
Fimmta endurfæðingin

og afleiðingar hennar

Góðir áheyrendur!

Þegar Þórbergur hefur lýst hinum leiðinlega gráa hversdagsleika á skútunni í Bréfi til

Láru segir hann:

Þó get  ég verið  Guði  þakklátur.  Nálægðin grá og dapurleg  gaf  mér  bláa  fjarlægð fulla  af

glæsilegu lífi. Baráttan gegn veruleikanum varð hlutskipti mitt. Það er sjaldnast lífvænleg staða,

en það gefur fyrirheit um fullkomnara líf, sigur andans yfir áþján efnisins.1

Það er einmitt hin stöðuga þrá eftir betra lífi og barátta fyrir því að breyta heiminum

sem markar lífsstarf Þórbergs og kannski verður þetta þó hvað skýrast á því skeiði ævi

hans sem kenna má við esperanto.

   Helstu áhugamál Þórbergs gripu hann svo sterkum hugartökum að sjálfur hefur hann

kallað  það  endurfæðingar  en  fyrir  þeim  hefur  hann  gert  besta  grein  í

„Endurfæðingarkrónikunni“ sem hann skrifaði Stefáni Einarssyni 2. nóvember 1934.

Þar segir hann endurfæðingar sínar orðnar sex fyrir utan nokkrar aðkenningar.  Um

endurfæðingu sína til esperantos segir hann í krónikunni:

Þessi endurfæðing hófst í maímánuði á rakarastofu Sigurðar Ólafssonar, meðan ég var að lesa

auglýsingaspjald sem hékk á veggnum og á voru letruð þessi gómsætu orð: „Saftin er gerð úr

sykri og berjum eins og bezta útlend saft“, sem nú hefur reynst vera lygi. Í júlímánuði 1926 er

þessi  endurfæðing  búin  að  ganga  svo  frá  mér,  að  ég  fyrirlít  allt  annað  en  esperanto  og

esperantobókmenntir í næstu sex ár. Las esperanto 10 til 20 klukkutíma á sólarhring. Varð að

lesa á kamrinum hvað þá heldur þar sem lyktin var betri.2

   Þórbergur hafði áður lýst aðdraganda þess að hann gerðist esperantisti í viðtali  í

Alþýðublaðinu 1. nóvember 1935. Þar segir hann frá því að á tímabilinu 1917 til 1925

1 Þórbergur Þórðarson: Bréf til Láru, bls. 10. 
2 Þórbergur Þórðarson: „Endurfæðingakróníkan“. Stefán Einarsson: Þórbergur Þórðarson fimmtugur,
bls. 9–10.
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hafi hann verið á kafi í alls konar alheimsspeki svo sem „spiritisma, Yoga-heimspeki,

guðspeki [og] alþjóðapólitík“. Þessa alheimshyggju segir hann hafa leitt sig um síðir til

Esperantos og segir þar frá endurfæðingu sinni á rakarastofu Sigurðar Ólafssonar á

svipaðan hátt og hann gerði síðar í  krónikunni. Hann segir þetta hafa verið eina af

sínum minni endurfæðingum og bætir síðan við:

Sennilega hefir hún átt greiðari aðgang að mér fyrir það, að Vilmundur Jónsson læknir, sem var

mikill esperantisti og keypti bækur, blöð og tímarit á Esperanto, hafði stundum verið að kalsa

við mig að læra málið.3

   Þessi endurfæðing Þórbergs bar skjótan ávöxt sem sést á því að 18. sama mánaðar

birtir  hann  grein  í  Alþýðublaðinu sem  hann  nefnir:  „Auðvaldinu  er  illa  við

alþýðumenntun“.  Ræðst  hann þar á  latínukennslu  í  Menntaskólanum og telur  hana

einkum stuðla að því að halda alþýðunni niðri.  Þá vitnar hann til  Max Müllers um

ágæti esperantos til þroskunar andans.4

   Veturinn 1925 til ’26 dvaldi Þórbergur í Stokkhólmi eftir að honum hafði verið sagt

upp störfum við  Iðnskólann og Verzlunarskólann í  kjölfar  skrifa  sinna  eftir  útgáfu

Bréfs til Láru 1924. Keypti hann þá „mörg tímarit á esperanto“ en gaf sér „engan tíma

til að lesa þau fræði“.5 Sumarið 1926 var Þórbergur í Kaupmannahöfn þar sem hann

hafði fengið dálítinn styrk úr Carlsbergsjóðnum til að stunda þjóðfræði. Og þar byrjar

hann að lesa esperanto fyrir alvöru og ákveður þá að gerast rithöfundur á málinu. Þá

hugmynd mun hann fyrst hafa látið í ljós í bréfi á esperanto til Vilmundar vinar síns

Jónssonar. Bréfið er dagsett 19. júlí 1926. Þar segir svo í íslenskri þýðingu:

Tvo seinustu mánuði hef ég eingöngu lesið og skrifað esperanto. Og í einræðum sálar minnar

hef ég aðeins talað esperanto. Nú er ég að lesa Fundamento Krestomatio (460 síður). Ég er að

hugsa um að hætta að skrifa á íslenska tungu og gerast alþjóðlegur höfundur á esperanto. Það er

stórkostleg hugmynd. Þá munu menn geta lesið hin viðurstyggilegu verk mín jafnt í Japan og

Kína  sem í  Önundarfirði.  […]  Hvers  vegna  ætti  ég  að  skrifa  fyrir  Íslendinga.  Að  skrifa

3 Sjá „Alþjóðamál og alþjóðaþróun. Viðtal við Þórberg Þórðarson rithöfund.“ Alþýðublaðið, 1.
nóvember 1935.
4 Sjá „Auðvaldinu er illa við alþýðumenntun.“ Alþýðublaðið, 20. maí 1925. 
5 Sjá Þórbergur Þórðarson: „Þrjú þúsund þrjú hundruð og sjötíu og níu dagar úr lífi mínu“, Einum kennt
– öðrum bent. Tuttugu ritgerðir og bréf. Reykjavík 1971. Bls. 96.
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nytsamar  bækur  fyrir  Íslendinga  er  eins  og  hella  úr  einum  hjólbörum  af  kúamykju  yfir

Góbíeyðmörkina.6

Enn nánari grein fyrir þessari ákvörðun sinni gerði Þórbergur í ritgerðinni „Þrjú þúsund

þrjú hundruð sjötíu og níu dagar úr lífi mínu“:

   Það var býsna margt sem hóf huga minn til þessarar ákvörðunar. Ég upplýstist af þeirri eilífu

vissu,  að mitt andlega líf átti  sér ekki rætur í  neinum sérstökum þjóðflokki, að allar þjóðir

jarðarinnar  eru  undir  niðri  órjúfanleg  eining,  og  einstaklingar  þeirra  allra  voru  mér  álíka

hjartfólgnir. Ég sá, að það, sem einkum greinir þjóðirnar hverja frá annarri, eru ýmsar yfirborðs

hneigðir og venjur og þó öllu öðru fremur hinar ólíku tungur, er þær tala. Og ég sannfærðist

um,  að  það  er  árangurslaus  fásinna  að  boða  mannkyninu  „allsherjar  bræðralag“  á  meðan

þjóðflokkarnir hafa engan sameiginlegan ytri þráð, er geti tengt þá saman og greitt þeim leið að

heila og hjarta hvers annars. Til þess þurfa þeir sameiginlega tungu, sem engin þjóð getur talið

sína eign og  notað  sínum eigingjörnu hagsmunum til  framdráttar  á  kostnað annarra  þjóða.

Bræðralag verður aðeins reist á grundvelli jafnréttis.7

 

   Um haustið 1926 sótti Þórbergur 18. alþjóðaþing esperantista í Edinborg og varð það

til þess að styrkja enn fremur trú hans á framtíð hins unga alþjóðamáls.

   Eftir þingið hélt hann til Íslands og tók til við fyrri iðju að safna orðum úr alþýðumáli

og einnig ýmsu því er laut að þjóðfræðum. Þá skrifaði hann greinar í blöð og lutu

flestar þeirra að þjóðfélagsmálum, trúarbrögðum og esperanto. Og nú sneri hann sér í

eldmóði að því að fullnuma sig í málinu og vinna að framgangi þess á allan hátt. Hann

þýddi á þessum tíma nokkrar greinar úr esperanto en einnig sneri hann ásamt Hallbirni

Halldórssyni smásögu í expressjóniskum stíl úr málinu. Sagan hét „Mannsbarn“ og var

eftir Henrik Allari og birtist í  Iðunni 1927. Þetta er merkileg saga fyrir margra hluta

sakir, ekki þó síst stílsmátann, en þarna munu Íslendingar einna fyrst hafa komist í

kynni við aðferðir expressjónista á sinni eigin tungu. Auk þess sýnist Þórbergur sjálfur

hafa lært sitthvað af stíl expressjónista eins og síðar kom fram, til dæmis í Íslenzkum

aðli og Ofvitanum.

6 Þórbergur Þórðarson: [Bréf til Vilmundar] Kaupmannahöfn 19. júlí 1926 (Kristján Eiríksson þýddi).
La Tradukisto. Kvara numero. 12. marto 1990. 
7  Þórbergur Þórðarson: „Þrjú þúsund þrjú hundruð og sjötíu og níu dagar úr lífi mínu“, Einum kennt –
öðrum bent. Tuttugu ritgerðir og bréf. Reykjavík 1971. Bls. 96 – 97.„
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   Á haustdögum 1927 kom guðspekingurinn C. Jinarajadasa til Íslands og talaði þá á

nokkrum guðspekifundum í Reykjavík. Á einum þessara funda lagði Þórbergur fyrir

hann  skriflegar  spurningar  sem  guðspekingurinn  svaraði  á  næsta  fundi.  Ekki  var

Þórbergur ánægður með þau svör og ritaði honum þá grein er hann nefndi „Heimspeki

eymdarinnar“. Kaus hann að gera það á esperanto vegna hinnar neikvæðu afstöðu sem

C. Jinarajadasa hafði tekið til málsins.8

   Þórbergur sendi síðar „Heimspeki eymdarinnar“ esperantotímaritsins Nova Epoko.

Einn ritstjóranna skrifaði honum þá nokkrar línur um trúarbrögð og stjórnmál, eftir að

hafa lesið greinina, þar sem hann furðaði sig á að Þórbergur skyldi tengja þetta tvennt

saman.  Því  skrifi  svaraði  Þórbergur  með  löngu  bréfi  á  esperanto, „Bréfi  til

jafnaðarmanns“.  Snýst  það  einkum  um  efnishyggju  og  spíritisma  og  gagnrýnir

Þórbergur þar mjög hina fjandsamlegu afstöðu jafnaðarmanna til trúarbragðanna.9

   Sumarið 1928 birtist áðurnefnd frásögn Þórbergs, „Þrjú þúsund þrjú hundruð sjötíu

og níu dagar úr lífi  mínu“  á esperanto í  Þjóðleysingjanum (La Sennaciulo) tímariti

Alþjóðlega þjóðleysingjafélagsins (SAT). Greinin birtist í tvennu lagi, 27. apríl og 3.

maí. Þar rekur Þórbergur það helsta sem á daga hans hefur drifið frá 1. október 1918 til

fyrsta janúar 1928. Er grein þessi einna besta heimild sem til er um þetta tímabil í ævi

meistarans, auk þess sem hann gerir í  henni allgóða grein fyrir afskiptum sínum af

esperanto á seinasta hluta þessa skeiðs.
   Framantaldar þrjár greinar þýddi Þórbergur sjálfur allar fljótlega á íslensku. Birtist

þýðing hans á „Heimspeki eymdarinnar“ fyrst í Rétti 1927, „Bréf til Jafnaðarmanns“ í

Iðunni 1928 og „Þrjú þúsund þrjú hundruð sjötíu og níu dagar úr lífi mínu“ einnig í

Iðunni 1928.
   Á  árunum  1932  til  1934  var  Hitler  að  ná  völdum  í  Þýskalandi  og  voru

Gyðingaofsóknir þá að hefjast þar fyrir alvöru. Þórbergur var ómyrkur í máli um þá

atburði og skrifaði um þá harðorðar greinar í  Alþýðublaðið. Þar á meðal var „Bréf til

nazista“ sem birtist í blaðinu 25. nóvember 1933. Var hún þýðing á bréfi Þórbergs til

ritstjóra tímaritsins  La Nova Germanlando (Hið nýja þýskaland) en það blað var þá

farið að þjóna undir  nazista og hafði  nýlega birt  eina af hatursgreinum Hitlers  um
8 Sjá Þórbergur Þórðarson: “Heimspeki eymdarinnar”, Einum kennt – öðrum bent. Tuttugu ritgerðir og
bréf. Reykjavík 1971. Bls. 45 – 69.
9 Þórbergur Þórðarson: “Bréf til jafnaðarmanns”, Einum kennt – öðrum bent. Tuttugu ritgerðir og bréf.
Reykjavík 1971. Bls. 70 – 90.
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Gyðinga sem varð til þess að Þórbergur sendi honum grein sína. Greinar Þórbergs í

Alþýðublaðinu urðu til þess að hann var ákærður að kröfu þýsku stjórnarinnar og var

dómur að lokum kveðinn upp í Hæstarétti 31. október 1934 þar sem Þórbergi var gert

að greiða 200 króna sekt fyrir ærumeiðandi orð um erlendan þjóðhöfðingja, Hitler.10

   Auk þeirra fjögurra greina, sem hér hafa verið taldar og allar hafa komið út í íslenskri

þýðingu meistarans sjálfs, samdi Þórbergur nokkur merkileg sendibréf á esperanto sem

ekki hafa komið út í íslenskum þýðingum. Af sumum þeirra hefur hann tekið afrit sem

nú eru geymd á Handritadeild Landsbókasafns. Um afdrif annarra er ekki vitað.

   Af öðrum frumsömdum verkum Þórbergs á esperanto sem hvorki hafa komið út á

esperanto né verið þýdd á íslensku má nefna „Lífsreglur“ (Vivregularo) í örsmárri bók

og nokkra fyrirlestra um Ísland sem hann flutti á vegum esperantofélaga í Danmörku

og Svíþjóð sumarið 1936.11

   Rétt  er að geta þess hér að Þórbergur fékkst  nokkuð við þýðingar úr íslensku á

esperanto. Ber þar hæst drjúgmikið safn þjóðsagna sem greinilega hefur verið ætlað til

útgáfu þótt af því yrði ekki. Af sögunum birtist aðeins „Djákninn á Myrká“ í Vocho de

Islando og víðar. Aðrar þessara sagna hafa reyndar allar síðar birst í  La Tradukisto,

þýðingartímariti íslenskra esperantista.12

   Úr  fórum Þórbergs  á  Handritadeild  Landsbókasafns  er  einnig  að  finna  uppköst

þýðinga að fyrstu köflum Njálu, upphafi Grettis sögu, kaflanum um viðureign Grettis

og Gláms og upphaf Himinbjargar sögu. Upphaf Njálu er eina þýðingin sem einnig er

að finna í hreinriti. Þórbergur vann um þessar mundir að mikilli íslensk- esperantískri

orðabók og hefur líklega með þýðingum sínum á þessum ritum fremur verið að kanna

orðaforða og málfæri fornritanna vegna orðabókargerðarinnar en hann hafi ætlað að

ljúka þessum verkum og gefa þau út.
   Sumarið 1934 sótti Þórbergur alþjóðaþing esperantista í Stokkhólmi og fór eftir það

til  Sovétríkjanna og ferðaðist þar um. Um þá för skrifaði hann  Rauðu hættuna sem

kom út  árið  eftir.  Er hún mikið  áróðursrit  fyrir  kommúnismann og þjóðfélagskerfi

Sovétríkjanna. Úr henni þýddi hann tvo kafla á esperanto og birtist annar þeirra, „Á

10 Sjá „Hæstiréttur metur mannorð Hitlers á tvö hundruð krónur“. Alþýðublaðið 31. október 1934. 
11 Þórbergur hefur gert skemmtilega grein fyrir hvernig hann hagaði fyrirlestrum sínum í viðtali í
Alþýðublaðinu 26. janúar 1937 sem nefnist „Fjörutíu og átta fyrirlestrar um Ísland á tæpum þremur
mánuðum“ og einnig í bréfi til Erlendar í Unuhúsi skrifuðu í Tierp, 13. okt. 1936.
12 Sjá La Tradukisto. Deka numero. 12. marto 1992; dekoka numero, 12. novembro 1994 og dudekkvina
numero, 12. marto 1997.
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þröskuldi nýrrar veraldar“, í Mateno (Morgunn) á Ísafirði sumarið 1936. Hinn kaflann,

„Baráttan  gegna  trúarbrögðunum“,  sendi  Þórbergur  Viktori  Javoronkov  en  sá  var

viðmælandi  hans um þau mál  í  Sovétríkjunum.  Vélrit  af  þýðingunni  og hreinrit  af

bréfinu til Javoronkovs er varðveitt á Handritadeild Landsbókasafns.

   Eitt merkasta starf Þórbergs í þágu esperantos er vafalaust orðasöfnun hans úr málinu

og sleitulaus vinna hans árum saman að íslensk-esperantískri orðabók. Hann mun hafa

byrjað verkið þegar 1925 eftir því sem hann segir í bréfi til Erlendar í Unuhúsi skrifuðu

í Voss 9. des, 1925. Samkvæmt dagbók er safnið orðið 19.800 seðlar 20. apríl 1929 og

hefur hann svo að öllum líkindum hætt orðtökunni árið eftir. Má ráða það af löngu

bréfi á esperanto sem hann ritaði Vilmundi Jónssyni vini sínum á Ísafirði frá Osló 4,

júní 1930. Er verkið þá orðið geipimikið að vöxtum og Þórbergur farinn að velta fyrir

sér útgáfu orðabókarinnar en af henni varð þó aldrei.

   Ekki þarf að fara í neinar grafgötur um að við orðasöfnun sína úr esperanto naut

Þórbergur fyrri reynslu frá margra ára orðasöfnun úr alþýðumáli og starfa sinna við

hina miklu íslensk-dönsku orðabók Sigfúsar Blöndal.

   Á  síðari  hluta  fjórða  áratugs  20.  aldar  hófu  esperantistar  útgáfu  kennslugagna,

ritraðar sem bar megintitilinn: Espperanto I – IV. Þórbergur var þar mikilvirkastur og

samdi  þrjár  þessara  bóka.  Fyrst  kom  Esperanto I.  Leskaflar  1936.  Hún  var  svo

endurútgefin  árið  eftir  undir  sama  nafni  en  þá  hafði  hann  aukið  við  hana  stuttri

málfræði esperantos svo hún gæti nýst byrjendum ein sér. Á sama ári, 1937, kom út

Esperanto II eftir Þórberg. Var það rækileg málfræði esperantos með ótal  dæmum.

Tveim árum síðar, 1939, kom út  Esperanto III, Orðasafnn með þýðingum á íslensku

eftir Ólaf Þ. Kristjánsson og sama ár gaf Þórbergur út  Esperanto IV. Leskaflar með

orðasafni. Var hún ætluð þeim sem lengra væru komnir í náminu. Með þessari bók má

segja að afskiptum Þórbergs af esperanto ljúki að mestu þótt hann skrifaðist vitaskuld á

við esperantista eftir það og sækti einstaka alþjóðaþing þeirra.
   Þórbergur var eins og alkunna er mikill áróðursmaður fyrir skoðunum sínum og fyrir

framgangi esperantos barðist hann ötullega. Skal hér rétt drepið á helstu skrif hans í

þágu málstaðarins. – Um áramótin 1926 – ‘27 birti hann greinaflokk um esperanto í

Alþýðublaðinu sem  hann  kallaði  „Nýtt  skilningarvit“.  Birtist  fyrsti  hlutinn  15.
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desember  á  afmælisdegi  Zamenhofs.  Í  greinum  þessum  skýrir  hann  frá  uppruna

málsins, rökum gegn því og með og segir að lokum frá reynslu sinni af esperanto.

   Sumarið 1932 hóf Þórbergur að semja mikið kynningar- og áróðursrit fyrir esperanto

og viðaði hann þá að sér geipilega miklum heimildum um málið og útbreiðslu þess. 

    Á þessum tíma voru nokkrar umræður um hina svonefndu stofnensku og mæltu

ýmsir menn á Íslandi með henni sem vænlegu alþjóðamáli, m.a. Snæbjörn Jónsson,

Jón Ófeigsson og Guðmundur Finnbogason. Um stofnenskuna skrifaði Þórbergur grein

í Iðunni 1932. Þar gerir hann grein fyrir uppbyggingu málsins, gagnrýnir það harkalega

og  klykkir  út  með  því  að  birta  þýðingu  sína  af  hluta  úr  „Gamanbréfi  Jónasar

Hallgrímssonar“ á stofníslensku sem soðin er upp úr íslensku eftir sömu reglum og

stofnenska upp úr ensku. Ofmælt væri að segja að bréfið græddi á þýðingunni.

   Guðmundur Finnbogason svaraði grein Þórbergs í  Lesbók Morgunblaðsins 14. maí

1933  í  grein  sem  nefndist  „Stofnenskan  enn“.  Þórbergur  svaraði  um  hæl  í

Alþýðublaðinu 8. og 9. júlí og nefndist grein hans „Leiðrétting“.

   Bók Þórbergs,  Alþjóðamál og málleysur, kom út 1933, mikið rit, nokkuð á fjórða

hundrað síður. Í því skýrir Þórbergur rækilega hvert sé og hvert eigi að vera hlutverk

alþjóðamáls og hvers vegna þjóðtunga sé ófær til að gegna því hlutverki. Þá rekur hann

helstu tilraunir sem gerðar hafa verið til að reyna að búa til alþjóðatungu. Síðan snýr

hann sér að esperanto og útbreiðslu þess, segir frá ummælum nafnkunnra manna um

málið og skýrir byggingu þess rækileg. Einnig fjallar hann um helstu rök manna gegn

esperanto og svarar þeim lið fyrir lið. Einna skemmtilegasti og fróðlegasti þáttur þessa

kafla er um nýyrðasmíð á þjóðtungunum og að hve miklu leyti þær séu „tilbúnar“ en

helsta  mótbára manna gegn esperanto  var  einmitt  að það væri  tilbúið mál  en ekki

sjálfsprottið náttúrumál.

   Bókin er skrifuð af eldmóði og stílþrótti eins og Þórbergi er eiginlegt og hlaut hún

yfirleitt  góða  dóma.  Undantekning  frá  því  var  þó  ritdómur  Boga  Ólafssonar

menntaskólakennara í Skírni 1934. Fjallaði hann sáralítið um bókina efnislega en fann

það henni  helst  til  foráttu  að  hún  væri  útbreiðslurit  fyrir  esperanto.  Þessum  dómi

svaraði Þórbergur í langri grein í Iðunni 1934 sem hann nefndi „Svona á ekki að skrifa

ritdóma“. Hann deilir þar á hroðvirkni og yfirlæti Boga jafnframt því sem hann heldur

fram málstað esperantos af eldlegum áhuga. Þar kemst hann meðal annars svo að orði:
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Hugsun er of sjaldgæf náðargjöf til þess að menningin megi við því, að hún sé þurrkuð upp eins

og fúamýri með erfiðu málanámi. Slíkt óhóf eiga þeir einir að leyfa sér sem aldrei dettur neitt í

hug.13

    Þetta var seinasta stóra greinin sem Þórbergur skrifaði í baráttunni fyrir esperanto.

Ýmsar smágreinar birti hann þó eftir þetta í blöðum um málið en þær tengdust flestar

heimsóknum þekktra esperantista til Íslands eða esperantonámskeiðum sem hann hélt

æði mörg en um kennslustörf sín segir hann í Alþjóðamál og málleysur:

   Þá ber að geta þess að ég hefi lært að kenna esperanto eftir kennsluaðferð Andreo Cseh og

áunnið mér rétt til þeirrar kennslu. Samtals hefi ég haft sjö Cseh-námskeið, sex í Reykjavík og eitt

á Ísafirði. Auk þess hef ég haldið nokkur framhaldsnámskeið.14

   Þegar  þetta  er  skrifað  1933  átti  Þórbergur  eftir  að  kenna  á  allmörgum

esperantonámskeiðum, m.a. í útvarpi.

   Það má segja að esperantoskeið Þórbergs hafi orðið æði langt. Tólf ár af ævi sinni

helgaði hann esperanto krafta sína að mestu leyti. Og með gildum rökum má halda því

fram að á því tímabili hafi hann verið hvað hamrammastur til verka og skilað drýgstum

dagsverkum. Það er því dálítið kaldhæðnislegt hversu lítt hefur verið hirt um þennan

snara þátt í lífi meistarans. Hvorki kennslubækur hans í esperanto né Alþjóðamál og

málleysur voru endurútgefnar með öðrum ritum hans og allmikið liggur ennþá óútgefið

og óþýtt af esperantoverkum Þórbergs. Hins vegar má segja að það sé í samræmi við

stöku þá sem meistarinn vildi láta letra á legstein sinn á esperanto við „Vögguvísu

Brahms“ (væri honum á annað borð reistur bautasteinn – en það var gert). Stakan er

svona.

Kushas chi Thorbergi.

Vivis en malrichi!

Mortis en stultigi!

Mortis en stultigi!

13 Iðunn 1934, bls. 202.
14 Alþjóðamál og málleysur, bls. 175
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Ólafur Briem menntaskólakennari á Laugarvatni íslenskaði hana þannig:

Þórbergs hér hvílir hold

hulið í jarðarmold.

Í volaðra veröld bjó,

í vitlausra heimi dó.

Fyrirmæli Þórbergs um útför sína eru í greininni „Legsteinninn“, seinasta kafla  Eddu

hans  sem  út  kom  1941  –  í  miðjum  hildarleik  heimsstyrjaldarinnar  síðari,

múgvitfirringarinnar  miklu  sem  efldi  hroka  stórþjóðanna  og  greiddi

esperantohreyfingunni slíkt högg að það er fyrst núna á tímum tölvu og internets sem

hún er aftur farin að rétta úr kútnum.
   Ef til vill héf ég hér að framan tekið nokkuð stórt upp í mig um tómlæti það sem ríkt

hefur um esperantotímabil Þórbergs í seinni tíð. Íslenskir esperantistar hafa vissulega

gert ýmislegt til að þoka starfi hans og hugsjónum fram á veginn. Nokkur undanfarin

ár  hefur  á  vegum  Íslenska  esperantosambandsins  verið  unnið  að  endurskoðun  og

yfirlestri  hins  mikla  orðasafns  hans  og  hefur  það  til  þess  notið  ríflegs  styrks  úr

Þórbergssjóði. Þeir sem mest hafa unnið að verkinu eru Pétur Yngvi Gunnlaugsson,

sem  hefur  slegið  inn  valinn  hluta  seðlasafnsins,  Baldur  Ragnarsson  og  Hafsteinn

Bjargmundsson sem hafa farið rækilega yfir alla miða og innslátt. Er gaman að geta

þess hér að þeir eru nú komnir aftur að þ-i upphafsstaf meistarans.  
   Þá skal geta þess að íslenskir esperantistar gefa út þýðingartímaritið La Tradukisto

sem kom fyrst  út  12. mars 1989 á hundrað ára afmæli  Þórbergs og er ritið helgað

honum. Það kemur út þrisvar á ári: 12. mars, 12. júlí og 12. nóvember. Standa þessar

dagsetningar ætíð á haus blaðsins þótt oft seinki útgáfunni eitthvað. 

   La Tradukisto er tvískipt tímarit. Eru í öðrum hlutanum, þeim stærri, þýðingar úr

íslensku á esperanto en í hinum, þeim minni, þýðingar úr esperanto á íslensku. Og er

þetta eina tímarit á Íslandi sem eingöngu birtir þýðingar. 

   Blaðið var upphaflega gefið út fyrir nemendur í esperantovali við Menntaskólann að

Laugarvatni og var stærð þess og eintakafjöldi í samræmi við það. Það hefur stækkað
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talsvert með árunum og áskrifendum smám saman farið fjölgandi. Upp á síðkastið hafa

allmargir útlendingar farið að kaupa ritið og á það sér nú áskrifendur utan Íslands í

Noregi,  Svíþjóð,  Finnlandi,  Þýskalandi,  Rússlandi,  Kanada,  Bandaríkjunum,

Frakklandi, Skotlandi, Englandi, Spáni,  Venesúela, Póllandi,  Litháen, Ungverjalandi

og víðar. 

   Nú eru komin 45 hefti af  La Tradukisto og hefur birst í honum fjöldi þýðinga úr

íslenskum bókmenntum, allt  frá „Þorsteins þætti  skelks“ og „Þrymskviðu“ til  sagna

eftir Gyrði Elíasson og Þórarinn Eldjárn. 

  Blaðið er gefið út á Laugarvatni og sér Hilmar Bragason um dreifingu þess. Er það

eina alþjóðlega tímaritið sem þar er gefið út.

   Ég hygg að ekki beri  að vanmeta gildi  þessara þýðinga fyrir kynningu íslenskra

bókmennta á erlendri grund því esperantistar eru yfirleitt sæmilega bóklæst fólk og

stundum vilja þeir snúa textum úr  La Tradukisto á eigin tungu, t.d. voru fyrir stuttu

þrjú verk úr honum þýdd á ungversku. 
   Heimasíða La Tradukisto hefur nýlega verið opnuð og er hægurinn hjá að fara inn á

hana vilji  menn kynna sér hvað þýtt hefur verið úr og á íslensku í ritinu. Slóðin er

<http://www.latradukisto.tk/>. 
   Ég læt þessu spjalli nú lokið en vil biðja Þorbjörgu að taka við La Tradukisto, eina

tímaritinu sem helgað er meistara Þórbergi en það skal vera gjöf okkar esperantista til

hins nýstofnaða Þórbergssetur. Megi það vaxa og dafna á þjóðlegum- sem alþjólegum

nótum í anda meistarans. 
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