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Memore al 

Anatolo Gonĉarov 

(1940-2022) 

Flugas kirle 

Kun la spir’ leĝera de aŭtune blova vento. 

Estis fortaj 

Kaj senmortaj –  

Ja kredigis nin interna sento, 

 

Ke por ĉiam daŭros la plenpovo. 

Sed fiaskis nia aventuro 

Kaj vidinde vana estis provo 

Preterpasi leĝojn de l’ naturo. 

 

Ĉio ĉesis. 

Ni forgesis,  

Kion iam sciis kaj scipovis.  

Jam humilaj, 

Senutilaj, 

Ni azilon serĉis, sed ne trovis. 

Tatjana Auderskaja (Odeso) 

 

 

Облетаем, 

Улетаем, 

Ветром сорваны, как листья с голых веток. 

Легкокрылы, 

Полны силы 

Были. Осень накидала чёрных меток, 

Потому что время наше вышло, 

Устарели навыки и знанья, 

Тихо меркнут прежние заслуги, 

Потому что не перелетишь ло- 

гических пределов мирозданья. 

Был живое – 

Стал в покое. 

И напрасно тёмное отчаяние. 

Слов потоки, 

Некрологи 

Отзвучали. Дальше – лишь молчание. 

 

Татьяна Аудерская 
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Karmemore pri Anatolo Goncharov 
 

Treme granda perdo kaj doloro 

Mortis l’Esperanto-kavalir’. 

Liaj penoj, venkoj kaj fervoro 

Brulis flame de l’fervadinspir’. 

 

Per la streboj kaj impresaj faroj 

Li vivigis bildon de l’movad’. 

Liaj kluboj, kursoj kaj tendaroj 

Brilis por loganto kaj logad’. 

 

Esperanto apud li fieris 

Pri la esprimive riĉa viv’. 

Li krokodiladon ne toleris 

En esperantista kolektiv’. 

 

Esperantistaro plu aktivas 

Eĉ dum furiozo de kovim’. 

«Lev Tolstoj», lia fondito, vivas 

Laŭ l’gardataj ordo kaj kutim’. 

 

Esperanto kvazaŭ lumradio 

Gvidis lin en ĉiu jar’ kaj hor’. 

Lia vivo por Esperantio 

Restas danke en la verda kor’. 

 

Klara Ilutoviĉ (Elektrostal) 

 

El heredaĵo de Anatolo Gonĉarov 
 

 Anatolo Gonĉarov ne estis tre verkema. Tamen li lasis plurajn 

artikolojn kaj du broŝurojn; la bibliografion, kiu inkludas plejparton de liaj 

verkoj, kompilitan de Viktoro Aroloviĉ, oni povas vidi en “Ponto” n-ro 114 

(septembro 2000). Kiel ekzemplon, ni ĉi tie metas unu lian malnovan primovadan 

artikolon, kiu aperis en la revuo “Eventoj” en 1994, kaj kiu bone montras 

opiniojn de Anatolo, al kiuj li venis komence de 1990-aj jaroj. 

 

Esperanto movado kiel sistemo 
 

Esperanto-periodaĵoj plenas je informoj pri la vea sorto de Esperanto-

asocioj en la t.n. postsocialisma landaro. Sed nenio nova sub la luno. Preskaŭ ĉio 

ĉirkaŭ la asocioj ŝanĝiĝis, kaj se ne sukcesis ankaŭ ili ŝanĝiĝi samdirekten, ili 
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devas malprogresi. Mirigas min, Esperanto-movado iusence ŝtoniĝis. Ĉirkaŭe 

okazas sciencaj malkovroj, aperas novaj leĝoj, aplikoj – kaj ni ĉion pretervidas. Mi 

prenu por ĉi tiu artikolo nur unu sciencon, tiun pri sistemevoluo, ja Esperanto-

movado estas klare esprimita sistemo. 

La artikolon puŝis verki brila scienc-populara publikaĵo de la hungara 

akademiano Tibor Vamos, aperinta en "Sciencaj Komunikaĵoj" (julio 1985). 

Do, la mondo evoluas pasinte centrigitan sistemon, pasante hierarkian 

sistemon, direkte al la kunagada sistemo. 

La nodoj signifas erojn de la sistemo kaj strekoj inter ili – ligojn 

(informajn kaj kunlaborajn). Ero de la sistemo estas fonto de varoj kaj samtempe 

celo por la varoj de aliaj sistemeroj. Varoj povas esti objektoj, materialoj, energio 

aŭ informoj. La ero de la sistemo povas esti ankaŭ deponejo (ekz. biblioteko). Tre 

bone reliefiĝas la sistemoscienco surkampe de ekonomiko-politiko. La reala 

"socialismo" prezentas ĉefe hierarkian sistemon, kaj la "kapitalismo" – plejparte la 

kunagadan sistemon. Por provi apliki la ĉefajn leĝojn de la sistemteorio al 

Esperanto-movado ni komence klarigu tiujn. Paralele ni provu apliki la teorion 

hipoteze al UEA. 

1. Tre granda sistemo ne estas optimume regebla nek direktebla. Ni 

imagu, ke UEA disiĝas je absolute ne subordigitaj partoj, ĉiu el kiuj estas 

negranda, do regebla. Ne estas bezono pruvi, ke UEA estas tre granda sistemo 

2. La motoro de la kunagado estas intereso partopreni. La intereson 

sekvas kontrakto pri la kunlaboro ĉe kies plenumo profitas ambaŭ aŭ pli da 

flankoj. Tiuj eks-UEA-aj partoj anstataŭ planado kunvenu ie-iam kun siaj 

proponoj kaj varoj kaj subskribu kontraktojn kunlabori ( ĉu ion-eldono, ĉu 

Esperanto-renkontiĝon okazigi ktp.). 

3. La ĉefa trajto de la kunagada sistemo estas informo-interŝanĝo. La 

disradiita informo cirkulas sufi ĉe libere por trafi laŭ la bezono la konvenan 

partneron. Nome tio estas pli-malpli disvolvita en la Esperanto-movado. Sed apero 

de novaj memstaraj Esperanto-kolektivoj pliri ĉigos la oferton kaj ŝveligos plien la 

informaron. 

4. La kunagada funkciado de la retaro sekvas ne centrajn, sed lokajn 

regularojn, en kies internan funkciadon intervenas nenia ekstera direktanto. 

Samtempe la kunagada sistemo bezonas tre rigoran kaj klare difinitan rilato-

sistemon, kiu determinas laŭ norme ĉiujn ecojn de la interligoj. Ekzemple, la 

merkatan interŝanĝon direktas ne porokazaj ordonoj, sed la ĝenerale validaj leĝoj, 

la detala jura reguligo, la normoj pri la garantio de liverado kaj funkciado, la 

pagokondi ĉoj. Indas memorigi, ke por aliĝi al UEA iuj landaj asocioj devis fari 

iujn ŝanĝojn en siaj statutoj. La respektiva rilatosistemo en Esperantio povas kreiĝi 

surbaze de la jam uzataj en la merkato aŭ en UN kaj similaj organizaĵoj. 

5. Malkiel "socialisma" kvinjara planado ĉe la kunagada sistemo 

ĉefrolas mallong-perioda planado. Por (pli)longaj periodoj oni prognozas, 

informante la uzantojn pri gravaj sciindaĵoj. La prognozantaj organizaĵoj (same 

kiel organizoj ellaborantaj la normojn kaj interkonsentojn) ne estas superodigitaj, 

sed nur helpaj, e ĉ servaj, elementoj de la sistemo. Plani kaj respondeci la internan 

planon plej efike povas nur negrandaj Esperanto-organizoj, kie ekzistas nur la 

rilatoj gvidanto-gvidato sen peraj estrar-niveloj. Sed ĉe UEA planado servas por 

planado, ĉar en tia kolosa organizaĵo ne eblas antaŭvidi ĉiujn nuancojn de (fakte) 
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la tutmonda movado. Ideale, laŭ mi, se la planerojn proponas kaj gvidanto kaj 

gvidatoj, ĉiu sub propran respondecon. 

Kio rilatas prognozojn en la Esperanto-movado, estus bone, se 

formiĝus io simila al Roma Klubo, konsistanta el Esperanto-elstaruloj. La movado 

eltenus eĉ kelkajn similajn prognozantajn organizojn, ĉar bezonegas la plej 

diversajn prognozojn. 

La aŭtoro dum kvar jaroj observas la movadon (kaj ne nur la 

movadon) el la vidpunkto de la sistemteorio. Multo subtenas, ke grandaj 

Esperanto-organizoj ne estas dinamike evoluantaj. De alia flanko aperas ĉiam pli 

da negrandaj Esperanto-organizaĵoj, pluraj el kiuj montras stabilan vivkapablon. 

Kaj ju pli rapide ni ekuzos la sistem-leĝojn, des pli gajnos la e– movado. 

Kiel mi povas teoriume prezenti la movadon? Komence kelkaj 

principoj: 

1. La movada sistemero estas grupo da esperantistoj, havanta 

komunan intereson, unuigita de interna regularo kaj produktanta iu(j)n e– varo(j)n. 

La sistemero ne subordiĝas ajnan eksteran regularon. 

2. Esperanto-varoj povas esti libroj, revuoj, e-instruado, diversspecaj 

renkontiĝoj, fakaj aplikoj, informiloj kaj ĉio ajn havanta rilaton al la lingvo kaj 

movado. 

3. Landlimoj, nacieco, ŝtataneco ne devas prezenti barojn al formiĝo 

de sistemero. La sistemeroj strebas al internacia konsisto. 

4. La komuna intereso permesas ne ordoni (komisii), sed disdividi la 

taskojn. 

5. En unua stadio formi Esperanto-kunagadan sistemon estos kaosa 

konkurenco. La sistemeroj ne plenumantaj kontraktojn aŭ ne vivkapablaj 

malaperos. Poste la konkurencon anstataŭos kunlaboro, disdivido de taskoj kaj 

agadterenoj. 

6. La kunagada sistemo prezentas vaston por la iniciatoj, por ŝajne-

frenezaj sed ofte venkodonaj ideoj, plenan liberecon en la agado kaj disciplinon de 

kunlaboro. La disciplinon garantios: la internan – komuna intereso, la eksteran – 

kontrakto, timo ekskludiĝi el la sistemo. 

Ke la novaj organizaĵoj aperantaj en la mondo kaj en Esperantio, 

agadas laŭ la kunagadaj principoj, prilumas la brila artikolo de Sandor Revesz, kiu 

venis al tio per tute alia vojo analizi alternativajn movadojn ("Literatura Foiro", n-

roj 118, 119). Liaj tezoj ricevis aprobon en la Szeged-konferenco en 1988 

("Literatura Foiro", 114, p.6). 

Do, UEA ŝrumpas ĝis negranda organizo, okupiĝanta nur pri, 

ekzemple, kunordigo-organizo de la Universalaj Kongresoj (vere, ankaŭ tiuj 

bezonas reformojn). La samo validas por grandaj landaj Esperanto-asocioj. 

Anstataŭe aperas centoj da diversaj negrandaj Esperanto-organizoj. Tio ne estas 

disipo de la fortoj ( ĉar la organizoj estos intime ligitaj inter si per diversaj 

kontraktoj kaj interkonsentoj – kvazaŭ la sama UEA, sed sur tute alia bazo), sed 

reorganizo de la fortoj. Mi ne alvokas tuj likvidi la grandajn Esperanto-

organizaĵojn, sed alvokas je pli rapida apero de tute memstaraj Esperanto-unuoj. 

Dank' al dio ili jam aperas ĉiujare (UNIKO, Monda Kunagado k.a.). 

Tiele iĝas vera merkato de Esperanto-kunlaboro kaj abundo de 

Esperanto-varoj. Nome la varoj, inter ili ja, Esperanto-interkompreniĝo, laŭ 

Raŭmo-koncepto faros Esperantion alloga por la ekstera mondo. 
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La negrandaj Esperanto-organizoj pli rapide adaptiĝas al eksteraj 

premaj aŭ evoluigaj ŝanĝiĝoj. Ili ja ne dependas de iuj burokrataj aparatoj, sed nur 

de si mem. Iuj el ili pereos, iuj stabiliĝos, aliaj kreiĝos. Eblas bildigi pluajn 

avantaĝojn, sed mi haltu. Kiuj ĝis nun ne komprenis la esencon, tiuj legu la 

supermenciitajn artikolojn, kiuj estas bazo de mia nuna rezonado. 

Tamen mia unua provo envivigi la ideon brile fiaskis. En 1990 dum la 

plilarĝigita Estrarkunsido de SEU mi elmetis proksimume la samon, kion ĉi-

artikole. La plejmulto da miaj Esperanto-samideanoj, je mia miro, malakceptis la 

novismon. (Post tri jaroj videblas, ke, ekzemple, unu el miaj proponoj – urĝa 

transiro de ĉiuj klubanoj al rekta individua membreco en SEU – ne perdigus el la 

movado centojn de geesperantistoj post disfalo de pluraj Esperanto-kluboj.) 

Evidente same reagos UEA-estraro. Se tiel, eblus proponi tezon, ke neniu granda 

(Esperanto-)organizaĵo konsentos propran dismeton. Bezonatas transira periodo, ju 

pli mallonga des pli gajna por la movado. 

Por nuna momento mi proponas organizi internacian kolokvon sub la 

titolo "Novajn sciencajn atingojn por la utilo de Esperantio". Tien povas veni ne 

nur la homoj, interesitaj pri la superdirito, sed ankaŭ tiuj kun aliaj novaj ideoj 

plibonigi la Esperanto-movadon. La kolokvon (3-5-tagan) pretas organizi 

esperanto-centro en Slavjansk, Ukrainio en majo aŭ septembro 1994. 

Tamen antaŭ ol organizi la kolokvon, ni volas scii ties bezonon. La 

dezirantoj sendu senprokraste partoprenmendon kaj temon de la eventuala 

kontribuaĵo (se estas). La kolokvo-jeson, liston de partoprenontoj kaj ceterajn 

detalojn ni sendos al reehintoj. 

Anatolo Gonĉarov 

Eventoj n-ro 0047, 1/februaro – '94, retpoŝta versioб 

https://eventoj.hu/arkivo/eve-047.htm 

 

 
Anatolo ne havis grandan poezian talenton, kaj preskaŭ neniam verkis 

ion verse. Sed fine de 1990-aj li ja subite verkis kelkajn poemojn, kiujn li legis al 

esperantistoj, sed kies tekstojn li poste perdis. Konserviĝis nur unu poemo, 

publikigita en la antologio “Moskvaj sonoriloj” en 2007. 
 

 

Amo spronis…..poezion 
 

Poezion verki ĉiam regis timo 

Amo spronis plen-aroge preni rimon. 

Malperfekto de la rim' por mi ne gravas, 

Mi sopiron el la kor' per ĝi ellavas. 
 

Milpardon', la strofoj estas netalentaj, 

Nur permesas korparolon elokventa... 

Nia amo fartis tre neelprovite, 

Kaj Francio vin invitis tre subite. 
 

La disiĝ' neatendita fulme falis, 

La amiloj plen-meritaj eĉ ne kalis. 

ĝisrevidaj larmoj, kisoj reciprokaj, 

Kaj la trajno vin fortiris ĉuprovoka. 

https://eventoj.hu/arkivo/eve-047.htm
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La kongres', samideanoj eĉ pli fortaj 

estis ol la amaj planoj ĉuforportaj. 

Ne eltenis mi solecon, ne eltenis: 

Via bildo mian menson ekkatenis. 
 

Vi-knabinjo mian knabĉjon forte tiras 

Mia cerbo, veron diri, tute miras. 

Ĉu supozis mia aĝo, ke entute 

Al vi cedos mia saĝo tre servute. 
 

Ke ekzistas la nepovo vin foresti, 

Pro ne vidi vin denove stulta esti. 

Ĉu eltenos mia ardo vian foron, 

Se aliaj penas trafi mian koron. 
 

Malfacilas tre solece dumonati, 

De virinoj pri l' kuniĝo demandati? 

Ho revenu Kaprikorno plej rapide! 

Via Virgo trafas morne en insidon. 
 

La insido, vere, estas seksa tiro. 

Puŝas ĝi al ajn-virino provi piron. 

Se Adamo pom-gustuma tre punitas, 

Anatolo piron gusti, ja evitas. 
 

Anatolo volas resti Ninjo-sklavo, 

En bankuvo ĉiam festi ŝian lavon. 

Ŝian nudon lango-arde leki ame, 

Peto-fingrojn promenigi ĉirkaŭ-mame... 
 

Apudkuŝi, apudsidi, apudstari 

Ĉiunokte am-balzamon ne avari ... 
 

Ho, pardonu mia kara, ke mi rompas, 

La ĝuadon de Francio, kiu pompas. 

Ĉu l' gitaro via estas laŭte-kanta? 

Se l' amato nostalgie jam mortanta. 
 

Se plifruos mia kara datrevenon, 

Ni por ĉiam tenos kune amkatenon. 

Niaj amoj estos inde elprovitaj – 

Anatol’ kaj Nina ĉiam sama-litaj... 
 

Vi ne plene kredu, kara, al la rimoj. 

Mi ja versojn plekti ŝajnas malkutima. 

Iujn vortojn simple plukis el-aeraj, 

Por la rimoj estu pimpe iel-veraj. 
 

Mi ja restis, kio vi min vere konas. 

Nur l' disiĝo provizora min duonas. 

Estu certa, ege kara, mi-fidelon. 

Ja neniu anstataŭos vian belon. 
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Belo, eble, ne de l' korpo, de l' animo. 

Honestec' en ĉiu poro kaj sentimo... 
 

...Post releg' mi vidas hike - 

Poezias mi muĵike... 

Pardon-petaj elokventoj... 

Savos min nur amaj sentoj. 
 

Oĥ, revenu... 
 

Postdediĉo: 

Al mia Am', nur kelkmonata, 

Post la edziĝo – sproni-sproni… 

Komuna viv' ĝin faris vata.  

Disiĝon klaĉas oni-oni … 

Mi petas onin min pardoni. 

Plej cefe: "Nin'! 

Pardonu min!"  

“Moskvaj Sonoriloj”, pp.117-118 

 

El buŝaj rakontoj de Gonĉarov 
Gonĉarov-komercisto 

 

Anatolo ne ŝatis ion skribi, sed volonte rakontadis historiojn el sia vivo – kaj 

pri organizado de la movado, kaj simple pri okazintaĵoj el la vivo, foj-foje kun iom 

da humuro, sed preskaŭ ĉiam – kun certa edifa etoso, por doni iun instruon por la 

aŭskultantoj. Se oni ĉiam registrus liajn rakontojn, povus aperi interesa libro, 

sed… Jen malofta ekzemplo, kiam laŭ rememoroj de Anatolo Gonĉarov estas 

registrita tiaspeca buŝa rakonto rakonto. 

 

Dum sia vivo Anatolo ŝanĝis loĝlokojn kaj urbojn. En la fino de la 1990-aj 

kaj komence de la 2000-aj jaroj li vivis en iu Mezazia ĉefurbo. Por iu okazo ni ne 

precizigas, en kiu nome. 

Anatolo, ne havante salajratan laboron, por vivteni sin solvis la problemon 

tute originale. Estante laborema persono, Anatolo ekde la frua mateno kolektis 

kuracherbojn. Li, serĉante kaj kolektante la kuracherbojn, tute hazarde trovis 

fonton de la monta akvo. Li purigis ĝin kaj beligis per ŝtonetoj. El la fonto Anatolo 

ĉerpis akvon en grandan bolkruĉon kaj portis ĝin al la urba bazaro. Li venadis al la 

urba bazaro anticipe je la 20-30 minutoj antaŭ la malfermo. Li vendadis puran kaj 

freŝan akvon el la monta fonto, ĉar dum la bazartagoj la temperaturo ardis po 30-

40 gradoj super nulo en la ombro. Pro la matena frueco mankis aĉetantoj, kaj 

Anatolo venis al iu bazaristo kaj komencas babili kun li pri diversaj temoj: pri 

vetero, popoloj, politiko, prezoj, kutimoj ktp. 

Kontraste al la lokaj vendistoj kaj aĉetantoj, kiuj estis bunte vestitaj, Anatolo 

aspektis tute originale. Li estis en neĝblanka ĉemizo, ornamita per kravato-papilio, 

en nigra gladita pantalono kaj portis okulvitrojn. Li aspektis kiel moskva 

intelektulo aŭ la dirigento el la Granda Teatro. Dum li babilis kun iu bazaristo, al 
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la butiktablo rapidis la unuaj aĉetantoj. Vidante, ke kun la vendisto babilas 

fremdurba aŭ eĉ fremdregiona intelektulo, la aĉetantoj konkludis, ke estas vendata 

originala kaj nekutima varo. Tuj amasiĝas vico el 7-8 personoj. Anatolo, por ne 

malhelpi al la bazaristo, iris al iu vendisto ĉe alia flanko de la butikvico. La 

situacio ripetiĝis: ĵus venintaj personoj iris al la komercisto, kun kiu konversacias 

nekonata moskvano. Post kelkaj tagoj preskaŭ tuta bazarplaco sciis pri Anatolo. 

La bazaristoj rimarkis regulecon kaj konsekvencon, kaj tuj post la alveno de 

Gonĉarov ili intencis inviti lin per diversaj proponoj: “Anatolo, venu ĉi tien. Mi 

ĵus infuzis kelkajn specojn da teo”; “Anatolo iru al nia kafejo. Bonvolu gustumi 

nigran kafon”; “Anatolo, mi havas iun demandon…” 

Ĉio ĉi daŭris dum kelkaj semajnoj ĝis la bazaron vizitas banditaj 

“impostistoj”, kiuj “tegmentis” la bazarplacon. Ili ricevadis “impostojn” de ĉiuj 

vendistoj, kaj ankaŭ rimarkis Anatolon. Iu bandano rimarkas al la Anatolo: “Vi 

komercas en nia bazaro tamen ne pagas impostojn”. Anatolo komprenis, ke la 

situacio malnormalas, kaj necesas solvi la problemon. Li demandis al la bandano: 

“Ĉu mi povas renkontiĝi kun via ĉefo?” La bandano respondis “Jes!”. En la sama 

tago, pliĝuste samvespere, Anatolo estis kondukita al la bandestro. 

Anatolo komencas klarigi pri sia stato: “Mi estas nek komercisto, nek 

akaparisto. Mi ne aĉetas iun varon kontraŭ tri kopekoj por vendi ĝin kontraŭ tri 

rubloj. Mi vendas akvon kaj per la gajnita monsumeto apenaŭ povas vivteni min. 

Mi petas forigi min el la listo de impostpagantoj”. 

La bandestro respondis: “Ni konsideru vian staton”. 

Tuj Anatolo ekvidis, ke dum la parolo la ĉefo per la lango lekas siajn lipojn 

kaj demandis la bandestron: “Ĉu vi malsanas je stomako?”. 

“Jes” – responis li, – “kiel vi konkludis pri ĝi?”. 

“Vi lekas la lipojn. Mi povas helpi. Mi preparos por vi tizanon”. 

Post unu tago la tizano estis enmanigita al la ĉefo kaj post 2-3 tagoj Anatolo 

estis informita ke li ne devos pagi “impostojn”. 

Tiel estis solvita la “impostproblemo” kun la bando kaj Anatolo Gonĉarov 

daŭrigis sian laboron kiel komercisto. 

Registris Anatolo Sidorov, S-Peterburgo 

 

Originala poezio 

Klara Ilutoviĉ (Elektrostal) 

Esperantistoj kvarsezone 
1 

Al la sepa. Al varmo de l’ klubo. 

Al kuniĝ de ’esperantistar’. 

Kie ŝrumpas nebulo kaj nubo 

De premkore veninta amar’. 

Frosto, neĝo, glacio ne bloku 
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Vintran vojon al kluba kunven’, 

Kaj nenie viruso revoku 

Izoliĝon per sia venen’. 

2 

Sun’ salute brilas. 

Verde ĝojas planto. 

Je l’ vigliĝ jubilas 

Klub’ de Esperanto. 

Kaj esperantistoj 

En printemp’ liberu 

De viruspersistoj, 

Nova lum’ riveru. 

3 

Varmega buntec’ de somero. 

Esperantistar’ disveturas 

Al regnoj de verda espero. 

L’ sezon’ vojaĝige maturas. 

Kaj floroj renkontas gastame, 

Kaj akvoj amike invitas. 

Por esperantistoj balzame 

Brilbrile somer’ ne hezitas. 

4 

Aŭtune esperantistaro revenas 

Al hejmoj, al ĉio kutima. 

Se io timigas, ofendas, ĉagrenas – 

La klub’ estas ĉiam proksima. 

Kaj or’ de folioj ridetas konsole: 

Memoru pri hejmo la dua – 

La kluba etos’ bonespere-bonvole 

Vervigos per varmo influa. 

* 

Fortoj de l’ viruso mortu, krevu, 

Ties atakem’ ne plu sin levu, 

Verdu nia klub’ ĉiusezone, 

Ke esperantistoj vivu bone! 
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Tradukita prozo 

Aleksandro Amfiteatrov 

 
Aleksandro Valentinoviĉ Amfiteatrov (1862 – 

1938) estis rusa prozisto, dramaturgo, 

publicisto, felietonisto, literatura kaj teatra 

kritikisto, aŭtoro de satiraj versaĵoj. Li 

naskiĝis en la urbo Kalugo (Rusio) en familio 

de rusortodoksa pastro. En 1881 li finis 

kursojn de la 6-a Moskva gimnazio, kaj en 

1885 diplomiĝis en jura fako de la Imperiestra 

Moskva universitato. Estante studento, li 

prenis lecionojn de la fama moskva kantistino 

Aleksandrova-Koĉetova. Ekde 1882 

Aleksandro Amfiteatrov kunlaboris en la revuo 

“Vekhorloĝo”, kie konatiĝis kun la fama rusa 

verkisto Anton Ĉehov. Aleksandro koncertis 

kiel kantisto (baritono) en la teatro Mariinskij, 

lernis pri kantado en Italio. En 1889 li finis karieron de kantisto, kaj dediĉis sin al 

literatura agado. Dum multaj jaroj li okupiĝis pri ĵurnalistiko, kaj en 1899 fondis 

propran ĵurnalon “Rusio”. En 1901 pro satiro de Amfiteatrov kontraŭ cara 

familio la ĵurnalo estis malpermesita, kaj li estis ekzilita por kvin jaroj en la urbon 

Minusinsko. Sed pro merito de lia olda patro, Amfiteatrov post unu jaro liberiĝis 

kaj revenis en St-Peterburgon. En 1904 Aleksandro Valentinoviĉ elmigris en 

Parizon, kie eldonadis propran revuon “Ruĝa standardo” ĝis 1916, kiam li 

revenis en Rusion. Ekde 1888 li publikigis multajn romanojn, satirojn kaj 

rakontojn. En periodo 1911 – 1916 en St-Peterburgo oni eldonis 34 vulumojn da 

lia verkaro. Liaj libroj estis tre popularaj, kaj kelkfoje estis reeldonitaj. Post la 2-a 

Rusa revolucio Aleksandro Valentinoviĉ loĝis en Petrogrado (St-Peterburgo) ĝis 

1921, kaj poste elmigris en Italion, kie daŭrigis sian literaturan agadon en 

diversaj eldonejoj de rusa elmigrantaro. Li mortis en la 26-n de februaro 1938 en 

la urbo Levanto (Italio), kaj estis sepultita en la loka komunuma tombejo. 

 

Kunvojaĝanto 
 

– Permesu demandi vin, estimata sinjoro: ĉu vi estas ŝtata konsilisto? 

Mi ekrigardis en malluman angulon de vagono, de kie estis aŭdata la 

neatendita demando, kaj ekvidis etan homon, vestitan en griza palto. Pro mia 

miopeco kaj mallumo en la vagono, mi ne povis klare vidi la grizan sinjoron, kies 

vizaĝo estis strikte ĉirkaŭkovrita de koltuko.  

– Ne, mi ne estas ŝtata konsilisto. Sed kial vi interesiĝas pri tio? 

– Nu, ni kune vojaĝas – via aspekto al mi ŝajnas simpatia – kaj mi 

ekvolis konversacii kun vi: jen pro tio mi demandis vin. 

– Kial do nome pri rango? 
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– Ĉar… ĉu vi efektive ne estas ŝtata konsilisto? 

– Dio mia! Tute ne! Mi estas nur ordinara titola konsilisto1. 

– Tiuokaze mi tre ĝojas, ĉar mi, kiel homo sincera, ne deziras iajn 

rilatojn kun la ŝtataj konsilistoj. 

– Pro kio vi malamas tiujn?  

– Pro tio, estimata, ke mi mem estas ŝtata konsilisto, kaj jam dum dekses 

jaroj miaj interesoj tute ne koincidas kun interesoj de miaj samranguloj, kaj ni 

faras nenion krom reciprokaj ĉagrenoj unu al la alia. Sed nun tio ne gravas. Kien 

vi veturas?  

– En la urbon Rimsko. 

– Ĉu ĝi malproksimas? 

– 240 verstojn for de Moskvo. 

– Hm.. domaĝe, tre bedaŭras…  

– Kion vi diris? 

– Ne atentu. Tio ne gravas… 

Kelkan tempon ni silentis. Mia stranga interparolanto malkviete moviĝis 

samloke, kvazaŭ volis diri ion, sed ne kuraĝis. 

– Kara junulo, hola kara junulo! – finfine li ekparolis. 

– Kion vi volas? 

– Mi ripetas al vi: via vizaĝo tuj inspiris al mi egan simpation, kaj … se 

vi ne estas la ŝtata konsilisto, mi volus fari komplezon al vi. 

– Mi tre dankas vin. 

– Mi donos al vi miraklan konsilon, kiu plilongigos tagojn de via vivo, 

konservos vian sanon, kaj savos vin de danĝero… 

– Kia konsilo? Ne drinki ĝisebrie, ĉu? 

– Ne: elvagoniĝu en lasta stacio antaŭ la ducent deksepa versta haltejo… 

– Jen surprizo! Kial mi elvagoniĝu en tute malnecesa stacio!? 

– Malnecesa, povas esti, tamen sendanĝera. 

– Sekura kontraŭ kio? 

– Kontraŭ fervojakcidento, kiun suferos nia trajno en 217 versta haltejo. 

– Kio-o-o! 

 

                                                           
1 Tabelo pri rangoj estis tre grava en la sinkonscio kaj socia graveco de la ŝtatoficistoj en 

Rusia Imperio – civilaj, militaj kaj ankaŭ ortodoksaj pastroj. Funkciis inter 1722 kaj 1917. 

Entute ekzistis 14 rangoj, inter kiuj la “ŝtata konsilisto” signifis la altan 5-an civilan rangon 

(en armeo iom pli altan ol kolonelo), kaj “titola konsilisto” – relative malaltan 9-an rangon 

(proksimume egalan en armeo al kapitano aŭ superleŭtenanto). 
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La sinjoro en la griza palto tute serioze ripetis siajn vortojn. 

– Certe, vi ŝercas, ĉu? – mi diris. 

– Tute ne. Mi, sciu, ne ŝatis ŝercojn, ankoraŭ kiam mi estis en pug… mi 

volas diri: kiam mi estis en ŝtatofico, kaj en mia nuna trista situacio mi tute ne 

ŝercas. La katastrofo nepre okazos. 

– El kiu fonto vi scias tion? 

– Permesu silenti pri tio. 

 Stranga informo de mia interparolanto konfuzis min: mi ne komprenis 

kiu konversacias kun mi – ĉu mistifikanto, frenezulo aŭ, dio gardu, efektive iu 

krimulo, kiu preparis la katastrofon, kaj pro stranga kaprico decidis elimini min el 

siaj viktimoj? 

– Nu, – li diris post la silento – ĉu vi elvagoniĝos? 

– Antaŭ ol respondi, permesu demandi vin: kien vi mem veturas? 

– Ĉu mi? Ĝuste ĝis la 217 versta haltejo. 

– Do vi ne timas la katastrofon, ĉu? 

– Mi timas nenion. 

– Jene! Tiuokaze vi estas kuraĝulo kun feraj nervoj. 

– Ho ve! Kiam mi estis en pug… t.e. en ŝtatofico, mi estis tre timema, 

sed nun mi tute indiferentas al la monduma vivo, ĉar mi estas mortinto. 

– Brr… kki-i-el?!?! 

– Mortinto, malvivulo, se al vi pli plaĉas – forpasint… Nur ne 

dentoklaku: krom difekto de emajlo vi ricevos nenion, sed estus pli bone, se vi 

aŭskultu min! 

Antaŭ dekses jaroj, en la sama tago, mi oficvojaĝis el la urbo Sivoplujo 

en la urbon Prohodimsko. Apud la stacio Uhorezovka mi elvagoniĝis por fumi en 

interpordejo… 

Mi senzorge staris, kaj por bruligi alumeton frotis ĝin je muro de la 

vagono… Jen subite unua fajfo, la dua, la tria, kaj antaŭ ol mi komprenis 

situacion, la antaŭa vagono tre rapide ekmoviĝis al mi kun sia grandega maso. 

Gisa balustrado de bremso distranĉis min ĝuste je du partoj. Ĉiu mia parto estis 

premplatigita de vagona bufro, kaj aspektis kiel platkuko, kiu tute ne havis belan 

formon. Baldaŭ tiuj pro batado de vagonaj radoj transformiĝis en paston… kion 

mi diras: en paston! – en farunon, sinjoro, en subtilan farunon! Malgraŭ ke ĉio 

okazis tre rapide, restis neniuj postsignoj, kaj kiam mi eksentis min spirito, mi 

sukcesis trovi nek unu peceton de mia karno inter fragmentoj de interpuŝiĝintaj 

trajnoj. Restis anstataŭ mi nur, kiel oni diras, malseka loko. Jen pejzaĝo! Ĉu ne? 

– Efektive, tre malagrab…abomenas! – balbutis mi. 

– Kaj malagrablas, kaj malpuras. Vi tute pravas, sinjoro! 

– Dum kelkaj tagoj kiel spirito mi vagadis super la tera surfaco, sed 

baldaŭ mia instinkto, akirita dum tera estado, sufloris al mi, ke ankaŭ spirito havu 

rifuĝejon. 

Estimata sinjoro, mi estas modesta, kaj konscias, ke dum mia vivo faris 

multajn intencajn kaj nevolajn pekojn, sed eĉ se mi farus nul pekon, en la 

transmondo oni konsideras ĉiun pertrajnan veturadon kiel provo de suicido, kaj 

tion oni ne laŭdas, eĉ tre ne aprobas! 

Tial mi direktis min rekte al la infero. Sed imagu teruron de mia 

situacio, kiam sur pordego de la infero mi tralegis la sekvan anoncon: 

Sciu, mortintaj gesinjoroj de ĉiuj nacioj, aĝoj kaj seksoj, ke lastatempe 
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pro tre granda disvastiĝo de uzurpado inter ni, ekde nun estos akceptitaj kiel en la 

paradizo, tiel en la infero nur tiuj animoj, kiuj povos legitimi sin, aŭ almenaŭ 

prezenti siajn kapon aŭ du-trionon da karno, por kontrolo laŭ registro. 

Animoj, kiuj ne plenumos la postulojn, ŝvebos ĝis mondfino, sen celo kaj 

rifuĝejo en la dezerta mondo, kun ĉiuj konsekvencoj de vagabondeco. Rim. 

Ekskuzon pri perdo de la karno oni ne konsideras, ĉar la karno, kiel materio, ne 

malaperas el la mondo, sed nur ricevas aliajn formojn. 

Mi mem estis atestanto, kiel mia materio el sufiĉe solida ŝtata konsilisto 

transformiĝis komence en la du platkukojn, kaj poste en pulvoron. Mi ne povis ne 

konsenti kun la postuloj, sed pro tio mia situacio ne pliboniĝis! Provu kolekti la 

pulvon, farunon, pudron, kiam lokon, kie tiuj estis disŝutitaj, jam oni glatigis per 

fosilo, ŝutkovris per sablo, ŝarĝis per novaj ŝpaloj kaj ŝotro! Dum la tuta jaro mi 

vagadis, ne sciante kion fari. Finfine feliĉa ideo vizitis min: 

La diabloj postulas de la animo por legitimi sin nur du trionojn da karno. 

Kio okazos, se mi depruntos du trionojn da karno de diversaj mortintoj, kiuj restos 

kun sia triono da karno, formos por mi novan korpon, kaj prezentos ĝin por la 

infera konsidero? Se oni planis, oni plenumu. Mi tuj prezentis mian peticion kien 

necesas, kaj ricevis respondon: oni jam multfoje sukcese praktikis tion. 

Tamen oni postulis: 1) deprunti la karnon nur de ŝtataj konsilistoj; 2) de 

la personoj, mortintaj en situacio, kiu similas al la mia. 

Ekde tiu tempo mi vagadas laŭ relvojo, atendante la katastrofon. Kie 

okazas fervoja frakasiĝo, tie mi tuj aperas, kaj kiam iu ŝtata oficisto trafis sub 

radojn, mi iras al li, kaj ĝentile proponas: – Estimata, ĉu vi donos al via samsortulo 

vian stomakon? Tutegale ĝi jam ne necesas al vi, ĉar mortintoj ne manĝas, kaj mi 

donus al vi bonan procenton. 

– Ĉu oni donas? 

– Tute ne! Tiom malofte, ke mi koleriĝis, kaj nun miaj depruntoj, se 

sincere diri, preskaŭ ĉiam estas perfortaj. Dum iu spirito tuj post katastrofo 

preskaŭ en ŝoko ŝvebas super la karno, mi kiel milvo atake ĵetas min sur la karnon, 

elŝiras tiom, kiom necesas, kaj senspure forflugas! Jen mia liva brako iam 

apartenis al iu subjekto el la fervojo Nikolaevskaja, la du gambojn mi hazarde 

akiris en la stacio Kukuevka, la ventron mi forprenis de iu germana ŝtatkonsilisto 

en fremdlando. Tiamaniere mi sukcesis formi ne nur du trionojn da karno, sed la 

tutan korpon. Mankas nur ĉefa organo… kiel vi jam, verŝajne, rimarkis – la kapo! 

La kunvojaĝanto demetis ĉapelon, kaj mi kun teruro ekvidis, ke li ne 

havas la kapon. Nur dio scias kiamaniere la ĉapelo pendis en malplena spaco, 

maskita de dika lana koltuko. 

– Jes, mankas nur la kapo. Ĉi-foje necesas arogante konduti. La kapo 

estas grava aĵo, kaj oni povas deprunti tiun je nenia procento, se nur konsentos iu 

stultulo… Interalie, en nia trajno, en la sekva vagono, veturas unu ŝtata… ho, kia 

bona kapo! – sata, kun eta kalvo, korpulenta vizaĝo, blondaj vangoharoj… Jen 

se… aĥ! 

La voĉo de la kunvojaĝanto eĉ haltis por unu momento pro admiro…  

– Sinjoro! Bonvolu montri vian bileton! – super mia orelo forte eksonis 

voĉo de konduktoro. Mi vekiĝis… Ho, feliĉe, ĉi-tio estis nur sonĝo! 

La tago estis klara. La trajno bruege preterpasis la ducentverstan 

haltejon. Mi eliris en interpordejon, kaj ekvidis antaŭ mi sinjoron kun neordinare 

grava vizaĝo: bone flegata haŭto, vangoharoj; ĉio similis al homo, kiun priskribis 
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al mi la fantomo. Mi povus ĵuri, ke tiu sinjoro estis ŝtata konsilisto antaŭtage de 

generaleco… Mi konfesas, ke vidante lin, mia koro premiĝis pro malbona 

antaŭsento.  

– 210… 211… 212… 213… 214… Dio mia!.. 215… 

La ŝtata konsilisto daŭrigis stari antaŭ mi, kaj fumis. 

– Ankaŭ li eliris por fumi!– ekpensis mi, – 216… Kaj se efektive okazos 

la katastrofo?!.. Okazos… ne okazos…okazos… ne okazos… Aĥ, okazos! Certe 

okazos! Jen okazas!!! Kaj dum unua alarma fajfado, konfidante mian animon al la 

ĉielo, mi eksaltis el la vagono, rulfalante sub fervojan taluson. 

– Mi avertis vin! – defore mi ekaŭdis konatan voĉon. 

Pene mi leviĝis sur la piedojn, kaj rimarkis en malkvieta homamaso 

apud la trajno, kiu rulfalis de fervojo, grizan homfiguron, ŝajne konatan al mi… La 

homfiguro per la manoj tenis ion globforman… 

Mi svenis. 

1886 

 
 

Elrusigis Gennadij Ŝlepĉenko, Vladivostoko 
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Besto de la jaro 

El vivo de tigroj 
 

 
 

La hindoj la plej saĝa besto (post elefanto) opinias la tigron. Ili, hindoj, 

kompreneble, pli bone sciu, ĉar tigroj ĉe ili vivas en multe pli granda kvanto 

ol, ni diru, en Moskva provinco aŭ en distrikto de Siktivkaro. Hindojn, do, 

eblas kompreni. Opinii stultulo tiom potencan kaj timigan animalon, kiu 

vivas ĉi tie, ĉe via flanko, por homoj multekostos. 
 

La ĝusta «r-r-r-r-o!» 

Estas interese, ke tigron hindoj opinias ne nur saĝa, sed ankaŭ havanta 

telepatiajn kapablojn. Iuj hindaj ĉasistoj asertas, ke emociaj ondoj, fluantaj de 

tigro, tiom fortas, ke ili senteblas je kelkaj kilometroj, sen vidi kaj aŭdi la 

beston. Malfacilas diri, ĉu la striita rabobesto estas dotita per telepatio, 

kontroli tion, kiel ni komprenas, estas komplike. Sed tio, ke la tigro 

evidentigas ioman nivelon de la intelekto dum ĉasado, ne dubindas. 

Konsideru, ekzemple, tigran roron. Ĉasante simiojn, la besto roras laŭte kaj 

timige, simioj simple rigidiĝas pro teruro kaj falas desur arboj rekte al 

tagmanĝa «tablo» de la rabobesto. Tute alia afero estas ĉasi cervojn. Ĉi kaze 

la tigro kvietigas sian roron, komencas eligi sonojn, mirige similajn al tiuj, 

kiujn cervoj mem eligas, kaj tiamaniere allogas la ĉasaĵon senmetafore al sia 

kuŝejo. Poste tigro elsaltas el la embuskejo kaj kaptegas la gorĝon de la 

cervo. Interalie, tigroj ŝatas nutri sin per ursaĵo kaj por tio kapablas imiti 

ursan murmuregon. Dum batalo kontraŭ urso kutime venkas tigro – per 

piedbato ĝi facile frakasas kranion de la kontraŭlo. Kaj se ektemis pri la tigra 

ĉasado, tiuj ĉi bestoj volonte manĝas krokodilojn (kompreneble, tie, kie la 

krokodiloj vivas). Sciante, ke la kolon de krokodiloj tramordi ne eblas, tigro 

batas per piedoj ĝiajn okulojn, penante blindigi ĝin, poste turnas ĝin 

surdorsen kaj enkroĉiĝas en ĝian molan ventron. La tigra roro servas ankoraŭ 

por komunikiĝo kun samgentanoj sen renkontiĝi kun ili vid-al-vide. 
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Ne tute kato 
 

 
 

Sciencistoj klasifikas tigrojn specio de felisedoj, sed tio tute ne signifas, 

ke la rabobestoj plene similas al niaj hejmaj nutratoj. La diferenco (krom 

dimensioj) estas sufiĉe esenca. Ekzemple, la tigroj havas rondajn pupilojn, ne 

fendetajn, kiel la hejma kato. Ĉar la kato estas nokta rabobesto, dum tigro 

nokte preferas dormi kaj ĉasadon komencas frumatene aŭ sunsubire. Sed 

tutegale ĝia nokta vidkapablo sesfoje pli bonas ol la homa. Ĉiuj «klasikaj» 

tigroj estas flavokulaj, escepte de tre maloftaj blankaj tigroj – iliaj okuloj 

estas helbluaj. Krome, tigroj, denove distinge de katoj, tre ŝatas akvon. la 

tigro povas facile naĝi laŭ rivero kelkajn kilometrojn, precipe, se antaŭe 

videbliĝas ĉasaĵo, aŭ simple baniĝi kaj petoli en akvo por propra plezuro. 

 

Nur ne ronronas 

Certe, la tigroj havas ankaŭ trajtojn, similajn al la katoj – ne vane ja ili 

estas nomataj «felisedoj». Tio estas, unue, konduto dum interbatiĝo, kiel ĉe 

ordinara korta kato: tigro siblos kaj nazbruos al la kontraŭlo, avertante, ke sen 

batalo ĝi ne kapitulacos. Verdire, similaj bataloj okazas ekstreme malofte. La 

tigroj ja estas unuopaj animaloj. Ĉiu ilia reprezentanto, masklo aŭ femalo, 

havas sian sufiĉe vastan teritorion, kien aliaj tigroj fakte neniam venas. Certe, 

la teritorio estas ĉie laŭeble markita (la tigroj ŝatas tion), kaj tial kolizioj inter 

samspeculoj estas fakte ekskluditaj. Sed ni revenu al komparo de tigroj kaj 

katoj. Do, due, haŭto de tigro ekzakte ripetas formon de strioj sur ĝia felo. 

Nur bonvolu ne kapti kaj ne razi striitajn katojn por kontroli tiun ĉi aserton. 

Simple kredu la vortojn. Trie, tigroj, ankaŭ kiel katoj, povas pro plezuro 

duonfermi la okulojn, ĝue kuŝi sub la suno kaj lekpurigi sian felon. Ĉe tio ili 

neniam ronronas, – la nura afero, kiun ili ne scipovas. 

 

«Mi ĝenas min...» 

La tigroj ĉiam atakas el embuskejo. Kaj ĉi tie estas jena interesa nuanco. 

Se vi hazarde ekvidos en plantodensejo tigron, kiu atendas iun, nenikaze 

ŝajnigu, ke vi ne rimarkis ĝin. Male, plej bonas montri al tigro (netrudeme), 

ke vi malkovris ĝian kaŝlokon, kaj nun scias kaj ĝian adreson, kaj adreson de 

ĝiaj proksimaj parencoj, kaj ĉiujn aliajn pasportajn informojn. Ne, piki ĝin 

per bastono ne indas, nek ankaŭ krii kontraŭ ĝi (al evidenta agreso tigro ĉiam 

reciprokos), sufiĉas simple renkontiĝi kun la besto okule. Ĉar tigro tre facile 
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konfuziĝas, komprenante, ke ĝia rifuĝejo estas malkaŝita. Krom atakoj el 

embuskejo ĝi scias kaj uzas nenion alian, kaj tial ĝi aŭ foriras malhonorita en 

arbustojn, aŭ restas surloke, atendante malpli akrevidan ĉasaĵon. Ankaŭ vi 

altprobable sukcesos eliĝi viva el ĝangalo. Cetere, lokanoj, bonege sciante 

tiun ĉi malfortecon de tigroj, intence en ĝangalo portas surnuke maskojn kun 

bildo de homa vizaĝo – por plia sekureco. 

 

Malĝoja sorto de hommalĝuloj 

Homojn la tigroj fakte ne atakas, nur se ĉirkaŭe restis tute nenia nutraĵo. 

Origine la tigroj ne estas hommanĝuloj, nur nemultaj el ili, foje gustuminte 

homan viandaĵon, komencas uzi tiun fonton de la nutraĵo. Tiaulojn oni baldaŭ 

trovas kaj forpafas. Sed eĉ en ekstrema grado de malsato tigroj-hommanĝuloj 

neniam ĉasos en sia loĝloko – plej verŝajne ili atendos sian viktimon en 

arbaro. Interalie, «misaj» tigroj ĉasas homojn ĝuste nokte, bonege sciante, ke 

en mallumo homoj kun sia malforta vidkapablo estas fakte senhelpaj. Se vi ne 

volas, ke tigro nutru sin per homa viandaĵo, neniam provu kontakti kun ĝiaj 

idoj. Precipe, se vi ne imagas, kie ĉi momente estas ilia panjo. Defendante la 

idojn, tigrino facile murdos homon kaj plu ne haltos – ĝi murdos, kaj murdos, 

kaj murdos... En Hindio okazis, ke venĝinte sian idaron, tigrino laŭkonvinke 

kaŝobservis kaj atakis nur homojn. Ĝis oni neniigis ĝin, ĝi sukcesis murdi kaj 

formanĝi ĉirkaŭ 430 homojn. 
 

 
 

Da ili restis malmulte 

Kaj al la fino iom pri malĝojo en medio de tigroj. Hodiaŭ sur la Tero da 

ili vivas en ses specoj: amura tigro, sudĉina, hindoĉina, malaja, sumatra kaj 

bengala. Dum nur lastaj 80 jaroj formortis tri specoj de tigroj: balia, java kaj 

kaspia. La baliajn tigrojn ekstermis lokanoj, opiniantaj ilin enkorpiĝo de 

malbono. La java mem formortis post kiam la tuta ĝia areo iĝis okupita per 

kafplantejoj kaj la kaspia pereis viktime de ŝtelĉasistoj. 
 

Konstantin Fjodorov 

El gazeto «Sekretoj de la XX jarcento» 

Elrusigis Klara Ilutoviĉ (u. Elektrostalo) 

Redaktis Svetlana Smetanina kaj Nikolao Gudskov 
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Por distro kaj amuzo 

Solvo de Krucenigmo el “Cerbe kaj kore” N-ro 24 

Horizontale: 

4. Eta mezurunuo (radiko) – MILIGRAM 

6. 1) Disponigi (rimedojn) por aparta celo; 2) oficiale alvoki antaŭ tribunalon 

(radiko) – ASIGN 

7. Forigi partetojn el la supraĵo de korpo per pli-malpli tranĉa ilo, kies eĝon oni 

pasigas ortangule sur ĝi – SKRAPI 

8. Tuto de la homoj, kiuj uzas internacian lingvon – ESPERANTISTARO 

9. Ago de iu, kiu asertas, ke aliulo ne kapablas superi la asertanton en konkurso, 

ludo ks – DEFIO 

10. Havi pro sia konduto aŭ pro siaj ecoj rajton pri justa rekompenco aŭ puno; esti 

inda je – MERITI 

11. Genro de fiŝoj kun dorsoventre plata, romboforma korpo kaj longa, maldika 

vosto kun du dorsaj naĝiloj antaŭ la fino (radiko) – RAJ 

12. Malnenio – ĈIO 

13. Plej granda geokronologia unuo, ampleksanta plurajn eraojn – EONO 

Vertikale: 

1. Kohereco – KONSISTENCO 

2. Princlando (radiko) – LIĤTENŜTEJN 

3. Grando, karakterizanta la subjektivan senton pri varmo aŭ malvarmo –

 TEMPERATURO 

4. Mineralo, grava erco de arĝentoblanka, maldensa metalo, kiu inkandeske brulas 

en aero (radiko) – MAGNEZIT 

5. Decido, ke provizore ĉesu iu agado – MORATORIO 

10. Ŝnuro el bruligebla kaj sorba materialo – MEĈO 

 

Ni treege ĝojas, ke Lubovj Karpeta el Vladivostoko ĝuste solvis la enigmon el 

CkK-24 kaj sendis la solvon al la redakcio de CkK. Gratulojn! 

 
 

CERBE kaj KORE 
n-ro 25 (93), marto 2022 

Kultura suplemento al la revuo “Ponto” n-ro 125 
“Ponto” estas oficiala informilo de la tutrusia socia organizaĵo “Rusia Esperantista Unio 

 

Oni rajtas uzi kaj represi ĉiujn materialojn de la eldono nur kondiĉe de ĝusta 
indiko de la fonto 

 

CkK atendas viajn prozajn, poeziajn, interlingvistikajn, instru-metodikajn kaj scienc-
popularajn kontribuojn! Bonvolu sendi ilin al Nikolao Gudskov nikolao@yandex.ru . 

Estraro de Rusia Esperantista Unio 
 

Redaktofino 06.03.2022 

mailto:nikolao@yandex.ru

