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MALGRANDA REVUO
]оа JARO

Еsреrапtо en la бiutaga vivo
Komcntoj а] ra .rtjko]o сп пто 211952,

1,
Mi plezuTc sl]Uais ]i alti]nnoD .]с sro t{ur].r-liir{i1'Il. Т,а Tid-

l)!nkt.i de tiu esliпata v..Ljsio cstas lnli de !еtсЁпо laj
iiпtаgа uzanto de 1а ljпяуо. Ita]leiiac lkoj аlit]апk. fclia.)
опi pollls !]i lrJrП]ё n()nlLlri la vctcTanoj]r о] la DoInakit.j!.
IInu е1 tiuj csl.as пli, hc jlDa scd )о!а cn сSреrзпlо, Duonc
inslmita Pli пiа plopll lfugvo nii talien LTovis 1.1 еSl.ппLап
Ia.jt! {toTopale ]iuп nia !j.piti,a).

Sed ldаm mi ]roпlencis .sploli h cst)clNdtlljn sazelojn, nii
r'ntaTl{is, ]te oni oftc ..tiskutas pli cs]trrnlo, lu.i Lo]rs. ke oDi
сп kc]]<зj otiazoj uzп akxz.rtilon, alitj. ]!е oni nc uzx аiп 1.ic,

K.lkrj tr.чrls пr]Ь.па tion, kion aliri lfol,as rc]rolil]ndinda.
Kc]ltli kгitikas la sup.Isignojn, aljaj posn]]as лovnJll 

'оrlоjпanslatai malnovrj lttp, Tio s.niluziigis пiп.
Кiаm n1j kоmелсis Skribi, mi реtiБ miajn korcsponda!1o.ii

ilor.kt"i miаjп letero.1n- T]tindulo Pet.s hеDоп de un[okuir.j.
Kiarn nri provjs skl]bi altikoletojn |or mi, ]o]ra gucto, mi
Pctis korcklojn de nl]u, du, 1ri lcltai rmiboj Шi konstatiý,
ke !I| пi estlБ sen.lilIr1 ia m!пuskliрtол Lriuе lФl,еkt]trп al
dua korektanto klj poste l1l t.ia, mi ле cstlls lckoлiDta лiап
skliblion еп еiз 

'iln 
|оrmо.

LlI lingгo (ie] moDtliфs pli taj ]rli mtlfnciJa ka.j ni pтestan
hczitij:. iu пi dai]Iigu. a.l mi havas dczilln |lcii plj, mi tаmсu
Dс haltis Sed lcditjs tt mi tl vortojn cte sro ШiлdстS: "Kiu
рег сsреrапl.о sukcesas Iacilc lomРr.nigi Sin at aliljngvanoj,
liп ]]]eDe |tingis ia c(.lon. t)or kiu zamcntiof kleis ]а li!gчоп."
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Sed dim, lriom da реrsопоj foIlasas espelanton vjdante multajn
malfacilajojn Ecatenditajn I

Espelanto devas esti ]inavo ne пuг de lегtulоj sed de la pli
rnuttaj honoj, еa Simpte insl.ruitaj. La zamenhofa tingvo €stаs

аuоgа per Simpleco, Iеgulесо kaj псsmр]еksа voftaтo. oni
dcvas ле cmgi 1а zamenhofajn Iegulojn kaj ]rе pligrandigi
пепесеsе la vortalon. .. gis ]а homaj сеrЬоj ne plu hczonos

Mi konscniaв, ke еsлсrапtо рrо manko de iuj lingvaj паrе"
daioj ne en ai] cgalvaloтas al naciaj lingvoj, Тnmеп Srо ItudeI-

Мitёffу, uzante пuт voтtoir entenatajn en la чогtаIо, suk-

cesis Ьоп. kompIenigi siп сп altiko]o, kieý temo estas pll
ampleksa ol iiutagajl

R, olivaux. l'lancujo.

2,

1ln N:ro 2]1952 dc шR fii intele2jio studis kaj рrфепsis ]а

aTlikolon de Е. Kuder Nlatбffy Pli "ЕsрегаDlо en ta аiutща
!ivo". kaj 

"Fп 
mj г.lа. гргmпSоп m.]lо-ар р, ггjmi mian t'.п-

ТаПgап fшdamenton рог djskutado пi ja havls еп 1а koD-

sento, kc la cspelanta sramatiko cstas aiel p.t,fckta, еiоп ni
nc рочаs pntтakli, do пur kelkajn gravajD punktojn mi tuЗоз,

1) La adjcktiva formo en ]о trazo, "Estas riшrkinda kiel

suЪite ёапgigаБ la aspckto", cstas tutc pTaviacbla реr ta eliziita
!ог]о ''lio". е. sP L ,Iiziadn оkiZi, ппkопп.:'.

2) Ll ]ongeco dc espoTanto estas Ialrclo. Тгаdчku libTon an

nuI чпч раеоп da teksto el пасiа lingvo en espeTanton, kaj
!i пертс tTovos. ke la plia ai malplia longeco deFndas пе de

1а lin8тo seal dе la tladukanto. Роr ]а ajutaBa vivo oni ne

imitu la naciajn esprimojn ýcd scfiu espcTantajn, kiujn oni

ofte faci]e povas mаllопФФ. La esPrimon: "Tio estas veraj',

oni povas mallonaigi per e]izio dc 1а чеrhо je "tio vera", kio

donas еа pli fortan aklamon,, Aii опi povas simplc diri nur:

3) La "mal,voftoj" nedisputeЫe eвtlrs granda ачапtхео роr
la telnado de еsр€rапtо, сб se kellrfoje tia еsрrimо donas sеп-

ton de smoaato pol "veтa vorlo!'. Tamen Sчгоgаlо estas перга
bczonajo pol malTiauh, ankan е] tingva vidРuпkto, Nc forigante
]а "mаlчоrtоjп'' oni do siпgагdе kaj pTipcnse apudmetrr novajn,
kie tion postulas пергt, s.П аlФепай Бспtсhlа, L\эzопо. Tia !то_
cedo ja €БtLs tutc lаП la Zаmепhоfа iсleo lIi cvoluo de la lingvo.
опi пirг bтidu troan Iantazion.
4) Tlaktado dc vcтbaj Ddikoj kiel dc su]rstanlivaj i En ]а
donitaj ekzcmРloi пi plene konsentas kun il aito.o, sed kоп-
statas kc la ртоЬlело estas пе tute sinipla. ЛltruiliАаS nerrle
ta re8xlo, kc la diferencigon iniel voltkl1Бoj faTas nc ja Tadikoj
Sed ta finajoj. Tiu rcgulo tаmеп cstas aplikebh nur, kiam
tion реrmеsаS ].. signifo. Еп 1iu lmta obazo, ne рочб esti
сrа.о, ýе oni, ap]i}antc 1а Tegu]on lli ncPTa Ьеzопо kaj sxJii]o,
anstataйigas ja sulikson "i]o" рсr ]а finn]o ''о'', Do la voltoj
"hako, sego, }rlugo, Taboto, ]]шIro, iovclo'' estaз pli kопч€паj
kiel поmоj de Ia konkTctaj labol]]oj an kiel abstraktii nomigoj
de funkciado, kioп oni, Se bezonatc, p]i bone kaj kohprencb]c
рочБ nomigi pcr vortkunmeto, sаjпё 1а diaЫeto de tiu ci
d.fumdo siп kaýas еп ]:r fakto ke, рго la konstn]o de lд naciaj
lingvoj, Zamenhof сп ýia voтtaro Iedonis la si{aniГojn de la
espeтantaj radikoj Per plenaj voltoj.
5) oportuna сstuз спkопdukо de ''alia'' cn )а korelalivan
t,Lelon, "A]ia homo", lai] ]а пuпа kutimo, ja povas Si8nifi
kaj alis!.ca homo kaj aliulo. Sc homarupo рriglраý iпtеr-
bnlaton, oDi ne rajtas раrоli pri batalmLoj kaj a]iui, Se
опi пе !'o]as diri "auaj", oni fam voltkunmeton.
6) Ргi la йо de espTimoj, Иaj ''estintus'', ''faTintus'' k,t.p.
m] povaý пuт diri, ke tio mеmоrjgаs stтatbuban slangon.

Гiпе mi espTimu miм s]mpation at la aesjnjoгoj, de mi
nekonataj, knrj dum jаIdеkо tiom elprolis 1а praktikecon .b
nia lingvo. J.n vcTaj espelantiвtoj, kiai donas natuTan чiчоп
kaj апimоп пl пiа movado.

Hj. D n, Svedujo.

Ёп ta artikolo "ЕS!еrапtо en ia aiutaga vivo'' de s_.o Ku-
d.I,Matбffy еп п о 2а de М. R. evidcntigas, ke сп ]а ailtnsa



uzado de 1а liDavo la аЙtоrо Sреrtis С€поп de iaj чогtоj kaj
esrfimoj, kiujn Ii dezirus :inBtataiiigi рет pli ороItшаj. Nli

supozas, ke 1а aitoтo пе estas ls sola espeгantisto, kiu hayas
tisjn sреItоjп. Sed s-ro К.-М. malatentas du glavajn aferojn:
1с, ank.ri €п 1а naciaj tingvoj ekzistas nrj gспаj esprimoj kaj
voltoj, }iujn oni en 1а ёiutаgа 1,ivo аi neglektas аi hipiigas,
Scd neniu аййсдS pTopc,ni foTiai la kогеktаjп fornrojn et 1а

БkfiЬа liлgчо; 2е, 8ustoj kaj рт.fсюj, ankai Bur lingva tereno,
multe interdifeleDcвý ; kaj kio plaaas а1 unu, tion alia evitas
sй Iorjelas пrа lsаlF,

Pri malatento de tiu dua f*to .rteýtas liaj djve.Saj рIороDоj
kaj pTefeтoj, рIi kiuj s-го К.-М. evidente opinias, lre ciu espe-

Tantisto tаi sia sрегtо akiris 1а sаmап opin]on. Tio certe пе

estas gusta. !]kzemp]c Dor radikvoгtoj anstatai la ma]-kun-
metajoj mu]te plcdis ]itcraturistoj, sёd еп la i:iutaga prak'Liko

de la ]inSvo Dе andiЕis pli tio plendoj. Kaj mi mте demanфS
min: kio gcna ckzistaв €п ]а intclliteTo а сп la vollo "nigTa-
hага"'] Mate, la inteтliteф сп pluraj kunmetii.aj voltoj eýtas
goJlgr rlсtо,,,]г опi |аПр'.гс pol!s фп xzl ýй ne uzi,

La pтopono de s-ro К.-М. рог neologismoj ёeтpitaj el ra аеr-
mапа lingvo пе konfoTmas at la evoluo dc Eзperanto, kiu iш
paTale]e kun ta evotuo de ёiчj kultuгlingvoj. Ni ja konsИtas,
ke en la kпlturaj tin oj de tag' al tlgo apcras novaj voltoj,
Sed gспеrаlе tiuj vortoj estag latindevenaj, maloftc gетmап-

devenaj. Kaj ni jam ýpertis, ke 8етшпdсчспаj neologismoj пс
сStss aptaide akceptataj; mсmоп Ia ofte рrоропitап, Sed
renifu.n akceptjian "da{]". СеtеIе, ]а iпtе.пэ.iа banktero
de EsPeranto neniel strferos plo neat€kto d. Iadikoj €l gеr-

manaj| Slavaj, finn,usraj лi alisj tinSvaj familioj,
Plej mirise еп la aтtiko1o de ý,rо К,-М. esias, ke li prezentas

kclkajn rrcTsonajn pTefelojn lrчаzс-й janajn faktojn. Li ck-
zemple аSеrtаS. kc !i ]am enkondukis Yortojn Иеl "hako, s€go"
k. .s. anstatai ]а ltoтckt j fomloj "hakilo, sc!ai]o" k. t. р. Eble
h айtоIо kaj kelkaj al]aj Frmеsiý al si tiujn nnuongajn
formojn, Sed tjo пе siяnifas, ke ni, t,c. la eslcranlistalo gе-

п.r_|F, enb,,nnull,, iIitl,
Sаmе п.чсrе estas, ke oni jam uzas paticjpoveгbojn kiel

"faтitaý, estintujr" k. s. тiuj rolnoj estas еt еп la liteйtulo
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ma]oftegaj, ýed en la aiutaga vivo ili neniam aki.os civitanaд

La pTecipa eraro dB s rо К,_Ш. tamen еstб, ke ]i rczonas
ргi la aiutaga tingvo kчаzаi pri la iiteraturs ай tebnika,
PoI literatuтo kaj 1ehniko oni Povas proponi Si]ccia]ajn foTmoji1
kaj чогtоjп, atcndante, ke oni akceptoý дi ne akceptoý ilin.
Sed tiu metodo ne estas aplik.bla а] 1а бiutаgа ]iп8wо, kiu ne
]aýas а1 si tтudj iоп поvап, nek akceptas рrоропоjп, Ма]е,
en la aiutaga liпзчо eýpгinoj kaj voтtoj рФ Bi mеm estieas
taj enkondukigas, sendepende de tio, au ili esиS ftorёktaj аП
пе. La tasko de lingйsto estas lronýtati kaj Tegistгi fiujn почаjп
folmojD; sed ý€ li kredas, ke lia tasko estaý helpi ре. proponoj
kaj enýovo de регsопаj plcfcroj lrlj ideoj, li перrе €fатаs.

G. J. Degenkamp, Nedellando.

4,
Multe miп ýokBrJ 1а a.tikolo de К._Мitёffу сп МR 2i52. Do,

poýt tridek .jаrоj de csРeцnta uzado еп бiaj cilkonstaлcoi mi
devas nun .kýeii, ke роr la intima, endoma чiчо EslEranto пе
tаigаs. Se io ajn povus 3апсеli miап klealon je EspeTanto,
еsh]ý tia fakto, Mi konsideras 1а opiniojn kaj aaadлanieTon
dе ]а аПtото tiet glavaj, lre ёi.fоjе mi пе tTaпSdonos vi:!n
rcvuon а1 minj leTnantoi роr lcФ, аат ili ne devas scij, kc inter
Esperantistoj tTovigas tiuj, kiuj, spitante 1а klаrап aveтton
de Zаmспhоf, tu3as 1а Funclrmenton, kaj Lion fаrапtс, ýlb-
fosas la tutan ,uочаdоп. Se Еs!еIалlо iel ne tайgаs, ta
korektado lраrtепаs пё at Dnuopaj EspeTantistoj, s€.l al la
jam tiucele staTjaita olaanizajo. vane diri, kc temas nuT pTi
enfamilia раIо]mапiеIо: de 1а pтivalr dоmо tiaj mis taj flr3_
ФpTimmanieloj ýin tlansplantos eksteren рот konkuтenci kuл
1а akceptitaj fогmоj, naskaпte LonfuzoE iDter 1а !Ър.Iдпtiýtоj
traj mokrididcn inter ]ý Skeptikuloj. eu ni лс eslas sufice
aveгtitaj dc ]а ýогtо de Ido?

Bonc povrs esti, kс transportite с] ]а рrеlе8еjо kaj atiaj
publikaj ]okoj еп ]а ltxirejon kaj 1а dormasjnbron, Es]reranto
uпuе ýeniigas mапkопj пе de vol';oj, Scd de lo1tkoio; sed 1а
so]von oni dcv:rs scIaj en la kadTo de Лsреrапtо menl, kia ai
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jan de 65 jaioj €stаs. sапgi 1а LiDgvon пе estas Solvo; estas
lingИstika пеm-mоrtigо, Jen kion fагаs Gesinjoroj Кчdет_
Matбffy; аi pli ekza-lrte, ili murdas nian Espeйnton. Сеrtе
ili pruntoplenis multon е1 Ia lingvo de Zamcnhof; Sed ili ne
flatn sin, ke iti paтolas Еsрсппtоп. Ьпаvо Intelnacia пе povas

D. В, G.еgот, Angluio.

lib€fe чеrki, ti kristanigis еп 1Е18 kaj sin nomis de lulr
Ludwia Вёгпе.

Li fondis pe odaJon "Die Zeitschв,ingen" (1а tcmpoflugiloj),
presatan еп offcnbach, Sed ta grandduka-heýa registaro posi
ne]onge ein ýufokis. Лпstаtаiе li redaktis aazetoD "Die Waag."
(la pesilo), fo]ioj роI burga !-iao, scienco kaj aтto. Еп gi
li komencis pubtikigi Selion da disertajoj kaj kйtikоj, рсI kiuj
]i ckir's Гimоп de sргilа 1,Ir^zn il] r'егhI.1п,

Dume li koDatigis kш 1а franca libcтalismo, Sed 1а Iеаkсiдj
an konseNativaj tendencoj еп 1а tiапа GeTmanujo trudis ýl
li, vua1] 1а po]itikan kfitikon kaj satiron per vesto de рs.йСо-
Ьеlctтaj аП fe[etonecaj t.aktajoj.

La morto de lia раtго en 1827 donis а1 li 1а materian Sen_

depcndccon dc longe aspiritan, kaj nun li e]don]s siajn "]ioie]t
titajn vcrkajojn" (klitikojn, satilojn, hчmогаjоjп kaj dig.I-
tajojn). Iti tTovis glапalап ]еgапtаIоп kaj vivan iпtеIеsоп.

La sciigon pd ta PaTiza J'ulia revolucio de 1830 В. a].ceptis
kun entuziasmo, kaj cn Ь antuno li jris at PaTizo, kiu ýajnis
al 1i klazana Mekka dc ra potitiks uЬето. De 18З2 li роiЬйrе
tie eklogis. Kvankam ta iIо dc 1а аfегоj cn l'arizo пе геsропdiý
liajn atendojn kaj dezirojn, li pli kaj pli frcmdiЁis апtаП Ъ
hejm]ando. Li Siп епmапопis en pasisn mаlЗаtоп пе nuт ai
la efcktivaj ma]foltajoj, паlsаgоj kaj mizcтoj de 1а tiamt
gеmаца vivo, scd еа а1 1а knraktelo kaj ecalo de 1а popolo

mеm, а1 kiu ]i ripiocis j, а. troserv€mon апtаЙ giaj pTincoj kaj
шепýап iпеI],оп. РIi tiu gala, рikеmз sintcno eeTte kulpis
апkай ]ia рIоgrеsапtа fizika kadпkieo; iдm еп 18З7 li mortis.
oni Fr eligis ]in .п la l,mLejo Г;.. Lдгh\i-",

En ]а \,erkoj de Iз. sчреIfеgаs ]а politika patoso de 1а перrа
sindono пl la ideo de la libl]тeco, kia h ein konceptis. Tiu ideo
komence kопяпis kun ]а doktlino de la tiama fтапса libeтa-
lismo, postc ] п 15 politjka йdikalisno. Бa 1а multпоmЪгаj
pTiriteTatDlaj kaj teatтaj klitikoj SеrylS at ii kicl Timedo por
plopagandi sian politikan ideotogion. Kvankam tute D. mankis
al li sltbtila perccptopovo al роеЯа Ъеlо kaj trafa jltjo p.i
teatrsja artisno, li tmktis aian alian koncepton kaj rigard_
mапiсrоп рег Sofisma aтbitro kaj netolcгcno, Tiamanierc ii
aklc atakis la eminentulojn de la асrmспа sРilits vivo, i, а,

Ludwig Вёrпе
De Jose| Sоmlпеr

Se viтo, kiu рторrе estis lolilika verkisto, рIесiре do publi
cisto рЁ aktualajoj, pti ol cent jarojn post Sia molto ankolari
estas mencilta en са ]]lej koncizaj enciklopedioj, oni pTavas
konkludi, ke ]i .stiз ncoldinara, rimarkinda homo. Tia estis
Lirb BaIuch, naskita 1?86 en ГrankIurt apud Main. Lia
juda-oltodoksa patro, mаklегiýtо pTi monýanДo, deziris, ke l.!
fi]o stxdu medicinon. Sed post kelkaj scmestтoj tiu мStstаi-
igiв la fakon рет tiu dc "kameTalia" (Scienco de administTaj,
finmcaj kaj pristataj afeToj ).

En 1811 ti farigis alrtuario (plotokotisto) ае ia policdirekcio
dc Sia naskurbo, S.d fine de 181З ia arsnddukiando Erankfurt,
fondita de Napoleono, likvidiss, kaj ]а шЬ геаkiгjý sian ап-
taian айtопоmесоЕ de "liЬеrа ulbo". Tio Tevalidiais alkai la
antanajn араrtаjп legojn, kiuj malpeтmesis, ke judo okupu
рuЪlikап oficon, Sekvc В. cstiý kontraivole pensjumata.

Mi mencias tiш detaton, aаI prcbablc 1а eboficistigo pct_
lasis en lia апimо amalon iagтade kanzecan pri lia poste
evidenta spccifa mеп,с€со, kiu sin manifcзtis рет konsekvenci
mаlапа kтitiko kопtтай ta nasklando, trlecipe kопtгаi ties
I€gantaj kaj ceteTai рсгsопоi influaj сп ]l sp] ta, politika kaj

В, k^m.псIs "i.п гublici"lnn lrЁрl, n l,,r ,i., kп ]i Skribis
plurajn пеmDаIо.jп сп la intcleso de la enancipaspiroj de 1а

l'rапkfuгtа judaro- Рот nc mсm esti acnata kaj !от povi pli
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Schillel kaj plecipe GoetheJ sed en чеrо li celis Ь tiаmал
Bundestag (fedelacian раI]апепtоп) kaj la patriarkecm rе-
8imon de iuj €týtatoj.

Маlаrай tio la spritoplena akTeco kaj рlаaесо de lia eleganta,
matkomplika ýtilo эltiris m]rltajn tctantojn, её tiajn, kiuj
aprobis n.k ],ajn poliliLajn, nek estelikJ]n p.ineil]ojn,

Sed dcsegnante ]а mепsе.ап poltretoll dе Вбrпе пi dece
apTezu ankan ]а simpatjajn trajtojn. Её liaj kontnnuloj,
а]mепаП la objektive jugдtaj, ne kont€stis 1а intearon d€ lia
moTala йчо, пеk la рuтесоп de lia kаrа,ktеIо. Ь notivo al
lia agado пепiеt estis ia ajn рrоfitеmо, еС ne perýona ambicio,
Lia atta humапесо aie siп monИis, kie пс kontтaliis iia neto-
lег€mа doktтinъmo.

ADkar] ni devas fiaaTdi lian rcvoluciemon ne abýtгakte, sed
€п 1а kadro de Ia tiamaj cilkonstJлcoj. В. ja viviв en epoko,
en kiu 1а r€akcio реI fiаоm cenzuтo paIalizis aim mочоп al
епалсiро kaj liheйlismo. Sufiёas atentiai рIi ]а fakto, ke la
Bundestag еп 18З5 mxlРermesis la ape ntajn kaj e]rle aper_
ontajn(I) veIkajojn de Heine, Birrnc, Gutzkow (b,ucko), Laube
kaj aliaj verkistoj, konataj sub la kolektiva signifigo de
"Jlrnges Deutschlaлd" (Juпа Gеrmапчjо)

Еiпе de 1а 18а jarcento 1а p]ej gгапdа раrtо de потdа kaj
meza Italujo depcпdis Nlitikc de АПstгчjо, 1а Buda Italujo dlэ
tlispanujo. Еп 1796 Napoleono konkeris la duoninsulon, di
vidis ein еп phrajn itatojn, kiujn Ii vasali8js а1 Ргапсujо.
La vjena kongleso (1Е14-_15) redonis рrеSkаi la aDianan
staton: АПstгчjо fiсэчiý Lombardion, venecion, Ъtriоп kaj
Dalmatujon, La teritoTioj de Р.Imа, Modena, Lucca, Toscana,
Massa kaj carrala estis re8ataj de div.rsaj branaoj de la
aiistliaj Habsburgmoj. Ь MetteTnicha Айstпjо prcnis ýuI
sin, 3irmi tiuin дЬsо]utisлаjп гсgistатоjп.

Ь Bourbono Pernando I, mД,о dc Sicilio kaj Napol], parcncg
al НаhsЬulа, dcvonliais Sin !ст ýеkIсtп tla]itato kDn Aistтujo,
ke ]i пе enkondukoý konstilucion ай a]ian зtаlоrdо , kiu cstus
pli ]ihеrаlа о1 tiuj dc Lomь1rdio.

Konrpi.neble ]а "risorgimcnto" {novado por пасis unuigo)

?2

do sin tчrпiв ргесiре kопtгаi ta IЪhsЬuгаа ýtato, kiu per he]po
de siа armeo sDbpIemis sапаё aiun oraaniziaon pol libefigo
kaj aiun fibelon.

oiIkan 1Е00, dum 1а franca Te8ado, еп Napoli fondi*is la
Sekreta politika ýocieto de ]а kаIЬопаIоj (kalbistoj). ei
ёstis ligita kun 1а frsmsяопоj kaj рrепiý de ili grапdрагtе Eian
fitaron. Ls celo de 1а kаrЬопаrоj estis la па_сiа sепсlерепalесо
de Ita]ujo. Sekve ili batalis епегgiе kontralj la ileýpota lеs.tсiо
d€ la pdncaj reaDestroj, precipe post ]8l5. Еп Napoli ili kal-
kuris milojn d|1 partianoj kaj ludis 8rачап Iоtоп en ta rечо-
lucio de 1820_ Sed ili sciis teni 1а popolamason йtеrпе tle ta
baToj de nodeleco.

Poýte tiu revolucia psTlio €п NaPoli kaj Piemonte eýtis
ven]iata, ciuj xegistarcj persekutis la karbonarojn kvazan
ýtatperfidulojn. La movado fine fiaskb еп Italuio, Sed trovis
novan agadkampon еп F'rапсujо.

Lan tа Bupтa kaIakterizo de Вбmе estв kоmDrепеЬl€, ke
1а afeloj en Itatujo lin IoTte inteтcsiý kaj k€ liд tuta simpa_
tio араrtепis aI la kaтbonaloj, La sеkчапЬ ''rskопtо'' mопtrаs
tion kaj liап mапiеrоп, tfakti potitikajn afeTojn рег tentlcnca

La kаrЬопаrоj kaj miaj оrеlо|
De Luduig Biirne

Kiam mi veniý al Мilшо, videbla ribelemo tie Tegis. oni egtis
sciiginta, ke T€votucio ckglrlodiý еп ToTino. La pub]ikaj funk_
ciuloj eБtis suspektemej, atentaj, ýeveraj; 1а kanajla popoiaao
апtайgоjis Plo la venonta malordo. Kelkaj eminentaj civitsnoj
mienis kvazail gajaj heтedantoj, kiuj prc konveneco vidigsý
aftiktan fizionomion,

En Mj]ano mi eslis trovinta italan liпgvоп sed пе italan
aielon, еstалtесоП Sed ne cstiпtecon, kaj ni щфs рФ tfansiтi
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Ь sojlon al 1а paт.ldizo. Intelkonsenlinte kun iu lettur]Do
(vetuIigisto) pri mоrgаiа vojago al Еilспzе, mi iný cn ta

t@tтon De]]a Scala.
Опi pTczcntis 1а орсIоп otheilo de Rossini. Сат mi Sciis pTi

la idola estimo, kiun en Nlilano kiel еп tтta Italujo oni *ntas
рот Rossini, mi еае mirЪ rimalkante, ke en ]а tuta Saloneao

oni neniel atentis 1а pT€zentadoD. Опi ridis, babilis, movigis

iш kaj reilc cn ta sufiae vastaj logioj, regalis Бiп !ет IеfтсЁ-

igajoj kaj nul 1а aielo scias, antai kiu do 1а gekantistoj penis

prczenli Siап aгtistecon.
}'ine Dcsilcmona aperis kaj опi akceptis бiп ktn арlайdаdо.

si Tivelencis Lrifojc: unuc апLаi la kortega logio nioliupits,
poste delrstren kaj fine antai 1а paTtero. Mi nc sciast aч oDi

заýS Ь kantýtinon aI] сu la аI]оп, kiчп ýi cslis kantonta:
ekmgis рlепа Silento, ki.rn i] slютis, si kantis рlспдп, tedan

kчаrопhоrоп. Mia gоIео estis kvazan stmnвo]ita; mi Spiтis pli

}iЬ€ге пuг, Иап el ta iro]oratmoj kaj 1а pli kaj p]i nrpidiaantaj
kaj intensigantaj !аёоj de I& melodio mi konkludis, ke la
kavatino proksimigas al la finkatastrofa momento. Sianoв
Deýdёmona do baldari eЫarigis 1а ataliýtupetaгon рот peDetTi

еп la bтeaon, enkantitaп еп ]а kolojn de la anskultantaтo, k j

рот konk€ri ties aplaidon. Вrача tfilo Sin рrеmis antaien
oni аЙdis neniun spiTon . . . jen kanonpafo toпdris|

Ektimigite mi ýaltc levigis de mia sеgо, ohtuza mur11ruIo

ekbruetis сп ],а satonego, mi айdis ke en iu 1офо onl flmtras
а1 Si еп 1а orelon: "cis mотgаi ili estos ai tic," шi sentis ke

miaj vangoj clrardas, rпiаj oki]loj lагmе malseki8iý, i:ieta Доjо
tTakulis niain vejnojn, Kaj ааr en mi bedaiTindulo 1а koTo

ёiаm atingas ais 1а ЪuЁо kaj чпч guto sufiaas, pol ke ei
superhordigu, car fine mj posc.las ta plendindan ka.j ddindan
kutimon pxroli lайtс kun mi mеmi la diahlo min instigis, Iraj

tiet реIс.рtсЪ]е, ke oni рочis :tidi min trans du logioj, mi

kriis: "Es leben dic carbonari| cs lebe Italien!" (vivu ]а kar-
bonamj, vi!,u Italujo l)

zittol (ýilcntu) kvikis sopranvoaeto malantail mi; alia,
graEa sinjoTo TigaTdjs min kuп milo; iu Ьс]а sinjolino tenis

роýtчkоп antai sia buýo. Tamen miaj libelaj pnTotoj faris
malpli de imрrеýо, о1 oni povis atend], рrоhаЬlе рrо tio, ke

1+

oni пе estis kompreninl.a ]а ý.псоп de lD aerшnai vortoi.
Sed mi mеm esi,iб kоmргеп]пtа ilin еa 1то Ьовс, kuj kiaD ]а
cntuziasmon sekvis pljpensado kl1j lrapdoloтoj, kiam п] kon_
Sidedý pri la loko, t.mpo lraj cilkonstancoj, tima m.].Jankvil1)
okxpis miап kо1'ол. Mi trепis апiаП 1а 1гiЬ!па]о, jaia mi
antaisentis, lre ]а ekzekutisto kчJ-zай m.zurcelas miап kolon.
Lаj, tra\tanle min сС llej indutge, mi dcvis ate!:di torLurзn
csp]oTon kaj ]опgdtiiгм mа]]iЬсrссоп. I]a plej gl2nda favoro,
kiun mia mrlайdаcr cspefo flatjs aI шi, eslls ].iu, k. ili gaTdos
Din ci tie еп Llitano kaj nc enkalcerigos cn la abomenr
olniitzl, На] Фi gemis, Se,]un !i sidts apu.l irr ranlaacto
en 1а lэпdо Blandcnbulg, lriom pli hопе estus а1 чi ot aе la
tlolir auldado de sianora Desdemona| Ye, m.-]feliaulo, kirm
]а akto finieas, 1а в1,зrdiо чепоS k:lj foTkondutlos vin|

l,a iklo pasis, ]а svirdio пе venis, kaj, andjnte ankan h
duэп aktol pel ]iberaj ol,eloj, mi lionencis tnnkviliai.

La о!ето estis finita kaj balcdo sckvonl.r, Еп la sitcnta
inteгtcrnpo en mian lоgiоп envcnis J'хй viro, kiu !пuе kon_
veкaciis ]rчп iu kaj tiu kaj, fine perceptinte min, sDrprizige
dirjý | "На, !i iji tiel" Li alparoliý min рет mia поmо. Mi De
mеmогis pTi li, kaj kiam li rakontis, kc li kun mi paтo]is dum
divcrsaj kunvenoj еп N., ni 1а milan fojon bcdairiв miап mal_
fчttал m"-о.Ц"о"51о" pli l.noj l.j vlzJsoj,

"Mi miтas", diTis h juna tlomo, "kc S ro S, sciiais а1 mi
пспiоп pri via aiestado". ''Kio]'' lni vivc respondis, ''S. estas
ai lie?" "Kaj tioп vi пе ýcias? Jcn en tiu ]oaio ]i si.tas.
tr]Ij gvidos vin ticn,"

l]ezuтante, ke tiel SurPlizc фi rспkоDtоs unu е1 mlaj plej
frusj amikoj, mi sekvis mian gvidanton. _{репаi mi trapasiý
1а loa]poldon, kiam mia Servema Sinjoro ekljpsigis kaj otr
ýoldatoj de saTnata' aspekto pl,enis miп inter Bi, lti kondukis
miп cn gvalciejon de la о!еrСопо.

Tic oni tTaserais miajn роЗоjп kun multc da gcntiieco k{j
ekzakt mo, fоIргспls miajn рарегоjп. ''Se 1Ji bonvolos . , .'',
diгis la policvokto; mi Sekvis lin. Antai 1а ilomo stмis katcco,
oni min cniri!]is, ]а vo]rto eksidis apud mi kaj ''Adiln
mondo|" glakis l)ost min kоrча voao.

aru mi tTcmus сп batalo] Рог paloti sincere: mi nc esИs
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Iule спгlа pri Ia шIо, ýpd lion mi BciБ: лur miaJ neTvoj
trеmls, mia дпimо Iestus tmnkvila. Sed са mis senпoTtl Фi('
e,gtaE plena de timt$emo, kism gi estaý minscata de iu polico.
1}o vee estis en mi. ь vetuTilo estiý tiel matalta, malvastl
kaj hеrm€tе fermiЪ, kё mi timiБ sufoldgi. ei havis алЬаП
f]апkе тспdап, р€т dTalplektajo агmitал vjtroplaton, ne multc
pli grапdап ot lепýо tcleskopз. La trapasanta lчпhгilо desegais
бе miaj piedoj rcton, en kiu mia fantazio аrgоrе baraklis, ýIi!
gaTdanto aРlrd mi parolis пепiuп vorton. Eble li okupis Sin,
ilterpTetj miаjп Дemojni ni donis al li Sufiee da Ьhою,

Post kvarolholo ia !юturilо haltiý. Mi айdВ, kc peza
poldego Ъrче fermigis post ф. oni apcrtis 1а kateЗon. Elirinte
mi tlovis min cn koTto cirkanbaтita рет aliaj muroj kaj okupita
de multaj gaTdistoj. oni iйgis min en ]s ааmЬгоп de 1а mal-
libereja galdisto. Пе oni en liЫon enБkribiв mian попоп kaj
1а ргiskriЬоп de пiа cksteTajo, kiel oni kuti@s faтi еп pas-
portoj. Апkаi mian subshibon mi itейs аldопi. "Nшеrо
kvaT " diIis 1а policvokto al 1а malliberejisto.

Tiu, maliuna viTo de чiмяrа miепо, ekfali*is post tio afabla
kontвi mi, ek]evetis sian aapon ka.j alportis ar mi sеgоп, Lд
po}icvokto derjlig а1 mi Ьопап nokton kaj JlustTis: "Eýtu bon-
humoв, via afero пе faтigG tiel grava". "Anjo, lumigu
а1 ta sin.ioтo i" vokis en apudan ёаmЬrоп 1а malljbeIejisto,
Juna Jгапliпо, lena,lte kмd.lon р, r ambai mлUj, .члrфiгs
ýtupaTon, mi sekvis, la maljunulo post mi. "Komfortigu зl vil"
li diгis пslilочлl. imblon. "iiaф v' оrdолоý чезрFrmалВljоп.
Ьопчоlu sonorigi".

Li kaj la knabjno IогiЁS kai mi rлiris, ke ili пе ýloвis la
роrdоп. Mia mirо pligis, kiam, tilksnri8aldante en la СапЬто,
mi trovis ptej komfoltsn kaj bclan m€ЬIаIоп. Еа skтibiloj kaj
рареrо пе mankis. La l'eft, Masko3 пе povis logi pli орогtчп€.

Iom rctrankvi]igint€ post Ia teTurajoj de ls vespelo k|j kicl
eble pгeparinte min pol 1а juЁiýta esplordcnandado, mi komen-

cis konsideli mian situa.ion de la ?omani.ika Iianko. Tio Tese-

renigis min. Mi ektiriý ta sопоriаап Anulon, pol deziri la vеý-

peTmsnaajon. Anjo venis akompanate de la maljunulo, metiý
1а папgаjоjп suг 1а tablon kaj anИntranais i]in. Mi Ticevis

пur kuleюn; la malliberejisto siп eýkuzis pel 1а kопсеmа rе_
gul o. Iil maneajoj estis bonaj, la vino еС pli bona.

La maljunulo eliris, Лп]'о restis апkоrri unu mоmспtоп еп
la СаmЬ!о, mctis kun sianila rigaldo sian п.тпоп suT falditan
buýtukon, kuýалiап suт tual.ta tabl€to, ksj iuj postc Зi metis
]а fiпагоjп slr siajn iipojn kaj dezilis а1 mi Ьопап dоrmоп.

Kiam Зi estis foт, mi 3losis la роrdоп, disfaldis ta bllýtukon,
sed mi trovis пелiоп en ei. Mi seвvestiais mjn ]rai dormis dura
tilr nokto pli trmkvile, ot oni kutim8 сп tiaj cirkonýtancoj.

vekiФnt. en !а mateno, mi rее aiikaniris rcvizie la folt!
fikajojn de mia Senkutpcco, ekzanenis ckzaktc aiujn giajn
Punktojn, dislokis celkonvcne lc batalfoltojn de mia dcfcndo
kaj llifortikigis tTo mаlfогtаjп flankojn,

Aljo alloItis la mаtспmапgаjоп, 3i ч€пis sеп la maljunu]o,
cu рIо mi:r relkirita tlankvito, au рIо 1а taglumo: nDf nul
mi e]tTovis ]а miriпdiп belccon de 1а kпаЬ]по, kiun Jni ýenatente
pr€tervidis сп la antaia veslelo. Anjo SИIis en ta sorca hого
dc 1а vi na vivo, kic 1а vilgulino kun ete malfermitaj ]ipoj
аПзkullаs je ],r rcspoldoj, kiujn la паt Iо donas al 3iaj de
mandoj. ]rozoj kaj lilioj kune okupis ]а tfопоп de Зiаj vangoj,
la blua aie]o estis пuI d.bTilajo de iiaj olruloj, suT ýiaj tipoj
.stis rideto de doTnanta infano, 3ia оrа hаr ,о, ]аса de ls
рrорrа pezo, intcnipozis suг ýiaj ýultloj апtаЙ ol nluondjAadi
. anieloj аmцS Ёin kiel sian fгеtiпоп, Sed её diabloп ta knabino

Kiýn1, peldi8inte еп аdлirа Tjgardado, mi senvorte stагiз
мtаЙ 3i, ýian viagon tike transkDris io, kio subite ýencrjiniais
ýjг, klj kIUп mi bddln lоmрrёпЬ гIi klsrп, дпjо TasРriiS
ciujn angulojn de lr аmЪlо, poste ýi m€tis 1д пrапоп Sur lfl
falditan buýtukon (kjel ýi faris 1а antanan чеsрсIоп), malfaldis
kaj aSitjs giп. Mi dcnandis, lrion Gi s.roaý? si alpaýis at mi
pli proksim€n kaj dilis гарidе kaj time: ''Mia onk]o estas
malmilda homo kaj multe tIо ýечеrа. Апtай nelonge ni havis
ma]libеruIon, kiu ёsti9 akiinta 1а fa1,olon de nia sсгйstiпо.
ciuшtene li mctis ]ctcтon еп ЬuЗtukоп, kiun la klabino, kvan_
kм ýi irjs en ]а aаmЬrcп akompanate пuг dе 1а onklo, neri_
пarkite рrепis kun Si ]raj poltis en la uTbo!. De tiam mi mеm
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dcvas pris.Tvi ]а &ltliЪeTulojn kaj ckzam.ni ckzaktc, fu ie iti
kasis ion Sklibitan."

liti d.mЕлd]s -\njon, au ýi miп !€Tfidus, sc mi konfidus а1

Ai lеtеrcп, Bi metis Ia шпоп ýuT ta koron kaj rjgardis miп
Ie! siaj aieloliuloj. "safidinol" mi diтis, "kлаЬiпо tier jtna,
ti.l b€la . . ." -, "Вопа sаmlалdапо", Зi flustтis metante Sian
mапоп familiale SuT mian 3ultlon "...tiel Ъеtа, tiel juna
kaj jam tiei komltital" "Serpento|" mi tondds s-l Ёi _

dololo Sufokic nian чоёоп, mi faligis mfu suт seaon kaj fltro
da taшoj vcdigis el miaj okuloj, -

Kiam пi foItiris la mапоjп de sxr miaj mals.ka.j okuloj, ]з
tnaЪino ostis fonrinta kaj 1а Policvokto, mia kondukinto сп
ta ant]rla vespcтo, Staтiý anlai mi. Li vidis mian cmocion kai,
miskompTenantc аiп, u dcnove раrоlis i mi kufaeigc, "Тгаik-
vitigu do, пе рочаs esti nia intenco igi чiп пtlfe]iaa. Ni ajuj
ja estas Sсrлапоj. . delogo.., ssпгliрепs.mо . . . blinda
entuziaýmo.... Diru п!т la !.Iоп1 vi povos ankoraii akiri
mefitojn antai 

'l 
Tegistдro." Mi skuiз ta kalon. "Ive вstяs

1io, }in okul,is min", lni J'"is "S, d ui irч",
veturilo atendig nin, kaj oDi miп kondukis at 1а policejo,

La po]icdirektolo ]raj flanke а1 li рIоtоkо]апtа sekтetario jam
sidis prctaj. La aiskultado lromen.igis, oni dсrйпdis min рri
miа поmо, mia pTolesio, pri ia се]о de ftia vojxД,o, nriaj konatoj
еп Milano ktp. oni ja kопзs tiun pe]casadon fмe de kTuela
polico, kie ta konfcso d. akuzito, kчаzаi kompatinda aasbesto,
cstas pelata cn cilklijjn pli kaj pli malvдStiвantajn, eis fine
ei estaý aiingeЫa реI pafo. oni dencndis nin unu hотоп kaj
апkоmП пс estis parotinta её uпu vorton Pli mia efektiva
delikto.

F]пе venis la aecidjga dеm:rпdо: "Kia estis via inl.enco, kiaпt
hieTai en 1а teatro !i ]aitvoae diris: vivu ]а kaTbonaroj !?"

"Kaj 'йиr Italujo'1" )idonis la 5eklela o, Jen estis la
kflza pDnkto, ]а fata]a demando, cblc destirla рri mis viYo,
Sed tiel рrоЬlсmdопа estaБ la hопs папtrо, tiel valicmaj la
matfoтtecol'knj vantoj dc ]а koro, ke апkоfаП mi kapaЪlis
priperвi, ёu mi inensogu ]!Bj ]asu miп sепkарi8i; аП au mi
konf€su la чеIоп igante min ridinda,

еаг mi hezitis pтi mia deklaIo, 1а demando estjs rip€tatr.
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"}Ii estaý malbonanda" mi ftspondis.i "Bonvo]u eksidi" dirjя
ta sekтetsтio tre mallailc kaj пе alfigaldante miп. Mi пе
v,,]l, diГеili ls г1.2tr.wп d,. li| гuzп .,J;.l а .injo.n, r,l, l is seЕon
kaj Sidigis mlп. "vi cslas do malbonanda]" kriis 1а polic_
direktoTo. "Mi cstis tia, mi vo]is diтi, mi estis tia gis hieran."
"N ?" la Sckrctaгio ]runigis ]а tutajn ruzemon kaj m:llicon,
Ичj еп ]i latentis, iiтkai 1а nazpnrton kaj ýtrеСе atentis.

Mi dairig]s: "Kiah la sciiёo pli 1а Napolia rcvolucio venis
al Gетhапujо, mi rapidis iгi Italujon ..." La ýekrctario ýЬ
jetis suт l.iujn loltojп kча,эй пItuTo kaj vig]e nolis ]1iп. Mi
sentis, ke mi l.,rolis malprudente;sed Фi cstis епiгiпtа 1а kav_
vojon kaj ne povis miп Tcturni, Mi daйigis miап paTolon:

"La .tezjlon vifi Iblujon mi havis jam de 1оп8е, роr ein rcaligi
1а tcmpo ýajnis al ni пuп p]ej oportuna. oni diTis ke la mопд_
tioj, venante de vicno, vizitos Romon kaj Napolion ... festoj
.. . SeliuTeco de la vojoj, mаllопgе| mi dccidiЯis faтi ia vojaeon.

Sed malfeliae mi ne Sciis la italan tiпgчоп, Mi tasнs al mi,
tuj рrепi kelkajn lecionojn рIi tiu lingvo por lemi tiom, kiom
estas еЬ]е en malmuttaj senajnoj. Mi legis italajn libTojn kaj
peiodajojn de matene giв чеSреге. lnter aliaj vcrkoj mi vidiý
kajercn de fu gazcio iperanta ni 1ie еп Milano. Mi tfovis en
ei Tekomcndon de rimedo kontmi 1а mаlаtrссо de al:do, plago,
kiu jam ton8atenpe min sufeligis.

La Tim.do konsistas еп tio, ke, fum:mtc tabakon, anstataй
txj foTb]ovi 1а enspiTitan fшon, oni tenas gin d1m kelka
tempo cn la Ъugkачо kaj d me femas hстmеЪ buýon kaj
nazon. ]}ost malmultaj scDajnoj (Ь tla procedo la aido
rcvcnas, RuSa grаIо, lekomendante tiun rimedon, asellas, ke
tieз efikeco pruvigis jsn aе multaj honoj, еа tute surdai,
Mi decidis ap]iki giп.

Tri зеmаjпоiп mi sekvis 1а inýtтukcion, sеп sр€гti plibon-
falton, Нi.rай dum la орето 1а orcloj loTte miп doloris. La
kalizo dc tju doloTo пчr poste HaTigiS al mi, kaj nuт tim
mi komprcnis, kial 1а kлпtаdо de aiuj kun]udrrtoj арегiв al
mi tict аЪоmе!п. Dun ьrачuтаIiо de Dфdemona ýajnis al mi,
ke mi аidаs koDonpafon. Mi ektimis, sed baldai kun n€esPri_
mebla 8ojo peIceptis, ke еп miaj ore]oj Запеigо okazis. La
lando de ]:i tonoj, de kiu eis tiam mi vidis пч? kvazai kг€-
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рчskоп tе malprobima hoгizonto ('tTe poezi5l'arumbliý ta
SekTetsdo), п1lп ргоksimа kaj suпhеlа steTniвiз antan mi. Mi
povis aidi её ptej mallait.r,n flustron еп mа]рrоksimsj an8uloj
de la salono -- mi estb fe]ica.

Tiam пi ekpensis, kict straDgo 8randaj kaj шlgгапdаj
aferoj еstаs intelliaitaj en ai tiu mondo, kaj ke рторте mi
dankaE la ,caki.on de miа аidрочо al ]а }onspilo dе Napoli.
viala mi estas dc паt Iо kaj еп nia ео]о mi peБis pli laite,
ol estiв oportune, kaj mi diris lаitчоСе: "Vi!t 1а kагЬопатоj|"

La SekT€tado koleтe ýaltlevi8is lraj dilis: "Sinjolo, au vi
volas mokj nill']l" "S-rо dircktoro", mi diIjs, '']а velа]o,
kiun чi aidis, estas Sufiй ridindai kiel fikcio mia deklalo
estus перrе tro аЪSчrdа. vi nc taksos min tiel mаlsргitа, kс
mi ne ]rapablus igi mensoaon pli kledinda, kaj пе tiet impel-
tinenta, ke mi nskus mistifiki чiп рст fab.lo tiel Mivega.''

"a'u vi pФsistss tе via deklaTo?" ,. "Jes." Post tio la
еýрlогdеmапal:ldо estis finil.e. ПIi devis subskribi ргоtоkоlоп
kaj опi re}ondukis Фiп cn la ha]]ibelejon.

ok tagojn da mizero mi atcndiý ia decidon pli mia scfto,
Anjo ptu пс 1asiý Sin vidi baj la maljunuro, traktinte min
afablc la unuan taaon de mia nraliibreco, kondDtis ma]8entile
kaj sечеге ksj Tifuzjs al mi multe da opoltlrnajoj.

Гiпе mi estis dcnove kondukata cn la Iюlicejon. Опi tic
Tedonis al mj la fогргепitаiп paщrojn kaj mian раsроItоп kaj
avizis miп рri mia liberjgo. 0u oni esiis konйnkiginta pli mia
*nkulpeco, au iuj lrotekte intelvcnis je n1ia fачого, au oni
votis induige tIakti min аi kio alia donis :r1 mia ajero turnieon
pli Ьопýапсап, ol mi povis atcndi tion mi апkо.ай пuп пе

Dп la tuta LоmЬаrdа venecia Ieglando ncniu estis pli eoja
ol mi. Её Ь sufelita mаtliЬ€го slЕris а1 mi kvazan gajno, mi
фп gardis kiel glж€ton da чеrmutо, kiun oni prenas mtай
lз mшgо, Kaj au ne ýtагiý antai mi Tiae armgita f€sten-
tаЫо, au ne Ьпоdогis Rоmо et ola p]ado, al1 ne briliantumis
1а mаго еп kтistala botelo? Kiam poste oni m]п ачегtisl ke
ni devoý forlasi Milanon ene de dudekkvar horoj, ni Tespondis
plezure: "Могg)i matenc mi vcturos а] Гiтепzе."

"At 1а diablo vi v.turos!" bojis kопtrаi mi dika oficiro, kiun
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Ia ]апdо ýuЪе de EnnS'gйsigis, "tuTnrr vinl mаrА'] vi iтos
tien, dе kie vi venis. De mi чi ne estus cskapinta tiel facile!''
Tion dirante, 1а fudozulo svinais miпасе la mапоп, kiu gesto
min treniais de timo. Li ektenis mian pasporton sub mia
nazo: "Jcn te8u:'! La раSрогtо eýtjs vizita at Tiтolo kaj Ia
Ьаvаrа ]n!о, kaj en gj eýtis skгibita: "]а signito, se li volaý
ейti areston, r€stados iulokc пе pli lonae ol dekdu hoiojn kaj
пс deflanki8os de 1а pleskтibila vojo."

Ilvszail fulmo tiu oldono tйfis miап koron: scnanimita mi
stalis. Kiel mi venis hеjmеп, pakis miajn ajojn, kiel mi jctis
,nin en veturi]on kaj rapjdis traný montojn kaj valojn, dlm
tagoj kaj noktoj mi nc sciLs, Nxr еп Lliinchcn mi rckon_
sci]Bis.

Ticl, реr la vojo dc nia veno, Фi dcvis iri letulne еп 1а

filistTolaлdon! Italцjo, nriTaklinsulo de miaj revoj, ticI mi vidis
vin en sолео] Kiu eýtis tiam, kiu kviet]8]s miajn dolorojn,
чегАis hа]zlйоп suт miain vundojn, kiu sekigiý miajn larnojn ?
Estis vi, fantazio, aiela konsolanto, kiu nutras malsatanton
еп dezerto }rcт mапао, kiu рапоп baklls el аfЬоýсlоj kaj
pretigas ýukeron el bctoj.( LIi dalkas aI vi, favor:I diinol

l
l
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Е1 1а аеrmала t.adukЪ

l ohniltz, celie olom.uc, MoTnva uтЬ, La ёlriteto '|аlюmспа'' rilatas
al la l.ffiЁdro О,l samatoj: !оmаdа gепtо, ]oeis loTde dc 1а Ni8га m.rc, pcTets
сп ]л higfado de popo]oj, Ьа Driý]rdЬо de Фtcmpuloj ili estis
militcmrj, forte almitaj kaj dc ючsgа, Ьmigs lspekto,3 F'.I! ftaslro: nekonata ma]lib.ru1o de Ludoviko xlv, kuп пigй
m8сkоi mo.tis еп la ВдSti]lе dc Раris, 1?03,а I{ejnc slrribjs pri Вбrпе; ''t,a halea Фalkolfic]o, ki slbrigaldis
el ciuj Daj tTajtoj kaj movoj. ebr. estis scbvo dе la dlbonaiido,
реr kfu ii suferis jam pl' fФе, kiu de tiam prieтavigis kaj пе
mal,Iulte kontribuis, pot tcdi ar mi и kфчсr*сiоп ]ruп li,'

' EnDS, ейst.а TiT.to, епfluш en Danubon, De mtikva tmpo gi
eýtas limrп,сrо en administmcio lilato, apartiвante la Mkidlk_
]andon дпslrujо iuрIе de (оЬ deT) Е. dc ДПstтuiо Bub (]щl_

{ Iа proфktado dc Фkе.о el betoi tim estis аrйоfаtr Ф sbdio
<le €voluigo, Iл uпuа sukeTfabriko estis fondata 18о1 сц GeI
mmчф kaj 1311 .п l'rшчjо. s.kvc dе ]а militaj peltulboi h
fabrikado cn G.ffu, staglris kaj пur post 18rО геkоmспсiЯis,



Kantoj de l' neQa kabano

Pti ot iu alia la dапа eýploristo Knud RaSmusSen
(18?9- 193З), mсm paTte grcniandano, kontПbuis а_1 komprenc
de 1а eskinaj popotoj. Li plcDe majstris ilisn lingvon kaj dtrn
muttaj, gтandiozaj vojagoj еп Gгепlапdо kaj Nordkanado
}olektis ccntojn d., legcndoj, faЫoi ltaj kantoj. Poste li геdопis
tion dane, Partc апktй апg]е, kaj mсm loeto ]i arandskate
sukcesis rckrei la freftdan аtлоSf€rоп dc la ori8inaloj.

\'сfоrgеsеЫаj cstas liaj pliskriboj d€ feвtenoj сп kavcnoj
аП negaj kalnnoi, ki. tiu ёi apaTta €Skima aтto eýtas рIеzэп_
tata, аism la domo pti лlаlятапdа ol la яаstаmо.

lntel eskimoj oni maloJte Iiаntл kanto]'n de a]iaj, aiu hдчаs
propnjn Lantojn, iu viro au viTiDo an foje еа ilfano, PoI
aiu роепо kопрr€пеЬlе estas sleciala mclodio, kies iпtсrl.аЦ
пс c]йistas en 1а tonsiýtemo de la t. п. civi]izil.a mondo. ь
teksto malhavas metfikon kaj fimojn. dia aefajo est8s lд
Titmo, kiu еStдg tiom komplika, ke пе€ýЫmаj oreloj matfacil.ge
kapahlaý distjngi *in.

Рфtо sаmtеmрс estas dancanto, tamtN.isto, kanLlato kaj
lioliБtlukcianto, ajo ýen subteno dc alfabeto, шйikлоtоj аП

рарего- Рфziо cstas afcro de penia.l rcmеmоrаdо. Tial poeto
kutine БеrааS Solecon sur Toko зi еп чаsЪ ebcDo. vааапЪ
tien-Tecn li ideojn on fгаzоjп фs plena

рагkеIо. NuI Ham 1а kanto hal,as firmajn Tadikojn еп 1а

ссtЪо, la eskima poeto гечепб а1 Sia рuЫikо.
Knud Ra_smussen еп sia kolekto "Kantoj dc l' nega kabano"

humi]e konfesas, kiom malfaciliý transplanti ci tiujn veTkojn
danen. BaToi de miloj da jaroj staTaý iпЪr ]а du tiom mа].
sjmilaj ]ingvoj kaj kulturoj, А1 skdha traduko mепkus pres-
kail tio, kio vivantigas ]а kantojn сп ilia malpToksima, по!dа
hejmloko. Ne cblas ja Tedoni la feвtan tamtamon de tambuтoj
аП гitmоп dс ЁоIоj kun Sonoj mildaj, f]ustгаj an kтeskantaj

eis ekstazo.
Simite mi devas d.klari, ke nuf hezi1e mi traaukis 1а a!uda]'n

pecojn, I]i ja cstas Tetradukoj, sckve dопаS nalpli ol ]а rеч.тk_
ado de knud Rа.mшsеп. sed ёат momcnte пепiч еsиmо sci
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Dovas I,]sDelanton, kaj аат jam okazis Tetradukoj anglen, mia
mal.espekto езiаS раrdоDеЬ]i.

А1 1а lesantoj apaltenaý dccidi, tu etoso de priпiliva popol.
poez,io ankolar] rcstas posi gia vestigo e1l EslEranto.

Eskimaj kantoj

Gojo de l'kanto
aаrmа cstes ]а аgо
fali kantojnl
Sed tTo, tl'o oItc
ili {iaýkas,

саImr eýtas Ia soтto
atingi dczirojnI
Sed tго, tro ofte
iii folvetkas.

aаrла estas 1а ago
aasi c.NaTon|
Sed tTo, tlo ma]otte
oni distingas Sin

kie1 Ilаmап fajTon
sut ja сьепо.

vcтlris PiuTkaq, чirо de Ut*uhikja,poPo1o, Grапdл Fi3rivcro,

Nordcervoj

Паmрс mi venjs sепЬruе tтans mагёо
kun аrLо kaj sago еп bu3o,

La mаfiо es|is larga kaj ]а akvo glacia,
kaj ncnic vjdeblis ksёеjо.
Malrapide mi SelРentis
t.Ne malscka, sed nevidebla,
mmре gis pafopoltuno.



Mangiý la celvoj, ёiris ýenzoтae 1а sukап muskon.
giý mia ýа8о tTeme atingiý
bruSton de viтa bestego.
Тiаm ралikо Irарiз пеý.iаjп ebeмiojл
DЪiais la аrо.
kur€gе malaperiý
mвlапtаЙ 3imaj montoj.

velkis А!а, vii.o dc lglulik-pololo, L!!, Illct,

kanto de l' vidvino

Kiat hачаБ miaj kunhomoj
пепiчп kompaton al mi?
Peza eвtos mia do.mo,
ёаг 1а mortiginto.Ie Маilа
ne moDtris kompaton?
ljaja ijaja.

eu ýajnaý tIe strange,

kaj kc mi kompatis

kiam mi ekvidiý liп
jetitan ýuT la tегоп
kчп klinlts. kapo ?
Gismoтtaj mala]Tfkoj muldis lj!,
}aj чеп!оj пalebligaý роr П
гечеDоп рот aiаIL
Ijaja ijajs.

баr апkаt mъ fileto,

ids а1 lando de I' ombroj.
Ijaja - ijaja,
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Nчп mi estaý kiel bеsto
fatinta en kaptilon

Ijajs ijaja.

Lonaa estos mia vojo s,urteTe,
Býtas kчеай mi neniam sukcesos
malproksimiai 1а pTopTajn piedýi8nojn.

Povr, я,mпlсtо
геStаs mia ýоlа havajo,
dum noIdlumoj dапсб fajroludon trsns aielon.

vеrkis| Qеrпеrtlц, vilino de lIGkbova loPoro, BatnuTýt Insel,
Lл tri роеmоjц tmnukis lai dana rсчФkаjо de Knud RаSmusФп:

рячl тl1окёп

Bridi la паtчrеlеmепtоiп
De J. Коhеп-Сеdеk

Iпtеr 1а ?а kaj 14а de шаjо 1952 gastiais Israel tJ€ gTavan
kопjеrcпсоп de diverslandaj sciencbtoj, kiuj kunveniý kon_
voНtaj de UNDSKO роI paтtopreni "Interмtional symposium
of desert TeseaTch" (Intemacia ýimpozio pri d€zеft€Sрlоrо).
Kunveniý бirk:rri 40 mondfanaj fskuloj pTi ktimatologio, bio-
loaio, botanilro de stepvegetajoj, specЪlistoj pri ak}.umado, teт-
gФndo, hidrоелеIаiо k. s. I]i kunýidis unile en Jerusslem kaj

- post ekýkuTýoj eD klimaф diversaj landrcgionoj - апkай
en Haifa. En diveтsýj айditоriоj ili andiais ref€Tatojn, int€T-
аафý mроItоjп pтi siaj ýpeTtoj, opinioj, novajoj, kaj геsumе
konНudis рЁ la decidoj. Ь temo, kiu okupis ilin, €stss la
рrоЬlеmо, kiаmапiеге 1д homaro рочаз ksj devas oraanizite
militi kontйt] la dezeтtoj роr konken ilin а1 hоmа utilo.

Ira Bimpozion prezidis еп ls попо de ;sraelaj sciencistoj ls
mondkonata usona bata_lanto kontran teTd€zeгtito dTo W. С.
Iюwd€milk. Ь akiis siвtemle mопdfапоп, kiam Ь uýona



rcgistaTo efektivigis рlепап Subigon de la паtuгfоrtоj еп 1а
va]oj dc ]а Ёtаtо Tenessee kaj eblig]s tie vastan koloniigoц
de ta antaйaj demrtoj спtrеllспо poreterne kxn]igita kun
Ia nomo de tili sciencisto. Antai ta fino de la alua moldлi]ito
dlo w. С. LowdeTmiik estis iлvitita ale 1п cioliýta oTganizo
v.ni а1 lralestino рот }onsiu pd 1а akvutnadaj Tjmedoj dc
sekaj gTundoj. ci tie li e]taboris grr!]diozan ploicktoп, kiu
povus uпufоjе pol aiam sotvi 1а l Ioblemon dc аkl.оDтойz..]о
ро/ lэ ll,'a'^rJ^, L.u 'ia l,,Jn,, mllJL\o ,," rle,rir, rппео
devus tтa ]r8ni]o cnflti сп },{сItап mаrоп, ]iycmntc DIо l,
nivp|di,e.eл, U F дk r,,п .ппr_:лл, kiu sut,, u. роr rгlя,,riо ап
Ia dP.,.. э" 'а| d"nSIo|,oJ, l.r 1ivokJлa',,J k"ldukan';j el ja
riчеrоj, liaatal kun sistemo de diaoj kar' cisternoj. La cionista
organizo pтoponis la projekton а] la tiaпa hт]ъ administracio.
Bed tiu rifйis рtтпеSi aian .fcktiyigon, I-a р]апо leýtis gis
пuл netealigebla Tevo, plo ia pol]tika clispartigo dc h lan.lo
еп du statkofpojn. Таmеп ýur 1а efelrtivigebla paтto ale tiu ёi
projekto estas bazitaj la nunaj iTi8aciaj laboroj en la ]апdо.
kiujn idas drо W, С, Lowdemi]k.

La tanda pDblikopinjo kun Ьеdайrо konsИýS, ke dum la
simpozio mankjs, рго шаlýапо, la ёсfо de ta AaIonomia lnsl!
tuto еп la uTbo Rctiovoth, ]а landplczidanto ale Lslae], pTof, ch.

La kla.dekc da sсiепсЪtоj kunvenis еп Isra€l ne роr helpi
а1 tiu iмdo solvi giajn рIоЬlеmоjп, еб пе лот trочi hclprimedojn
а1 1а Ьопо de la propraj patro]aпdoj, I]i zol8as kaj pledas por
savi 1з mondoD de gепеr:rа miremiDасо, ear 1а рrоЬlеmо, kiu
devas okupi ]а atenton dc 1а tuta mоDdо, konsistas е] kon_
stanta vetkuro intel 1а homaTa поmЫо kaj ne.bplugteb]a
teryrundo. Ь nondloaantaro рligrапdigа,s ёiujдrc р€т J0
milionoj da hoDoj, dum ja ku]tura]:a grundo Din nutanta
hПkчапlе Stagaas kaj ]айkч.IiLе iоm Dоst iom malbonigsý. Ец
multaj landoj ia dczertoj plivastieas, ёат la pluvakvo follalas
la hlmоп de 1а montaj deklivoj, 1а ventoj he]pas nudigi 1а
ýtontnvolojn, kaj ]а telgr-undo, Pro 1тоа eksptuato, eeneTale
faligas matpli fnktodona. Se Liu prcceso ýепhа]t alailoв,
venos fjne katastrofo, kiam ta kuitureЫa telo tго malvasti*os

kоmрат€ а1 la bczonoj de la p]imdLjЕanta hолаrо, kaj mа]_

salnialo .slos knnUla ь,ll. de ]х l,^1^j,
La I€8пеýtгаIоj zorgas unuavice aiu pri ta bono kвj 1а

€ýtolteeo de ]а Iтор.а Зtato, ne nulte lararle lor la bono de
la tutmondlj, komun{j at'croj. Tial esLis mcmkompтcnebla
tasko de 1а Eduka ktrj Kullma Asocio ае Unuigitaj Nacioj
(Uncsko) оr8аDjzi km&8adon de 1а nemutt.ij speciatistoj dc ]а
konccInaj fakoj, роI kе ili i]er in],el3ango de scioj kaj eltгovoj
рIоgrеSiвu la povojn por bddi la terderci-tieon kaj ami la
homaron реI necesaj scicncaj гimedoj trol kоi]lэгi 1а de?-€Ttojn

Jen kia] "tnlernacja Simpozio pol dezeTtespioгo" intcralic
dёcidis rekomendi а-] unesko Iondi konstantaп tutmondan
с€пtrш ilstitucion рот {uпСшслtа еsрtоrо do sekaj terspacoj,
instiai al UDeStro, ke iji pтepaTu kaj cduliu ka,dToju dc tcknika
labormtalo por luiito ]rопаай ]а teTdezertigo, kc gi gtimulu
aperigon de gтavaj scienceslioтoj еп tiu ai fako, kвj ke Дi aic
iniciatu оrашi?аdоп de tandai asocioi, kiuj akcelu la dczertes_
ploradon kaj €Ьlесоjп рот koloniigo,

K1ln ta akcepto d€ tiu т€zоtuсiо finigis la konfe.cnco. Ne
mankjs oficialai sotenlraneoj. ёiп паffеrпis la aefminiБtTo
D. Ben_GuTioD (kiu tuj dum 1а tantliьIiao fondis Се Sia
miцiýtTaTkabiлeto hеlрап konsilantaюn de diveБfaйaj scien_

cistoj), ýalutis 8iп ]а Jelusalema ulbestlo kaj la UniaeTsitato,
kaj fine, post giа fеrmо, decidis 1а 'Iеkпо]оФq Instituto de
HniIa hUno.igi а-]kз.1 oislinЁiginliljl, siml,U7iano,n I,г s.,ап_
сзj langoj. Ilin ricevis la lranca faku]o dlo Р. Danel (rеIеIis

р "Nlczmado de suhgrш.L1 akvo"), SiT Всп Lockspciscl,
F. R. S, (ý€kletario de 1а depa{emento pol scienca kaj
induýtTia esploro, €п Londono) kaj la l.ýопэ doktoTo L. .{.
RichaIds (Tcfcris pri irigacio), Апkаi ketLaj io}:aj Sciencistoj
distin!.jeis рст atentinde gIavaj laholoj, kiol 1а Plofesoroj
Е. С. ВоdепhеimеI, J, L- Picmd kaj А. Reifcnbcтg. Scd рет
sciencaj тапgоj estis honoTigataj nuт dn, la plcj clstaTa,j: !rof.
W. С. Lowdeпnilk kaj Ch, Weitz'lann,

Тiч siDpozi. kunveninia еп lsтael veIйTe пе estas 1а unua
tlutema sciencista konfeleDco. Лпtайis ýin kc]kaj kппч€поj
дiilokai. Sed psý]ntfojc, antai du ialoj, опi decidis kuпчспi cr



JФчsаlеm, Ne пш баI ф паjЬаrss at dezelto. Ekzislaý ja
landoj pli "dеzеrtогiёаj'', еа ploksime al ni. TameD la fakulojn
а]lофs nck Baadad п€k Каiго. Ро1 аrапgi 1im simpozion €ýtis
песеsа ne пчr apudesto de dezeltoj kaj €а пе пuт uIеа iпtетеБо
роr konkeli ilin роr utila uzo seil precipe ekzisto de зреrtаj
fakuloj kaj konvenaj jnýtitucioj povantaj okupiф pri tia tasko.
euste en IýrаеI tIочi8аs бiuj diтitaj kопdiбоj. ]<тоmе, kaj tio
estaý plej grача, Islael jsm pr€z€ntiý sufia! а.ltчаtогаD
ekzemplon dc koloniiao cn dczcгtigitaj rе8]опоj, еkremрlоп,
ftiu povus ýeIvi kjel mо.l€lо еa ро. tandoj pli evoluintaj kaj
riasj. oni sukcesiý Iali tion ne pio tio, ke ]а koloniiяo sursзЫо kaj rokoj estas speciala talento alj Ёstоkuро alе ]а
]ogantaro, sed aal ]а папkо de tеrc dоиgis пiл adapti nin
al ]а iandaj cirkonýlancoj, sana Иel ф deviaiв 1а nedeт_
lшdало_л Iu1,1i kопllsч ld ,п.rо Ъj lurnuai Ёiп, Uuste tis-l
лi eýlis dFvis,|laj eluz, еi liajn пеtru}lоdопаjп t€вг9соjл, kiaj
Се teroгicaj popoloj estus tute ne8lektataj pro s.пtаigесо. La
vivnccesoj kanzas la kreajn atin8ojn kдj ls kопсэmм sрёItоп.
La simpozianoj inteтeвigiв ргi klinataj fenomenoj. Ni povis pre_
zenti ckzempton pli nia akonodigo al la чiчdапgеrа klimato
de la ьогdо de MoTta mаrо, mопtгDtе а1 nia potдSinduýtria
loko, ne чапе poTtanta la bilrlian nomon ''Sodomo''. La аistrа_
liano dlo В. Р. Dic]rson kaj 1а hiпdо Shanti Sarup referiý
antan la simpozianoj рIi stepaj vegetajoj. Ni kтеSlriяis fnrkt-
gardenojn sur sablodtnoj, kie пй dronaý en ч€тdаjо la чrьо
Теl-Дчiч, ki€S поmо prave signifaý ''Printempa mont€to''. Prof.
W. С. Lowilermilk раrоlis pfi pluvfoTlavo de hшanrndo. Ni
teтasigiв montojn. La аlgёliапо drо М. G. DTouhin kaj 1а
italo рIоf. А. Desio parolis pIi аkчоргочiаdо. Ni alkondukis
рет tuboj ]а rivelаkvon de JaTkon (ap[d Tel_Aviv) gis 1а
noTda paito de ia dezerto Neaev, kieý поmо simbole sianifas
"Sekforyiýitejo'',

Post unu jаго okazoý еп Jemsalem internacia €kýpozicio Dri"Lu}lo I{on,rall l1 dёz.гlU,". Sed lc simpozj,mnj, pk"kUrs;le
tra Dia lando, jаm р]елс konvinkigis, kc ni:t lukto kопtгай la
dezeItoj dum du geneTacioj de koloniigo kun бiuj giaj SufeToj
kaj ofeToj fintine utiliý пе nuт s.l ni mеm scal ''urbi et oTbi''.
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Debato
Сч l} mопdо Dгоgrеsаý ?

Jen lеsропdо de J. W. L. al la redakcia komento еп 1а pasinta

vi komcneas vian komenton per la aseTto, ke pli 1а aliskut_
teлo homoj povas "фnfine paJoli ýen alinai irm ajn re,
zulton,.." Eble la veIo estaý, kc vi mеm (subkonscie?) ne
derms veni al iu ajn konk]udo.

En la deba|D еп ]а Lолdопа llýреrвлtо_КlrrЬо oni unue difiniз
]а vorton "mondo" lаi Р]спа voltao.

Pri "konceptoj bazitaj Sur fs]<toj kaj logika Tezonado'' oni
dечus ne tfoigi 1а "devon" konsideli пuт ilajn konceptojn. eu
ne еЫаs реr ]а mcditado koncepti afeIojn kiujn aliaj homoj
пш kараЫаs (ýajne) konceРti !ет ''faktoj'' kaj (Scienca?)
"rezonado"? Iie] oni рочаý klaTiai ia betecon de Tozo, ale
sunsubiIo, de р]аaа vizaco, k. s., реr Jakioj kaj togika rczoМalo ?
Опi po,1rs demandi _ oni ja dеmалdis ''Ко estaý fakto?''

"Plibonigit:tj livkonitiaoj, pli nulte da maneajo...'' ja celte
estaý plej 8laraj at ta plejmulto de 1д homaro пчпt€m!€. oni
ja diris, ke Ia lromo пе vivadas sole pcr ''1а рапо'' -.Bedla homo пе рочs ckvivi s€ п ''1а рало''. Mizeтulo kiu ektoleras
sian kondiaon реr mспýа jong]o апkогай ne sotvis вiап bazan
еkопоmiал Ploblemon: 1i nuT cvitas gin. oni пе povas aTau_
menii, ke ]а аmаsо da mizcru]oj (1 mаlriбе8аj homojl mеm
kulpas lro s]:l ekonomi.] kondiaafo. Ahsuтde estuý prediki pTi
rcligia boneco, k. s,, aI malsatcgaj homoj. ''Nutlu miajn
ýafidojп" cSlP-J lundanlenta, Prudenta oldono ite Jesuo Кristо.

^ntar] 
о] рдr.]i al 1а ЕmаSо li пutгiý ilin, ёu пс: Parolaili,

predjki лIi la afcloj dc ta апimо kaj ignoli fizjkajп bczonojn
esta.s invclsigi ]а guýlail oтdon kaj mа]р!оglеSi. Icm La
i,'kiezio aesis konccmi Sin рri la temj lr.zonoj de ]а homoj

por kc ali1 lajla ilБtanco fап tiuл dcvon - Ф еrаrvаgis
de ýia spilita flrnkcio, ci лkccptiý s€Dtionle Ia rеЬаип oldonon:
"vi zoтgt! PTi la ahimoj kaj ]ýu а1 ni klot)odi pri llr cetero.''
'Iiu akcepto ёstаý P.Lllo de la eklczja mаlрIоsl!ýо.

vi aTgum.ntu рIi la ''enhavo de ]а чогtо рrояIеsо .,.'' se vi
!o]es. }Ii Sciaý, kuп Diodonacita interna Scio. kio eStLý ], nro_



areso: sen "Iakloj", sen ]офkа ''rezonado'' mi scias kio cstas
Ьопа kaj kio eslas malbona,

"vivi" sianifas, ke aiu homo чilt plene, uzante ýiajn tutaj!
foTtojn kaj talentojn senkatenite de kondiaoj metilai EuT lin

La progreso estas €sепсiб afeTo kaj tuthonam kaj ind!
vidua. Sed 1а centTo, 1а сеlо estas la inalividuo, ei estas tut-
homar:t aат ]а ekonomia (financa) ýistcmo tiel cvotuiý, ke la
indiйduo .n la аktuаlд mondo пс povas vivadi tule sendepende
de la сеtеIо de 1а Босiо, ei cýias individutt eD tio. ke la indi_
viduo р о v а s esti hetpata de ]а eltrovajoj ciaspecaj d€ ta atiaj
homoj kaj ёаI "nova/ ideoj ртоагеSigаj потmаlе чепБ el lд
сеrЪоj kaj mсDSо.j dc onuopaj hоmоj.

La situacio estas bildigita bone cn jena ýеrстаkопtо: Hundo
.n bieno, tTa kiu Tujieis чаgопато ke]kfoje, kutimis elkud el
la domo bojegante еп la dimklo kaj, ncrnevidente, tопtгай ]а
tranrligmta vаgопаго. vizitanto hazcrde aludis а1 tiu kon_
duto. "Jcs," komtntis ta larmistino, ''1i aiutage fаrsý tion Sed
mi nc povas inagi kion li atendus Iati kun aj * iam ]i kaptllý
ain". Kion fагоS 1а individuo kun ta plogresvaaonaтo Se li
kaptos еiп ?

Eina voTto. Itiam temas pIi la sorto de milionoj kiuj vivadaý
cn еkопоmis mizero, cn ia timo de militado,

de senlaboTeco, mi пс povas taksi ia temon kiel tаigа роr
ned€cidems debatado, аП ýeTcado, ай diletantiБmo. ý-i estu
Seliozaj kaj decidu i]u ]а hоmато рrоglеsаs kaj kjel, uпче,
oni €bliau al aiu homo 1а avanl.aeon dc ]а mateTia pтogreso.

J. W. L.

Bclilakcia геsропdо.

Mia espfimo "senfine раIоli sеп stingi iun ajn гezulton'' estas
ne kontcntige рrесizа. Mi vo]is реr gi diri, ke kiom аjп da
rczonado pri 1а donita demando ne donus definitivan Tespondon.
Ekzemple: eu aviado kaj г:rdiо cstag лтоgrеSо? Еп si mеm,
je:s, eu ili aiel elikas prog.csiae? С€rtе !е. Sekve oni devaý
diгi, ke ]а mопdо реr tiuj eltlovoj en iuj filatoj pToarcýas, еп
aliaj ne ртоgгеsаs ai еС mаlртояrеsаý, Дl 1а S:tmа konkluito
kondukas pTeskan aiuj denandoj eпtenataj en 1а бefdemando.
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Sed tia konkludo ne est:ts voтa rеsропdо а1 la donit5 demaniio.
Tio indikas, ke cýtus bone anstataiiai ]а donitaл demmdon
per aliaj) kiuj p]i adekvate еsрfimus la probtemon, kiш oni

La signifo de la volto diskuLo eýtas €п еsрегапtо, lsii Pl. v.,
"intelargum€nti pd malsamaj opinioj", Laй titr difino oni рочuз
nomi diýkuto kiun аjп lukton рет vortoj, kaj en ]а ciutsga
iill8vouzo oni ja tiet falas, Sed se oni tTaktas sеIiоzап рrоЬlе_
mon рот ýolvi gin, oni 1аП mja kоmртепо nepтe d€чаs mzonac]i
kie] tЪlе plej lo8ike kaj sur lazo dc falrtoj, Iа f.IktoJ' ne
estas absolutaj| niaj konceptoj ne estas absolutaj, nia Iеzоп-
kalab]o ne estas absotula, Рог atin8i ]а dcj bonan Tezulton
ni tаmеп devas uzi ilin tiom bone, kiom ni kapab]as.

Еп 1а aiutaglr ]iDavouzo апkаi lп vortoj opinio kaj kon_
cepto eвtas uzдtaj en sufiae nePrcciz.] senco. olda Pensado
postu]as difinitan Sепсоп, Larj ёепеrаlа ýencokonscia uzo de
tiuj voltoj ni trol,as, kc opinio estas 1а mепsа Sinteno dэ
hоmо а] iu ifclo. ci cntenas ýaton а.й mal3aton, арrоhоп аП
mаlарrоЬоп, ei cstaý produkto de scntoj }aj eventlrale iom
da pcnsado sed pensado sen postulo рri severa logiko kaj lan_
fakta rсsопаdо. KoncepLo estas difinita (еа sе no kопýсiе
difinitз) pensa ekvivalento de iu аf€rо, КоmртепеЬlе апkаi
konccpt. povas esti еrаrа. Маtgrай tio eвtas evidente, k"^

konceРtoj Фtas роr Iezonado pli чslоrsj ol opinioj.
Mia Timalkigo en la pasinta пum€Ф estis tje пuI pol

atentjai pтi ]а gйчесо dc c€Ita metodo pol diskutado. Ju pli
fralfacila estas iu рrоЫеmо, des pli oni devaý atenti, ke 1а

Iezohado estaý austa. J.w.L, пuп sugestasi ke "Eble la velo
estas, ke vi mеm (subkonscic:) пс deziras veni ar iu ajn kon,
kludo". cu logika rezonado kaj rckomcndo de logika Tezonado
Signifas, ke oDi пе dez,ilas vcni al iu ajn konkludo? Li dеmап-
da3, kict опi l)er laktoj kaj logika lezonado povas ktariai 1а

Ьlссоп dc iozo, de sunsubiro, de plaaa vizaДo. Кiаmапiеrс
tio lilatas а1 1п donita demando? Se iu ý.rtas Tozon, Sunstъilon
аП ccTtan vizagon, tiu ýato estas fakto, uzeb]a апkаi ро!
]ogika pemado. Ке oni пе povas ktnriai, kia] li ýataý tiljn
afeTojn арепай estaý motivo por kопdаmпi logikaп rezonadon
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€п dЪkutado. Se oni demandas, au ]а mопdо рmgгеSsýj oni
сеrt€ demandaý Dd kialiao. Kial опi alie demandus.l

La plej grava аJеrо en 1а alD.ita aliskutotemo ýajne estas
"Ь рапо". Jes, ni faTu бiоп kion ni рочдs, роr Botvi tiun
рrоЬlеmоп. Sed se tiu рIоЬlеmо estas ta ёеfа sfеrо еп ta
p.oponita diskuttemo kial пс 

'огmuli 
]а dcmandon je!e:

Kion пi faTrr рот doni рапоп, pacon ]raj egatccon al aiuj honoj?
Tia temo estus pli facile фsktrlеhlа,

J. w. L. ýcias, kio estas progleso, Но estas bona kaj kio
estaý mаlЬопз, La scnco de tiuj voltoj eýtas sufiac klaв
апkаЙ al ni aliaj kaJ' sane ilia filato а1 ta vivado. Tio trmen
пе ebligas al ni rеsропdi реr jез аП пе, au la mопilо ргоаrcýаs.

Lia difino de "vivi'' estas dапgеrа аf€rо. Цitl€T чiчiý ''рtепе,
uzante siajn tutajn for.tojn kaj ta]entojn ýenkatenite aIэ kon_
diёоj metitaj suT tiп dе aliaj homoJ'. Sane lагis kaj faras
multaj glaldaj financЪtoj kaj апkай aliaj homoj. Коmрrc-
пеЬlе tia lanvorta interyTcto ale la difino ne геsропaЬ aI la
репюj de J.lY. L. Sed роI Hitteт }aj similдj homoj ilia iпlег-
pTcto de la vofto "vivi'' estis kaj €stas Sаш mепkоmр}епеЬls
kiel L:i iпtегрrеtо de J. W. L, еstаrJ рог li. Kaj aliaj interyretas
siaлaniere. iч do estaý sensenc€ difini, kion oni чоlвs di
per la vorloj, uzi 1а vortojn kun difinita ýenco?

PIi la pmgfeso klel afelo kaj individua kaj hоmаrэ mi havaý
]а sаmап koncepton lriel J. \ry. L.

La ekonomia mi4rо de milionoj, 1а timo pri miljto kaj
sehloborcco сstss temo vcTe пе taiga роI пеilесidеm debatiilo,
s.rcado kaj di]etant]smo. cu logika репsаdо kaj metoda diý-
kutado signifas ncdecideDan debatailon ]r-:ti dileLrntismot ?

S. Engholm-

Еsрегапtiýtо ksj soldato.

Kapitmo Ц. W, R, Pct€Isen, Nov_Ze]ando, €]ртелiS шч frazon
е1 лпtайа letclo hia, ]raj tiet toTdis eian scncon plo manko
de ]а kunteksto. lтi facite kгеilаs, fte li faтis 1ion tuie кп_

La gusta Nspondo а1 rnia demмdo, Itial cspeTantistoj faligiý
Soldato]', .Stas, kc i]i пе povis e.riti tion: la demando au oni
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farifu soldato Иаm okazas milito пс est9ý senkondiaa demando
kiuп la indjviduo povas decidi роr si mеm Senkondiae.

La eenera]a sintcno at la afero rezuttaý el цпu ei la Е.епеrаlэj
mitoj, РIо la Eistolia Mito oni kTeda! аЬsuгdоjп aferojn pri
алtаПаj militoj kaj ameoj, En lsýtatempa grача velko, "Нч-
mап tr]cology" (Homa Ekologio), Dm Тhоmав Robertson,

"La xniversala mctodo pol akiri soldatojn estis ''la timo
at la айtоriИtесо kaj ra minacoj de la pelfolto. oni "aiam йis
ai tiun metodon И9л la potenco esýs slJiae centiaita kaj ý
estaý la i€kniko de 1а mоdеrпа ýtato."

"Tiel malmt tc la homo estrý batalema besto ke se oni ne
uzus 1а Frlorton kaj la р€Ifidоп ne trovigus multaj Ъataloj
kiujn 1а histoliisto Povns kronikigi".

La prof€sia soliЫo, Бertas nia amiko, ''pTeparus . . , kontтai
malamikoj". Ili estas, i.a,, tiuj "kiuj tut nc чоhs kun]abo
еп ]iЪета mondo", Jen tlочigаS ta n1ito. I(iuj еSЪs tiuj ''mal_
amikoj"? Nacio(j) ? Sепrеzепе mi aýcrtas tute пе. La
poliбkistojl 'Iute пе. IIi cstflý regataj de foTto Hun ili tute
ne komprcnLs: la iп].еIпасiа financo.

Mi metis la dеmалdоп pli la eslelantistoj pol atentigi, kc
m8larai la "int€ma ideo", k.c., Ia espcmntistoj sпkаi eýtas
homoj kiuj еп 1а realo estas devigataj fa.i afeTojn kiujn i]i
fund.iФcnte prcferus пе fari. Do, io pli о1 la "int.IФ idco"
kaj 1а mапргеmаdо eslas Ъezonata рот si.a.iai ltr pli bonan

J. w. Leslie,

Rеýролdо ll Nils СhтiБtепsеп

Se N. chr. releguB mian artikolon "Sendmkeco" сп n_To ]/51,
li tlovus, ke fr estb provokita р€г du апlайаj diserlljoj (еп
n-To:j/50). Sekvc ne estas mi, kiri inicialis ]а diskuton pfi
Ieligiaj sIcroj, Sed 3ajnaý al mi, ke tiuj пе dc\.uý esti tabuaj,
kondice kc опi tlaktu ilin kun 1а sеriоzо, kiun iti rajtas pтetendi
kiel aЕveg.r fltktoIo en ra int€Ihomaj ril5toj, Kies Ieligia krcdo
ai koDvinko €stаs tiei facite АапсеlеЪlа, ke gi ne ellenas dis_
kulon, tiu prefere ne 1е8ч tiajn tTaktatojn. Neniu ja deyigBý }in,
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"S€d se labistoj eniruB peTfoTte en mian donron kaj ра-tTujon.-," Jen ч€rе k]asika maniero, konfuzi ]а faktojo. La
агаЬоj do estas iDvadintoj kaj uzurpantoj al 1а Pa]esuna tandol
Сч mi pluokupu miп ]rri tia pтezento de faktoj] I'refelre ne.
Mi turnu min tl 1а plincipaj dcnandoj pTczentita:j cn la lctelo.

Sed апstаtай refoje prezenti miш proplan koncepton pтi la
demando, arr 1а еki€ziо faris bonc, kuplante la Nочап I'esta,
menton kцп la Ma]nova, mi pTefens citi 1а opinion dc elstara
anglo] Aldous Huttey, pli kiu BcInard Shaw skdbis jam :Lntan
p]i ot dudok jагоj: ''A,tI. cstas ]а plej Ыi]a spirjto ale ýil
aenelacio. En sia seraado а1 la чег.со de la aferoj li hачаs
uпu ачдпtаgоп suрсr ni aiuj: li estas honcsta (velama, sin-
сеrа)". А,Н. diýs еп ýia vcTko ''Ends and ПIeans'' (celoj kaj
vojoj), apelinta сп 1938|

"!]n ls historio de la krlstмeco nalleliae ekzвtas multaj
ekzemploj de lеfаlо еп 1а ЬагЬаIссоп plo neta nescio, Ь unuaj
klistanoj faris 1а gmvan етаIоп, ýiп АаIg1 р.т 1а М:Г. Gi
entenas, klоm betega loezio kaj profunda mоrаtо, la histori.n
de ta kruelajoj kaj fliPonajoj de batllcma ророlо, kiu luktis
рто sia ]oko ýuh 1а suno, pTotcktaЪ ale homosimi]a gелtа dio,
Kristanaj teoloS]istoj {aris p]ej gTandljn penojnl рOr doni а]
tiu tribodio c]vilizitan kaj mопlап vizaeon, scd la МТ. kics
бiu tinio €stas inspiTita kaj diktita de Dio mсщ, povis ilin ciam
Iеfчtj. La n€Scio dc 1а antikvuloj estas sankciitn kчаzай те_
чс]асiо. ciuj, kiuj plai]is а1 Si еп sia nescio, kвj Бзmе апkаП
бiuj marinte]i8entaj }aj na]klelaj, poviв tгovi en бi tiu provi,o
de ЬаrЬаIа stDlto рrачigоп рог aia kdmo kaj aia scnsencajo,
Рот praviai abomenajojn, kiet Teligirnilitojn, Peý€kuton al
herezuloj, pelfidon kопtrsП nekтeduloj, oni poviБ citi rcfelen-
cojn eI la teksto dc la Banlrtaj iibroj; kaj efektive i]] estis
aiаm denove aplikataj dum 1а tuta histогiо ;tc la kгiSLапа
oktezio, por Si)entigi ta пеоротtuпап senton de mоmlа deco.
Еп laýta anaDzo oiaj ai sепs€псесо kaj mаlhопесо estas reduk-
teb]aj al miskоmрIепitа mопdрегсерtо. La Hebrcoj de la
ЬIопzа epoko riaardis la iпtеаrigап plincipon cle ]а univeтso
ki€l s!€соп de Sub]ima homeea peтsonoi kun бiчj Sentoj kaj
pasioj de la hоmо. Ekz е ]i estis kole.ema, jaluza kaj чёпiа-
Йdа, Рго lio.nl п- kоmрг.пjs, kin] пе ankau liaj adcptoj "tlu

koleTaj, jaluzaj kaj vengemaj. сс la kriýtanoj ai tiu pTimitiva
monddoktrino kondDkis al bmliao de hегеzulоj kaj sогбistiпоj,
ai ашаsmuldс de Albianoj, Kalanloj, ргоtеstапtоj, katorikoj
ka]' anoj dc c.nto da aliaj sektoj.'|

"n{i ne venis рот detrui (la lceon), sеd рот plenumi.'' La
bib]ikтitiko fare dc ktclaj, kompetentaj fakscieлclr]oj pluvis,
ke la citita ]oko (Mat. 5,17) €stаs apokrifa. (Рог detale de_
monstri tion mi ЪсzопLв tro multe da spaco еп МR kaj kгоmе
enuigus iujn legantojn.) cct€re oni пе bczonas multc da inte_
tig.nio !оI ckkoni tion, sufiaas plulegi dc 5,20 Дis 48, kie la
dirita estaв abo]ata rсsр. rnaligata, Kaj fiле: se J€Suo, ]а
nejtda, аrаmее parolanta Gаlilео, cstis veninta рот ptenumi
]а judan 1еgоп, kial do 1а skribistoj k.rj Fаrisеоj persekutis kaj

JuS Фi lidig Usonan filвоп "David kaj Bat s€Ь1''. Gi tтaktas
la аdчltаjп гilзtоjп de la Iеgо kun la edrno de Urija, kaj
rлotltns la lаПlеgап ёto umoD de aduttulino lale dc hоhаmаsо.
La роро]о postulas tian ekzckul.on апkаi al Bat_seba, kion
tаmеп Dnvid scias evjii. S€d mi, risaldantc, dcvis репsi pli 1а
ýсспо en ]а templo lai la Johanevang€lio 8,1 11, kie Jesuo
(la krаzлПа рlепчmапtо dc la 1еДо) dims at ]а adultulino: mi
vin пс kondanrnas; iп, }aj de пчп ne ptt peku,

"Nc faтu чепеоп kaj ne portu kоlсmп }ontran Ь filoj de
vitl popolo" ktp. (Levidoj 19,18). Lлй mia kompreno ai tiu loko
гilаtаS Dur at ta filoj de ]а juda ророlо, пе al fTemduloj. Ankan
"plokвimuio' рочл бti пчI judo. Por ]а paTaboto рri la kош_
pata Sаmаriапо (Luk. 10,25 З7) Jesuo donis al la volto aliaD.
Ecnera]an signjfon. _- Таmеп la cititaj vortoj estaý tre belai,
Sed nck ls Etem]rlo nek la ророlо de ti elekLjta a8is lаП tjuj
чогtоj. Tro ofte ni ]egaв cn la МТ, ke Jehova еИlаmis tle
kо]его, ke ]i oTdonis: falu чепеоп, lasu la vivon al пепiu апimо.
sed еkstсImч ilin: 1а Яetidojn kaj la Amofidojn, Ь Kanaa-
njdojn kij ]а Pe.izidojn, 1а Яividojn kaj la Jebusidojn, kiel
oгdonis tll vi lo Еlегпulо, via (t. е. ta juda) Dio.

La Ъсls аdmопо tlovis do mаlmultап P-tenton. Des pii
konata estas ]а Psalmo 137, ta vengopsalmo. Eltenas gi!
шkай la ЬIеуiеrо рог la katolikaj pastroj, kiuj do d.чiяе iii1
"рrеДаs": Гil]a lИЬjlопis vaststTix, beatus qul lelcndet tibi
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m{]а, quac intulisti поЬis] BcatDý qui applehendct €L allic]et
prTvu]oý tuos ad petTaml fto ruinigcлa fi]ino d. jtabel, beata
(estaý) kiu leРaaos а1 vi роf 1а matboDr, Иon vi fаПs а1 ni.
Beata kiu kaptos kxj frakrзos liajn jnfanetojn sur Toko]

Dum mi esta_ý skxilranta ai tion, еп Den Наsg iuda dc]egac]o
inte.t.aktas kun gе|mппа por fiksi mопsumоп рааеп.iап rllsIаei kaj 1а mondjudaro. Scd la cгLodoksaj judoj ri]r.ljs
kontTai 1а dccido d€ 1.I rcsistaro IJen Gurnrn kaj еС rjё]jс
cksiel яiп, oni alPl .i,, |. d,|,,, l.л,:п,5"п,].лl" |1l J| рk,г,л_
dajojn pel 1.1 poito, La cstro dc lt II!]пп iijcc] en Tei Дчiч
falis sin int.rlletanto pli 1а scntoi d. ta iudoi..]ilrntc, ke
ili ne volas mateTian konpenson *il чепеол! okulo plo oku]o.
vепДоп kопtmП h kolcktivo, ]п tutn lopolo, indifcrentc. kitl
kulpas аП пе. l]ertn, kiu kaltos kai fnkisos ,irjn infanctojn

АЬопdопа(оj роr }tB 1952.

,_ni,1,1n,l,, ч' ,, ! "J,],iuJ n, il,Jl ,, г, ,.,ilnJn,rj IJ,,,п.п ,ll , rcJ] l,ll lU la li|cv ltoi
,,_Т,,п,"л\,,l,п or, svcj'lU о^г'г |,U.1 ,I,o,1uJo l,,c Iluli,.хllг r-\,uJ ,Jгl{,с,,Ь л ВФl,п \,'\ н;п,|Ф, sv,LL]lо г ,i ',лоl1 l,,U L,, j l, hl |,,,, B.,1,1 \ ,l |,J , i, п. р,";I' vii|,г с, K,l 'пUf,, J, к.п;п r lT.J, ц,,,,in d. I. l:c.
l,_г, 

h Р,, KLol,,,l L гооl, , |Li ,1 п-1,, о, {J,i L.г р, li,l,"|,:,l:iJ к, Zl 1,,lT,,,, ,, Dг.,о,п т, NU, ll ,i,'s,,d,liJ р"_ |l,J.]iDe]. ]rlj л. lrlгапI. сп D..Sden, S. т No;.ll, Kinaio ЙiTl, п.j'ju l,_H Yb i, JJpi-lj,, г лр,п счмUо i!гw, \ 1{',ldnяsi, l,,,j l,r, B,i,h;l н rl,. о.,л|i ? по

Iil suma аьоппоmЬrо d. мR .stаs ппп julio |о2,

li{)гNlttoj.

,, ^r,l] 
|,ог. |,l,| эп !го 2 lэ:t1 l, :u I l5 ,,n, pot,,, , dрчrс, l ,, Io!bd', р, 34 l |0 "п".,
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