
B U L T E N O   D E   E S P E R A N T  I S T A   K L U B O
Ĉ E   K L E R I G  A   S O C I  E T O   K O M E N S K Ý  E N   B R N O 

Prosím, přečtěte si.

Vážení samideáni!

Novou  úpravou  min.  informací  bylo  zrušeno  na  sta  časopisů  v  naší  republice  a  touto 
reorgonisací  byly  postiženy  všechny  tři  esperantské  časopisy  u  nás,  pro  které  v  novém 
vydovatelském plánu není více místa. Svaz esperantistů v ČSR nedostal více povolení k vydávání 
Esperantisty. Listujeme v minulých ročnících tohoto výborného časopisu a tu nám budiž dovoleno, 
abychom poděkovali co nejsrdečněji redaktoru D-ru Stran. Kamarýtovi a všem  spolupracovníkům 
za všechnu nejvyšší možnou péči, kterou věnovali naší revui. Je skutečností, že náš Esperantista 
patřil mezi nejlepší esp. národní časopisy svým bohatým a rozmanitým obsahem, vysokou úrovní 
uveřejněných pojednání, jazykovými koutky, rubrikou z domácího i zahraničního hnutí, přehledy, 
recensemi i jazykovou správnosti. Věříme, že po přejití nesnází opět dostane se nám do rukou tento 
časopis za vedení všech dosavadních a dalších spolupracovníků.

Chceme však, abyste nebyli beze zpráv, abyste věděli, že esperanstké hnutí nejen dále trvá, 
ale stále roste a dobře pokračuje. Chceme, abyste dále pracovali a zůstali věrni našemu ideálu.

Proto Vás budeme zpravovati čas od času o novinkách z esp. světa a otázkách našeho hnutí i 
nedostatcích.

Esperanto je prvořadým kulturním činitelem, patří mezi nejpřednější kulturní snahy lidstva, 
mezinárodní  organisace  a  instituce,  které  nebudou  prncovnti  s  esperantem,  budou  neplodnými 
útvary a nesplní svůj úkol.

Nezapomínejme, že esperanto bylo utvořeno pro lepší výchovu lidí, pro pětování přátelství, 
shovívavost, vzájemnou úctu, svobodu a spravedlnost.

Naše hnutí dosáhlo významných výsledků, je bráno vážně a stále více se chápe ve světě 
důležitost  naší  práce.  Lidstvo potřebuje  mez.  jazyk a  nevzdá se  výhod,  které  jazyk mez.  může 
poskytovati a také již poskytuje.

Knihy.
Alašská  štafeta,  dokumentární  a  hluboce  dojímavé  dílo  spisovatele  Frant.  Omelky  z 

Otrokovic, které vycházelo po celý minulý rok na stránkách revue Esperanto, oficielního orgánu 
Svět. esp. svazu, vyjde nyní v knižní formě. K Alašce, k tomuto kousku světa, byly obráceny před 
27  lety oči  celého světa.  Miliony srdcí  bily  rychleji  než  obvykle.  To nebyly zprávy o  nových 
nálezech kovů. To bylo něco jinéno. Celý svět se skláněl v pokorné úctě a bezmezném obdivu, před 
hrdinstvím  mužů  Severu.  V  těch  okamžicích,  kdy  dech  se  ztrácel  rozčílením,  mnozí  lidé  si 
uvědomili, jak krásné je býti člověkem.

Výprava Kon-Tiki, kniha a které mluví celý svět, která vyšla a v 5 milionech výtisků, vyšla 
ve výborném esp. překladu a luxusním vydání. Napsal Thor Haeytrdall, přeložil C. Brynildsen a 
Stellan Engholm, 210 stran 28 ilustrací.

Slavné dílo H. Ibsena Peer Gynt, nejslavnější dílo norské literatury, vyšlo ve výborném esp. 
překladu E.. Haugena. Co je pro svět a Němce Faust, pro Poláky Pan Tadeáš, Italy Božská komedie, 
Maďary Tragédie člověka, to je pro Nory a celý svět Peer Gynt. Všechna jmenovaná díla vyšla již 
dříve ve vynikajících esp. překladech.



Některé výroky

Musíme mít ctnost trpělivosti a ctnost zodpovědnosti.
Dr. St. Kamarýt ve své řeči při oslavě 
50 let Klubu esperantistů v Brně

Čsl.  esperantisté  vykonali  pro  informování  světové  veřejnosti  o  čsl.  národě  a  státu  tolik 
blahodárného a prospěšného, že obviňování z kosmopolitismu je při nejmenším pomluvou.

R. Hromada na téže oslavě v list r. 1951

Esp. sjezdy nám umožňují živě cítit budoucnost v přítomnosti, ztráviti několik dní v prostředí a 
shodě, která dříve nebo později zahrne celé lidstvo.

Dr. Ivo Lapenna,- univ.prof.mez. práva; člen mír. del.

Cožpak se nevidí, jakým koktáním je pro většinu účastníků mez. sjezdů styk národními jazyky? 
Cožpak se nechce vidět, jak plynně a plně se mohou stýkati esperantisté na svých mezinárodních 
sjezdech?

Prof . Dr. G. Canuto, děkan lék. fakulty v Parmě

Ohromně ráda cestuji. Když jsem byla mladá, přála jsem si vdáti se za nějakého prince. Prince jsem 
si nevzala, ale naučila jsem se esperantu. Anna Alamo, vynikající i  sympatická  švédská  sociální  a 
esp. pracovnice.

Co je to mezinárodní sjezd? Velké shromáždění lidí, kteří si navzájem nerozumí. Jestliže si však 
rozumí, pak je to jistě esp. sjezd. Z definic H. Seppika, Estonce který vedl v r. 1936 kursy esp. v 
naší republice.


