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eseo

La eposo La morto de Smail-
agao Ãengi¤ de la fama kroata
verkisto Ivan Ma•urani¤, ape-
rinta en 1846, estas perlo de la
nacia literaturo kaj deviga
lega¢o en kroatiaj lernejoj.

Esplorante la historion de la
esperanta movado en Kroatio,
mi rimarkis, ke tiu ¤i libro ha-
vis en ßi tre interesan sorton.
Inter la jam ri¤a kroata litera-
turo, esperantistoj komence de
la 20a jarcento elektis por tra-
dukado unue tiun ¤i libron. Kaj
pri ßia tradukado al esperanto
okupißis e¤ kvin personoj en
diversaj jardekoj. Pri tio temas
en ¤i artikolo. Sed, unue pri la
aªtoro kaj lia verko!

Aªtoro. Ivan Ma¢urani¤
(1814-1890) estis kroata poeto,
lingvisto kaj politikisto. Lia
sola grava originala poezia
verko estas ßuste ¤i tiu eposo.
Krom tio li majstre kompletigis
mankantajn partojn de la gran-
da kroata baroka eposo Osman
(de Ivan Gunduli¤), uzante
lingvon kaj stilon el tiu epoko.
La pinto de lia politika kariero
estas, ke li inter 1873 kaj 1880
estis kroata banuso, t.e. subreßo
por Kroatio. Kroatio tiam estis
parto de Aªstrio-Hungario, sed
havis aªtonomion kaj sian
propran estron elektatan el in-
ter la kroatia nobelaro. Ma¢u-
rani¤ escepte estis nenobelo. Lia

La plej defia traduka tasko

de Davor
Klobu¤ar

¤efa politika rezulto estis
modernigo de la lando.

Verko.  La fabulo de Smail-
agao ne okazas en Kroatio, sed
proksime, en la turke regataj
landoj Hercegovino kaj Monte-
negro. Turka mahometana agao
(loka estro) Smail tre kruele
traktas malri¤ajn kristanajn
vilaßanojn (“rajahon”), kiuj por
li estas malgravaj esta¢oj, el kiuj
li nur volas elpremi tro altan
imposton. Krom tio li ordonas
mortigi kaptitajn kristanajn
batalantojn.

Fine la agaon atingas justa
puno: la subpremata popolo
organizißas, atakas lian ta¤-
menton kaj la agao mortfalas
en la batalo. Kvankam li per
¤iuj rimedoj volis atingi post-
mortan gloron pro sia Ùajna
batala kuraßo kaj Ùajna karak-
tera grandeco, la verkisto mon-
tris, ke la posteuloj konas la
agaon laªmerite nur kiel tira-
non kaj fiulon, kaj e¤ ridin-
digas lian memoron.

La fabulo bazißas sur vere
ekzistintaj homoj kaj lokoj. Sed
la aªtoro permesis al si pro
poezia libereco fari Ùanßojn.
Jes, kristanoj estis duarangaj
civitanoj en la otomana impe-
rio kaj lokaj turkaj estroj ofte
ilin traktis malbone, foje e¤
kruele. La vera historia agao
Smail ne estis tia persono kaj
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krome li pereis en tute aliaj
cirkonstancoj. Tamen, tio ne-
niom malgrandigas la valoron
de la verko.

La aªtoro volis montri, ke
tiranoj ¤iam devas fali, sklavoj
iam nepre liberißos kaj fine la
historio la tiranojn malfavoros.

La stilo kaj ritmo de la eposo
intence estas tiu de tradiciaj
popolaj poemoj, kiuj kutime
parolas pri historiaj okaza¢oj.
La verko estas plena de turk-
devenaj vortoj, kiuj tamen en-
hejmißis inter slavaj popoloj
sur la balkana duoninsulo, sed
estas problemo klarigi ilin al
alilandanoj. Tiu stilo kaj vort-
trezoro donas al la verko certan
koloron, kiun bedaªrinde estas
malfacile transporti al espe-
ranto. Krom tio, mallongaj ver-
soj (foje dek- kaj ofte nur ok-
silabaj) estas mallarßa kadro por
enmeti tiom da akraj bildoj,
fortaj sentoj kaj koncizaj saßaj
konkludoj, ¤io ¤i faras tradu-
kadon al esperanto peza tasko,
sed ankaª granda defio. Ne
mirinde, ke tiomaj homoj
entreprenis tiun taskon!

Bedekovi¤ kaj Stalzer tra-
dukis. En 1911, aperis la unua
traduko de la granda verko. La
1100-versa eposo konsistas el
kvin kantoj, sed aperis tradukoj
de nur la komencaj du, en du
sinsekvaj numeroj de Kroata
Esperantisto. Kial ne pli? Eble
la tradukintoj lacißis, eble pro
baldaªa ¤eso de la gazeto, sed
eble ankaª pro negativa kri-
tiko? La unua tradukinto estis
“la kapo” de la nacia esperanta
movado, s-rino Danica Bede-
kovi¤. Kaj Ùia “partnero” en tiu
laboro estis juna Ivan Stalzer.

Li venis el Rijeka por studi
juron en Zagreb. Kiel aktiva
esperantisto, li estis tiutempe e¤
delegito de UEA en Zagreb.
Sed la kritiko de ilia traduko
venis de “la alia kapo” de la
sama movado, de Mavro £picer
mem! £picer skribis: …por tia
¤i entrepreno ne sufi¤as nur la
teoria kono pri la gramatiko kaj
vortaro, necesas ¤i tie profunda
kono de la spirito de la lingvo
al kiu oni tradukas, kaj ankaª
iom da propra poezia talento…
Bedaªrinde, mi devas diri, ke
(…) ekzistas e¤ ne spuro de la
poezia beleco de la originalo.
Prozecaj vortoj enpremitaj en
literajn kadrojn ne jam estas
versoj, kaj centoj da tiel kun-
frapitaj vicoj ankoraª ne estas
poezia verko. Mi ne volas en-
trepreni nombradon de arego
da gramatikaj malregula¢oj kaj
malglataj versoj…

Ankaª mi rimarkis multajn
erarojn aª malglata¢ojn, kaj
opinias la tradukon pliboni-
genda. Sed mi ne povus diri,
ke la tradukintoj malbone
konis la lingvon aª malhavis
certan talenton. Ho, ne! Mult-
loke mi trovis en la traduko tre
spritajn solvojn. Tio signifas,
ke kroataj esperantistoj – kaj
¤u ne ankaª nia verda lingvo
mem? – estis en iu pionira
epoko, kiam la sperto ankoraª
mankis. Kaj cetere estis iom tro
ambicia la elekto de la traduk-
objekto!

En la artikolo de £picer eble
oni povas legi kaÙitan rivalecon
inter s-rino Bedekovi¤ kaj li.
Sed se oni volas esti honesta
plene, oni devus rimarki, ke li
ne plene refutis Ùin. Li ja
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konsilis, ke oni daªrigu la
tradukadon, sed kun multe pli
granda atento. Nu, tio tamen ne
okazis.

Zlatko Hribar tradukis.  Mi
trovis per interreto en la gazeto
Hrvatska revija (1931/4/1-6, p.
362) ke ankaª s-ro Zlatko
Hribar en 1925 tradukis Smail-
agaon al Esperanto, sed lia
manuskripto ne publikißis. Nun
ne estas konate, kio al ßi okazis.
Tamen, tiu traduko plialtigas la
nombron de la tradukoj.

£picer kaj Stalzer denove.
£picer post longa 20-jara paªzo
revenis al la esperanta movado
en 1932, per teksto en La Suda
Stelo pri la komenco de la
esperanta movado en Kroatio.
Reage al tio respondis en alia
numero Ivan Stalzer (kuntradu-
kinto de Smail-agao el 1911):

Mi bedaªras, ke s-ano Mavro
£picer (…) e¤ atakas s-inon
Danica Bedekovi¤, la animon
de nia antaªmilita movado en
Zagreb. Kune kun s-ino Bede-
kovi¤ mi tradukis kaj aperigis
en Kroata Esperantisto la du
unuajn kantojn de La morto de
Smail-agao Ãengi¤. Post la
apero de la unua kanto s-ano
£picer atakis nin en Pokret.
Ne dezirante nun polemikadon,
mi tamen devas konstati, ke
post lia atako aperis ankoraª
traduko de la dua kanto, do ne
estas ßuste, ke post mallonga
gazetpolemiko la provo krake
fiaskis, ¤ar la atako neniel
influis la tradukon, kiun ni
¤esigis nur pro malfacila¢oj ¤e
Kroata Esperantisto…

£picer tradukis. Tamen,
£picer ne nur polemikis, sed
ankaª mem tradukadis Smail-

agaon kaj en 1933, do post 22
jaroj,  aperis lia propra kom-
pleta traduko. Ãi-foje temis pri
memstara libro, kiun eldonis la
gravega jugoslavia esperanta
gazeto La Suda Stelo (aperanta
inter 1932 kaj 1973 kun kelkaj
interrompoj). Lia traduko estis
pli bona kaj siatempe ege laª-
data. Tiel ekz. iu persono sub
la pseªdonomo D-ro L. (ver-
Ùajne d-ro Leo Kun, redaktoro
de La Suda Stelo) skribis:

La esperanta traduko de La
morto de Smail aga Ãengi¤ dis-
tingißas per samgenia poeta
reprodukto de originalaj versoj.
Tiu traduko estas vera triumfo
de Esperanto kiel literatura
lingvo. La eposo de Ma¢urani¤
en la esperanta traduko de s-ro
Mavro £picer konservis la ple-
nan ritmoforton, plastikon kaj
freÙecon de la originalo. Oni
povas diri, ke ßi estas vera majs-
troverko de la tradukarto!

La Suda Stelo, en februaro
1933, havas jenan tekston iom
eksterliteraturan, sen aªtora
subskribo:

La traduko de tiu, unu el la
plej belaj naciheroaj eposoj en
Esperanton, plenumis ne nur
literaturan taskon, sed e¤ pli,
ßi estas kulturhistoria doku-
mento por la tuta eksterlando,
kiu nur malmulte, preskaª
neniom konas la malfacilan
vivon de la sudslavoj en la pa-
sinteco (…) Por kompreni la
grandan poezian valoron de tiu
¤i eposo, kiu inter multnombraj
popolaj kantoj glorigas la ba-
talon de nia nacio kontraª la
turkaj imperialistoj, ni devas
rerigardi kaj image antaª niajn
okulojn pentri la sangajn,
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suferoplenajn bildseriojn de nia
estinteco…

Kalocsay recenzis. La granda
esperanta poeto kaj stilisto
Kálmán Kalocsay verkis en
1933 recenzon en Bibliografia
gazeto (2/1933, p. 25-26):

La poemo, malgranda epo-
peo, ¤erpita el la krudaj tempoj
de porekzistaj liberbataloj,
impresas forte kaj freÙe. Ankaª
tra la traduko oni eksentas la
radikan popolan aromon de la
versoj, ian prafortan, primi-
tivan terodoron, kiu sentißis en
la lakonaj frazoj, penso-ritmoj,
vortripetoj, en la simplaj sed
fortefektaj bildoj, en la sugestaj
komparoj (…). Ãio ¤i faras la
verkon unu el la rimarkindaj
trezoroj de la mondliteraturo
(…). Koncerne la tradukon, oni
devas plene rekoni la grandan
fervoron, entuziasmon kaj klo-
podon de la honorinda tradu-
kinto. Li havis antaª si mal-
facilan taskon (…) El ¤iu verso
oni vidas la konsciencan pe-
non, la amon al poemo: kiel li
klopodis kiel eble plej fidele kaj
perfekte proksimigi la tradukon
al la originalo, transdoni ties
¤iujn bela¢ojn.

Ãu ankaª vi, kara leganto,
demandas vin: kial Kalocsay
simple ne komencis la recenzon
per la vortoj: jen unu nova
majstra traduko? Ãar ankaª tiu
traduko havis sufi¤e da pli-
bonigenda¢oj! Porinforme,
Mavro £picer mortis baldaª,
en 1936.

Velebit tradukis. La his-
torio de la esperanta Smail-
agao ankoraª ne finißis! En
1972, aperis traduko de Josip
Velebit, la elstara kroata espe-

ranta tradukisto. La eldonisto
estis tiama Kroatia Esperanto-
Ligo (hodiaª: Kroata), kaj la
tekston kontrolis alia fama
kroata esperanta tradukanto,
Ivo Rotkvi¤. Ãi tiu traduko laª
mi estas multe pli bona ol tiu
de £picer. Tamen, por inter-
nacia leganto kiu ne konas la
kroatan originalon, nek la tra-
dukon de Velebit, mi povas ¤i
tie nur citi kelkajn opiniojn.

Kalocsay denove!  Kalocsay,
la fama esperanta verkisto
denove eldiris sian opinion, ¤i-
foje en Hungara Vivo, en 1973:

La unuan tradukon, siatem-
pe, mi recenzis kun multa mal-
facilo, ne volante aflikti la ol-
dan meritan pioniron, en kiel
eble plej dol¤an pilolon mi
devis paki la malperfekta¢ojn
de lia laboro. Nun mi estas en
nekompareble pli favora situa-
cio: la nova traduko de J.
Velebit estas nekompareble pli
bona ol la antaªa. Se en la
malnova traduko la valora¢oj de
la verko validißis malgraª la
traduko, nun, per la lerto de la
nova tradukinto ili estas e¤ pli
reliefigitaj. Kelka pezeco de la
lingva¢o Ùajnas konscie farita
por reprodukti la primitivan
praforton de la originalo.
Ankaª la iometajn poeziajn
licencojn kaj sinerezojn mi ne-
pre aprobas. La sola, kiun mi
ripro¤as, estas kelkaj kunfandoj
de substantivo kun ßia epiteto
adjektiva (bon¤evalo, bonpaÙ-
tisto). Miaopinie, se formo kaj
gramatiko neeviteble kolizias,
la antaªa devas cedi, e¤ se tio
kostas sinerezon aª ion similan.
Speciala ßojo estas, ke jen nova
retraduko de klasika¢o – tio



299

mem montras la evoluon de la
lingvo kaj de ßiaj poeziaj
uzantoj.

Kompara analizo.  Interese,
ke en 1988, en la serblingva
tradukrevuo Mostovi du serbaj
esperantistoj, Jovan Zarkovi¤
kaj Zlatoje Martinov provis
sistemece, preskaª frazon post
frazo, kompari tradukojn de
£picer kaj Velebit, aª pli bone
dirite: kompari ties tradukojn
de la unuaj du kantoj kun la
kroata originalo. Ili preferis la
verkon de £picer, kaj jen frag-
mento el iliaj argumentoj:

Konsiderante la tuton, inter
tiuj ¤i du tradukoj estas konsi-
derindaj diferencoj. La traduko
de £picer restas multe pli prok-
sima al la originalo je preskaª
¤iuj niveloj, kvankam pro forta
laªvorta tradukado ßi estas foje
ne sufi¤e komprenebla al ne-
jugoslavia esperantista leganto.
La traduko de Velebit estas pli
klara al la leganto kiu ne konas
la originalon, sed en neakcep-
tebla kvanto ßi deflankißas
disde la originalo, kaj per
strukturo, kaj per formo kaj
metriko, samkiel rilate al la
originalaj poeziaj bildoj, kaj
finfine ankaª per la kompleta
impreso kiun ¤i eposo donas al
la leganto (…) Per tradukado
oni ne rajtas simpligi la ori-
ginalon por pliproksimigi al la
leganto malfacile komprene-
blajn nociojn (historiajn, etno-
kulturajn) (…) dilemo ne povas
esti: en preskaª ¤iuj konsideri-
taj elementoj la traduko de
£picer el 1933, ege superas tiun
modernan de Velebit.

Mia persona impreso estas, ke
la traduko de Velebit estas la

plej bona. La serbaj samideanoj
laª mi iom troigis. Unue, ili
analizis nur du kantojn, tiujn
malpli grandajn. Kaj eble ilia
analizo koncentrißis nur al la
frazoj kiuj favoras £picer?
Due, ne estas tiom granda peko,
se oni foje provas proksimigi
al la internacia leganto ion tute
nekompreneblan. Oni ja povas
tion klarigi piednote, sed se la
piednotoj tro multas, kial ne
foje ankaª en la teksto? Kaj
rilate la formon: jes, pure ma-
tematike oni povas diri, ke la
tradukita verso havas 9 aª 11
silabojn anstataª 8 aª 10, sed
mi konsentas kun Velebit ke
ekzistas larßa ebleco konsideri
certan songrupon jen unu, jen
dusilaba. Sed eble mia impreso
estas nur provizora, kaj eble mi
ßin iam Ùanßos. Aª mi devus
fari novan tradukon mem?

Ãiu artikolo bezonas konklu-
don, sed ¤i tie ia definitiva kon-
kludo verÙajne ne eblas. Mi nur
esperas, ke mia teksto inspiros
la samideanaron al profunda
pensado pri la literaturo. ¼


