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Originala poezio 
 

Mikaelo Bronŝtejn, Tiĥvino 
 

La suno helbluan ĉielon prilumas kontente. 

Ja ankaŭ al mi sian belon donacas portempe 

la panjo-naturo eĉ en tiu tempo kruela, 

por ke mi memoru, ke tamen la mond’ estas 

bela. 

Sed penso trudema la cerbon aflikte ekboras:  

– Nun brulas milito en for’, ĉu vi tion 

memoras? 

Imagu vi l’sangajn batalojn kun ĝemo kaj tondro, 

konjektu, ke ja ne por ĉiuj nun belas la mondo. 

Mi tute ne kulpas pri tio, sed kulpon mi sentas, 

ĉar estas ja vi, mia land’, kiu ne plu prudentas, 

kaj ne plu honeste distingas malbonon kaj bonon. 

Mi estas senkulpa. Sed tamen mi petas pardonon. 
 

14.03.2022 

 

Brulegas mava incendio de l’milit’, 

ĝi brulas dume for de mi, sed tamen tio 

pensigas, ke ja plej verŝajne estas mit’ 

al nia mond’ ne finportita harmonio. 
 

Kreita iam far la Majstro lingva ben’ 

ĝis nun nestiĝis en nemultaj homaj koroj. 

La homamaso lertas bone vivi sen 

mizerikordo kaj kompato al doloroj. 
 

Sed mi, kretene arkaika olda vir’, 

preterlasante ĉies mokon kaj insulton, 

pri l’harmonio sankta pledas kun sopir’ 

al paca Tero. Kaj plu fosas mian sulkon. 
 

29.03.2022 
 

 

 

Dum konatoj kaj amikaro kolere disputas pri la 

naskiĝlando mia, nun en kruela milit’ dronanta, 

mi temperon uzas por resti en tiu neĝar’ aprila, 

kiu iom post iom emas veni al degelado lanta. 

Mi ne estas vanta, des pli mi ne estas senkora, 

mi malamas lin, kiu benis tiujn agresajn agojn, 

kaj mi simple dividas la bildojn el mia mondo kolora 

kun la suferantoj, ja aspirantaj la pacajn tagojn. 
 

10.04.2022 
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Plu daŭras la milita maj’. 

Inter suferoj kaj pereoj  

l’naturo vivi volas, kaj 

aktivi per aferoj kreaj. 

Kaj mi, portempa ekzilit’ 

antaŭ floret’ genuojn klinas, 

ĉar finon havas la milit’, 

sed la naturo ja senfinas! 
 

12.05.2022 
 

Klara Ilutoviĉ, Elektrostalo 
 

Milito 
 

Blovas jam printempa freŝa vento 
Pretas la natur’ por novklopodoj. 
Lirle kantas ie rojtorento, 
Sed ne ĉesas pafoj kaj eksplodoj. 
 

Ĉio tiras sin al lum’ renkonte, 
Spiras kvazaŭ nova vivokreo. 
Neĝo ŝrumpas, baldaŭ degelonte, 
Sed ne ĉesas sango kaj pereo. 
 

Sun’ per la vigla brilo. 
Helas voj’ en ĉiuj siaj kurboj. 
Tagoj sorĉas je la lumsubtilo, 
Sed ne ĉesas ruinig’ de urboj. 
 

Vojoj sen glacio estas glataj, 
Ne minacas plu traŭmontaj faloj. 
Baldaŭ verdos arboj sunvekataj. 
Kiam ĉesos fajro de bataloj? 
 

14.03.2022 
 

Sed… 
 

Zorgo kaj zorgo, l’ cetero silent’ – 
Tion l’ afer’ ne favoras. 
Io doloras al vi – ne atentu, 
sed ja doloras! 
 

Lasu vin for la elĉerpa vivmarĉo, 
Kiu la emojn ignoras! 
Ja ne valoras por vi ĝia ŝarĝo, 
Sed ja valoras! 
 

Kulpo turmentas plu vin kvazaŭ jugo – 
Vane ĝi vin ade boras, 
Jam ne memoras ĝin la tempoflugo, 
Sed ja memoras! 



 5  

 

Pri ĉio bela jam preterlasita 
L’ tuta animo angoras. 
Tarde rigoras la stato spirita, 
Sed ja rigoras! 
 

Dum ĉiu tago veneno deprima. 
Kiu ne malbonhumoras?! 
Ĉio pli bona vidiĝas proksima, 
Sed ja ĝi foras! 
 

13.04.2022 

 

Aleksandro Mitin, Niĵnij Novgorodo 
 

Triangulo 
 

1. 
 

Plaĉas al mi triangulo, 
La plej stabila figuro! 
 
 

2. 
 

Elektronikaj kestoj 
hurladas, kvazaŭ bestoj, 
tajpe kaj voĉe,  
daŭre riproĉe: 
-tubo lupas, -gramo muĝas,  
-buko ursas, -itero vulpas, 
ja scii urĝas,  
kiu do kulpas? 
Ĉu virusoj,  
ĉu rusoj, 
ĉu viroj,  
ĉu kviroj? 
Tiuj — pro vireco,  
tiaj — pro kvir-edzo 
kverelas, 
cerbojn celas… 
 

Ĉu Trampo trompas 
aŭ demokratoj? 
Ĉu arton rompas 
kopirajtoj aŭ piratoj? 
Ĉu Putin faras krimojn? 
Ĉu putinoj faras krimojn, 
aŭ estas viktimoj? 
Ne… Viktim-in-oj! 
Kaj Krimeo en kies estas limoj? 
Ĉu krimeanoj kulpas aŭ ukrainoj? 
Ĉu Iran’ riĉigas uranion? 
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Ĉu Uran’ riĉigas ironion? 
Ĉu l’ vorto “li” iĉigas, 
kaj al seksism’ instigas? 
Kies vivoj gravu? 
 

Diru, skribu ion! 
Ĉiu homo havu 
propran opinion! 
Kaj la vera estas…  
 

Ĉesu! 
Ne disputu, eĉ ne kapjesu. 
Sidu, verku pri brua maro, 
somera kamp’ aŭ vintra arbaro 
por hazarde ne konsenti kun malpravaj  
evident-iĝ-onte! 
Paroli estas evitende, 
ĉu por atako, ĉu defende, 
alie dum la jaroj avaj, 
Al vi eĉ vivi estos honte. 
 

Sed… “Eldiru!” ĉie ĥoras. 
 
 

3. 
 

La mondo plurkoloras. 
Diversas lingvoj, diversas bazoj, 
Diversas aksiomaj frazoj. 
Socialistoj komencas je “so”, 
Liberaluloj komencas je si. 
Dekstruloj komencas je Tra-a… 
…je tradici’! 
Kaj ĉiuj tri 
komencas je “tro”! 
 

Sed dum ĝi estas triangulo, 
Do stabilos la figuro. 
 

Liberté, égalité, fraternité  
vivas aparte (aŭ “aparté”?),  
ĉiuj nur en siaj anguloj: 
en multaj retejoj kaj blogoj, 
kun siaj zelotoj-saĝuloj, 
kun propraj dogmoj, mensogoj, 
kaj fundamenta libro… 
 

…en ekvilibro. 
Nu… proksimuma! 
Duma. 
 

Duma… 
 

27–28.03.2021 



 7  

Originala prozo 

Lirika biologio 

Tatjana Auderskaja, Odeso 
 

Feliĉo de geedziĝo 
 

Ho, kiel mi atendis lin! 

Ekde infanaĝo mi revis pri bela geedziĝo, brila 

juna viro, kiu de unua rigardo ekamos min, sin ĵetos al miaj kruroj, verve adoros… 

Kaj jen venis tiu momento. Aperis LI, destinita ĝuste por mi, unusola en la 

mondo. Mi tuj eksentis, ke jen LI venis! Niaj okuloj renkontiĝis – kaj kvazaŭ 

fulmo traflugis inter ni. Ni ĵetis nin unu al la alia… 

En firma brakumo kuniĝis niaj korpoj. Kaj ju pli ni interplektiĝis, des pli 

forte mi ardis. Jen, jen proksimiĝas la kulmino! Kaj en ama ekstazo mi profunde 

enigis miajn mandiblojn en lian tremiĝantan korpon. Kia dolĉa estis lia limfo, kia 

delica karno! Do jen ĝi, pinto de geedziĝo, la plena feliĉo de la vivo! Fin-fine mi 

eksentis ĝin! 
 

Kaj feliĉa kaj sata manto ekiris for. 
 

 
 

Kial jaguaro havas felon kun makuloj 
 

Iam jaguaro estis tute flava, kiel leono. Sed lia karaktero estis la sama, 

kiel nun: la plej feroca besto en ĝangalo.  

Ĉio viva timis jaguaron. Sed foje sur lian felon eksidis papilio. Ĉarma bruna 

papilio kun grandaj duonrondaj flugiloj. Ŝi movis ilin, kiel du malgrandajn 

ventumilojn, kaj la jaguaro tuj eksentis teneran blovon. Al li fariĝis tiel agrable, 

kvazaŭ iu karesas lian dorson. Neniu antaŭe karesis lin; oni nur timis kaj malamis. 

Li volis, ke la papilio ne forflugu, ke ŝi ĉiam restu kun li kaj tenere tuŝu 

lian haŭton. Kaj ankaŭ al papilio ekplaĉis sidi sur la dorso de jaguaro: tiam ĉiuj 

rimarkis ŝin, tian etan kaj brunan antaŭe, kaj subite oni komprenis, ke ŝi estas rave 

bela, kaj ŝiaj flugiloj nuancas de oro. 

Do, la jaguaro kaj la papilio decidis ne disiĝi plu; kaj baldaŭ la tuta felo 

de jaguaro kovrĝis per bela aro de papilioj, idaro de tiu unua. 
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Tial la jaguaro nun havas felon kun brunaj makuloj. 
 

 
 

La bela rozo 
Oni donacis al mi superban rozon. Ĝi estis diafana kaj trembrilis kaj 

glimis per miloj da lumoj: ruĝaj, verdaj, violaj. Ravita pro ĝia beleco, mi tenere 

ĉirkaŭpolmis ĝin kaj kaŝis ĉe la sino, proksime al la koro. 

Sed baldaŭ mi ekhavis tre strangan impreson, kvazaŭ io frida tuŝas mian 

bruston, kaj poste eksentis, ke malvarmaj fluoj kuras laŭ la korpo. Kun miro mi 

gapis – kaj trovis nur grandan malsekan makulon, kiu tiel malagrable incitis la 

haŭton.  

La rozo estis el glacio. 

 

 
 

Libero 
 

Mi estis libera kaj plenpova, mi ŝvebis super nuboj, ludante kun vento. 

Neniu egalas min, mi estas la sola reganto de Subĉielo. Sed ho! Aperis 

de la sudo rivalo, kiu ankaŭ deziras regi la aeron kaj ĉiam rikanas min. Sed ĉi-foje 

li ne evitos punon. Atako, ankoraŭ atako! Li falas teren, disŝirita de miaj ungegoj. 

La venko! Mi jubilas, flosante en aeraj ondoj sub suna brilo. 

Sed jen subite io tiras min teren. De la pinto de ĝojo mi estas krude ĵetita 

al tero. Oni prenas min, faldas kaj portas al la domo, kie denove metas en 

malluman keston. 

Mi estas kajto.  
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Moviĝo 
 

Per ĉiu parto de sia korpo ri strebis antaŭen. Nenio povis haltigi rin: ri 

ĉiirkaŭiris, ĉiirkaŭfluis ĉiiujn obstaklojn en nehaltigebla impeto. Ri mem estis 

impeto! Okupinte iun terenon, ri plene surfluis sur ĝin, fariĝinte mem tiu tereno. 

Tiam antaŭe restis nur tio, kio denove fariĝos ri mem, kiam ri atingos ĝin. En 

senĉiesa moviĝo, la spaco kaj tempo kunfluiĝis en tiu torento da viva forto. 

Amebo daŭrigis sian moviĝon en guto da akvo. 
 

 
 

Kio estis? Kio estos? 
Estis somero. Varmego, plenvivo, plenĝojo. Maro logis per verdaj ondoj, 

floroj pompis, aero karesis. 

Venis aŭtuno. La tempo de rezultoj, plenumiĝo de donitaj promesoj. Iom 

ŝanĝiĝis aromoj: en ili jam estas febla nuanco de velko. Ĉu rikolto aŭ forputro? 

Oni ne scias, kio estos. Simple aŭtuno. 
 

 

Lirika botaniko 

Apolono, sunvizaĝa dio, Febo, ĵetas siajn orajn sagojn malsupren. Tie, kie tiuj 

sagoj eniĝas en la Teron, pro la renkonto de la suna lumo kaj varmo kun frisko de akvo kaj 

fekundo de la grundo naskiĝas floroj.  

Kaj tiam oni diras: Apolono kursekvis Dafnan, kaj ŝi alitransformiĝis en laŭron; 

Driopan – kaj ŝi fariĝis svelta poplo. Pajno postkuris Siringan - kaj aperis belfloranta 

siringo… Ankaŭ Hiacinto, Cipreso estas kunligitaj kun Apolono. Kaj la diino de amo kaj 

beleco Afrodita rilatas al apero de rozo, de anemono kaj adonido. Papavo naskiĝis el 

sangaj larmoj de Afrodita pro pereinta Adoniso.  

Lilioj aperis el la lakto de Hera. Trikoloreto ekkreskis pro deziro de Zeŭso krei 

nutraĵon por kompatinda nimfo Io, alitransformita en bovinon. Kaj nimfeo estis iam bela 

nimfo, pereinta pro neglekto de indiferenta al ŝi Heraklo. 
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Multaj floroj servis kiel kuraciloj por homoj kaj dioj: primolo ĝenerale estis 

panaceo (ĉionkuracilo) por la dioj de Olimpo. Per cejano la centaŭro Kirono kuracis la 

vundojn de Heraklo. Kaj la vundojn, kiujn Heraklo mem faris al la dio de subtera mondo 

Hadeso, kuracis Peoneo, la plej bona lernanto de la dio de medicino Asklepio. Enviante, 

Asklepio volis venenigi Peoneon; sed Hadeso savis lin, transforminte en pompan floron 

peonion.  

El alia mitologio: la nimfo Belides prenis formon de lekanto por eviti brakumojn 

de olda dio Vertumno.  
 

La floroj estas esprimo de la amo de dioj. 

 

Tradukita poezio 

Александр Пушкин 

Бесы 

Aleksandro Puŝkin 

Demonaro 
Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Еду, еду в чистом поле; 

Колокольчик дин-дин-дин... 

Страшно, страшно поневоле 

Средь неведомых равнин! 
 

 «Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет 

мочи: 

Коням, барин, тяжело; 

Вьюга мне слипает очи; 

Все дороги занесло; 

Хоть убей, следа не видно; 

Сбились мы. Что делать нам! 

В поле бес нас водит, видно, 

Да кружит по сторонам. 
 

Посмотри: вон, вон играет, 

Дует, плюет на меня; 

Вон — теперь в овраг толкает 

Одичалого коня; 

Там верстою небывалой 

Он торчал передо мной; 

Там сверкнул он искрой малой 

И пропал во тьме пустой». 
 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Nuboj flugas, volve ŝvelas; 

Pro nevideblulo lun’ 

La neĝeroj ŝvebaj helas; 

Nokto svagas en mallum’. 

Kampveturas mi solsole; 

Tintileto din-din-din... 

Timas, timas mi nevole 

En nekonatej’ sen fin’. 
 

 “Hej, plu-plu, koĉer’!..” – Ne pluas: 

Tro laciĝis ĉevalar’ ; 

Neĝoŝtorm’ okulojn gluas; 

Sur la vojoj – neĝa bar’; 

Ne aperas spur’, nek sono; 

Ni misvojis. Aĉa far’! 

Nin kondukas ĉu demono 

Laŭ la rondo tra l’ kampar’. 
 

Jen rigardu : Ĝi min tuŝas, 

Blovas, kraĉas al vizaĝ’; 

Jen ĉevalojn fali puŝas, 

Stresajn pro la malkuraĝ’; 

Jen per versta fost’ mistere 

Ĝi ekstaris kontraŭ min; 

Tie brilis et-fajrere, 

Malaperis en ravin’». 

 
 

Nuboj flugas, volve ŝvelas; 

Pro nevideblulo lun’ 
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Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Сил нам нет кружиться доле; 

Колокольчик вдруг умолк; 

Кони стали... «Что там в поле?» — 

«Кто их знает? пень иль волк?» 
 

Вьюга злится, вьюга плачет; 

Кони чуткие храпят; 

Вот уж он далече скачет; 

Лишь глаза во мгле горят; 

Кони снова понеслися; 

Колокольчик дин-дин-дин... 

Вижу: духи собралися 

Средь белеющих равнин. 
 

Бесконечны, безобразны, 

В мутной месяца игре 

Закружились бесы разны, 

Будто листья в ноябре... 

Сколько их! куда их гонят? 

Что так жалобно поют? 

Домового ли хоронят, 

Ведьму ль замуж выдают? 
 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий; 

Мутно небо, ночь мутна. 

Мчатся бесы рой за роем 

В беспредельной вышине, 

Визгом жалобным и воем 

Надрывая сердце мне... 
 

1830 

La neĝeroj ŝvebaj helas; 

Nokto svagas en mallum’. 

Mankas fortoj pro l’ rondiro; 

Ne plu sonas tintilet’. 

L’ trio haltis... «Kial? Diru!» –  

«Dio scias : lup’ aŭ vent’?» 
 

Ŝtormo hurlas, ŝtormo hatas; 

Ronkas time l’ĉevaltri’; 

Jen Ĝi malproksime hantas; 

La okuloj flagras pli. 

Ekis la ĉevalkurego; 

Tintileto din-din-din… 

Vidas mi: demona grego 

Aras en blizarda sin’. 
 

Jen, sennobra kaj koŝmara, 

En la svaga lud’ de l’ lun’ 

Kirle flugas demonaro –  

Foli-svarmo de aŭtun’... 

Kial ĝi tumulte multas?  

Kio tristkantigas ĝin’? 

Ĉu koboldon ĝi sepultas, 

Edziniĝas ĉu ogrin’? 
 

Nuboj flugas, volve ŝvelas; 

Pro nevideblulo lun’ 

La neĝeroj ŝvebaj helas; 

Nokto svagas en mallum’. 

Flugas svarmo demonara 

En senlime alta for’, 

Pro hurlado ĝem-amara 

Disŝiriĝas mia kor’…  
 

Traduko de Ludmila Novikova, 

Moskvo (2017, 2022) 
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Datrevenoj de la rusa kulturo 
 

140 jaroj al Kornej Ĉukovskij (1882-1969) 
 

Nikolaj Kornejĉukov, poste konata nur 

kiel Kornej Ĉukovskij (19[31].03 

1882–28.10.1969) – la pseŭdonimo 

estis farita surbaze de dividita kaj 

transformita vera familinomo – estis 

brila literaturologo (pro esplorado de 

verkaro de Nekrasov ricevis la ĉefan 

en Sovetio Leninan premion), konanto 

de la angla literaturo brila tradukisto 

el ĝi (ankaŭ teoriulo de la tradukarto), 

prozisto, infana psikologo... Li estis 

bona konato kaj amiko de la plej 

elstaraj rusaj poetoj, verkistoj, 

pentristoj, defendanto de la 

persekutataj kulturagantoj… Ĉio tio sufiĉus, por ke li restu en historio de la rusa 

kulturo, sed li fariĝis famulo, kies nomo estas konata al ĉiu ruslingvano ekde 3-

jara aĝo ne pro tio, sed ĉefe pro liaj porinfanaj poemoj, sur kiu estas edukitaj 

pluraj generacioj dum 100 jaroj! Tial ni prezentas ĉi tie tradukon, faritan de 

Ludmila Novikova (Moskvo), de unu el la plej elstarj liaj edukaj poemoj 

“Mojdodir”, , kiu ĉi-jare fariĝis 100-jaraĝa, sed kies aktialeco pro tio ne 

malpliiĝis . 

Мойдодыр 
 

Одеяло 

Убежало, 

Улетела простыня, 

И подушка, 

Как лягушка, 

Ускакала от меня. 
 

Я за свечку, 

Свечка — в печку! 

Я за книжку, 

Та — бежать 

И вприпрыжку 

Под кровать! 
 

Я хочу напиться чаю, 

Mojdodir1 

 

Litkovrilo  

Fuĝis ial, 

Flugis for littuk’ kun kri’, 

Kaj kuseno 

Pro ĉagreno 

Rane saltis for de mi. 
 

Eĉ kandelo – 

Salt! – fornelon! 

Mia libro  

Sen hezit’ 

Tuje kaŝis sin sub lit’. 
 
 

Por eltrinki teon varman 

                                                           
1 Mojdodir – laŭvorta traduko el la rusa “lavu ĝis truoj”. Akcento – sur la lasta silabo. 
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К самовару подбегаю, 

Но пузатый от меня 

Убежал, как от огня. 
 

Что такое? 

Что случилось? 

Отчего же 

Всё кругом 

Завертелось, 

Закружилось 

И помчалось колесом? 
 

Утюги за сапогами, 

Сапоги за пирогами, 

Пироги за утюгами, 

Кочерга за кушаком — 

Всё вертится, 

И кружится, 

И несётся кувырком. 
 

Вдруг из маминой из спальни, 

Кривоногий и хромой, 

Выбегает умывальник 

И качает головой: 
 

 «Ах ты, гадкий, ах ты, грязный, 

Неумытый поросёнок! 

Ты чернее трубочиста, 

Полюбуйся на себя: 

У тебя на шее вакса, 

У тебя под носом клякса, 

У тебя такие руки, 

Что сбежали даже брюки, 

Даже брюки, даже брюки 

Убежали от тебя. 
 

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки, и паучки. 
 

Ты один не умывался 

И грязнулею остался, 

И сбежали от грязнули 

И чулки и башмаки. 
 

Я — Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир! 
 

Если топну я ногою, 

Mi alkuris samovaron – 

Sed ĝi kuris for de mi 

Kvazaŭ ekis incendi’. 
 

Kio estas? 

Kio pasas? 

Kial ĉio  

En proksim’ 

Sin ekturnis, 

Kaj ekturbis, 

Kaj flugegas preter min? 

 

Jen gladil’ post bota paro, 

Bota par’ post samovaro, 

Samovar’ post kuka aro, 

Fajrohok’ post mia palt’ – 

Sin rondrulas, 

Kaj cirkulas, 

Kaj turniĝas en mortsalt’. 
 

Jen el la patrina ĉambro 

Kriplokrura kaj kun lam’ 

Elkuregas lavotablo 

Kaj eksvingas per la man’: 
 

 “Aĥ vi, aĉa, aĥ, malpura,  

Nelavita vi porkido! 

Vi pli nigras, ol tubisto, 

Vin rigardu en spegul’: 

Ciro jen sur via kolo, 

Sub la nazo – inkmakulo, 

Viaj manoj tiom kotaj, 

Eĉ forkuris la kulotoj, 

Eĉ kulotoj, eĉ kulotoj 

Kuris for de tia ul’. 
 

Frumatene ĉe aŭroro 

Ĉiuj lavas sin: musidoj, 

Kaj katidoj, anseridoj, 

Araneo, papili’. 
 

Vi ne lavis vin skrupule 

Kaj fariĝis malpurulo, 

Tial ŝtrumpoj kaj pantofloj 

Kuris-flugis for de vi. 
 

Mi – la Granda Lavotablo, 

Glore fama Mojdodir, 

Direktoro de lavaboj, 

De banstupoj Kavalir’! 
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Позову моих солдат, 

В эту комнату толпою 

Умывальники влетят, 

И залают, и завоют, 

И ногами застучат, 

И тебе головомойку, 

Неумытому, дадут — 

Прямо в Мойку, 

Прямо в Мойку 

С головою окунут!» 
 

Он ударил в медный таз 

И вскричал: «Кара-барас!» 
 

И сейчас же щетки, щетки 

Затрещали, как трещотки, 

И давай меня тереть, 

Приговаривать: 
 

 «Моем, моем трубочиста 

Чисто, чисто, чисто, чисто! 

Будет, будет трубочист 

Чист, чист, чист, чист!» 
 

Тут и мыло подскочило 

И вцепилось в волоса, 

И юлило, и мылило, 

И кусало, как оса. 
 

А от бешеной мочалки 

Я помчался, как от палки, 

А она за мной, за мной 

По Садовой, по Сенной. 
 

Я к Таврическому саду, 

Перепрыгнул чрез ограду, 

А она за мною мчится 

И кусает, как волчица. 
 

Вдруг навстречу мой хороший, 

Мой любимый Крокодил. 

Он с Тотошей и Кокошей 

По аллее проходил 
 

И мочалку, словно галку, 

Se piede mi terbatos 

Kun alvok’ de l’ soldatar’, 

Tuj en ĉambron ĉi ensaltos 

De laviloj tuta ar’, 

Kaj ekbojos, kaj ekhafos2, 

Kaj ekklakos per dentar’, 

Kaplavadon, kota porko, 

Al vi faros sen kompat’ – 

Vin en Mojkon3, 

Vin en Mojkon 

Mergos, mergos ĝis purstat’!” 
 

Batis ĝi je lavovaz’, 

Vokis ĝi: “Karabaras’!” 
 

Tuje ĉiuj brosoj, brosoj 

Ekkraketis kun patoso 

Kaj komencis froti min, 

Kun aldiroj ĉi: 
 

 “Lavas ni tubiston kotan 

Frote, frote, frote, frote! 

Estos li post proceduro 

Pura, pura, pura, pura!” 
 

Ankaŭ sapo ekaperis 

Enkroĉiĝis je l’ harar’ 

Kaj sapumis, kaj akvumis, 

Kaj pikmordis – jen koŝmar’! 
 

De freneza banostupo 

Kuris mi kiel de lupo, 

Sed postflugis ĝi post mi 

Laŭ Sadovaja-lini’4. 
 

Mi – en la Tavridan parkon5, 

Transsaltinte balustradon, 

Sed ĝi flugatingas min, 

Mordas min, kiel lupin’. 
 

Jen renkonten ĉe l’ horloĝo 

Iras fama Krokodil’6. 

Kun Totoŝo kaj Kokoŝo 

Li promenis en trankvil’. 
 

                                                           
2 hafi – de la interjekcio “haf!”, imitanta hundan bojon (Henri Vatré. Neologisma glosaro. – 

Edition Ultis, 1997, p.25) 
3 Mojko – rivero en Sankt-Peterburgo. 
4 Sadovaja-linio – strata vendgalerio en Sankt-Peterburgo. 
5 Tavrida parko – urba ĝardeno en Sankt-Peterburgo 
6 Krokodilo, Totoŝo, Kokoŝo – personaĵoj de la unua poemo “Krokodilo” de K.Ĉukovskij 

(1919)  
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Словно галку, проглотил. 
 

А потом как зарычит 

На меня, 

Как ногами застучит 

На меня: 

«Уходи-ка ты домой, 

Говорит, 

Да лицо своё умой, 

Говорит, 

А не то как налечу, 

Говорит, 

Растопчу и проглочу!» 

Говорит. 
 

Как пустился я по улице 

бежать, 

Прибежал я к умывальнику 

опять. 
 

Мылом, мылом 

Мылом, мылом 

Умывался без конца, 

Смыл и ваксу 

И чернила 

С неумытого лица. 
 

И сейчас же брюки, брюки 

Так и прыгнули мне в руки. 
 

А за ними пирожок: 

«Ну-ка, съешь меня, дружок!» 
 

А за ним и бутерброд: 

Подскочил — и прямо в рот! 
 

Вот и книжка воротилась, 

Воротилася тетрадь, 

И грамматика пустилась 

С арифметикой плясать. 
 

Тут Великий Умывальник, 

Знаменитый Мойдодыр, 

Умывальников Начальник 

И мочалок Командир, 

Подбежал ко мне, танцуя, 

И, целуя, говорил: 

«Вот теперь тебя люблю я, 

Вот теперь тебя хвалю я! 

Наконец-то ты, грязнуля, 

Мойдодыру угодил!» 
 

Надо, надо умываться 

Kaj la stupon, kvazaŭ ŝtrumpon, 

Li forglutis sen ĝentil’. 
 

Sed tuj poste li kriadis 

Al mi, 

Per piedoj teron batis 

Ĉe mi: 

“Iru hejmen, malpurul’, 

Diris li, 

Kaj vizaĝon lavu tuj, 

Diris li, 

Ĉar mi baldaŭ kaptos vin, 

Diris li, 

Tretos kaj forglutos vin!” 

Diris li. 
 

Jen mi time ekkuregis  

Laŭ strat’, 

Al lavabo mia venis 

Kun ŝat’. 
 

Sape, frote 

Sape, frote 

Mi min lavis en kuraĝ’, 

Kaj forlavis 

Tutan koton 

Desur mia fivizaĝ’. 
 

Tuje la pantaloneto 

Al mi saltis: “Min surmetu!” 
 

Kaj post ĝi la kuka bul’: 

“Manĝu, manĝu min, bonul’!”  

Kaj post ĝi la buterbulk’ 

Suprensaltis al la buŝ’! 
 

Jen revenis libro, inko 

Kaj kajero post la strik’, 

Kaj ekdancis gramatiko 

Pare kun aritmetik’. 
 

Jen la Granda Lavotablo, 

Glore fama Mojdodir, 

Direktoro de lavaboj, 

De banstupoj Kavalir’. 

Min alkuris Komandoro 

Kaj min kisis kun la dir’: 

“Nun por vi mia adoro, 

Nun por vi, purulo, gloro! 

Nun por vi plena favoro 

De l’ severa Mojdodir!” 
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По утрам и вечерам, 

А нечистым 

Трубочистам — 

Стыд и срам! 

Стыд и срам! 
 

Да здравствует мыло душистое, 

И полотенце пушистое, 

И зубной порошок, 

И густой гребешок! 
 

Давайте же мыться, плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться 

В ушате, в корыте, в лохани, 

В реке, в ручейке, в океане, — 

И в ванне, и в бане, 

Всегда и везде — 

Вечная слава воде! 
 

1922 

Endas, endas sin lavadi 

De maten’ ĝis nokta hor’, 

Al pigruloj 

Malpuruloj – 

Malhonor! 

Malhonor! 
 

Vivu la sap’ bonodora, 

Kaj dentpuriga pulvoro, 

Kaj bantuko moleca, 

Kaj kombilo plej densa! 
 

Ni eku laviĝi, baniĝi, 

Naĝadi, plaŭdadi, mergiĝi 

En tino, bankuvo, fontano 

En rojo, river’, oceano,  

Ni lavu nin same 

En lago kaj mar’. 

Gloron al pura akvar’! 
 

Tradukis Ludmila Novikova (2022) 
 

 
 

Momumento de Mojdodir’ en Moskvo (2012), la sama skulptaĵo estas en Kazano (2013) 
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Historio 
 

 

Libro pri Pjotr Matvejeviĉ Lukjanin (1900–1937), 

esperantisto el la Brjanska provinco 
 

Aleksandr Lebedev 
 

Antaŭnelonge al la Estraro de REU venis letero de Oleg Nikitin, 

redaktoro de «Almanako de „Eseo-klubo OM“». 

Li informis, ke en la reta kolekto en la paĝaro de la klubo estas prezentita libro pri 

la sorto de esperantisto el la Brjanska 

provinco Pjotr Matvejeviĉ Lukjanin 

(1900–1937). La libron kompilis filo de 

Pjotr Lujanin — Valentin Petroviĉ 

Lukjanin. 

La libro konsistas el du partoj. 

La unua parto estis verkita de Valentin 

Lukjanin, tio estas liaj rememoroj kaj 

esploroj pri la patro. La dua parto 

konsistas el versaĵoj de Pjotr Lukjanin 

mem. 
 

Лукьянин В. П.; Лукьянин П. М. 
Валентин Лукьянин. Обыкновенная 

история, XX век: Документальная 

повесть об отце; Пётр Лукьянин. 

Чёрная тетрадь: Стихотворения / В. П. 

Лукьянин; П. М. Лукьянин. — 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 

2012. — 296 с.: ил., портр., фот., факс. 

— Библиогр.: в подстроч. примеч. — 

19.5×12.5 см. — 200 экз. 
 

Jen ligilo al la «karteto» de la libro en la paĝaro de la Eseo-klubo: 

https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/noobiblion/0001145_b_lukjaninvp_lukja

ninpm_obyknovennajaistorijaxxvek_2012/111-1-0-3668 

Tie eblas vidi la enhavliston kaj ankaŭ elŝuti la libron. 

Por oportuneco jen ankaŭ la rekta ligilo por elŝutado: 

https://disk.yandex.ru/i/JlHzRpU5aZy_tQ 
 

En la libro multaj paĝoj estas dediĉitaj al Esperanto ĝenerale kaj al 

esperantisteco de Pjotr Lukjanin. 
 

Oleg Nikitin petis nin provizi lin per aldonaj informoj pri Pjotr Lukjanin. 

Tiujn ni ne havas, tamen diskonigas la alvokon: se inter esperantistaro iu konis 

tiun familion aŭ pro iuj aliaj kialoj havas iujn informojn pri P. Lukjanin, kiuj 

forestas en la libro, bonvolu mesaĝi al O. Nikitin, al la retpoŝto esseclub@mail.ru 
 

Kaj, kompreneble, elŝutu kaj legu la libron. 

https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/noobiblion/0001145_b_lukjaninvp_lukjaninpm_obyknovennajaistorijaxxvek_2012/111-1-0-3668
https://omskmark.moy.su/publ/essayclub/noobiblion/0001145_b_lukjaninvp_lukjaninpm_obyknovennajaistorijaxxvek_2012/111-1-0-3668
https://disk.yandex.ru/i/JlHzRpU5aZy_tQ
mailto:esseclub@mail.ru
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Kulturo 
 

Sortoj de la E-bibliotekoj kaj arkivoj 
 

Anatolo Sidorov, Sankt-Peterburgo 
 

Ne estas sekreto, ke se en familio unu persono dediĉas sin al Esperanto, do 
liaj samfamilianoj malamas ĝin. Ankaŭ ne estas mirinde, ke post la morto de 
esperantisto liaj familianoj forĵetas ĉion ligitan al Esperanto. La saman sorton 
spertas E-bibliotekoj kaj arkivoj. Mi prezentu nur du ekzemplojn. 

Je la mezo de 1916 jaro la E-biblioteko de la peterburga E-societo Espero 
enhavis ĉ. 900 librojn kaj broŝurojn. La biblioteko estis kompilata ekde 1890. En 
ĝi estis raraj verkoj eldonitaj en 1887, 1888, 1889. Ankaŭ estis 163 leteroj skribitaj 
al la Espero de Ludoviko Zamenhofo ekde 1887 ĝis 1910 jaro. Espero abonis 
gazetojn: La Ondo de Esperanto, Esperanto, La Revuo, Lingvo Internacia, 
Oficiala Gazeto, Brita Esperantisto, Amerika Esperantisto kaj Germana 
Esperantisto. 

Post la Oktobra revolucio de 1917 en la Espero okazis dispartiĝo. La 
malnovaj societanoj ĉiam konsideris la Zamenhofan principon: Esperanto estas 
ligita al neniuj politikaj partioj, nacioj kaj konfesioj. La novaj membroj sub gvido 
de Ernest Drezen, la estonta SEU-gvidanto, deziris vidi la tutlandan E-movadon 
pure proleta iranta al la socialismo. Rezulte unu parto de la malnovaj membroj 
perdis ĉiujn postenojn aŭ estis devigataj forlasi Rusion. Pro la skismo malaperis 
riĉa E-biblioteko kaj arkivo. Pri la plua sorto de Zamenhofaj leteroj ĝis nun neniu 
scias. 

La duan ekzemplon donis persono, konata tra la tutmonda esperantistaro. 
Temas pri Georg Davidov – la posedanto de la plej granda kaj ampleksa privata 
kolekto de esperantaĵoj. 

Georg Davidov, estante komercisto en urbo Saratov, en sia presejo eldonis pli 
ol 30 libretojn, sigelmarkojn, broŝurojn, katalogojn en/pri Esperanto.  

Davidov estas konata kiel posedanto de la plej kompleta E-biblioteko privata. 
La kolekto enhavis ĉ. 10 000 unuojn: katalogoj, prospektoj, mapoj, gvidlibroj, 
lernolibroj, vortaroj, prezaroj, afiŝoj, programoj, anoncoj, kovertoj, flugfolioj, 
broŝuroj, muzikverkoj, ĵurnaloj, libroj eldonitaj en- kaj eksterlande, aĉetitaj, 
ricevitaj kontraŭŝanĝe aŭ donace. En Germanio estis dufoje eldonitaj kompletaj 
katalogoj de lia kolekto (1908, Berlin), (1911, Wolfenbüttel). La katalogojn oni 
uzas kiel fundamentoj por la nuntempaj esploristoj pri naciaj literaturaĵoj 
tradukitaj en la komenca E-periodo. El 10 000 unuoj la libraj estis ĉ. 5 000. 

Dank’ al la biblioteko Davidov sukcesis eldonadi temajn broŝurojn. Oni scias 
Davidov-on kiel kompilinto de multaj temaj broŝuretoj eldonitaj en Rusio. Pri la 
plua sorto de Davidov-biblioteko oni scias el raporto de esperantistoj el Saratov 
aperinta en Heroldo de Esperanto (N 38 (266), 16.05.1925): 

“Post la revolucio ĝi (la biblioteko. – A.S.) estis naciigita, registrita kaj 
prenita je prizorgo de Saratova Gubpolitprosvet (Gubernia politiko-kleriga ŝtata 
institucio). Sed depost januaro 1921, pro ĝenerala malgrandigo de regna buĝeto, 
kiam estis likvidataj eĉ vico da fakultatoj kaj estis fermataj tutaj universitatoj, — 
la Esperanta biblioteko estis eksigita de administra kaj financa prizorgo de 
Gubpolitprosveto”. 

Saratovaj esperantistoj dum 1921-1924 memstare gardis kaj savis la 
bibliotekon: trovis monon por aĉeti manĝaĵojn por esperantisto A. Sajapin, kiu eĉ 
estis devigata loĝi en la biblioteko, ankaŭ aĉetis lignaĵojn por hejti grandegan 
bibliotekejon. 
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Ni citu la raporton: “Fine de januaro 1925 ni sukcesis altiri la atenton de 
Saratova registaro soveta al forĵetita kaj forgesita regna propraĵo, kaj depost 24 
februaro 1925 Saratova Gubpolitprosvet komencis akceptadon kaj ordigon de ĉiuj 
libroj, amasiĝintaj en la Esperanta biblioteko”. 

Pri la plua sorto de Davidov-biblioteko: en 1928 SEU-estraro intencis 
transdoni la bibliotekon al la Moskva biblioteko de fremdaj lingvoj, sed tio ne 
okazis. Pri la biblioteko oni forgesis kaj neniu menciis ĝis la mezo de la 1980-aj. 
Dank’ al penoj de sovetiaj esperantistoj estas konate, ke en 1986 jaro la Regiona 
Scienca Biblioteko de Saratov enhavas 138 titolojn kaj informo pri ĉirkaŭ 500 
esperantaj libroj, deponitaj en la fondusoj. Sed pri la ceteraj 4 500 libraj unuoj 
scias neniu! 

Por hodiaŭ la problemoj estas solvataj laŭ du vojoj. La unua estas por peti la 
E-veteranojn kaj kabeiĝintajn esperantistojn donaci la privatajn biblitekojn al E-
societo aŭ vendi kontraŭ mizera sumo. Bedaŭrinde, E-societoj ne estas komercaj 
organizaĵoj kaj la klubaj kasoj akumulas nur membrokotizojn kaj mondonacojn de 
malavaraj personoj. 

La dua vojo estas: donaci la privatajn librojn al la Ruslanda Nacia Biblioteko 
(RNB). Mi provis informiĝi kiom da esperantaĵoj estas deponitaj en RNB. La 
serĉilo kontraŭ vorto “ESPERANTO” prezentas informojn pri 393 unuoj. Do inter 
393 estas: lernolibroj, informlibroj, belliteraturaĵoj (originalaj kaj tradukitaj), 
legolibroj, aŭtoraj referaĵoj, gvidlibroj, fabeloj, ludo(j), disertacioj, elektitaj verkoj, 
noveloj, lernolibroj por memlernado, versokolektoj, prospektoj, praktikaj 
kompendioj, katalogoj, korespondaj kursoj, epitomo, poezia antologieto, literatura 
suplemento, poemaro, kantaro, aforismoj, teatraĵo-fabelo, elektitoj tradukaj, 
elektitaj lekcioj, ilustrita enciklopedio, romanoj, lerna krestomatio, esearo, 
antologio de prozo, fantasta romano, fikcia romano, lingvistikaj kaj 
interlingvistikaj studoj, vortaroj dulingvaj kaj trilingvaj. 

Ne estas dubo, ke RNB donace ricevos librojn. Sed krom la libroj restas 
gazetoj, ĵurnaloj, fotoalbumoj, broŝuroj samizdataj, manfaritaj (trans)porteblaj 
ekspozicioj, poŝtkartoj, kolektoj de gazetaj eltondaĵoj, kolektoj de insignoj, 
albumoj kun poŝtmarkoj kaj etikedoj, mapoj kun indikitaj historiaj E-lokoj. Ne 
havante propran ejon ni povas nek ricevi la donacoton, nek deponi la aĉetitan 
literaturon. 

Ideala solvo – havi urban aŭ tutlandan E-domon aŭ centron. En ĝi oni povas 
deponi milojn da esperantaĵoj. Por solvi la problemon ni devas fari praktikajn 
paŝojn. Oni povus diri ke nun la situacio en la lando ne estas taŭga. La situacio 
ĉiam estis, estas kaj estos netaŭga. Nia sorto estas en nia dispono. 
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Litraturaj studoj 

 

Pri la rakonto «En la vagono» de I. G. Ŝirjájev 
 

Aleksandr Lebedev, Kovrov 

Tiu ĉi artikolo komence estis verkita kiel laboraĵo pri literaturo enkadre de la 

«Interlingvistikaj studoj». Nun mi publikigas ĝin okaze de la 145-jariĝo de I. G. 

Ŝirjájev.  

 

1. Iom pri la aŭtoro kaj pri la eldonaĵo 
 

Ivan Genádjeviĉ Ŝirjájev naskiĝis en la 1877-a jaro en la Jaroslavla 

gubernio de Rusio. Li estis instruisto, kaj ekde la 1904-a servis kiel ortodoksa 

pastro en vilaĝoj apud Vólogda. Mortis 

en la 1933-a jaro. 

Esperantistiĝinte en la 1895-a, en 

la aĝo de 18 jaroj, Ŝirjájev aktive uzis 

la internacian lin- gvon, verkis 

beletraĵojn kaj artikolojn (iujn li 

publikigis sub la pseŭdonomo Ivan 

Malfeliĉulo), partoprenis literaturajn 

konkursojn, tradukis. Bedaŭrinde, ne 

ĉiuj liaj verkoj kaj tradukoj estis 

eldonitaj. Restis neeldonita, interalie, 

lia traduko de Dia liturgio de Johano la 

Orbuŝa, kiu estas la ĉefa diservo de la 

Ortodoksa Eklezio, traduko de «La 

fratoj Karamazov» de 

F. M. Dostojévskij. Kaj pro 

psikologieco de liaj originalaj verkoj 

Hérbert Májer nomis Ŝirjájev’on mem «esperanta Dostojévskij». 

Ŝirjájev iniciatis kaj ĉefredaktis la «Enciklopedion de Esperanto». Tiu 

gravega laboro estis daŭrigita post lia morto, kaj la enciklopedio estis eldonita 

en Budapeŝto en la 1933-a jaro. Mi konatiĝas kun la belarto de Ŝirjájev pere de 

la malgranda kolekto «En la vagono kaj aliaj rakontoj», eldonita en la 1937-a 

jaro. La ĝia editoro Teo Jung skribas en la prefaco: «Antaŭ jaroj la subskribinto 

[Teo Jung] akiris de li ampleksetan kolekton de originalaĵoj, por eventuala  

eldonado. El tiuj ni elektis nun por M. E. B. tri diversspecajn rakontojn.» 

Do, la libreto enhavas tri nelongajn rakontojn: «En la vagono», «La 

malamiko» kaj «Tra la loko sorĉita». Jung en la 1937-a skribas en la prefaco, ke 

li ricevis la rakontojn «antaŭ jaroj». Bedaŭrinde, en la libreto ni ne trovas 

konkretajn indikojn: kiam kiu rakonto estis verkita. 

Pri «Tra la loko sorĉita» post ioma serĉado mi trovis menciojn, ke ĝi 

unuafoje aperis en la jaro 1912 en «La Ondo de Esperanto», kaj tiam ĝi titoliĝis 

«Tra la loko ensorĉita». Estas trista rakonto, kiu tuŝas tragikan sorton de 

vilaĝanino-servutulino. 

«La malamiko» temas pri konversacio de rusiaj oficiroj kun hungaro-
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militkaptito, kiu subite evidentiĝis esperantisto. La nenomita milito evidente estas 

la Unua mondmilito. La konversacio okazas en «forlasita dometo de pola 

vilaĝano», do, se supozi, ke Ŝirjájev verkis ĝin laŭ freŝaj impresoj, eblas 

konkludi, ke tio estis la 1914-a aŭ 1915-a jaro, kiam rusia armeo ankoraŭ ne 

perdis Pollandon. 

En la rakonto «En la vagono», pri kiu mi skribos pli detale, la eventoj 

okazas en trajna vagono, kie trankvile kaj kutime vojaĝas homoj. Ne estas 

menciitaj iuj signoj de milito aŭ eksterordinaraĵoj de malpaca vivo, do eblas 

supozi, ke «En la vagono» estas verko de antaŭmilita tempo. 
 

2. La vojaĝrakonto 
 

La rakonto «En la vagono», kiel oni povas juĝi jam laŭ la titolo, estas 

ekzemplo de vojaĝ- literaturo, kie ĉefaj eventoj okazas dum vojaĝo. Al iuj, kaj 

ankaŭ al mi, tiu ĝenro speciale plaĉas, same kiel samspecaj filmoj. 

Do, dum fervoja veturado en triaklasa vagono renkontiĝas du nekonataj 

homoj. Iliajn no- mojn ni ne ekscios, ĉar ili ne aperas en la teksto. Pri la unua 

viro, ĉar li veturas en la tria klaso, eblas supozi, ke li estas neriĉa nenobela 

persono, eble laboristo aŭ iu simila. Tiu ĉi supozo plifortiĝas, kiam ni atentas la 

leksikon de li (en lia nomo komenciĝas la rakonto). Kiam dum haltejo apud 

malgranda stacio en la vagonon venis la dua heroo kaj nevole maltrankviligis 

lin, la unua «eksaltis de la malmola kuŝejo, preta frakasigi makzelon de la 

nekonata arogulo». 

Povas esti ankaŭ, ke la unua homo estas mem aŭtoro, verkanta laŭ sia sperto. 

Ja legante plue, ni ekscias, ke la dua pasaĝero 

veturos ĝis la stacio Skalino, kaj esplorinte 

mapon ni efektive trovas tian stacion. Ĝi 

troviĝas sur la fervojlinio Danílov — Vólogda, 

ĉe la limo de la nuntempa provinco de 

Jaroslavl kaj la provinco de Vólogda. Ie en 

tiuj regionoj vivis Ŝirjájev. Do, la supozo, ke 

li verkis pri la interesa konversacio, okazinta 

dum lia propra vojaĝo, estas tute natura. 

La alveninta pasaĝero estas persono el pli 

alta socia tavolo, «dikulo nigrahara kun larĝa 

vizaĝo inteligenta kaj saĝaj okuloj». Li havas 

bonan veston de pli altranga persono kaj entute 

aspektas nekonvena por la vagono de la tria 

klaso. 

La rakonto komenciĝas en la nomo de la 

unua heroo, per kies okuloj ni vidas la 

novalvenintan pasaĝeron. La alveninto 

konfesas, ke ĉiufoje dum fervoj-veturado 

okazas al li iuj plagoj, kaj pro unu el ili, okazinta en vagono de la dua klaso, li ne 

plu veturas lukse, sed preferas la trian klason. Li proponas rakonti pri tiu 

okazintaĵo, kaj la unua viro, ekinteresiĝinte, aŭskultas. La rakonto daŭriĝas en 

la nomo de la altrangulo, kiu prezentas al la unua heroo — kaj samtempe al ni, 

la legantoj — iam antaŭlonge okazintan vojaĝ-aventuron. Do, «En la vagono» 

estas aranĝita de Ŝirjájev kiel rakonto ene de rakonto. 
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La aventura historio estas amuza, kaj, kvankam ĝi ŝokis la altrangulon kaj 

fortimigis lin de veturado en la luksa klaso, ĝi finiĝis bone. Verdire, lia timo 

povas ŝajni iom fiksidea. Kiam li finas sian rakonton kaj forlasas la trajnon, li 

forgesas en la vagono siajn paperojn, sed lastmomente rememoras pri tio kaj, 

dank’ al helpo de la unua heroo, forprenas tiujn paperojn, transdonitajn de la 

kunveturinto tra la fenestro. Do, ĉi-foje malbonaĵo ne okazis. «Tiun ĉi fojon la 

sorto ial ŝanĝis sian kutimon, indulgante lin», — pensas la kunveturinto. Eble, 

pensas mi, por la sorto estis grave, ke la homo disdividu siajn timojn, rakontu 

al iu sian historion? Kaj post kiam li rakontis ĝin al la najbaro en la vagono, la 

multjara damno tuj vanuis, iĝis nur ridinda memoraĵo. Pri tio eblas mediti. 

La lingvaĵo de «En la vagono», same kiel tiu de aliaj du rakontoj en la 

libreto, estas agrabla, flua, plezure legebla. Indas rememori la vortojn de 

Zamenhof el lia parolado ĉe la malfermo de la 8-a UK en Krakovo en la 1912-a 

jaro: «Ĉiu el vi scias, ke verko, skribita en bona Esperanto antaŭ dudek kvin 

jaroj, en plena mezuro konservas sian bonecon ankaŭ nun, kaj la legantoj eĉ ne 

povas diri, ke ĝi estas skribita en la unua jaro de ekzistado de nia lingvo». 

Kvankam ni ne scias precize la jaron, kiam estis verkita «En la vagono», ni 

komprenas, ke tiu jaro jam pli ol jarcenton foras de la nuntempo. Malgraŭ tio, 

la rakonto de Ŝirjájev konservas ja sian bonecon. Se ne estus en ĝi menciitaj 

realaĵoj de tiu tempo (ekzemple, stearinaj kandeloj, najbaro-bienulo, 

ĉevalveturado), oni eble eĉ ne povus diveni, ke la rakonto estas tiom malnova. 

Ĝia lingvaĵo ne ŝajnas antikva. Tio konfirmas la pravecon de la cititaj vortoj de 

Zamenhof kaj samtempe atestas, ke «En la vagono» estas verkita en bona 

Esperanto. 

Specifaĵo de la stilo de Ŝirjájev, kiun mi rimarkis, legante «En la vagono», 

estas kutimo de la aŭtoro meti adjektivojn kaj adverbojn post substantivoj kaj 

verboj, ekzemple «kolero antaŭ- nelonga», «malgranda urbo apudvoja», 

«moviĝis rapidege en malproksimon enigmoplenan», «venis en la kupeon 

aluditan». Tio tute ne gratas, sed, male, aldonas iun ĉarman originalecon al la 

lingvaĵo. 

Se paroli pri gratoj — iom nekutimas por mi, ne tre elegantas la uzado de 

«objektoj» an- stataŭ nuntempe pli ofta «aĵoj», kiel, ekzemple, en la frazo «mi 

vagigis la okulojn tra la kupeo, kie senorde estis disĵetitaj ŝiaj objektoj». Sed, 

kompense, kian ĉarman esprimon «vagigis la okulojn» ni renkontas en la sama 

frazo! 

Kiel verko de la komenco de la 20-a jarcento, la rakonto, kompreneble, 

enhavas realaĵojn de tiu tempo. Oni portas ne okulvitrojn, sed «nazumon oritan»; 

ne brakhorloĝon, sed poŝhorloĝon. Oni uzas «feltgaloŝojn». La vorto «trajno» 

ankoraŭ ne ekzistas en Esperanto, anstataŭ ĝi estas uzata «vagonaro». En la 

vagono brulas «stearinaj kandeloj». Ŝajnas, ke eĉ en la vagono de dua klaso 

lokoj ne estas fiksitaj, oni simple okupas liberajn lokojn. En la vagono oni 

fumas — kio nuntempe estas malpermesita kaj punata en rusiaj fervojoj. 

Konklude, «En la vagono» estas ĉarma ironia rakonto, ekzemplo de 

bonega stilo, kiu bri- las eĉ nun, post multaj jaroj. Estas specimeno de vojaĝ-

historio, kiu transdonas la etoson de veturado en vagonaro komence de la 20-a 

jarcento. 

10.02.2022. 
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Instruado 

Ankoraŭ unu mito... 
Valerij Sipoviĉ, financisto, 

Krasnogorsko (Moskva provinco) 
 

Ĝis nun eĉ inter profesiuloj ekzistas mito, ke fremdan lingvon ĉe deziro 
kaj bona instruado eblas ELLERNI. Tamen objektiva statistiko parolas pri malo, 
nur 5-7% de abiturientoj perceptas lernejan programon pri fremdaj lingvoj. (Por 
komparo: programon pri kemio, kiu situas en la antaŭlasta loko, perceptas 10-12% 
de abiturientoj). Por vivteni egan kvanton de instruistoj kaj repetitoroj, organizi 
multegajn lingvajn lernejojn, eldoni milionajn kvantojn da libroj kaj vortaroj estas 
elspezataj laŭ la plej modestaj kalkuloj ne malpli ol 100 miliardoj rublojn jare. 
Minimumo, kion eblas atingi per egaj tempo-, mono- kaj nervoelspezoj, estas 
lingvoposedo en primitiva nivelo. Cetere, kiel estas skribite supre, nur far 5-7% de 
abiturientoj. Oni serĉas kaŭzojn en febla instrua sistemo, malbonkvalitaj lerniloj, 
en nesufiĉa kvanto de lecionoj ktp, tute forgesante pri ŝlosila faktoro – LINGVAJ 
KAPABLOJ de lernanto. Krome, ial estas tute ignorata la fakto, ke en lernejoj oni 
instruas nur ELEMENTOJN de matematiko, fiziko, kemio, biologio, historio.., sed 
ne superan matematikon aŭ nuklean fizikon. Kaj nur fremdan lingvon oni strebas 
instrui plenvolume. 

Ĉiuj komprenas, ke sen muzikaj kapabloj, precipe sen muzika 
aŭdkapablo ne eblas iĝi muzikisto. Tamen koncerne fremdajn lingvojn fakto pri 
kapabloj estas plene ignorata. Sed mi ripetas, ke lingvaj kapabloj estas ĉefa faktoro 
en lernado kaj regado de fremda lingvo. 

Aperas konkludo, ke por ellerni fremdajn lingvojn endas organizi 
specialajn lernejojn por infanoj, kiuj havas LINGVAJN KAPABLOJN kaj deziron 
iĝi en estonto ĵurnalisto, diplomato... Simile al muzikaj, dancaj, pentrolernejoj. Kaj 
por restintaj infanoj, ne havantaj lingvajn kapablojn, sufiĉos enigi kurson “Bazaj 
scioj pri lingvistiko”, kie oni instruu elementajn principojn kaj regulojn de lingva 
organizo, donante komparajn ekzemplojn el gepatra kaj aliaj lingvoj. Estus tre 
saĝe en komparan analizon enkludi Esperanton, kel ekzemplon de planlingvo, 
atentante ne nur ĝian simplecon, sed ankaŭ ĝian logikon, kie ĝi superas parkerigon 
kaj kiun eblas ellerni, ne havante lingvajn kapablojn. 
Dо, kiuj lingvaj kapabloj bezonatas, por ellerni fremdan lingvon: 
– persona motivado (bezono); 
– psikologia stabileco; 
– lingva ĉirkaŭaĵo; 
– libera posedo de gepatra linvo (ne “serĉi vortojn en la poŝo”); 
– muzika aŭdkapablo; 
– imaga pensmaniero; 
– longdaŭra memorkapablo; 
– kapablo kanti; 
– kapablo parodii; 
– rapida parkerigo de versoj, kantoj, faktoj, ktp; 
– bona parolrapideco; 
– ĝenerala parolkulturo (scipovo rakonti, bona prononco, rapida parolreago al 
demandoj k.a.); 
– aĝo (dezirinde inter 10 -12); 
– sekso (inoj perceptas pli bone); 
– aŭdkapabloj. 
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La ĉefa kapablo estas LINGVOSENTO! 
Manko de iu el tiuj kvalitoj igas lernadon de fremda lingvo malebla aŭ 

ligitan kun egaj tempaj, psikologiaj kaj financaj elspezoj. 
Konkludo: solvo de lingva problemo povas okazi en tri  direktoj: 

1)enigi en lernejan programon anstataŭ studobjekto “fremda lingvo” konatigan 
kurson “Bazaj scioj de lingvistiko” kun instruado de Esperanto, ĝia komparo kun 
ortografio, sintakso kaj morfologio en gepatra kaj aliaj lingvoj; 
2) organizi fakultativojn (lingvajn lernejojn) por lingve kapablaj infanoj, dezirantaj 
en estonto iĝi ĵurnalistoj, diplomatoj (simile al muzikaj, dancaj, pentrolernejoj); 
3) lanĉi uzadon de elektronikaj tradukiloj (surbaze de neŭronaj retoj) por profesia 
kaj ĉiutaga uzado. 

Mi aldonu nur, ke por akcepti infanon al lingva lernejo nepre necesas 
testi kandidaton. Por kontroli lingvajn kapablojn ekzistas multe da specialaj testoj. 
Unu el la plej popularaj estas testo de Zivert, kiun eblas ŝuti el interreto. 
Fine mi atentigas la faktojn de la lasta jaro, kiuj parolas pri kompreno de niaj 
potenculoj forigi erarojn en troa popularigo de la angla lingvo. Ekzemple, en 
survojaj montriloj oni ne plu skribas Moscow anglamaniere, sed Moskva. Oni 
nuligis nepran ŝtatekzamenon pri la angla, estas ekskludita el lerneja programo la 
dua nepra fremda lingvo. En moskva kaj sankt- peterburga metrooj oni ne plu 
anoncas angle. 

Mi ankaŭ aldonu, ke ĝuste nun, kiam anglo-saksoj lanĉis totalan militon 
kontraŭ Rusio “ĝis la lasta ukrainiano” estus sagace forigi anglan lingvon el 
lerneja kaj instituta programoj, aliel ni ĉesos estimi nin mem. 

 

Humuro 
 

Aleksandro Mitin 
 

El edeno kuris olda monto, 

Preterrampis febla persekuto. 

Sen naĝiloj la pezega ondo 

De minut' navigu al minuto. 

Pafilegon, satan je aŭdaco 

Vi fordonis al simia tribo. 

El eden' kun efemera paco 

Jam por vi pretiĝis la proskribo. 
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