrigoj, malpacoj.
Ampleksa « Indekso de temoj kaj personoj » konsiderinde pliatigas ĝian uzeblon de konsultado. Fr.C.
ALPHONSE DAUDET. -- Leteroj el
mia Muelejo. - Kajero I, trad. MIJAKE SIHEJ - 78 p. - Eld. Japana Esperanto-Instututo, Tokio -- 1949. Prezo
0,40 Do1.Us.
Ne, ni ne atendis ricevi tradukon de
ĉi tiu nevelkebla verko el... Japanujo.
Evidentiĝas, ke la tradukinto celas havigi al novaj enlandaj Esperantistoj, kies
rimedoj momente ne permesas akiri eksterlandajn eldonojn, specimenojn de eŭropaj verkoj. Tiel ekestis jena 1/3 de
la ŝatata franca libro, kiel n-ro 1 de
« Internacia Biblioteko » de J.E.I.
La tradukinto preferus esperantigi el
la japana literaturo kaj pro lia talento
ni prefere aplaŭclus tiajn eldonojn...
Tamen la traduko estas meritplena
pro sia klara frazkonstr•uo kaj ĝenerale
zorga prilaboriteco. Alportante « specimenojn de fremdaj stiloj » la tradukinto prave ne sensukigis la originalon pro
striktaj logikecaj kialo. Kiel iuj ŝajnas
postuli. En tio estas superflue lin « doni
iom da ku.ra Oo ĉe la ventro » (p. 71)
male li estu singarda !
Diversloke la leganton haltigas neĝustaj formoj (ekz. adjektivaj anstataŭ adverbaj), aŭ esprimoj (« apenaŭ
dirite, apenaŭ farite » (tuj), aŭ vortoj,
foje nenecesaj, (knabino por konkubino)
rezono por kialo, signo por signilo ; leo :
franca mmjlo (lieue), aŭ prepozicio (al
por ĉe, ĉe por en). Ni krome lernis ke
« aloo » (laksiga vegetajo) funkcias kiel
« flugilo » (alo) en .Tapanujo... Sed ĉi
ĉio sufiĉe larĝe dissemita, konsistigas
makulojn, kiuj ne tro forte ĝenas. Se
la traduko estas daŭrigata la aŭtoro ilin
forviŝu...
TYN.

La mondo de la frenezulo ofte ŝajnas
pli katena kaj grava ol la nia. Tion oni
almenaŭ opinius, provante penetri ĝin.
La verkinto de ĉi tiuj konsideroj naskiĝis en Geel kaj dudek kvin jarojn
restadis inter miloj da neŭrozuloj kaj frenezuloj, promenis kaj parolis, manĝis
kaj trinkis kun ili. En tiu kazo oni ne povas ne pensi kiom mallaŭda estas aa
fond la abomeno aŭ la foriga ridado, per
kiu tiel nomataj normalaj homoj malŝate
rigardas neŭrozulojn kaj frenezulojn.
Ankoraŭ pli tipa estas ilia angoro. Oni
ne volas ilin kompreni, ĉar oni ne kuraĝan foriasi sian propran, etan, ofte vantan mondon de racio kaj logiko por respekte kaj ame eniri la fermitan mondon
de la malsanulo, la internon de lia konscio-mondo ; kaj tion, kio ne kongruas
kun nia logiko, ni ja tre facil-anime nomas konfuzo, malordo, Faoso, ruino. Sed
fakte la mondo de multaj malsanuloj estas mirinda kaj grandioza ! Kiam oni
frekventas iujn frenezulojn kaj tiel timema frato kompreneme ekstaras ĉe la
rando de ilia interna mistero, oni trovos
nenie sur la tero tian universon da mistera kaj fabela grandiozo escepte, eble,
en la enigma imago mondo de infanoj
kaj ĉe iuj (ja iuj, iuj !) poetoj. Ho universo de fabelo kaj legende, de diablo
kaj anĝelo, - ne, precipe de estajoj kiuj
en niaj homaj lingvoj restas sen nomo
kaj kiuj nepre estas pli ravaj ol kiu ajn
tera aperajo, aŭ iam pli teruraj ol legio
da diabloj. Car la karakterizilo de frenezulo ofte estas ke lian mondon en ĝia
senfino trapenetris religia aŭ magia mistero, kun timego kaj respekto por tio,
kion Ol l o nomis « das Heilige » (la sankto). Tie li estas sola, nuda, tremanta de
angoro aŭ feliĉo. Li ne sin sentas sin
krucumita kiel Kristo, li estas TIA. En
siaj poemoj dekoj da poetoj imagis sin
Pronr.eteo kaj estas privilegio de la poeto, ke li parte povas esti li. Sed nur al
la frenezulo eblas komplete esti Prometeo ; enkarnigite, travivate, sincere, neniam ludate. « Tout ce que nous disons
est suspect », mi legas ĉe Balvet, « mais
l'authenticité du fou est garantie ».
tiuj homoj, kiuj rilatis kun frenezuloj kaj
amas ilin, tion jesigos. Se en la mondo
estas hornoi, kiuj vivas sen komedio aŭ
sen pozo, sen konscia aŭ nekonscia malvero, estas tiaj jesja la veraj frenezuloj.
Tion. kion la raciulo nornas imago, li
1atidifine konsideras kiel neveran ludon
kaj tial ne vivas reale en gi. Li ludas
per sia imago kaj do per si mem kaj
foje per ni, Lia mondo estas malvasta.
Sole la intanoj kaj ia artistoj anaorau
povas vivi en la imago, vere vivi kaj
ankaŭ suferi. Tial ilia mondo estas pli
vasta ol tiu de la racie vivantaj samspecanoj, pli vasta en pli kompleta sincero.
Sed en multaj okazoj la mondo de la frenezulo estas la plej vasta kaj kompleta
en sia nefalsita vero. Ofte okazis al mi,
en miaj rilatoj kun ili, pensi ke ilia mondo estas pli potenca, pli majesta, pli
sankta kaj ankaŭ pli kolore riĉa ol tiu
en kiu ni vivas, kiel raciaj homoj. Ne, ne
estas mirige, ke la moderna literaturo
ekde la Romantiko, vipata de la pasio al
nerealaj misteroj de la homa psiko, dediĉis tiom da atento, amo kaj admiro al
la malkovro de tiu mondo !
La moderna psikiatrio akcente konstatis ke la psikopatologia stato en kiu difinita homo restadis, ne devas esti nepre
konsiderata kiel spirita malsupereco. Estas certe mensaj malsanuloj, kiuj por
ĉiam vivas neatingeble kaj aparte en sia
mondo kaj kiuj post sia retiriĝo neniam
plu revenos diri, en vortoj el nia lingvo,
kion ili spertis. Ili alfundiĝas kaj forkonsumiĝas en sia muta silentemo. Sed
en aliaj kazoj la spirita kreopovo ne estas korodrta aŭ neniigita de la psikopatologia stato, sed kontraŭe favorata
kvazaŭ de speciala kondiĉo. Modernaj
psikiatroj kiaj Karl Jaspers k.a. indikis tion. La art-historio, ekzamenata
el psikiatria vidpunkto, konfirmas tion.
Sendube falsas la troigo, asertanta ke
la artkrea povo estu rigardata nur kiel
fenomeno de spirita devio, ke ĉiu artverko estas sole klarigebla kiel psikopatia
produkto kaj, unuvorte, la artisto do kiel
spirita eksternormulo aŭ devianto. Tamen, ĉe la studo de la krea povo, evidentas ke oni kalkulu kun la faktoro de
psika malekvilibro, kiu ĉiufoje partoprenas en la artkrea proceso. Liivi Rusu en
sia « Essai sur la Création artistique »
verŝajne prave asertas ke, kontraŭe
al la psikopato, la artisto sukcesas reĝustigi en la kreado la psikan malekvilibron kiu, en la artkrea proceso, estas
precipe propra al li ; ĉe la kreado, mem
restarigas en lia psiko la rompita ekvilibro, la ordo.
La historio pri literaturo kaj artoj ŝajne montras krome ke pli malpli frapaj
kaj diversaj simptomoj de mensa malsano ofte koincidas kun speciala kreopovo.
Evidente oni ne troigu, dirante ke tiu
koncido estas konstanta, sed tamen gi
estas regula fenomeno. En la artistoj, fenomenoj de mensa malsano akompanas
la kreadon de multaj gravaj majstroverkoj, kiujn ni historie konas.
Aplikata al la arto, la moderna psikolegio ankoraŭ survojas al la esploro de

ver•kis Albert Westerlinck
:

tiu mistero de la artkrea proceso. Ĝia
marŝado apenaŭ komenciĝis antaŭ kelkaj jardekoj, sed tamen montriĝas jam
klare ke ]a klasika hombildo de la artisto, nur direktata de la hela kaj ordinara
lumo de la intelekto, ne plu validas. Antaŭe la okcidenta intelektismo forigis el
sia koncepto pri vivo kaj arto, kun la
mistero cie la neraciajoj, ankaŭ la komprenon pri la psika malekvilibro; ankaŭ
en la socia takso ĝi malestime lokis ĉiujn
spirit-deviajn fenomenojn ege sub la
idealan hom-koncepton. La modernaj arto kaj scienco rompis la nepre tro malvastajn limojn de tiu ideala koncepto. Ili
samtempe montris ke ekster la limigita
horizonto de la okcident-intelektisma tra
dicio, apenaŭ kelkajn jarcentojn malnova, pr•aaj civilizoj kaj primitivaj popoloj
rekte ligis la fenomenon de la arta kreo
al fenomenoj de psika malekvilibro kaj,
tia, estis ja glorata. Tra la tuta greka
antikveco disvastiĝis la ideo ke ĉiuj gravaj kreoj sur religia, filozofia kaj arta
kampoj naskiĝis el stato de « mania ».
Plato konsideris la poeton kiel frenezulon, kiu jetite en sian deliron, devas esti
same honorata kiel la profetinoj kaj
pastrinoj, kiel Di-favorato kaj ĉefa bonfaranto de la homaro. Ankaŭ ĉe la primitivaj popoloj oni ne trovas postsignon
de la malŝato per kiu la intelektisma fierego de la okcidento traktas la psikan
malekvilibron kaj la psikopation kaj, ĉe
ili, la frenezulo ofte, same kiel la pastroj
kaj la artistoj, estas honorata kiel pli
supera homo, kiu ĝuas rektan kontakton
kun la Diajo.
Kiuj, en la moderna literaturo aŭ estetiko, nepre malakceptis la racian normon en la artkrea homo kaj volas prezenti lin kiel senclefendan instrumenton
de deviaj impulsoj, ja troigis. Sed oni tamen ne povis pridubi ke la modernaj
malkovroj de la literaturo, de la psikologio kaj de la psikiatrio, frakasis la severe fermitajn limojn de la klasika huinanisma homobildo, kun ĝiaj harmoniaj
sed malvastaj linioj. Tiurilate estos ankaŭ unu el la plej malfacilaj taskoj estontaj konstrui novan sintezon, en kiu
la intelekto havos sian lokon apud la
kompleta enrigardo en la misteran neraciecon homan.
La koncepto pri la psika malekvilibro,
kiel distingilo de la artkrea homo, eble
nenre necesas nor klarigi la fakton. ke
la nombro da artistoj, signitaj per frapaj malekvilibra_l kaj ed psikopatologiaj
trajtoj, fariĝis ekde la Romantiko konsiderinde pli alta ol en kit' ajn antaŭa literaturhlstoria periode. Kiu superrigardas la literaturon de la lastaj 150 ;jaroj,
estas surprizita de la impona multo da
grandai talentuloj, kiuj montras tro evidentajn markojn de psika devio. Ni ne
intencas redakti kompletan liston ; jen
nur kapto el la multo : Byron, de Musset,
Baudelaire, Lenau, Gérard de Nerval,
Comte de Maldoror, Grillpur.zer, Schelley, Gogol, Dostojevski, Platen, Melville,
Nietzsche. Strindberg, Verlaine, Rimnbcc.ud, Mallarmé, Kafka, Poe, Amiel k.t.p.
Koncerne la modernan nederlandan beletristikon jam ne estas kontestebie ke
artistaj figuroj kiaj Van Lan.aendonck,
Multatuli, Karel van de Woestijne, J. H.
Leopold, Herman Gorter
por nomi nur
kelkajn grandulojn - ne povas esti
komplete kom.prenataj el sia verkaro, se
oni ne atentas frapajn trajtojn de psika
malekvilibro. Oni povas malsimpatii tian
konstaton pro intelektisma aŭ sentimentala kialoj, sed tio neniel ŝanĝas la faktojn.
Nu, estas okulfrape ke ĝuste ĉe la Romantiko tiu rilato inter arta kreo kaj devio montriĝis ege klara. La antaŭuloj de
]a Romantiko en Anglujo, Cowper, Collins kaj Smart, ĉiuj estis de tempo al
tempo, komplete frenezaj, Ankaŭ Willicam. Blake estis neŭrozulo. En sia junaĝo
Wordszcorth havis « trancojn », .kiujn li
mem opiniis nenormalaj, kaj Coleridge
tute perdis - se ne nature almenaŭ sekve de certaj praktikoj - sian spiritan
ekvilibron. Cu alie statas en Francujo
koncerne la pioniroin de la Romantiko
kiaj Rousseau kaj Chateaubriand, en Nederlando koncerne Bilderdijk, en Germanujo koncerne Hiilderlin , Kleist, Achim
von Arnim.. Jean Pa.acl Richter, Hoff?nann, k.a. ? Trudiĝas la demando ĉu la
fanatika - tiel senlima kiel malekvilibra - impulso al spertado de neraciajoj
de la homa psiko kaj la misteroj de ia
vivo estas fremdaj al tiu fenomeno ? La
senkondiĉaj subraciaj spertoj tie la homa
vivo, ŝajne ja entenas la danĝeron ke li,
pro la malekvilibro, kiu nature estas
propra al li, baldaŭ devojigos en la senfinajn .-- feajn aŭ senkonsolajn - vagregionojn tie la psikopatologia animo.
(Fragmento el « Konversacio en Eŭropo - konsideroj pri la moderna eŭropa
literaturo » ; aperinta en « Dietsche Warande en Belfort » Jan-n° 1949).
-
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