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Enkonduke

i. Ĉu vintro aŭ aŭtuno? 
avino (a) babilas kun la gefratoj 
Feino (F), kvarjara knabineto, Boriso 
(B), sesjara knabo, kaj katrina (k), 
preskaŭ dekjara knabino, en iu 
decembra posttagmezo, hejme:
F –  Ho! Kio okazis?! Borĉjo! La televido!
B –  Lumo estas… Eble ĝi difektiĝis… Paĉjo  

ekzamenos ĝin vespere.
F –  Sed mi volas spekti la filmon pri la 

dek du monatoj. 
B – Ankaŭ mi. Katrina! Katriiinaaa!
K    (Alveninte el alia ĉambro:)  –  Ne kriaĉu 

daŭre! Mi ja lernas!
F kaj B – La televido difektiĝis. Ni volas 

spekti la filmon.
K – Mi ne scias, kio okazis. Ni demandu 

Avinjon. 
K    (En la kuirejo:)  –  Avinjo, paneis la 

televido. Ĉu vi eble scias, kion fari?
A –  Hm, hm… Atendu iomete, mi fin-

preparos tiun kukon, enmetos ĝin en 
la bakujon, kaj poste mi rigardos, kio 
povas esti la problemo.  

 (Iom pli poste:)
A –  Do, jen, geknaboj! La televido denove 

funkcias, rigardu! Mi parolis telefone 

kun via patro, kaj ni eksciis, ke 
mankis la reto. La reto intertempe 
reboniĝis. Vi povas denove spekti la 
filmon.

B –  La filmo jam finiĝis!
F –  Ho ne! Mi tiom ŝatas ĝin! 
A –  Kiun filmon vi volis spekti?
K –  La fabelon pri la dek du monatoj.
A –  La dek du monatoj… Mi ja konas tiun 

fabelon… Se mi ne eraras, mi havas 
ankoraŭ tiun libron.

K –  Avinjo, ĉu vi povus rakonti al ni la 
fabelon?

F –  Avinjo kara, mi petas vin!
A –  Jes, bone. Sed mi devas trovi la libron, 

mi ne rememoras precize pri tiu 
fabelo… Geknaboj, ni faru la jenon. 
Dum mi traserĉas la ŝrankon, iru 
eksteren, hodiaŭ estas tiel bela suna 
vetero. 

B –  Ne nun, sed…
A –  Atendu, Boris, tio apartenas jam al la 

fabelo. Vi divenu, kiuj monatoj estas 
aŭtune, vintre, printempe kaj somere. 
Kaj kia estas tiam la vetero. Nur tiel vi 
komprenos la fabelon.

 (La geknaboj inter si, ekstere:)
K – Feineto, ĉu vi scias, kiu monato nun 

estas?
F  – Nun estas… Julio?
B –  Stulte! Vi ne scias, ke…
K –  Boris, lasu ŝin iom pensi! Feineto, Julio 

estas somere. Jam ne estas varme… 
Sur la arboj ne estas folioj, jam ne 
troveblas floroj… En kiu sezono ni 
nun estas? 

F  – Nun estas aŭtuno!
B  – Nun? Aŭtuno, ĉu?! Mi diris, ke ŝi estas   

stulta!
F  – Tamen estas ja aŭtuno!

Fabelo pri la 12 monatoj
Help-materialo por progresemuloj. rubrikestro: judit Felszeghy

Konversaciaj temoj

En la rubrikoj Historio kaj Elstaraj virinoj 
vi ekscios pri la fama franca egiptologo 
Champollion kaj pri la du elstaraj kaj 
famaj svisaj virinoj Jacqueline Jeanneret 
kaj Nicole Niquille. 

La rubriko Legu kaj ĝuu konatigos vin 
kun interesa libro pri flagoj kaj vi ekkonos 
Kanadon kaj legendon el Kebekio. 

Kun polaj esperantistoj ni vizitos belajn 
lokojn en la ukraina ĉefurbo Kievo, ĝiajn 
muzeojn, parkojn kaj ĝardenojn, legos pri 
iliaj travivaĵoj, sed ankaŭ pri la nuna realo.

Denove vi ekscios, ke poŝtmarkoj ligas 
homojn kaj legos recenzojn pri la historia 
Nigra Urbo kaj pri rektmetodaj lernolibroj 
de Esperanto.

En la rubriko LASTE vi malkovros, dum 
belega ekskurso, alian unikan apudmaran 
juvelon – la urbon Akaroa en Nov-Zelando. 

Agrablan legadon kaj bonan sanon 
deziras al vi via redaktoro     

Stano Marček

Karaj amikoj!
La frontpaĝo de tiu ĉi numero de Juna 

Amiko montras belan bildon el la 
ekskurso dum la sukcesaj – jam la 

56-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj en Litovio, pri 
kiu vi legos en alia artikolo. Ne mankos 
Fabelo pri la 12 monatoj en Konversaciaj 
temoj kaj rakonto en Malnova mondo pri 
fabelaj estaĵoj (troloj, gnomoj, koboldoj, 
feoj...) en praa Finnlando. 

Ni povos en la rubriko Kantu kun Juna 
Amiko kune kanti pri la proksimiĝanta 
Kristnasko kaj helpi tiel al la malsataj aŭ 
malsanaj infanoj, spekti belajn infanajn 
filmojn en Kinoarto – Magia Lanterno kaj 
la Esperantajn en Verda Filmejo, kolorigi 
bildon kaj trovi diferencojn en la rubriko 
LUME  – sed ankaŭ “danci, se la feliĉo 
kantas" okaze de la 50-jara jubileo de nia 
Juna Amiko en la rubriko LUDE.

Karaj legantoj! esploroj de la karmemora prof. Helmar 
Frank kaj liaj kolegoj en la Instituto de 
Pedagogia Kibernetiko en Paderborn, 
Germanio, montris, ke 150 horoj da 
instruado de Esperanto havas la saman 
rezulton kiel se la angla estas instruata 

dum 1500 horoj! Do, nur per 
tia anstataŭigado de la monda 
komuna lingvo ni povas dekonigi 
nian lingvo-lernigan ekologian 
piedspuron.       

ahmad reza Mamduhi

Mi elkore antaŭgratulas la alvenon 
de la jaro 2023, kaj tutkore 
esperas, ke la nova jaro alportos 

pli da paco, pureco kaj bonfarto por 
la tuta homaro kaj la tero.

Feliĉe movadoj, kiel la nia, povas 
efike kontribui al la realigado de 
tiaj bondeziroj. Imagu, kiom multe 
la universaliĝo de Esperanto povas 
malgrandigi la ekologian piedspuron1 
de la homaro. En la nuna lingva ordo 
de la mondo tro multaj rimedoj estas 
forkonsumataj nur por lernigado de 
la “grandaj” kaj “internaciaj” lingvoj, 
kiel la angla. Por kalkuli tion, ni devas 
vidi, kiom da frekventado okazas tial 
per la fosiliaj hejtaĵoj, kiom da arboj kaj 
minaĵoj elĉerpiĝas por prudukti diversajn 
instruilojn (kiel librojn, kompaktajn 
diskojn) k.s... Por tute simpla kalkulado: 
ekzemple longdaŭraj eksperimentoj kaj 

 �

1) https://eo.wikipedia.org/wiki/Ekologia_premsigno
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Konversaciaj temoj

B –  Kion vi diras? Postmorgaŭ jam 
Kristnasko estos!

K – Boris, lasu jam ŝin! Feineto, kial estas 
nun aŭtuno?

F –  Ĉar la arboj surhavas foliojn. Rigardu, 
sur la ĉerizarbo kaj kaŝtanarbo estas 
ankoraŭ folioj. Hieraŭ ni kolektis kun 
Avinjo ruĝajn kaj flavajn foliojn. Kaj mi 
aldonis ankaŭ flavajn florojn, ankoraŭ 
floroj troveblas. Nun eĉ sunas, ne 
estas malvarme. 

K –  Vi pravas Feino, vi tute ne estas stulta! 
Bedaŭrinde la vintro jam ne estas 
malvarma kaj frosta en nia lando.

B –  Kial ne? Kial nur pluvis hieraŭ kaj 
antaŭhieraŭ dum la tuta tago anstataŭ 
neĝado?

K – Panjo diris, ke pro ĝenerala 
plivarmiĝo. Ankaŭ la Norda Poluso 
fariĝis pli varma, degelas la grandaj 
glacimontoj.

B –  Kio okazos al la blankaj ursoj?
K –  Mi ne scias… Tio estas 

tre trista afero… Sed ni 
eniru, jam malvarmiĝas. 

 (En la ĉambro:)
A –  Venu, venu gekaruletoj, 

la vespermanĝo jam pretas, ankaŭ 
Panjo kaj Paĉjo baldaŭ alvenos. Nu, ĉu 
vi sukcesis diveni, kiuj monatoj estas 
en la jaro? Kiu sezono nun estas?

B –  Feino diris, ke nun estas aŭtuno.
A –  Feino, nun estas Decembro. 
F –  Nun estas aŭtuno. Decembro estas 

aŭtune. 

ii. kion alportas la monatoj? 
avino (a) babilas kun la gefratoj, 
Feino (F), kvarjara knabineto, Boriso 
(B), sesjara knabo, kaj katrina (k), 
preskaŭ dekjara knabino, la tagon 
antaŭ kristnasko, hejme:
B, F kaj K –  Avinjo, Avinjo kara, ĉu ni povas 

daŭrigi la fabelon pri la dek du monatoj 
ĉi-vespere?

A –  Koretoj miaj, ja morgaŭ jam okazos la 
festo! Ni prefere preparu nin! Jen, mi 
jam kuiris la julajn bombonojn, necesas 
ankoraŭ envolvi ilin per maldikaj, 
koloraj paperpecoj. 

K – Ni povas fari tion, kaj vi dume daŭrigos 
la fabelon, ĉu?

A –  Bonega ideo! Mi montras, kiel vi helpu. 
Enmetu unu peceton da dolĉaĵo sur 
kolora paperpeco iom supre. Nun bele 
volvu la paperon ĉirkaŭ la bombonon. 
Poste vindu forte la paperpecon ĉe la 
du finaĵoj. Vidu kiel bela banto fariĝis. 
Al unu flanko ligu la fadenon, per tiu 
ni alpendigos la bombonojn sur la 
kristnaskan arbon.

K – Tre bele! Mi faros tion jam sola! 
F  – Ankaŭ mi!
B –  Kaj ankaŭ al mi donu paperon! Avinjo,   

vi dume rakontu la fabelon!
A –  Hm… hm… Kie do ni lasis la 

knabinon… ĉu vi rememoras?
K – Tie, kie ŝi volis akiri violon por la 

Reĝino, kaj monato Aprilo helpis ŝin.
A –  Ho, jes, jen… Do, monato Aprilo estis 

juna knabo, li alportis freŝan aeron, 
kaj ankaŭ varmigajn sunradiojn. Kion 
vi pensas, miaj karaj, kion kroman 
alportis Aprilo?

K –  Florojn por la arboj kaj por la kampoj!
B –  Florojn alportis jam Marto!
F –  Jes, sed Aprilo alportis pliajn. Krome 

lipalojn!
B –  Ha-ha! Kiooon?!
F –  Pipalojn! Tiujn belajn, multkolorajn, 

kiuj flugas ĉirkaŭ la floroj!
K –  Papiliojn, Feineto. 
F –  Jes, jes! Papiliojn! Multajn. 
A –  Kion plian, ĉu vi scias?
B –  Verdajn foliojn por la arboj, kaj…
F –  Bluan ĉielon! Birdetojn!
K –  Sed ankaŭ pluvon! Kaj revenas la 

cignoj kaj la hirundoj!
B –  Pluvon ne! Pluvon alportos Majo!
A –  Ĉiuj printempaj monatoj alportas 

Konversaciaj temoj

pluvon, por helpi unu la alian! Marto 
tamen povas alporti foje eĉ neĝon.

B –  Ĉar tiu forgesas, ke neĝon „li” jam ne 
rajtas kunporti!

A –  (Daŭrigas la fabelon:) Kiam alvenis 
monato Majo, la tuta arbaro verdiĝis, 
birdoj pepis. Majo estis bela, juna 
virino, kaj kie ŝi paŝis, sur la herbo 
brilis la roso kiel diamantoj. 

F –  Kio estas roso?
A –  Ĝi estas aro da tre 

malgrandaj akveroj, 
kiuj venas el la aero 
frumatene, kaj sidas 
poste sur la herbo, sur la folioj kaj 
floroj. (Daŭrigas la fabelon:) La knabino 
estis feliĉa kaj kuris al la palaco de la 
Reĝino kun la violoj, kiujn ŝi ricevis. La 
Reĝino multe ĝojis pri la donaco, sed 
ne povis ankoraŭ rehavi sian forton. 
Tiel la knabino reiris al la arbaro por 
trovi fragojn por la Reĝino de la Jaro.

B –  Fragoj troveblas jam nur en Junio, ĉu 
ne?

K –  Tiel Junio helpis al la knabino!
A –  Vi scias ĝuste, Katrina! Ĉu vi scias, 

infanoj, kion kroman faris Junio?
K –  Alvenis varmo! Eĉ varmego! Ĉi-jare 

en Junio estis foje jam 30 gradoj, ni ne 
eltenis tion en la lernejo! Bonŝance jam 
ne longe, ĉar baldaŭ finiĝis la lernojaro.

B –  Komenciĝis la mirinda somera liber-
tempo! Mi plej ŝatas someron! Suno 
brilas, ni veturas al la Granda Lago, ni 
kuradas nudpiede, ludas kaj naĝas dum 
la tuta tago!

F –  Ankaŭ mi naĝis en la Granda Lago!
K –  Feineton ne eblis eltiri el la akvo, nur 

kiam ŝi estis jam tre manĝema! 
B –  Ĉu vi rememoras pri la granda ŝtormo? 

Ni kuregis por trovi ŝirmejon! Estiĝis 
tute malhele.

K –  Subite alvenis malagrablaj, nigraj 
nebuloj, kovris la ĉielon, la lago fariĝis 
malhelgriza kun unumetraj ondoj. 
Paĉjo venis renkonti nin, kun ombrelo 
kaj pluvmanteloj. Tuj kiam ni alvenis 
hejmen, ekpluvegis.

B –  Mi ne timas ŝtormon! Al mi 
plaĉas la fulmo. Timige sonas la 
fulmo-tondro, sed interese estis 
vidi kaj aŭdi la ŝtormon el nia 

hejmo. Imagu, Avinjo, ankaŭ grandaj 
glacio-kugloj falis el la ĉielo! Mi poste 
kolektis la plej grandajn, sed ili degelis.

A – Tio estas hajlo! Tio ofte 
okazas somere, kiam tre 
varme estas dum la tago. 

Hajlo estas ofte danĝera, ĉar ĝi detruas 
la florojn, la malgrandajn fruktojn. Sed 
oftaj estas ankaŭ la varmegaj, sekaj 
tagoj dum la somero, ĉefe en Julio kaj 
komence de Aŭgusto.

K –  Ĉar nia lando apartenas al la kontinen-
ta klimato – ni lernis tion en la lernejo!

A –  Ĝuste! Tial ni havas kvar sezonojn, 
kun la monatoj, pri kiuj ni daŭrigos la 
fabelon postmorgaŭ. 
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iii. Ĉu fine alvenos la vintro? 
avino (a) babilas kun la gefratoj 
Feino (F), kvarjara knabineto, Boriso 
(B), sesjara knabo, kaj katrina (k), 
preskaŭ dekjara knabino, unu tagon 
post kristnasko, hejme.
A –  Do, Borĉjo, ĉu vi ŝatas vian donacon?
B –  Ho jes, ege! Mi jam atendas la 

morgaŭon, kiam ni iros kun Paĉjo al la 
glaciejo por provi miajn glitŝuojn! 

K –  Vi spertos, kiel mirinda sento estas 
gliti sur la glacio! Avinjo, ĉu ni ne 
daŭrigu la fabelon? Mi tre scivolas, kiel 
ĝi finiĝos!

A –  Bone, koretoj miaj… Jen la libro! 
(Daŭrigas la legadon:) Kiam la bela, 
milda, varmkora virino, monato 
Aŭgusto preparis sin por foriri el la 
Palaco de la Jaro, lasis tie multajn 
donacojn, florojn kaj fruktojn, sed la 
Reĝino de la Jaro ankoraŭ ne resaniĝis. 
Ŝiaj servistoj venigis la knabinon por 
helpi kaj trovi por ŝi la donacon de la 
Aŭtuno. La knabino petis denove la 
helpon de la monatoj, kaj aperis la gaja 
Septembro kun multe da dolĉaj pomoj, 
beroj kaj prunoj, venis ankaŭ Oktobro, 
bele vestita viro, 
kun multaj oraj, 
oranĝkoloraj kaj 
malhelruĝaj folioj, 
kaj li alportis ankaŭ 
la donacon por la 
Reĝino de la Jaro.  
(Al la infanoj:) Sed 
kie estas Feineto?  
Ĉu ŝin ne interesas 
jam la fabelo?

B –  Ŝi kaŝis sin, ĉar 
nun ŝi volas prepari 
surprizon!

A –  Kiun surprizon? Ja 
hieraŭ estis jam la 
tago de kristnaskaj 
donacoj!

K –  Avinjo, ĉu ĉie estas nun Kristnasko? 
Ankaŭ tie, kie nun somero estas?

B –  Nun estas ĉie vintro! 
A –  Boriso, en la regionoj, kiuj kuŝas sude 

de ni, tre malproksime, sur la suda 
duono de la Tero, tie nun estas somero, 
jes. Tamen kristanoj, sed ofte ankaŭ 
ne-kredantoj festas Kristnaskon. La 
homoj festas la plej longan nokton fine 
de Decembro, ĉar poste la tagoj estos 
ĉiam pli longaj. Dum en la suda parto 
estas inverse.

B –  Sed kiel la homoj en tiu regiono povas 
festi Kristnaskon, se ne estas vintro?

K –  Tie oni ornamas palmojn, kaj aliajn 
verdajn arbojn, ĉu ne, Avinjo? Donacoj 
kaj surprizoj ne dependas de la vetero. 
Oni nomas la feston “Julio”.

A –  Ne “Julio”, sed Julo. Tio estas la nomo 
de la festo en nordaj landoj, kiam 
komenciĝas la vintro.

K –  Eble vintro komenciĝas hodiaŭ. Jam 
frostis nokte, ĉar glacifloroj aperis sur 
la kuireja fenestro. Mi supozis, ke eĉ 
neĝis, ĉar la branĉoj, la barilo, kaj la 
domtegmento estis tute blanka.

A –  Tiu bela, brilanta blankaĵo 
estas prujno. Ĝi estas aro 
da glaciaj kristaloj sur 

branĉoj kaj objektoj.
F –  (Alveninte kun granda 
skatolo:)  Mi tre multe laboris!  
Sed nun mi jam pretas!
B –  Finfine jam! Baldaŭ finiĝos la 
fabelo!
A –  Kion vi laboris, Feineto?
F –  Mi preparis donacon por 
la Reĝino de la Jaro! Jen! (Ŝi 
malfermas la skatolon, en ĝi 
multege da etaj disŝiritaj pecetoj 
de blanka papera buŝtuko kaj de 
vato.) 
B –  Kio tiu rubo estas?
F –  Ĉu vi ne vidas? Tio estas neĝo! 
Rigardu, kiel neĝas! (Prenante 
manplenon da pecetoj por disĵeti.)

A – Feineto-steleto, ene de domo neniam 
neĝas. Ni iru eksteren! Vestu vin, 
surmetu ĉapon, ŝalon, gantojn, botojn, 
mantelon rapide! Katinjo, Borĉjo, ek, 
ek! Ni rigardu la neĝadon de Feineto 
ekstere!

 (Jam ĉiuj ekstere rigardas, kiel Feino per 
du manoj ĵetas supren la pecetojn el la 
skatolo.)

K, B kaj F (Dancante kaj saltante en la 
ĝardeno:)  – Neĝas, neĝas! Fine neĝas! 
Kiom belege! Ĵetu pli, Feineto, ankoraŭ 
pli, pli!

F – (Rigardante en la malplenan skatolon.)    
–  Jam elĉerpiĝis! 

 (De multe pli alte falas –  faletas, 
dancante la blankaj eroj, brilantaj en la 
lumo de la ĝardeno).

A –  Feino povas sorĉi, ŝi alvenigis la 
neĝadon. Nun estas jam vera vintro. La 
Reĝino de la Jaro ricevis ĉion necesan 
por sia bonfarto. 

Vortklarigoj:
Feino, feo: homforma estaĵo, kutime kun 
flugiloj, kiu aperas ĉefe en infanrakontoj. 
krist-nasko: festotago (la 25-a de Decembro), 
kiam kristanoj festas la naskiĝon de Jesuo.
trista: malgaja.
julo: vintro-komenca festo. 
Degeli: ŝanĝiĝi de glacio en akvon.

Diveni: supozi fakton sen sufiĉaj informoj 
por scii, ĉu oni pravas.
Fulmotondro: bruego, kiu ekas pro la fulmo.
kontinento: granda regiono de la tero. 
klimato: veteraj kondiĉoj en regiono, aŭ en la 
tuta Tero, dum longa periodo.
Sorĉi: estigi rezulton per supernatura 
rimedo.

taskoj:
i. Post atenta kaj laŭta legado de la unuopaj 
partoj, respondu la sekvajn demandojn:
a) Kiun filmon volis spekti la infanoj? 
b) Kiel nomiĝas la kvar sezonoj? Kio estas la 
nomo de la dek du monatoj?
c) Kion alportis la diversaj monatoj? 
d) Kia estas la somero en la supra rakonto?
e) Kiun donacon preparis Feino?

ii. a) kiuj sezonoj estas en via lando? kiaj ili 
estas? 
b) En kiuj monatoj estas plej varme kaj plej 
malvarme en via regiono? Kiom da gradoj 
estas tiam?
c) En kiuj monatoj pluvas kaj en kiuj frostas 
plej ofte?
d) Kiu monato estas la plej seka en via 
regiono?
e) Kion vi faras kutime somere kaj vintre?

iii. rakontu skribe aŭ buŝe al via amiko: 
a) Kiu estas via preferata monato, kaj kial?
b) Kiel aspektas somero en via regiono?
c) Kiel aspektas vintro en via regiono?
d) Kiujn ŝanĝojn alportis la klimatoŝanĝo kaj 
la ĝenerala plivarmiĝo en via regiono?

iV. Pridiskutu la sekvajn temojn kun via 
partnero aŭ/kaj lernogrupo, poste kompilu 
skribe, pri kio vi jam interkonsentis:
a) Kiujn ŝanĝojn kaŭzas, kaj kiujn sekvojn 
povas kaŭzi la klimatoŝanĝo kaj la plivarmiĝo 
tra la tuta mondo?
b) Kia vetero – laŭ vi –  estas la ideala en via 
regiono?
c) Kion vi povus fari por malhelpi la 
plivarmiĝon?

Konversaciaj temoj
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Malnova mondo Malnova mondo

troloj, gnomoj, koboldoj, feoj 
kaj aliaj imagitaj estaĵoj en pra-Finnlando

Stacidoma horloĝo en banejurbo
Băile Herculane, rumanio.

en la 21-a jarcento ne eblas scii, 
kia estis la imago-mondo de 
homoj antaŭ centoj da jaroj, 
antaŭ miloj da jaroj en la Nordo.  
De aliaj landoj venis aliaj ideoj.

Misiistoj ne favoris la “diojn" de la 
“paganoj". Por la prahomoj iliaj 
imagaĵoj kaj cerbumaĵoj tamen 

estis vera mondkoncepto, la firma bazo 
de la realo. Pri ĝi ni malmulte scias. Tio, 
kion ni scias, multe influis la artistojn 
de nia tempo, precipe la ilustristojn kaj 
fabelistojn, kiuj donis videblan formon al 
la imagitaj estaĵoj kaj vortajn fabelojn pri 
ties vivo kaj aventuroj.

Finnaj koboldoj estas helpemaj kaj  
zorgas pri diversaj laboroj en la bieno:  
la saŭno-koboldo zorgis pri la ligna 
banodomo saŭno, la stalo-koboldo 
zorgis pri ĉevaloj, la hejmo-koboldo pri 

la konstruaĵoj, la muelilo-koboldo pri la 
granda ligna ventomuelilo en la korto. 
Koboldojn tiajn ilustris la nuntempa 
artisto Maŭri Kunnas en siaj libroj. La 
plej famaj koboldoj nun estas la Julo-
koboldoj, kiuj antaŭ Kristnasko (finne 
joulu) aperas sur poŝtkartoj, en fabeloj 
kaj paroloj. Ili vivas kun siaj gepatroj 
kaj gefratoj en imagita Julolando. Tion 
volas imiti la komerca Santa ś village en 
la urbo Rovaniemi. Antaŭe finnoj imagis, 
ke la julokoboldoj kun siaj gepatroj loĝis 
ĉe la nordorienta monto Korvatunturi 
(Orelmonto). Nun neniu rajtas viziti la 
Orelmonton, ĉar ĝi staras tro proksime al 
la rusa limo.  

En la arbaro regis ia diaĵo Tapio kun 
siaj edzino Mielikki kaj filinoj “sinipiika" 
(bluvestitaj junulinoj). Ili helpis aŭ 
malhelpis al ĉasistoj. En lagoj kaj aliaj 
akvoj regis Ahti kun siaj edzino Vellamo 
kaj la filinoj marvirinoj. Ili povis servi 
al fiŝkaptistoj. En la plej alta ĉielo loĝis 
la plej alta dio Ukko, kiu estigis fulmojn 
kaj tondrojn. Kiam homoj komencis 
kultivi kampojn, ili imagis estaĵon 
Pellervo por regi la grenkampojn. Ĉiuj 
tiuj malnovaj dio-nomoj daŭre vivas en la 
finna kalendaro. Tamen nuntempe finnoj 
malofte donas tiajn nomojn al siaj infanoj, 

la gepatroj ofte  preferas internaciajn 
aŭ elpensitajn nomojn. Feoj en la finnaj 
fabeloj kaj imagitaĵaro estas inaj, someraj, 
belaj, magiaj kaj bonvolaj. Feinoj ŝatas 
sunbrilon kaj varmon, ili flugadas kaj 
flirtas ĉe floroj, kaj iliaj maldikaj robetoj 
estas preskaŭ travideblaj. Iliaj oreloj ne 
estas pintaj kiel tiuj de feoj en brita-usona 
imagitaĵaro. Troloj plej ofte havas felon 
kaj voston, kaj grandajn orelojn. Ili loĝas 
en montoj, grotoj, malhela kaj densa 
pingloarbaro, kie ofte regas krepusko. 

La finna verkisto Yrjö Kokko elpensis 
fabelon pri la feino Illusia kaj la trolo 
Pessi. La fabelo fariĝis tre fama en la 
1940-aj jaroj kaj poste. Illusia venis de 
la ĉielarko kaj devus tien reflugi antaŭ 
ol malheliĝos. Pessi eliris el sia malhela 
enarbara kaŝejo, ĵus kiam la suno estis 
subenironta. Illusia kaj Pessi hazarde 
renkontiĝis kaj la feino forgesis sian 
devigan rehejmeniĝo-horon. Tial ŝi devis  
resti sur la Tero por la tuta jaro, dum 
kiu ŝi konatiĝis kun la finnaj naturo kaj 
sezonoj. Malica kaj enviema araneo Lukki 
fortranĉis ŝiajn flugilojn, kiam ŝi dormis 

apud Pessi. Al la paro poste naskiĝis 
homa bebo. En si tiu bebo enhavis kaj 
optimistan Iluziiston kaj pesimistan 
Timulon.

Sameoj en Laponio havas siajn proprajn 
imagaĵojn, kiujn la pli sude loĝantaj 
finnoj ne konas. Sameoj ekzemple imagis, 
ke sur la fundo de ĉiu lago troviĝas alia 
mondo simila al la nia. Se homoj tien 
subeniras, ili povas de tie reveni post 
kelkaj semajnoj aŭ monatoj, sed sur la 
tero ili rimarkos, ke ili tie pasigis dekojn 
da jaroj kaj dum tiu tempo iliaj surteraj 
gekonatoj kaj parencoj fariĝis maljunaj 
aŭ eĉ malaperis, mortis. La revenintoj ne 
trovas aŭ ne rekonas siajn hejmojn kaj 
vilaĝojn. Ĉio surtera al ili estas fremda.

La tuta mondo jam konas la 
Mumintrolon, liajn familion kaj 
geamikojn. Tion per sia imagopovo 
kreis la finna svedlingva artistino Tove 
Jansson, kiam ŝi dum la dua mondmilito 
devis ofte sidi en ŝirmejo, kiam Helsinko 
estis bombata. La Muminmondo fariĝis 
fonto de pliaj fabeloj, teatraĵoj, ludiloj, 
muziko, teksaĵoj, ceramikaĵoj. 

Kontaktoj kun fremdaj kulturoj kaj 
legendoj efikas nian ideomondon. Estas 
bedaŭrinde, se la  imagitaĵaro de niaj 
prapatroj forgesiĝas kaj nerekoneble 
miksiĝas kun la imagitaĵaroj de tiel 
nomataj grandaj nacioj. En tiu proceso 
la malegaleco de lingvoj kaj ekonomia 
potenco havas siajn rolojn.              Saliko

(Raita Pyhälä)
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Kantu kun Juna Amiko Kantu kun Juna Amiko

Hispanio

FrancioLa sorĉa kanto-mondo  
La rubrikon preparas Małgosia Komarnicka  
malgosia.junaamiko@gmail.com

kanto akompanas nin ĉie…  Ni volonte aŭskultas ĝin, ĉar ĝi 
helpas vidi kaj krei alimaniere la mondon, ebligas revi, aŭ 
transdoni niajn sentojn.
 

Ĝi ankaŭ helpas akiri pli bonajn 
rezultojn dum lernado, ĉar 
lernantoj, kantante, samtempe 

lernas, kreskigas sian emocian engaĝiĝon 
en la lerno-procezo. Sufiĉas nur ekkanti 
– kaj ili tuj memoras la kanto-vortojn. 
Tiamaniere la lernantoj plej bone kaj 
sugeste alproprigas al si la materialon de la 
leciono, ofte ne konsciante, ke ili ekzercas 
fremdan lingvon. La laboro kun kanto 
sentigas ĝojon kaj kontenton al la lernantoj, 
kaj do ni ne malhelpu ĉi tiun agrablecon de 
kantado dum la Esperanto-lecionoj. 

Fino de jaro estas bona tempo por iom 
halti, ripozi, pripensi… Mi serĉis por nia 
rubriko kristnaskan kanton kaj mi trovis 
“Kredu Kristnaskon”. La kanto tuj ravis min 
des pli, ke ĝi estas parto de belega muzika 
projekto… Cetere la kanto povas fariĝi 
nia E-kristnaska kanto! Ĝian tekston en 
Esperanto kaj muzikon kreis Roberto Pigro.

Tiu kristnaska kanto, originale verkita en 
Esperanto, aperis en 2012 kadre de bonfara 
iniciato. Roberto Pigro kreis ĝin por helpi 
al infanoj, kiuj estas malsataj, malsanaj kaj 
bezonas nian subtenon... Ni kune povas fari 
multe! Sufiĉas aĉeti tre malmultekostan 
elŝuteblan version de la kanto. Tiel la 
kolektita sumo estos transdonita al “Save 
the children" (Savu la infanojn). Ĉiu mono 
sendita de PayPal al destinazionecipro@
gmail.com estos ĉi-jare sendita al Ukraina 
Ruĝa Kruco por helpi al la homoj kaj 
precipe al la infanoj, trafitaj de la milito. 
Ĉiu donacanto ricevos kompreneble la 
kanton en la plej alta sonkvalito, kune kun 

la “karaoka” muziko (t.e. sen kantado), la 
teksto kaj la partituro.

Ni faru donacon al infanoj! Detalojn vi 
trovos, vizitante http://kredukristnaskon.
weebly.com/ kaj http://kantaro.ikso.net/
kredu_kristnaskon

 

Kredu Kristnaskon
Frato kaj fratino kantas jam

melodion tre dolĉan, dum
patro kaj patrino kisas jam
unu la alian kaj alvenas...

La nokto, en kiu la vivo mem renaskiĝas 
(...la nokto, en kiu...), la koro mem renoviĝas
kredu Kristnaskon, kredu je mondo pli bela.

Avo kaj avino ridas jam
onklo krias, ke neĝas, dum
kato kaj katino dormas jam

sen konscii, ke alvenas…
La nokto, en kiu la vivo mem renaskiĝas 

(...la nokto, en kiu...), la koro mem renoviĝas
kredu Kristnaskon kredu je vivo pli vera.
La nokto en kiu la vivo mem renaskiĝas 

(...la nokto, en kiu...), la koro mem renoviĝas
kredu Kristnaskon kredu je mondo pli vera.

La kanto aŭdeblas ĉe: http://www.weebly.com/ 
uploads/9/4/5/7/9457357/kredu_kristnaskon_ 

fina_versio.mp3

 �

jen la vortoj de roberto Pigro: 
   Ni kolektis preskaŭ 300 eŭrojn kaj donacis tiun monsumon al 
“Save the children". Bedaŭrinde mi ne uzas sociajn retejojn kaj la 
projekto ne iĝis tre konata. Estus bele, se oni povus disvastigi ĝin 
nun. Neniam estas tro malfrue. Mi kredas, ke la kanto estis bone 
aranĝita kaj bele kantita de la itala artistino Cristina Casella.   
Mi deziris donaci ĝin al la esperantista komunumo, ĉar tro ofte  

Kredu Kristnaskon
Muziko: Roberto PigroTeksto: Roberto Pigro

Copyright © 2012 <Roberto Pigro>
All Rights Reserved
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KinoartoKinoarto

oni akuzas nin, samideanojn, ke ni batalas 
por lingvo artefarita, kiu ne havas sian 
propran kulturon. Tio ne veras. Esperanto 
estas uzata por originalaj verkoj litera-
turaj, ĵurnalismaj, muzikaj, teatraj ktp. 
Mi kredas, ke la kanto havas ian infanan 
simplecon, naivecon kaj dolĉecon, kiu 
bone taŭgas kun tio, kio estas ankaŭ 
“esperantisteco", ĉu oni kredas je Dio aŭ 
ne (Kristnasko estas cetere granda festo 
en la tuta mondo kaj en preskaŭ ĉiuj 
kulturoj). Ĝi substrekas la gravecon de la 

familio, la unua kaj precipa ĉelo de unueco 
kaj paco en la mondo. 

Ĉi-foje ne estas la konkursa tasko, sed 
estas granda peto disvastigi la kanton kaj 
la projekton kun ĝi ligitan. 

kantu kaj lernu! Bonvolu sendi al mi 
proponojn de viaj naciaj kantoj, por ke la 
legantoj de Juna Amiko havu la eblecon 
ekkoni belajn kantojn el la tuta mondo: 
malgosia.junaamiko@gmail.com 

 �

La Magia Lanterno  
la kinarto-klubo por 6- ĝis 12-jaraj infanoj  
La Lanterne Magique (www.
lanterne-magique.org). tiu klubo 
estis fondita antaŭ 30 jaroj en la 
kantono Neuchâtel en Svislando. 
Nun ĝi naskis filiojn en 14 landoj. 
ĝi ofertas 9 filmojn jare al infanoj.

La koncepto estas interesa kaj 
valora: la klubo donas al si la 
taskon malkovrigi kinarton al la 

infanoj, eduki ilin al kompreno de la 
arto, al konsciiĝo pri la strategio filma, 
pri la konstruado de filmo, pri la laboro 
malantaŭ la kulisoj, pri la efiko de 
diversaj teknikoj. La infanoj, kiuj aliĝas 

al la klubo, ricevas gazeton antaŭ la 
evento en sia hejmo kaj povas legi pri la 
filmo proponita. En la tago de la evento 
ili iras al kinejo sen gepatroj kaj estas 
akceptitaj de la kunlaborantoj de la Magia 
Lanterno. Okazas prezento de la filmo, 
klarigoj, demandoj kaj respondoj. Sekvas 
la projekciado de la filmo. Post 30 jaroj 
oni nun konstatas, ke kelkaj infanoj, nun 
fariĝinte gepatroj, aligas siajn proprajn 
infanojn al la klubo.

La filmoj proponitaj ne estas porinfanaj 
filmoj. Kompreneble ili estas digesteblaj 
de infanoj, sed venas ekzemple malnovaj 
filmoj kiel tiuj de Charlie Chaplin, kie 
aperas universalaĵoj.

La kreintoj de la klubo volas eliri el la 
emocioj, ebligi al infanoj konsciiĝi pri 
emocioj, kiuj venas okaze de spektado de 

filmoj. Tia malkovro helpas la infanojn en 
la ĉiutaga vivo. Hejme la infanoj ofte uzas 
ekranojn; en tia situacio ili estas solaj kaj 
saltas de paĝo al alia paĝo en la reto; en 
la kinejo ili estas kune, la sono ĉirkaŭiras 

 �

 � ilin, antaŭenfluas la filmo, temas pri grupa 
sento. Ne sekvas fina taksado, la infanoj 
rajtas ŝati aŭ malŝati la filmon; tamen ili 
pli bone komprenas la krelaboron de la 
filmistoj kaj iliajn intencojn kaj teknikojn.

Infanoj bezonas klarigojn por kompreni 
nian mondon, por kompreni la efikon de 
bildoj, la verkadon de ĵurnaloj, la ĥaoson 
de la sociaj retoj, kaj per la Magia Lanterno 
ili ricevas indikojn por pli bone kompreni 
la kinoarton kaj ĝui la bonajn filmojn.

Mireille Grosjean

Filmoj en 
esperanto  
“Verda Filmejo” estas hodiaŭ la  
plej ampleksa retejo pri filmoj  
en esperanto. 

Ĝia retejo www.filmoj.net estas 
facila, sed trafa nomo por retejo, 
kies celo estas okupiĝi pri filmoj 

en Esperanto. La retejo estas projekto de 
REJM (Rusia Esperantista Junulara Movado), 
sub la gvido de Aleksander Osincev.

Temas pri blogo, kiu kolektas filmojn, 
originale kreitajn en Esperanto kaj filmojn 
subtekstigitajn kaj voĉigitajn en la lingvo 
internacia. Ĝia celo estas utiligi Esperanton 
en la ĉiutaga vivo, kreante la kulturon.
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LUDE, la unika dua etaĝo

Facile estas danci,  
se la feliĉo kantas
La rubrikon prizorgas: Mónika Molnár

LUME, la unua mirinda etaĝo

El mia kolora vivo
                        Verkinto kaj desegninto: Pavel Rak
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kolorigu! trovu la diferencojn!

La granda 
festo de 
Juna Amiko 

estis vere bela. 
La tortoj estis grandaj, riĉe dekoritaj 
kaj kompreneble tre bongustaj. La 
Uletoj ricevis diversajn fruktosukojn 
kaj la grandaj Uloj ĉampanjon. Ĉiuj 
fartis tre bone dum la 50-jara festo 
de nia Juna Amiko. Kaj kiam oni iras 
festi iun, kompreneble oni alportas 
ankaŭ belajn donacojn por la festado. 
Sed kiuj povas esti belaj donacoj 
por 50-jara juna revuo? Rigardu 
la septembran numeron de Juna 
Amiko kaj vi tuj divenos tion! En tiu 
numero troveblas belaj bildoj, ĉarmaj 
rakontoj, legendaj legendoj, festa 
kanto, cerbumigaj enigmoj, interesaj 
poŝtmarkoj kaj ankoraŭ multaj aliaj 
frandaĵoj por digne festi la 50 jarojn 
de Juna Amiko.

Tamen, kio okazas, kiam oni havas 
tiom da amikoj, ke la paĝoj de unu 
numero ne sufiĉas por prezenti ĉiujn 
donacojn? Tiam simple oni gardas 
kelkajn por la sekva Juna Amiko. 

Jen donaco de la gelernantoj de la 
svisa lernejo “La Granda Ursino”. Ĝia 
titolo tute dignas al Juna Amiko, ĉar 
ĝi nomiĝas “La amikeco” kaj ĝi estis 
kreita en marionet-spektakla formo 
fare de Numa, Alessio, Enya, Ely kaj 
Claudio.
– Ho, se mi povintus vidi tiun 
spektakleton! – suspiris Revemulido.
– Mi vidis ĝin en Februaro! – diris 
fiere Feliĉulido.  
– Ĝi estis tre bela prezentado! Tamen, 
ne malĝoju se vi maltrafis ĝin, ĉar vi 
povas nun almenaŭ legi la rakonton kaj 
vidi el ĝi kelkajn fotojn. Jen, ĝuu ĝin!
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LUDE, la unika dua etaĝo

Champollion jean-François 
1790-1832  
Supozeble la nomo Champollion 
(Ŝampoljon) estas konata de vi, 
ĉar li malkovris la sekreton de la 
egipta skribmaniero.    

Sed ĉu vi scias, ke dum sia mallonga 
vivo li entuziasmiĝis, eĉ pasiiĝis pri 
la malnovaj lingvoj kaj ŝuldas sian 

laboron al la kunlaboro kun la pli aĝa 
frato, kiu edukis lin kaj konstante helpis?

juneco: li naskiĝis en suda Francio en 
Figeac (Fiĵak) al maljuna 48-jara patrino 
kaj estis edukita ĉefe de la pli aĝa frato 
Jacques-Joseph (Ĵak-Ĵozef ), kiu multe 
helpis lin. Jean-François (Ĵan-Fransua) 
enuis en la lernejo en Grenoblo (en Alpoj), 
kiun li konsideris malliberejo. Li pasie 

ŝatis orientajn lingvojn kaj ilin lernis 
en Parizo, kiam li ricevis stipendion. 
Li sekvis kursojn pri la persa, kaldana, 
araba, hebrea kaj rilatis kun fakuloj 
(en Germanio, Svedio, Britio), kiuj 
provis kompreni la hieroglifojn, t.e. la 
egiptan skribmanieron. Li kaj la frato 
iĝis instruistoj ĉe la universitato kaj 
interŝanĝis la sciojn. En 1809 Ŝampoljon 
eniris preĝejon kaj konatiĝis kun pastro, 
kiu parolis koptan, la mortintan egiptan 
lingvon.

Napoleono, Britoj kaj egiptio: se 
Napoleono estas konata kiel generalo 
kaj konkeranto, ni ne forgesu, ke kiam 
li konkeris Egiption, li venigis kun si 
dekojn da fakuloj kaj kolektis 22 librojn 
pri birdoj, mumioj1, monumentoj, ktp. En 
la urbeto Rosette (Rozet) li kiel armeano 
malkovris ŝtonegon kun trilingva 
teksto kaj konsideris ĝin interesa. Sed 
post la batalo la britoj forportis ĉiujn 
dokumentojn, inter ili la ŝtonon el Rozet. 
En tiu epoko Egiptio estis multkultura 
lando, la elito parolis la grekan, la popolo 
aliajn lingvojn. Ŝampoljon engaĝiĝis flanke 
de Napoleono, sed kiam li retiriĝis en 
1814, post la batalo en Waterloo (Vaterlo) 
sekvis proceso, malliberejo, ekzilo por la 
gefratoj Ŝampoljon. Ĵan-Fransua perdis 
sian postenon en la universitato, veturis 
al Parizo (post 70 horoj da vojaĝo), dum 

– Bele, bele! – ĝojis Entuziasmulido. – Ĉu ni povas denove kanti por Juna 
Amiko? Kaj lia demando ne forvaporiĝis en la aero, ĝi tuj trovis la orelojn de 
Kantemulido, kiu tuj ekkantis:  – Ĝojan naskiĝtagon,  ĝojan naskiĝtagon, 
 ĝojan naskiĝtagon Juna Amiko,  ĝojan naskiĝtagon!!! 

Historio

La amikeco

Smiso: – Saluton Bruno, ĉu vi volas  
   bicikli?
Bruno: – Jes! Mi telefonos al Potero  
   por demandi, ĉu ankaŭ li  
   volas veni.
Smiso: – Bona ideo! Telefonu tuj!
Bruno: – Saluton Potero, ĉu vi volas  
   veni, por bicikli kun ni?
Potero: – Jes. Sed mi havas du aliajn  
   amikojn kun mi.
Bruno: – Ne gravas. Ankaŭ ili povas  
   veni!
Potero: – Venu, Aza kaj Ĵiĵi, ni iros  
    bicikli.
Aza:  – Sed mi ne scias bicikli…
Ĵiĵi:  – Kaj mi eĉ ne havas biciklon…
Smiso:  – Ne gravas, ni biciklos alian  
   fojon. Ni iru kune manĝi  
   picon!

Aza:  – Tio estas tre bona ideo! Tion  
    mi scias fari!
Ĵiĵi:  – Haha, jes, ĝi estas la plej  
    bona ideo.
Smiso:  – Jen la bonega pico por  
    amikoj!
Potero:  – Tiu pico estas tre bongusta!
Aza:  – Dankon pro la invito!
Ĵiĵi:  – Kaj dankon por la pico!
Bruno:  – Ĉi tiu tago estas la plej bona  
    tago! Dankon, amikoj!
Smiso:  – Estas tute normale inter  
    tiom bonaj amikoj, kiel ni  
      estas.

Rolantoj: Smiso, la hundo; Bruno, la 
virbovo; Aza, la gufo; Ĵiĵi, la pingveno 
kaj Potero, la fenikoptero.
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la brito Young fanfaronis, ke li sukcesis 
elkriptigi la ŝtonon el Rozet. Dume 
Ŝampoljon, kiu sukcesis havi 
kopion de la fama ŝtono, plu 
kolektis ĉiujn dokumentojn 
pri malnova Egiptio, petis 
ilin de vojaĝintoj ktp. La 
14-an de Septembro 1821 li 
alkuris al la frato kaj diris: 
“Mi komprenis" kaj kolapsis! 
Verŝajne tio estas legendo, 
kiu tamen pruvas lian en-
gaĝiĝon kaj koncentriĝon.

Vojaĝo al egiptio: malgraŭ 
sia pasio Ŝampoljon 
neniam vizitis Egiption pro 
manko de mono. Lia frato 
kontaktis ĉiujn kaj finfine 
Ŝampoljon veturis al Italio, 
kie troviĝis tre belaj egiptiaj 
eltrovaĵoj. En Januaro 1825 
ŝipo alportis centojn da 
aĵoj, kiuj estis ekspoziciataj 
en nova salono de la fama 
muzeo le Louvre (Le Luvr) en Parizo kaj 
revoluciis novan muzeologion. Nur en 
1827, danke al grandduko de Toskanio 
(Italio), Ŝampoljon estris mision laŭ la 
rivero Nilo kaj kompletigis sian metodon, 
adapteblan al ĉiuj tekstoj el ĉiuj epokoj. 
Li disponis pri 17 monatoj por plenigi 
sian programon kun 14 homoj, en Thèbes 
(Teb), Karnak, Abu Simbel. Laŭlonge de 
la vizitoj kaj malkovro de novaj diversaj 
tekstoj (traktatoj, kronologio de la egiptaj 
dinastioj, paraleligo inter la biblio kaj 
egiptaj kredoj), li pruvis la efikecon de 

sia metodo, disponigis sanktajn tekstojn, 
antaŭenigis la sciojn pri la malnova 
Egiptio kaj kreis bazon de la nova scienco, 
egiptologio. Post lia morto en 1832 la frato 
finis la 500-paĝan gramatikon kaj eldonis 
ĝin.

Kiel li sukcesis kompreni la skrib- 
manieron de la malnovaj egiptoj?  
Kompare kun siaj konkurintoj li konis 
la koptan lingvon, havis sufiĉan imagon 
por diveni la rilatojn inter la bildoj, kiuj 
iam estis bildigoj de aĵoj, iam fonetikaĵoj; 
surbaze de la trilingva teksto ĉe ŝtono 

el Rozet, kie la greka 
lingvo estis konata, fontis 
kompreno de la egipta.

Li profitis la egiptaĵojn 
portitajn al Italio kaj 
Francio. Oni parolis pri 
ŝteloj kaj puŝis tendencon 
redoni al la fontaj landoj. 
Tiel Ŝampoljon neniel 
povus labori, kaj ĉiuj, kiuj 
neniam vizitis Egiption, 
ne povus profiti la belecon 
de mumioj, pentritaj 
sarkofagoj2, skulptaĵoj 
pri la ĉiutaga vivo, etaĵoj 
lasitaj en la ĉerkoj pri 
manĝaĵoj, ŝminkaĵoj, ktp. 
kaj ekkoni la manovan 
Egiption kaj ties fascinon.

triolle renée

1) Mumio: konservita kadavro laŭ malnova 
tekniko.
2) Sarkofago: ligna ĉerko, en kiu kuŝas 
mumio.

Historio Elstaraj virinoj

tiu franclingva svisino estas tre 
talenta artistino. Modesta, lerta, 
ŝi ĉefe laboras uzante ŝtonojn.

Ŝi faras statuojn, foje tomboŝtonojn, 
plej diversajn aferojn fakte. Ŝi ankaŭ 
instruas sian arton. Ŝi loĝas en 

Le Locle, ne for de mia urbo La Chaux-
de-Fonds, kaj ni renkontiĝas ofte, kiel 
amikinoj.

Foje ŝi rakontis al mi jenan travivaĵon: 
Ŝi devis renovigi la pilierojn de malnova 
domo, respektante la stilon de la origina 
formo. Ŝi ricevis du helpantojn. Unu estis 
franco, do samlingvano. La alia estis 
rumano, kaj tiu persono parolis nur la 
rumanan. Do ili ne povis interkompreniĝi 
per vortoj. Tamen en la laboro ĉio iris glate 
kun la rumano. Li vidis tion, kion ŝi volis 
fari, kiam ŝi komencis porti ion pezan, li 
tuj kontribuis efike, metante la manon 
en la ĝustan lokon, por helpi al ŝi rapide 
kaj adekvate. Li divenis ŝian intencon kaj 
tuj agis kontribue. Por ŝi estis kvazaŭ ŝi 
havus du pliajn manojn liajn. Sen ia vorto. 
Nur kompreno de la laboro kaj observo 

Mireille Grosjean 
jacqueline  
jeanneret

de la faroj. Kun la franco okazis jeno: li 
rigardis kaj komentis: “Se vi faras tion, 
vi ne sukcesos. Via farmaniero estas ne 
bona. Mi scias pli bone ol vi...” kaj finfine 
li nenion faris, neniel helpis… La moralaĵo 
de tiu travivaĵo estas, ke komunikado 
per komuna lingvo ne nepre helpas. Aliaj 
faktoroj ludas rolon, kiel la fakto, ke tiu 
franca viro devis obei al virina ĉefo. Plie ne 
oftas, ke virino kompetentas en skulptado 
de ŝtonoj. Kaj troviĝas homoj, kiuj ŝatas 
komenti, proponi, kritiki, sed fuĝas, kiam 
ekpaŝo al laboro aperas.

Nicole Niquille 
Ŝi emis grimpi kaj fariĝis la unua 
svisa virino kun diplomo de 
grimp-gvidisto.

Ŝi abunde grimpadis en Alpoj kaj 
en Nepalo en Himalajo. Okaze de 
promenado en verdaj montetoj svisaj 

ŝi ricevis nuksograndan ŝtoneton sur la 
kapon, kiu faris truon, kaj ŝi suferas je 
cerbo-komocio (cerba skuo). Sekvo de tio 
estas paralizo de la suba parto de ŝia korpo. 
Naskiĝinta en 1952 kaj vundita en 1994, ŝi 
nun agadas por kolekti monon por Nepalo. 
En la valo de Lukla, la valo de la ŝerpoj1, ŝi 
kontribuas al la konstruado de hospitalo. 
Ŝi loĝas en kantono Friburgo, piede de 
la Alpoj, kaj ofte restadas en Nepalo. Ŝia 
energio kaj kuraĝo estas rimarkindaj.

1) Ŝerpo: nepala portisto, helpanto al montesplorantoj.
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Legu kaj ĝuu
Rubrikestro:  

Małgosia Komarnicka
Pollando  

malgosia.junaamiko@gmail.com

ni pasigas kun infanoj, nepoj, familianoj, 
amikoj, estas valorega ankaŭ por ni. Ni 
do celebru ĉiun liberan momenton kaj 
ni klopodu, ke ĝi estu tiel agrabla kiel la 
sento, kiun elvokas la foto kun la avinjo 
Irenja. Tiu kune pasigita tempo donas al 
ni sekursenton, stabilecon kaj generacian 
kontinuecon.

FeLiĈaN NOVaN jarON 2023!  

klubo de  
bona libro
Biblioteko de Juna Amiko por 

junuloj kaj infanoj kreskas danke 
al viaj proponoj. Bonvolu sendi 

viajn proponojn de libroj, kiuj montras 
pozitivajn valorojn (ekzemple toleremon, 
amikecon, apogon al malpli fortaj homoj), 
helpas kompreni vin mem kaj aliajn kaj 
ebligas adaptiĝi al nia iom malgaja realeco. 
La proponojn kun la titolo, aŭtoro kaj 
mallonga rekomendo, sendu al la supra 
adreso, aldonante la noton: Biblioteko de 
Juna Amiko. 

rekomendo

Por la Biblioteko de Juna Amiko mi 
rekomendas esceptan libron pri 
flagoj kaj kuriozaĵoj, ligitaj kun 

ili. La libron „Flagoj – nia flago kaj ĉiuj 

flagoj” skribis Cristina Bollini, itala 
esperantistino, membro de CISV (Itala 
Centro de Veksilologiaj Studoj). La libro 
estis de ŝi eldonita en la jaro 2022. 

La aŭtorino prezentas la libron kiel 
virtualan vojaĝon tra la mondo, danke al 
kiu ni ekkonas flagojn de diversaj landoj. 
Ĉiu lando havas propran flagon kaj ĉiu 
flago havas historion kaj signifon… 

Legantoj de la libro interalie ekscios:  
Ĉu la flagoj estas nur rekt-
angulaj? Kiom da ŝtatoj havas 
similajn kolorojn? Ĉu ekzistas 
flagoj tute egalaj? Kiaj religiaj 
simboloj troviĝas sur flagoj? Kiaj 
simboloj de libereco troviĝas sur 
flagoj?

Legado de tiu libro permesos 
al vi ekkoni multajn landojn, 
pri kiuj vi certe neniam aŭdis… 
Ekzemple, ĉu vi konas la 
landojn kiel Nauru, Niue aŭ 
Alando? Ekkonante flagojn 

Legu librojn – premioj – konkursoj

Proksimiĝas 
Nova jaro 2023
kiel kutime, fine de ĉiu jaro ni 
kreas novajn planojn, celojn, 
programojn, kiujn ni promesas 
plenumi en la nova jaro. tamen, 
ĉu ni sukcesas plenumi ilin?

Vidu tiun belan foton, sur kiu estas 
avinjo Irenja kun siaj genepoj. Kion 
vi sentas? Certe vi jam ridetas, ĉar 

la foto elvokas tre agrablan senton, ĉu 
ne? Kial do ne kaŭzi, ke ni sentu nin tiel 
agrable dum la tuta jaro? Ni provu! 

Mi ĉiam pasigas magiajn kaj ĉarmajn 
momentojn en familia rondo. Miaj genepoj 
ŝategas momentojn, dum kiuj mi legas al 
ili librojn, aŭ ni kune ludas. La tempo, kiun 
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ni ankaŭ povas lerni geografion kaj 
historion de indiviiduaj landoj. Serĉu la 
esprimon flagoj en https://play.google.
com kaj aĉetu la e-libron! Eble ankaŭ 
atentu la revuon http://esperanto.ac/vento/. 

Jen bela priskribo de la lando Belizo el la 
libro pri flagoj de Cristina Bollini: 

Origine nomita Brita Honduraso, post la 
konkero de la sendependeco, Belizo, krom 
la novan nomon, adoptis kiel flagon bluan 
drapon, simbolon de la maro, kun aldono 
de du ruĝaj bendoj, kiuj rememorigas 
la Demokratan Unuiĝintan Partion, kiu 
gvidis la landon ĝis la sendependeco (vidu 
sube).

Centre aperas la ŝtata blazono, kaj ĉi 
tio ebligas la fakton, ke Belizo, kun Britaj 
Virgulinsuloj kaj Montcerato, estas la 
sola lando, kiu havas en sia flago homajn 
bildojn. La blazono reiras al la 19-a 
jarcento kaj konsistas el ŝildo “en pergolo”, 
do dividata en tri partojn, en kiu estas 
reprezentataj laboriloj (uzataj en la lignaj 
industrioj) kaj ŝipo (simbolo de komerco). 
La ŝildo estas subtenata de mestizo1 kaj 
de kreolo2, tenante en la manoj adzon kaj 
klabon (laborilo kaj bastono), kiuj rilatas 
al la miksita popolo de la insulo. La arbo 
de mahagono, kiu elstaras super la ŝildo, 
rememorigas la lignan industrion, la ĉefa 
ekonomia rimedo de la lando.

La devizo de la Partio de la Unuiĝinta 
Popolo “Sub Umbra Floreo” aperas en 
kartuŝo (kadro) sub la ŝildo.

1) Mestizo = infano de gepatroj, el kiuj unu estas blankulo.
2) Kreolo = infano de Eŭropaj gepatroj en kolonio.
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ekkonu mian landon  
pere de ĝia legendo 
konkurso ne nur por junaj legantoj. 
Ĉi-foje mi invitas vin al kanado. kune kun janusz Sulżycki, kanada 
esperantisto, ni vizitos tiun belan landon en Norda ameriko. 

Li helpis al mi prepari la 
informon pri Kanado 
kaj elektis legendon, 

kiu estas ligita kun la 
Montmorency-akvofalo. Tiel 
li dankas al siaj “E-onklinoj”, 
Anna Wiecka, Maria 
Grochowska kaj Stefania 
Palica. Danke al ili, li lernis 
Esperanton kaj fariĝis 
esperantisto. 

Unue per kelkaj informoj 
konatiĝu pri la lando. Klopodu 
trovi la menciitajn lokojn en la teksto sur 
la mapo kaj poste tralegu la legendojn 
kaj faru konkursajn taskojn. 

  

kio allogas min  
en kanadon?   

kanado estas la plej granda 
lando en Nord-Ameriko. Ĝi 
estas ĉirkaŭita de tri oceanoj: 
norde de arkta Oceano, oriente 
de atlantika Oceano kaj okcidente de 
Pacifika Oceano. Tial la devizo de tiu vasta 
teritorio estas: “A 
mari usque ad mare ” 
(De maro al maro). 

Kanado estas fede-
racio, konsistanta 
el 10 provincoj kaj 3 
teritorioj. Ĉiu el tiuj 
teritorioj havas siajn 
flagon kaj blazonon 

La plej fama turisma allogaĵo (la 
plej alloga en la kanada flanko) estas 
la Niagara akvofalo (ĉe la landlimo 
inter Kanado kaj Usono). En la provinco 
kebekio (Quebec) situas la lago 
Manikuagan, nekutima en formo de 
cirkla ringo, ofte nomata “Okulo de 
Kebekio” (france l'œil du Québec). Valoras 
ankaŭ promeni tra la plej longa strato 
de la mondo, Yonge Street (1896 km), kiu 
kunigas la lagojn Ontario kaj Simcoe. En 
la Alasko-najbara jukon-teritorio (Yukon) 
oni povas observi la nekutiman naturan 
fenomenon de la polusa lumo. Neeviteblas 
Banff kaj Jasper, la plej belaj naciaj parkoj, 
troviĝantaj proksime al la turkisa lago 
Lake Luise. La urbo de pontoj estas nomata 
Vankuvero (Vancouver) en kiu troviĝas 
”unu el la plej belaj parkoj”, Stanley Park, 
en kiu oni povas admiri la plej belajn 
sunsubirojn. 

La plej konata kanada verkistino estas 
Lucy Maud Montgomery 
el la insulo de Princo 
eduardo, verkistino de 
la fama serio pri Anne 
of Green Gable (Anna de 
Verdaj Gabloj). 

Bazo de la kanada 
kuirarto estas freŝaj 
sezonaj produktoj kaj ĝi 
estas difinita kiel “gusto 
de diversaj partoj de la 
mondo”. 

Kanado estas la lando de 
grandaj areoj, admirinda 
sovaĝa naturo, modernaj 
urboj, veraj kulturaj 
miksaĵoj, sed ankaŭ sento 
de trankvilo kaj ripozo.  

Legendoj 
Tralegu la legendon el Kebekio (Quebec, 

la orienta provinco de Kanado), kiu 
gastigis la 107-an Universalan Kongreson 
de Esperanto (en 2022):

edziniĝa vualo 
Unu bela knabino enamiĝis forte al 

belstatura soldato. Ili gefianĉiĝis, estis tre 
feliĉaj kaj planis grandan edziĝofeston. Sed 
iutage la junulo estis neatendite alvokita al 
la armeo. La kompatinda knabino timis, ke 
post la somera kampanjo li jam ne revenos. 
Post la batalo apud la Montmorency-
akvofalo, la komandanta oficiro vizitis la 
knabinon kaj alportis la malĝojan novaĵon, 
ke ŝia fianĉo mortfalis sur la batalkampo.

La junulino ne povis kredi tion! 
Ĉiuvespere ŝi eliris por lin serĉi, vokis lian 
nomon, konvinkita en sia koro, ke li ne 
pereis kaj finfine revenos kaj tenos ŝin en 
siaj fortaj kaj amataj brakoj. Pasis preskaŭ 
unu jaro, kaj la fianĉino ne plu kapablis 
elteni la ĉagrenon. En iu plenluna nokto 
ŝi surmetis sian edziniĝan robon kaj ĵetis 
sin en la Montmorency-akvofalon. Dum ŝi 
falis, la edziniĝan vualon forblovis la vento, 
kaj ĝi malrapide falis laŭ la eskarpo1. Ŝia 

korpo neniam estis trovita.
Ekde tiu tempo la tieaj 

homoj diras, ke kiam la 
luno estas plena, oni povas 
vidi la belan knabinon, 
vestitan per edziniĝa 
robo, tra la nebuloj de 
la brilanta akvo apud la 
Montmorency-akvofalo. 
Iom okcidente de la ĉefa 
akvofalo troviĝas malpli 
granda kaskado. Multaj 
opinias, ke ĝi estas la 
geedziĝa vualo de tiu 
knabino, kiu transformiĝis 
en belan naturan vidaĵon. 
Tio elvokas rememorojn de 
la tragedia amrakonto.

kaj proprajn simbolojn de 
bestoj, kreskaĵoj kaj mineraloj, 
kaj devizon en la latina lingvo. 

La ĉefurbo de la lando estas 
Otavo (france/angle: Ottawa), 
elektita de la reĝino Viktorino 
en la jaro 1857 kiel kompromiso 
inter la plej grandaj kanadaj 
urboj: Toronto kaj Montrealo. 

Pro la grandega areo de la 
lando oni distingas tie eĉ 6 
diversajn horzonojn.  

Ekde jarmiloj la teritorio de 
la nuna Kanado estis loĝata de la triboj: 

indianoj kaj inuitoj. La unuaj eŭropanoj, 
kiuj alvenis al Kanado, estis  

Vikingoj, kaj poste koloniigis tiun 
teritorion francoj kaj angloj. 
Grandan influon al la kanada 
kulturo havis koloniistoj, la 
usona socio kaj enmigrintoj, 
kiuj alvenis el la tuta mondo. 

Tial Kanado kiel lando, etne, sed 
ankaŭ lingve, tre diferencas. La 

lando havas du oficialajn lingvojn. 
Ili estas: la franca kaj la angla. 

Kanado estas unu el la plej puraj landoj 
de la mondo. Tial 
oni povas trovi 
ĉi tie eĉ kelkdek 
Naciajn Parkojn, 
multajn provincajn 
parkojn kaj naturajn 
rezervejojn. Ekzistas 
ankaŭ neloĝataj 
regionoj. 

1) Eskarpo = interna tera deklivo.
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Tra la mondo

Pli da kanadaj legendoj vi trovos en 
la dulingva libro (pole kaj Esperante) 
„Legendy sześciu kontynentów – Legendoj 
de ses kontinentoj”. Ĝi ebligos al vi 
malkovri kelkajn elektitajn landojn, iliajn 
priskribojn kaj legendojn. La libro estas 
bunte ilustrita de ses arttalentaj vroclavaj 
pliaĝulinoj. Iliaj artaĵoj bele kunludas kun 
la tekstoj de la legendoj.       
La konkursa tasko: Desegnu 
aŭ pentru bildo( j)n, kiu( j) bildforme 
prezentos kanadan legendon. Kreu ankaŭ 
po 5 demandoj al ĉiuj partoj de la tuta 
rubriko.    
La konkursan taskon bonvolu sendi kun 
viaj nomo, adreso kaj indiko “Konkurso – 
legendo” ĝis la 30-a de Decembro 2022 al 
la adreso: Europejskie Centrum Edukacji 
Międzykulturowej, ul. Kołłątaja 26A,  
PL- 50-007 Wrocław, Polska. La valorajn 
premiojn fondis Eŭropa Centro de 
Interkultura Edukado (pole: Europejskie 
Centrum Edukacji Międzykulturowej).

karaj legantoj, ekde la nova jaro mi 
kune kun Cristina Bollini proponas al vi 
novan rubrikon “Ekkonu mian landon pere 
de ĝia flago”.  Unue tralegu mallongan 
intervjuon kun Cristina:
kio kaŭzis, ke vi ekinteresiĝis pri 
heraldiko1?

Kiam mi estis juna kaj ankoraŭ ne kapablis 
legi, mi ĉiam rigardis malnovan atlason, 
kiun mia avo havis hejme. Estis tie paĝo 
kun flagoj, kiun mi ĉiam rigardis. Estas tute 
nature, ke post kelkaj jaroj mi komencis 
kopii ilin, kaj poste serĉi informojn. Kaj nun, 
post 40 jaroj, mi pensas, ke mi havas sufiĉe 
da informoj, kaj provas verki informojn.
kial vi decidis skribi la libron pri flagoj? 

Ĉar malmultaj homoj konas flagojn, kaj 
tiuj havas belegajn tradiciojn kaj historiojn. 
Kaj kelkaj italoj eĉ ne scias, kial estas la verda 
koloro en la itala flago. Do, mi ekpensis, ke iu 
devas klarigi tion al ili.
Danke al via libro ni ekkonas multajn 
landojn pere de iliaj flagoj. Certe multaj 

legantoj serĉos sur mapo tiujn landojn, 
kaj do via libro havas ankaŭ didaktikan 
karakteron, ĉu ne? 

Eble jes. Mi pensas, ke ĉiuj homoj devus 
koni la mondon, geografion, landojn kaj 
historion. Nur konante historion ni povas 
vere esti “civitanoj de la mondo"
Preparante la libron certe aperis kelkaj 
problemoj. Ĉu vi povas pri ili rakonti?

Verki libron estis nur revo por mi. Skribi 
du, neebla afero. Mi ne skribis por vendi (mi 
ne estas verkistino), sed nur por plenumi la 
revon. Estis malfacile serĉi ĉiujn informojn, 
precipe pri malgrandaj kaj novaj ŝtatoj, kaj 
poste traduki ĉion. Verdire, estis momento, 
kiam mi volis forĵeti ĉion, sed danke al kelkaj 
amikoj (pri kiuj mi povus multe skribi) 
mi konstatis, ke se vi vere kredas je io, vi 
realigos vian revon. Kaj se vi povas transdoni 
viajn pasion kaj scion al aliaj homoj, la 
klopodoj havas sencon. Kaj nun, alia sonĝo, 
alia libro... – heraldiko atendas min...
Ĉu la libro estas skribita originale  
en esperanto?

Ne, la unua versio estas en la itala 
lingvo. Poste, danke al mia unua instruisto 
(Giovanni Daminelli, bedaŭrinde forpasinta) 
kaj al Michela Lipari (estrarano de FEI) estis 
tradukita Esperante.
Vi estas esperantistino. rakontu pri via 
esperanto-vojo…

Mi ekkonis Esperanton, kiam mi estis 
skoltino, preskaŭ 30 jarojn antaŭe (nun 
ekzistas “verdaj skoltoj"). Sed, pro manko 
de tempo, mi ne povis lerni kaj partopreni 
en la Esperanta movado. En 2010 mi trovis 
retan kurson, kaj pensis… Kial ne? Ĉio 
komenciĝas ja tie.  Unue la kurso, poste la 
kunvenoj, poste la nacia kongreso. Mi povis 
renkonti tiom da homoj, tiom da ideoj, tiom 
da vivmanieroj. Mi pli kaj pli ŝatas la ideon 
de Esperanto kiel komunikilo. Kaj fine mi 
havas iom da tempo por studi kaj partopreni 
en niaj iniciatoj. Kaj do, ni lernu, ĉar “neniam 
estas tro malfrue".
koran dankon. jes, ni lernu esperanton 
kaj laboru por esperanto. 

1) Heraldiko = scienco pri blazonoj kaj insignoj.

La pastobula pordego

Legu librojn – premioj – konkursoj

Kievo – virtuale kun  
belaj travivaĵoj kaj reale…
Dum la tuta jaro 2021 pro la 
pandemio Covid-19 nia kurso de 
la lingvo esperanto okazis rete. 

La kurson organizis la vroclava 
organizaĵo Eŭropa Centro 
de Interkultura Edukado 

(pole: Europejskie Centrum Edukacji 
Międzykulturowej) kaj gvidis ĝin 
Małgosia Komarnicka. Ŝi de tempo al 
tempo invitis esperantistojn el diversaj 
anguloj de la mondo kaj kun ili skajpe ni 
vizitis diversajn lokojn. Samtempe tiuj 
renkontiĝoj estis perfekta parolpraktiko.

Plej ofte vizitis nin Svetlana Pogorelaja 
el Kievo, la ĉefurbo de Ukrainio. Danke 
al ŝi ni vizitis multajn belajn lokojn en 
la urbo, interalie muzeojn, parkojn, 
ĝardenojn. Ni admiris belajn florojn, 
arbojn, arbustojn, arbarkampon da 
tulipoj kaj ankaŭ la belecon de la naturo – 
printempe, somere, aŭtune kaj vintre. 

Ĉi-jare ni intencis vidi tiujn lokojn dum 
la planita vojaĝo. Svetlana jam eĉ mendis 
belan hotelon por nia grupo. Bedaŭrinde, 
ĉi tiuj planoj estis malsukcesigitaj pro la  
brutala atako de Rusio kontraŭ Ukrainio.  
Svetlana (sur la foto), malgraŭ la minaco 
kaj malsekureco, ne forlasis la urbon.  
Ŝi provas normale vivi kaj okupiĝi pri sia 
malsana patrino. 

Pro la milito ni pli kaj pli malofte ren-
kontiĝas kun Svetlana, sed ofte dum la 
kurso ni rememoras tiujn kune pasigitajn 
belajn momentojn, rigardas fotojn kaj 
filmojn. Nunaj bildoj de Kievo, kiujn ni 
rigardas en la televido, estas korŝiraj kaj 
kortuŝaj. Kievo en niaj pensoj kaj koroj 
por ĉiam restos tia, kian montris al ni 
Svetlana. 

Karaj legantoj de Juna Amiko, vizitu 
kun ni, virtuale, Kievon antaŭ la milito, la 
belegan ĉefurbon de Ukrainio, la amatan 
urbon de Svetlana Pogorelaja. 

Printempe (Aprilo 2021) skajpe ni vizitis 
unu el la botanikaj ĝardenoj en Kievo. 
En ĝi troviĝis la plej granda kolekto de 
magnolioj en Ukrainio. Ni do ekvidis la 
unuajn printempajn florojn – violojn, la 
florojn sur la arbustoj – rododendrojn, la 
florojn sur la arboj. 

Speciale interesaj estis la floroj de 
magnolioj: diversdimensiaj; iuj kreskantaj 
vertikale, iuj horizontale; blankaj, flavetaj, 
iom rozkoloraj; iuj similaj al rozoj, iuj al 
krizantemoj, al tulipoj, al aliaj floroj. Ni 
ĝuis la diversecon. Des pli interese estis 
rigardi la florojn, ĉar kaj sur la arbustoj 
kaj sur la arboj tute forestis folioj, do eblis 
bone vidi kaj foti la florojn.
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Krom kreskaĵojn ni atentis ankaŭ 
birdojn: kolombojn, paserojn kaj 
kornikojn. Sed estis eĉ ankoraŭ unu 
interesaĵo: ni vidis kelkajn sciurojn! Kiom 
ĝojige estis spekti iliajn movojn, kiom 
kortuŝe estis vidi ilin tenantajn en la 
manetoj nuksojn kaj manĝantajn!

Ni konstatis, ke la mondo estas bela kaj 
kolora. La tago estis suna, la birdoj kantis, 
kaj en la ĝardeno estis multe da homoj. Ili 
kun ĝojo promenis kaj admiris la belecon 
de la naturo. Neniu tiam pensis, ke post 
unu jaro ĉio ŝanĝiĝos…

Somere (Majo kaj Junio 2021) ni havis 
eblecon viziti arbaran kampon de tulipoj 
kaj antikvan vilaĝon en la centro de Kievo.  
Ni admiris la arbaran kampon de tulipoj, 
kie kreskis ĉirkaŭ miliono da tiuj floroj. 
La tulipoj estis diverskoloraj: ruĝaj, tre 
malhelruĝaj, flavaj, rozkoloraj, violkoloraj, 
oranĝkoloraj, blankaj, dukoloraj flavruĝaj. 

Iuj el ili similis peoniojn, aliaj aspektis 
kiel rozoj, aliaj aspektis kiel papavoj kaj eĉ 
kiel lilioj. Tamen la plej belaj tulipoj estis 
verdruĝaj, Esperantaj tulipoj. La tulipo 
”Esperanto” estis kreita en Nederlando kaj 
ricevis sian nomon en 1994. Ĝi floras dum 
multe pli longa periodo ol aliaj tulipoj kaj 
ĝi estas bela, ruĝa kiel amo kaj verda kiel 
la Esperanta flago.     

En la sama parko ni admiris ankaŭ 
diversajn (verdkolorajn, do Esperantajn) 
bestojn, faritajn el nenatura herbo. Estis 
tie interalie: dinosaŭroj, leporoj, sciuroj, 
bovoj, ĉevaloj, elefantoj, mamutoj, simioj, 
ĝirafoj, kanguruoj kaj lupoj. 

Alian tagon ni vizitis esceptan lokon, 
la originalan ukrainan vilaĝon en la 
centro de Kievo. La teritorio de la vilaĝo, 
kiu estas kleriga muzeo, prenas lokon 
de ĉirkaŭ 10 hektaroj kaj ĝi estis kreita 
tiel, ke ĉiu vizitanto sentu sin, kvazaŭ tiu 
troviĝas en vera malnova vilaĝo. Oficiale 
tiu vilaĝo nomiĝas "Mamajeva Sloboda", 
tio signifas "vilaĝeto de kozako Mamaj". 

En ĉi tiu vilaĝo la dometoj estas 
esceptaj, malaltaj, malnovaj kun pajlaj 
tegmentoj kaj kun etaj fenestroj. Ĉiu el 
ili reprezentas konkretan posedanton, 
ekzemple: forĝiston, mueliston. La eniro 
al korto de ĉiu dometo estas malsama, 
kun lignaj figuretoj, simbolantaj la 
profesiojn de la mastroj. Apud la dometoj 
kreskas multe da fruktaj arboj: ĉerizarboj, 
pirarbo kaj pomarboj. Floras floroj: iridoj, 
rozoj, siringoj, jasmeno. En ĉi tiu vilaĝo 

estas ankaŭ hejmaj bestoj, kokoj, kokinoj, 
anseroj, kaprinoj kaj ŝafoj. Kiam la vetero 
estas bona, ili libere vagadas, eblas ilin 
karesi kaj eĉ nutri. Estis ankaŭ bovoj, sed 
ili ne promenis libere. Ili manĝis malantaŭ 
barilo herbon. Unu bovo eĉ manĝis herbon 
el la mano de Svetlana.

En ĉi tiu originala vilaĝo-muzeo troviĝas 
ankaŭ ligna preĝejeto, muelejoj venta kaj 
akva, placo por bazaroj kaj restoracio, la 
loko kie oni povas manĝi. En la restoracio 
ne estas lampoj. En ĝi estas kandeloj. La 
kelnerinoj estas vestitaj en belaj ukrainaj 
popolaj vestoj. Malantaŭ la restoracio sur 
ŝnuroj pendis multaj broditaj tukoj. Apude 
kuŝis ripozante anseroj.

Aŭtune (Septembro 2021) kun Svetlana 
Pogorelaja ni virtuale ekskursis al Nacia 
Muzeo de Popola Arto en Kievo. Tie ni 
admiris la bildojn de Katerina Bilokur, unu 
el la plej elstaraj kaj samtempe la malplej 
konataj ukrainaj amatoraj artistinoj. 
Al ni ĉiuj bildoj nepriskribeble plaĉis. 
Katerina Bilokur ŝategis pentri precipe 
florojn kaj legomojn. Pentrante florojn, ŝi 
kreis honeste kaj precize ĉiun petalon kaj 
folion. Rigardante la bildojn de Katerina 
Bilokur ni sentas kiel tiuj floroj vivas, eĉ 
ŝajnas, ke ili odoras, ĉar ni rimarkas, ke 
preskaŭ ĉiu petalo kaj folio neniam estas 
la sama kiel la alia, sed diferencas per 
koloro, formo, nuancoj… 

En 2021 pro pandemio Covid-19 ni povis 
nur virtuale promeni tra esceptaj lokoj 
de Kievo. La vizito permesis pasigi al ni, 
la studentinoj de la Esperanto-kurso, 
agrablajn momentojn, promeni inter 
verdaĵoj, admiri belegajn tulipojn, senti 
sin kiel en vera malnova vilaĝo, admiri la 

bildojn de la ĝis nun nekonata pentristino, 
observi feliĉajn urbanojn kaj aŭskulti la 
birdojn. 

En la jaro 2022 tiu belega bildo de Kievo 
jam ne ekzistas. La milito en Ukrainio plu 
daŭras. Jam pasas la deka monato de la 
brutalaĵoj, kiujn kaŭzas rusoj al la ukraina 
nacio, murdas, torturas…, detruas ukra-
inajn urbojn, urbetojn kaj vilaĝojn. Ili 
postlasas post si malsaton, malesperon, 
morton… 

Tamen ni ne forgesu, ke tiu sensenca 
milito havas nenian pravigon, senkulpigon 
kaj ne estis kaŭzita de Ukrainio. Neniu  
el ni volus troviĝi en la korpo de tiuj  
timigitaj patrinoj, fuĝantaj kun plorantaj  
infanoj, de batalantaj viroj aŭ en tiuj 
bombardataj urboj… Ni estu toleremaj, 
sentemaj, helpemaj kaj amikaj. Ni ne 
deturniĝu de la malpropra malfeliĉo. 
Ukrainoj volus teni proksimulojn je la 
mano sed ne karabenon...

Małgosia komarnicka 
kaj irena Solarek

La magnolio. La rododendro.

La magnolio.

La tulipo 
esperanto.
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Poŝto

Poŝtmarkoj 
ligas homojn 3   

jen la lasta, jam la tria 
parto pri poŝtmarkoj, 
preparita de ni, 
Małgosia kaj jozefo. 

Ni serĉis respondon 
al la demando: ĉu 
poŝtmarkoj ligas 

homojn? Ni trovis ĝin kaj 
eĉ pruvis, ke poŝtmarkoj 
ligas homojn. Ankaŭ nia 
kunlaboro konfirmas 
verecon de la konstato. Ni 
loĝas en diversaj landoj kaj 

eĉ en aliaj kontinentoj kaj kune preparas 
la artikolojn. Kompreneble ni 
interkompreniĝas danke al 
Esperanto! Ni ankaŭ pruvis,  
ke filatelo estas trezorejo de 
scio kaj formas karakterojn.

La lastan parton ni decidis 
dediĉi al poŝmarkoj, sur kiuj 
troviĝas herooj de fabeloj, kiuj 
estis eldonitaj en Esperanto. 
Ni invitas vin al la ludo 
solvi la magian kvadraton. Bonaj solvoj 
estos premiotaj de la Eŭropa Centro de 
Interkultura Edukado (pole: Europejskie 
Centrum Edukacji Międzykulturowej).  
La konkursan taskon bonvolu sendi kun 
viaj nomo, adreso kaj indiko “Konkurso – 
poŝtmarko” ĝis la 30-a de Decembro 2022 
al la adreso: Europejskie Centrum Edukacji 
Międzykulturowej, ul. Kołłątaja 26A, PL- 
50-007 Wrocław, Polska. Se vi volas dividiĝi 

per via sperto kolekti 
poŝtmarkojn, skribu al Juna 
Amiko. Kun ĝojo ni aperigos 
viajn informojn. 

Małgosia komarnicka  
el Pollando kaj josé de jesús 

Campos Pacheco el Kubo

M  A  K  S  T  S  L  R
U  S  N  I  F  K  O  A
M  A  L  U  O  I  J  E
I  M  I  J  P  L  Ĉ  T
N  T  B  A  N  E  N  O
T  I  N  P  D  B  I  R
R  V  U  L  P  O  T  O
O  J  K  O  N  I  P  D
L  U  S  T  I  R  O  M
O  T  E  K  R  O  P  E

La magia kvadrato
1. Unu el hipopotamosimilaj 
fikciaj estaĵoj de la libroj de 
Tove Jansson (10 literoj).
2. Nomo de la junulo, kiu  
partoprenas en la ekspe-
dicio, serĉanta la legendan 
trezoron en la libro de 
Robert Louis Stevenson 
(3 literoj). 3. Unua fikcia 
heroo, kiu estis premiita de 
Dalai-lamao kaj ekpensita de 
Hergé (5 literoj). 4. La hundo 
de juna ĵurnalisto, kun kiu 
li vojaĝas por sperti novajn 
aventurojn en la libroj de 
Hergé (5 literoj). 5. Besteto, 
kiu ellernis malgrandan 
knabon, kio signifas mal-
sovaĝigi en la fama libro de Antoine de 

Saint-Exupéry (5 literoj).  
6. Nomo de la heroino de la 
fama libro de L. Frank Baum 
(7 literoj). 7. Rozkolora amiko 
de Winnie-la-Pu en la libro 
de A.A.Milne (7 literoj). 8. La 
titolheroo de la libro de Carlo 
Collodi (7 literoj). 9. Adoptita 
infano de Muminfamilio kun 
grandaj oreloj (4 literoj). 10. 

Amiko de Asteriks, 
la heroo de komiksa 
serio, verkita de 
René Goscinny (7 
literoj).

Tra la mondo

56-aj Baltiaj esperanto-tagoj  
en klaipėda, Litovio
La 56-aj Baltiaj esperanto-tagoj 
(Bet-56) okazis en la urbo 
klaipėda, Litovio, de la 9-a ĝis la 
17-a de julio 2022. 

En la jaro 1959 Biruta Rozenfelde 
invitis esperantistojn el la baltiaj 
landoj Estonio, Litovio kaj Latvio al 

Baltia Esperanto-Tendaro, por renkontiĝi, 
ĉar landaj asocioj dum tiu tempo en 
Sovetunio ne estis permesitaj. Ŝi ankaŭ 
partoprenis la 56-an BET-on. Kvarfoje 
oni malpermesis BET-on. Poste ĝi iĝis 
tut-sovetia kunveno de SEJM (Sovetia 
Esperanta Junulara Movado) ĝis la disfalo 
de Sovetunio.

Ni alvojaĝis triope per giganta pram- 
ŝipo, rekte de Kiel ĝis Klaipėda; envojaĝ-
ante en la grandan havenon, du modernaj 
altaj konstruaĵoj okulfrapis nin, kiuj dum 
la preterveturado ŝajne kungluiĝis.

Klaipėda havas ĉ. 200, Kaŭno 400 kaj la 
ĉefurbo Vilnius 600 milojn da enloĝantoj.

250 homoj aliĝis al BET-56: el 19 landoj 
inter Koreio, Pakistano, Serbio, pluraj 
EU-landoj, Islando kaj Usono; bedaŭrinde 
preskaŭ 20 el Rusio kaj Belorusio ne 
povis veni; eĉ ne el la proksima urbo kaj 
rusia provinco Kaliningrado (germane 
Königsberg).

La kongreso estis dediĉita al la 770- 
jariĝo de Klaipėda (germane Memel), 
kaj 135-jariĝo de Esperanto. La kongresa 
libro sur 146 paĝoj montras, krom la 
organizaj informoj, multajn historiajn  
kaj geografiajn raportojn pri Litovio kaj 
pri unuopaj BET-oj, la litovan lingvon, 13 
litovajn Esperanto-poetojn; vidindaĵojn de 
la urbo kaj informojn pri la prelegoj. 

La solena malfermo okazis en la 
koncerta salono de la urbo. Pli ol 16 
prelegoj (parte seriaj), 5 SUS-prelegoj de 
AIS (Somera Universitato – organizita 
de Amri Wandel) kaj pli ol 10 kulturaj 
aranĝoj okazis en diversaj konstruaĵoj de 
la Universitato de Klaipėda. Tute proksime 
ni hazarde vidis kaj vizitis grandan tomb- 
ejon por germanaj soldatoj el la du mond-
militoj, flegatan de germana asocio por 
soldato-tombejoj. 

instruistoj por esperanto-kursoj
Aida Čižikaitė, Nina Petuchovska, 

Abdurahman Junusov, Mikaelo Lineckij, 
Gražina Opulskienė kaj Dalia Pileckienė 
(paroliga kurso).

kleriga kaj eduka programo
Ulrich Brandenburg: 99-a Germana-

Nederlanda Esperanto-Kongreso pri 
daŭripovo; Nina Danylyuk: Historiaj kaj 
kulturaj rilatoj inter Litovio kaj Ukrainio; 
Aida Čižikaitė: Litovaj lingvo kaj kulturo; 

Ekskursantoj en la dunoj de Nida ĉe la 
rusia limo. Foto: Ulrich Brandenburg.

Ekskursantoj en la skulptaĵoparko sur 
la terlango. Foto: Ulrich Brandenburg.
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Degiminas Degėsys: Nigra Afriko – 
kulturo kaj filozofio; Stefan McGill: 
Aktivula Maturigo, AMO-Seminario pri 
Baltio; Jozef Reinvart: Ŝanco por nia 
movado – neesperantista kompanio 
VERTERA Organic; Nijolė  Žambaitė: Mitoj 
pri diplomatio kaj diplomatoj; István Ertl: 
ateliero pri tradukado.

SUS-Prelegoj
Amri Wandel: la nova James Webb 

kaj aliaj spac-teleskopoj; Carlo Nicola 
Colacino: Gravitaj ondoj; Duncan Charters, 
prezidanto de UEA: Ciklo pri komunikado; 
Alfred Heiligenbrunner: Imunologio; 
Manfred Westermayer: Marĉoj – por stoki 
CO2 kaj subteni biodiversecon; Bruĉjo 
Kasini: “30 Oraj Horoj“ – instruado en 
italaj superaj lernejoj; Ilona Koutny: 5 
prelegoj pri Esperantologio; Ryszard 
Rokicki: morfologio de Esperanto – 
alternativa vortformado;

kultura Programo
Sepa kaj Asorti: skuis la koncert-salonon, 

instigis al (preskaŭ) tut-salona polonezo; 
Anjo Amika: kantis preĝejajn kantojn; 
Tuomo Grundström: finnaj-estonaj 
verkistinoj Hella-Maria Wuolijoki kaj Aino 
Julia Maria Kallas; Suzana (Kornicka): 
kantoj el diversaj landoj; Saša Pilipović el 
Serbio: aktoris kaj kantis; Margarita Želve: 
kvar granddamoj de latvia Esperanto-
poezio; Mikaelo Lineckij kune kun Mikaelo 
Bronŝtejn (virtuale): rakontoj kaj kantoj el 

SEJMa-epoko; Mikaelo Bronŝtejn (virtuale): 
prezento de judaj bardoj, viktimoj de 
nazia teroro, Mordeĥaj Gebirtig kaj Icĥok 
Kacenelson; kaj lia nova libro pri Simeono 
(Podkaminer), sovetia Esperanto-aktivulo.

Necesas aldoni, ke la LKK-anoj ege 
bone preparis ĉion; la libroservo estis 
alirebla dum ĉiuj tagoj. La matenmanĝo 
kaj tagmanĝo en la universitato estis 
provizitaj de studenta teamo – ĉiufoje bona 
en vegetara (kun fiŝoj) kaj vianda versioj; 
matene kutime estis kaĉo kun aldonaĵo.

Indus prezenti la nomojn de la LKK-anoj, 
el tiuj 27 mi nur citas Povilas Jegorovas 
(prezidanto de LEA) kaj Aleksander 
Korĵenkov (La Ondo, Kaliningrado), 
kiu subtenis informadon kaj kompostis 
la kongreslibron, Asta Nastaravičiūtė 
(sekretariino de LEA), Irena Jagminaitė  
(konstanta libroservo) kaj Taesok Choe 
(redaktis la Lumturon, ĵurnalon de BET-56);

Bedaŭrinde la kunvenoj komenciĝis nur 
je la 11-a antaŭtagmeze, tial necesis tro 
ofte decidi inter la paralelaj.

Serio da prelegoj estis pri la litova lingvo, 
kulturo kaj historio. Kelkaj vortoj de la 
litova similas per du komunaj konsonantoj, 
parte per vokalo, al germanaj vortoj, aparte 
se oni pripensas moligon: ekzemple: rukti 
= rauchen. La litova alfabeto konsistas 
el 32 literoj, prononco parte similas al 
Esperanto: č  = ĉ; ž  = ĵ; ch = ĥ; interesa 
estas la distingo inter du diversaj “e”: 
malferma kiel en Esperanto “e” kaj ferma 
“ė” kiel “Emil” en la germana.

Litova etno en tiu regiono ekloĝis jam 
3000 jarojn a.K. La unuafoja dokumento 
pri litova ŝtato estis en 1009 en la Jarlibroj 
de Quedlinburg, kaj poste en 1253, kiam 
la Papo kronigis la reĝon Mindaugas. Ekde 
tiu tempo Litovio estis ligita kun germanoj 
(i.a. Germana Ordeno), poloj (komuna 
regado) kaj rusoj (1795 – 1918, kaj 1944 - 
1990); sed ĉiam restis la etna popolo de 
litovoj, kiuj sukcesis konservi sian lingvon 
kaj parte ankaŭ natur-religian kulturon, 
simile al la etnoj en Latvio kaj Estonio. Ili 
lernis el sia historio, ke necesas komunuma 

spirito por la patrio, ĉar la grandaj 
najbaroj ĉiam pretus regi super ili. La 
ĉeno de kantantaj homoj je 600 km trans 
tiuj 3 ŝtatoj “La Baltia Vojo” en Aŭgusto 
1989 estis la videbla komenco de la nuna 
sendependeco de la 3 baltiaj ŝtatoj. Litovio 
la 11-an de Marto 1990 kiel la unua sovetia 
lando deklaris sian sendependiĝon.

Du ekskursoj okazis duontage – piede 
konatiĝi kun la urbo Klaipėda, kaj Japana 
Ĝardeno.

La centro de la urbo kuŝas sude de 
rivereto Danė, je la alia flanko estas parko, 
kiu laŭlonge de la vojo montras la ĉefajn 
datojn de Litovio laŭlonge de pluraj reloj 
– tre interesa ideo montri la historion. 
La vojoj en la malnova urbocentro estas 
originale pavimitaj, domoj plejparte 
originale restaŭritaj. Meze de la Teatra 
Placo staras monumento de “Ännchen von 
Tharau”, ĉar Simon Dach, la verkisto de tiu 
poemo, naskiĝis en Memel – interesa por 
germanaj vizitantoj. La Historia Muzeo 
pri la urba kulturo kaj historio montras 
plurajn originalajn mapojn, meblojn, 
folklorajn vestaĵojn, ktp. La klarigoj estas 
en la litova, angla kaj germana.

En la proksima regiono Šilutė troviĝas 
kelkaj protestantaj preĝejoj, sed Litovio 
plejparte estas katolika. Tio estas sekvo 
de la subteno de la pola reĝo je la bataloj 
(ĝis 1410 – Tannenberg / Grundwald) 
kontraŭ la Germana Ordeno. En Litovio 
ankaŭ ekzistas oficiala nov-pagana religio 
Romuva. Pri ili mi vidis sanktejon kun 
paganaj simboloj en la regiono de Kaŭno.

Du ekskursoj okazis tuttage: Mi 
partoprenis la tuttagan ekskurson en la 
regiono Šilutė, en tiel nomata Malgranda 
Litovio – kiu estis la plej nordorienta parto 
de Germanio ĝis 1919 – laŭlonge de la 
laguno ĝis Memel, inkluzive de la delto de 
Nemunas. Tiu estas granda naturprotekta 
regiono, bone ekipita per lignaj padoj 
super la marĉoj por eko-turismo. Ni vizitis 
la kabon Windenburg (nun Ventė) – vere 
ventumita loko, je la fino de malgranda 
duoninsulo, kie staras lumturo, kaj tie 

vizitis instituton por protekti migrantajn 
birdojn, ĉar tie estas bona loko kapti ilin, 
mezuri kaj ringumi ilin – kaj poste ili 
rajtas daŭrigi. La unua birdo-stacio ekde 
1901 troviĝas en Rossitten (nun Rybačij 
aŭ Rasytė, Kaliningrada regiono), je bordo 
de Balta Maro. Poste ni veturis per boato 
sur la delto de Nemunas, por vidi tiun 
specialan naturon, ĝis la malferma laguno, 
kie relative altaj ondoj iom movigis la 
boaton, kaj albordis en Ruß (nun Rusnė), 
kie komenciĝas la delto – kaj la limo al 
Rusio. 

Mirinde, sur la river-bordo ĉe la limo al 
Rusio, ni trovis monumenton por Mahatma 
Gandhi kaj Hermann Kallenbach, kiu 
naskiĝis en tiu regiono, kaj subtenis Gandhi 
1910 en Sudafriko. 

Post BET ni vizitis Kaŭnon, dum 2022 
unu el la tri kulturaj ĉefurboj de Eŭropo. 
Indas viziti ĉiam – ekzemple la muzeon 
pri la litova komponisto kaj pentristo 
Čiurlionis; pri liaj pentraĵoj ekzistas poemoj 
de Salomėja Nėris – kiujn ni ricevis kun 
ilia traduko al Esperanto en la libroservo 
de BET. Danke al Asta ni povis viziti la 
historian muzeon en la IX-a Fortikaĵo. 
Aparte interesis nin la detala ekspozicio pri 
la nazia tempo. Ni ankaŭ vidis la domon de 
la familio Zilbernik en la Zamenhof Gatvė 
5, kiu bezonus riparon – sed ne klaras, kiu 
respondecas.           

Manfred Westermayer
(El Esperanto Aktuell.)

Koncerto de la ukrainanoj. 
Foto: Ulrich Brandenburg.

Partoprenantoj ĉe la monumento  
“Ännchen von Tharau”.
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Historia 
panorama 
romano  
Pri “La nigra urbo” de kolomano 
Mikszáth (la unua hungara eldono 
libroforma en 1911). elhungarigis 
László Pásztor, eldonis elektronike 
Hungara elektra Biblioteko en 
2022. iSBN 9786150142951, 298 p.

La nigra urbo estas romano samtempe 
psikologia, historia kaj aventura. Ĝi 
priskribas buntajn vivaspektojn de la 

komenco de la 18-a jarcento en Hungario, 
dum la ribelo de Ferenc Rákóczi la 2-a  
kontraŭ la aŭstria regado. Kvankam la ĉefa 
agado estas tragedia, la romano entenas 
ankaŭ multajn elementojn distrajn, kelkfoje 
eĉ humurajn, kvazaŭ temus pri granda 
fresko, pentrita ĉefe per malhelaj koloroj, 
sed havanta ankaŭ helajn nuancojn tie kaj 
ĉi tie.

La stilo de la romano estas tre atento-
kapta kaj igas nin legi senspire, scivolante 
pri la sekva paĝo. Tial ne estas mirige, ke la 
manuskripto aperis komence felietone en iu 
hungara revuo. Cetere, laŭ tiu eventoplena 
kaj dialogoplena romano, la hungara 
televido prezentis popularan filmserion 
komence de la 70-aj jaroj. 

La protagonistoj apartenas al diversaj 
sociaj kaj etnaj tavoloj: saksoj kaj hungaroj, 
urbanoj kaj kamparanoj, nobeluloj kaj 
nenobeluloj, riĉuloj kaj malriĉuloj, kleruloj 
kaj malkleruloj, katolikoj kaj luteranoj. La 
tragedioj de la romano ŝuldiĝas plejparte al 
egoismo, evidenta je ĉiuj sociaj grupoj. Tio 
igas la tekston aktuala kaj tristiga, ĉar estas 
dolorige mediti pri la fakto, ke la homaro 
ne lernis ĝisfunde la lecionojn de la historio. 
La aŭtoro sukcesas prezenti realismajn 
personecojn, kiuj agas nek kiel diabloj, nek 

kiel anĝeloj. En la centro de la agado estas 
la nobela vicprefekto Paŭlo Görgey, orgojla, 
aroganta, kaprica, malkapabla bremsi 
sian kolereman karakteron, tamen ofte 
kompatema, delikata, eĉ afabla kaj kapabla 
pardonpeti, bedaŭrante siajn hastajn agojn. 

Por ne difekti la scivolon de la legontoj, mi 
ne parolos pri la interplektaĵo de sinsekvaj 
eventoj, kondutantaj al la tragedia finaĵo 
de la romano. Mi rakontos mallonge nur 
etan detalon, kiun la aŭtoro prezentas 
rande de la ĉefa agado. Temas pri anekdota 
parentezo, kiun oni povus konsideri kvazaŭ 
2-paĝa memstara noveleto ene de la ĉ. 300-
paĝa romano. 

La orgojla vicprefekto estas tiom severa 
kun sia servistaro, ke li kutimas vipi tiujn, 
kiuj ĝenas lian posttagmezan ripozon. 
Kiam la nepo de iu servisto ĝenis lin, 
ludante harmonikon, la timigitaj servistoj 
kaŝis la infanon por protekti lin. Tiam 
s-ro Görgey ege ekkoleris kaj minacis vipi 
la tutan servistaron, se oni ne alportos 
al li la kulpulon post duona horo. Kaj jen 

Recenzoj 

kio okazas: unu servistino alportis tute 
senkulpan ciganan knabeton, dirante, ke 
ĉi tiu muzikis, por ke oni vipu lin anstataŭ 
la kulpan knabon. Sed… – intertempe la 
vicprefekto piedbatis kelkajn hundojn kaj 
jam trankviliĝis. Li rigardis kompate la 
etulon, riproĉis nenion, laŭdis lian muzikan 
talenton kaj eĉ donacis al li moneron 
kaj 4 rulaĵojn da drapo (lana teksaĵo)! 
Evidentiĝis ke la riĉa, vanta nobelulo estis 
tamen kapabla zorgi pri la bezonoj de 
la cigana familio, kiu ne havas sufiĉe da 
mono por bone vesti la infanojn. Male, la 
servistoj de la vicprefekto, kiuj ja konis 
proprasperte multajn sociajn maljustecojn, 
tamen malkapablis agi kompateme, kiam 
ne temis pri la interesoj de sia propra 
socia grupo. La ĉefa intrigo de la romano 
komenciĝas nur en la 5-a ĉapitro, kiam la 
ekbruliĝema karaktero de la vicprefekto 
igis lin murdi la juĝiston de la apuda urbo. 
Se la romano estus komenciĝinta per tiu 
ĉi okazaĵo, la leganto verŝajne abomenus 
la protagoniston. Sed, ĉar en la unuaj 
ĉapitroj aperas kelkaj okazaĵoj similaj 
al tiu supremenciita, en la 5-a ĉapitro la 
leganto jam povas bedaŭri la sorton de tiu 
vicprefekto, kiun la vivo tro dorlotis kaj ne 
instruis bremsi siajn kolerojn…

Samkiel en la reala vivo, neniu grava 
rolulo de la romano ŝajnas tutece bonkora 
aŭ malbonkora. Eventuala escepto povus 
esti la filino de la vicprefekto, kiu ja ŝajnas 
senmakula, sed ŝi estas tre naiva kaj ŝia 
karaktero estas ankoraŭ formiĝanta.

Mi tutkore rekomendas la legadon de tiu 
ĉi romano. Menciindas, ke ni ŝuldas dankon 
al la eminenta esperantisto László Pásztor, 
kiu tradukis tiun libron kun grandega 
respekto kaj amo por tiu ĉi valora verko. 
Ni ŝuldas dankon ankaŭ al lia vidvino 
Adrienne Pásztor, kiu okupiĝas fidele pri la 
literatura heredaĵo de sia edzo. Ŝi preparis 
la manuskripton de la romano, zorgante 
pri utilaj piednotoj kaj aldonaj informoj 
koncerne la aŭtoron kaj la tradukiston.

La romano estas elŝutebla ĉe: https://mek.
oszk.hu/22700/22763/22763.pdf    Luiza Carol

“esperanto per 
rekta metodo”
en 45 lingvoj
Esperanto per rekta metodo: Stano 
Marček. ilustris Linda kuruc-
Marček. eldonejo Stano Marček. 
Martin, 2013. 110 paĝoj, 25 cm. 
iSBN 9788089312276. Prezo 8.40 €.

Ekzistas multaj metodoj por lerni kaj 
instrui lingvojn. Unu el la plej efikaj 
estas la tiel nomata “rekta metodo”. 

Tio estas la metodo, per kiu niaj gepatroj 
instruis al ni nian gepatran lingvon. Sen 
tradukado kaj sen gramatikaj klarigoj ili 
instruis al ni rekte pensi en nia lingvo.

Mi prezentos al vi mian riĉe ilustritan  
lernolibron Esperanto per rekta metodo.  
Ĝis la fino de la jaro 2020 ĝi aperis jam en 
45 lingvoj (la angla, araba, armena, bulgara, 
ĉeĥa, ĉina, dana, finna, franca, germana, 
greka, hindia, hispana, hungara, indonezia, 
irlanda, islanda, itala, japana, korea, kroata, 
kurda, latina, latva, litova, luksemburga, 
nederlanda, norvega, persa, pola, portugala, 
brazila portugala, rumana, rusa, serba, 
slovaka, slovena, sveda, taĝika, taja, tajvana, 
turka, ukraina kaj vjetnama – kaj ankaŭ  
en Esperanto).

La 22-leciona studmaterialo baziĝas sur la 
rekta metodo. Ĝeneralaj reguloj de la lingvo 
estas prezentataj per bildoj kaj simplaj 
frazoj, tiel ke la lernantoj sub-konscie 
ricevas la klarigojn de la novaj elementoj. 
Poste – en tekstoj kaj ekzercoj – ili re-
renkontas tiujn novajn elementojn kaj 
ekzerciĝas pri ili, ĝis ili uzas ilin tute 
nature. Rande de la paĝoj aperas bildoj por 
prezenti la novajn vortojn. Se la jam konataj 
vortoj ebligas klarigi la signifon de tiuj 
novaj, aperas en la paĝ-randa bildvortaro 
klarigo en Esperanto. 
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La rubrikon  
prizorgas:   

Stefan MacGill

akaroa  
– apudmara juvelo 
kun franca konekto  
en la tago post kristnasko 
ni kvinope planis unutagan 
ekskurson el la loĝejo de mia 
fratino al la france konektita bela 
urbeto akaroa (“longa haveno" en 
la maoria lingvo). 

Tio estis testa vojaĝeto per la loĝ-
aŭto, per kiu ni la postan tagon 
kuraĝe ekiros por la 1500-kilometra 

sud-insula odiseado, kiun mi prezentis en 
la antaŭaj numeroj de la revuo. Vidu sur 
la suba foto la grupon kun la veturilo. 

Akaroa situas sur la dua natura golfo de 
la duoninsulo Banks. Vidu la mapon. La 
alia golfo (ambaŭloke kie la maro enfluis 
por plenigi kraterojn de eksaj vulkanoj), 
entenas la komerce signifan havenon 
de Lyttleton, kiu servas unuavice la 
apudan urbon Christchurch. Pro detruo, 

kaŭzita de tertremo en 2016, la grand-
egaj krozŝipoj, kiuj venas regule al Nov-
Zelando, kaj kiuj kutime albordiĝis en 
Lyttleton, devis veni anstataŭe al Akaroa.

Tio kaŭzas enorman alfluon de 
prosperaj eksterlandaj turistoj, kiuj 
plene kaj mallonge inundis la urbeton 
kun nur ĉ. 800 konstantaj loĝantoj, 
sed en la feriaj sezonoj tio ege kreskas 
pro la alveno de turistoj kaj feriantoj. 
Ni, alvenintaj, ne konsciis pri tio, kaj 

La familia grupo  
kun la loĝaŭto.

Recenzo

Fine de ĉiu leciono aperas la sekcio 
Gramatiko. Tie per nacilingvaj klarigoj oni 
prezentas la regulojn, kiujn la lernantoj 
jam komencis subkonscie kompreni. 

La lernolibra vortoprovizo respektas
la oficialan ofteco-liston rekomenditan 
de la Akademio de Esperanto por ĉiuj 
lernolibroj de Esperanto (Baza Radikaro 
Oficiala). Ĝi prezentas 750 vort-elementojn, 
komencante de tiuj plej ofte uzataj. Tial la 
lernanto unue lernas la plej ofte uzatajn 
kaj bezonatajn vortojn por povi paroli pri 
oftaj situacioj de la ĉiutaga vivo. Ankaŭ la 
gramatikaj elementoj estis ordigitaj laŭ sia 
graveco, kaj en la lernolibro ili aperas en 
tiu sinsekvo.

La komprenon de la vortoprovizo helpas 
ilustraĵoj kaj la bildvortaro, kiu aperas laŭ 
la rando de la paĝoj (la lernolibron ilustris 
mia filino Linda). Fine de ĉiu leciono, 
aperas vortolisto kun nacilingvaj tradukoj 
de la novaj vortoj. Fine de la lernolibro 
aperas dulingva vortaro. La lernolibro 
enhavas multajn tekstojn pri ĉiutagaj temoj 
kiel familio, aĉetumado, homa korpo, 
taga rutino, naturo, sezonoj, kalendaro ktp. 
Krome estas lingvo-ekzercoj, por ke 
lernantoj ne nur legu, sed ankaŭ skribu 
kaj respondu.

Internacia Esperanto-Instituto en 
Hago, Nederlando, eldonis androidan 
programon kun la teksto kaj ilustraĵoj 
de la lernolibro Esperanto per rekta 
metodo. Ĝi estas senpage elŝutebla 
ĉe www.iei.nl/apo/, aŭ ĉe https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
embarcadero.esperanto (nacilingve, 
unua parto) kaj https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.embarcadero.
esperantoplus (dua parto).

 Eblas aŭskulti ĉi tiun artikolon, kiun 
voĉlegis Maurizio 'Rico' Giacometto.

Stano Marček. El la retejo uea.facila  
Redaktita de anna Lowenstein

Pri la verkinto
Stano Marček estas eks-prezidanto de 

Slovakia Esperanto-Asocio, iama redaktoro 
de revuo Esperanto (2002-2013), nuntempa 
redaktoro de Juna Amiko kaj aliaj revuoj. 
Li estas aŭtoro de la lernolibro Esperanto 
per rekta metodo, jam tradukita en 45 
lingvojn. 

Novaj vortoj
akademio: asocio de verkistoj, artistoj, 
sciencistoj aŭ simile, kiuj renkontiĝas por 
interŝanĝi ideojn.
androido: speciala mastruma sistemo, 
evoluigita de Google, kiu ebligas la 
funkciadon kaj uzadon de poŝtelefonaj, 
tabul-komputilaj kaj aliaj komputilaj 
programoj, kiel ekzemple tiuj de Chrome 
OS. 
el-doni: produkti kaj publikigi verkon.
elemento: ĉiu el la bazaj eroj, kiuj kune 
konsistigas tutaĵon.
ilustri: aldoni desegnaĵojn aŭ bildojn al 
teksto.
instituto: organizaĵo kun aparta celo, 
okupiĝanta kutime pri scienco, edukado 
aŭ iu profesio.
ktp: kaj tiel plu.
Oficiala: laŭregule akceptita de iu grava 
persono aŭ oficejo, kiu havas la rajton 
decidi pri tiu afero.
rutino: regula kutimo, pro kiu oni 
konstante kaj senpense ripetas ĉiam la 
samajn agojn.
Sekcio: parto de asocio, oficejo, laborejo 
aŭ simile.
Sin-sekvo: aro da aĵoj aŭ okazaĵoj metitaj 
aŭ okazantaj unu post la alia.
Vorto-provizo: la tuta kvanto de la 
vortoj, kiuj ekzistas en difinita teksto aŭ 
lernolibro. 

v  El: https://mallonge.net/rekta_metodo
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kie aboneblas Juna Amiko?

supozis nur, ke la urbo iĝis de si mem 
ege alloga. Ja ĝi enhavas belajn vidaĵojn 
kaj abundon da restoracioj kaj bistrooj. 
Sed je la kvara horo posttagmeze, la 
homa tumulto mirakle malaperis de la 
stratoj. Ni scivolis la kialon. Ni promenis 
ĝis la haveno kaj tuj komprenis. Miloj da 
pasaĝeroj vicostaris kaje por eniri kelkajn 
savboatojn de la krozŝipo. Vidu savboaton 
sur la supra foto kaj la krozŝipon supre 
dekstre. En Lyttleton la haveno havus 
kajon, kiu povus akcepti tian ŝipegon, 
sed la tertemo de 2016 detruis tion. En 
Akaroa io tia tute ne ekzistas, do la ŝipo 
devis ankri sin meze de la golfo kaj uzi 
kelkajn el siaj savboatoj. Se nur la ŝipego 
Titanic en 1912 havintus tiajn savboatojn 
en sufiĉa kvanto!

La lastaj du bildoj montras pitoreskan 
etan preĝejon kaj la montojn malantaŭ 
la urbo. Ideala situo! La franca influo 

montriĝas videble en la dulingvaj strat-
ŝildoj, kaj la franceca emo kafejumi 
plenaere sur terasoj kaj apud vojoj. Ja 
Akaroa troviĝas en la orienta parto de la 
Suda Insulo, do ĝi estas relative senpluva 
kaj sunbrilo-plena. – Idealaj kondiĉoj por 
la terasa vivo. 

Entute temis pri belega taga ekskurso. 
La loĝ-aŭto funkciis brile, kiel same ĝi 
faris tra la tuta odisead-vojaĝo de pli 
ol 1500 kilometroj. La Suda Insulo de 
Nov-Zelando vere estas perlo de la Suda 
Pacifiko!

                                     (Fotoj: la aŭtoro.)

Vort-klarigoj: Odiseado: granda vojaĝo, 
nomita laŭ la greko Odiseo (aŭ Uliso).  
Golfo: loko, kie la maro fluas en la teron, 
flankitan de montoj. Krozŝipo: Ŝipego, kiu 
portas turistojn al interesaj havenoj tra 
pluraj landoj. Tumulto: granda brua moviĝo 
de homamaso. Pitoreska: tre agrable bela.

La savboato. La krozŝipo.

La preĝejeto. La montaro malantaŭ la urbeto.




