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Subtenu Esperanton ĉe la estonteco-konferenco 
de Eŭropa Unio 

 
 

 

(Bv. plu disvastigi al retlistoj, unuopuloj, sociaj retoj...) 

Saluton, karaj Esperanto-parolantoj, 

kiel vi eble jam eksciis, Eŭropa Unio pripensas sian estontecon, kadre de estonteco-

konferenco kiu daŭras ekde majo 2021 dum unu jaro. En la aktuala unua fazo de la pripensado 

civitanoj rajtas meti proponojn kaj subteni tiujn de aliaj. 

Estas bone por ni Esperanto-parolantoj kaj por nia lingvo, se en tiuj pripensoj oni konsideras 

ankaŭ Esperanton. Sekve sur la paĝoj de la estonteco-konferenco estas multaj proponoj pri 

Esperanto. Mi alvokas vin subteni almenaŭ unu el tiuj, se vi ne jam faris (bv. elteni por tio la 

iomete komplikan aliĝoproceson). 

Zamenhof donacis al ni sian mirindan lingvon, kiun ni ĉiuj ĝuas - de tempo al tempo ni 

iomete subtenu lian projekton. 

Diversaj proponoj celas la enkondukon de Esperanto, la instruadon de Esperanto kiel celo en 

si mem aŭ kiel unua ŝtupo por lerni aliajn lingvojn. 

Mi mem havas la impreson, ke unue necesas bazaj ŝtupoj; jen miaj proponoj. 

(Ili cetere estas en la angla por atingi, ke multaj eŭropanoj povas rekte legi ilin; eblas 

aŭtomata traduko en la retejo.) 

- Oficiale rekoni Esperanton flanke de Eŭropa Unio 

kiel unu el la lingvoj de Eŭropaj civitanoj 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955 

Bedaŭrinde ĝis nun Eŭropa Unio neglektas tian rekonon kaj en la prezento de la lingva 

situacio de Eŭropo nia lingvo Esperanto kutime mankas. 

- Oferti unu aŭ du lernejajn instruhorojn pri Esperanto 

al kiel eble plej multaj lernejanoj en Eŭropo. 

https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238 

La misinformado pri Esperanto estas terura kaj estus tre bone, se jam en la lernejoj oni 

informus almenaŭ baze pri Esperanto kaj ĝia nuna uzado. 

- Objektive informi pri Esperanto 

kaj samrajte trakti Esperanto-parolantojn pri lingvaj aferoj en EU 

https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119 

Estas tre ĝene legi kiajn misinformojn la Eŭropa Komisiono disvastigis kaj plu disvastigas pri 

Esperanto. Ili bonvolu interalie akcepti, ke nia lingvo jes havas florantan kulturon - cetere 

multe pli internaciecan ol la angla. 

- Konscii pri la lingva diskriminacio ene de Eŭropa Unio 

kaj pri ĝiaj konsekvencoj por la demokratio en EU 

https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420 

86 ĝis 90 % de la nederlandanoj, danoj kaj svedoj parolas la anglan, 

kontraste nur 20 ĝis 33 % de la hungaroj kaj hispanoj, bulgaroj kaj rumanoj, italoj kaj poloj 

(laŭ enketo de Eurobarometer en 2012). Ĉar la angla estas la plej uzata lingvo en EU, estas tre 

verŝajne ke sekve la influo de la diversaj nacioj al la decidoj de EU estas tre malsama. Tio 

bedaŭrinde neniel kongruas kun la celoj de demokratio. 

Ne estas pura hazardo, ke la lingvokono de la angla estas tiel malsame distribuita en la ŝtatoj 

de Eŭropa Unio - ja estas tiel, ke ekzemple la nederlanda kaj la angla estas tre proksimaj 

lingvoj, dum la pola aŭ hungara estas multe pli malproksimaj de la angla. Sekve la lernotempo 

kaj lernopeno pri la angla estas tre malsamaj por la diversaj eŭropaj civitanoj - evidente 

granda maljusteco. 

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/proposals/17955
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/proposals/39238
https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights/f/12/proposals/41119
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/6/proposals/44420
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Ankaŭ por Esperanto la lernotempo estas malsama depende de la gepatra lingvo. Sed ĉar 

Esperanto estas lernebla en proksimume kvarono de la tempo por la angla, la diferenco inter 

la diversaj nacioj estas multe pli malgranda. Esperanto tial estas multe pli justa ol la angla. En 

la praktiko de la Esperanto-vivo oni povas vidi, ke partoprenas multaj homoj kun tre diversaj 

gepatraj lingvoj. Ankaŭ en la Esperanto-literaturo oni klare vidas, ke ĝin kreas homoj kun plej 

diversaj gepatraj lingvoj, dum la angla beletra literaturo estas kreata preskaŭ nur de angla-

denaskuloj. 

 

Mi tre ŝatus, se vi subtenus unu aŭ plurajn el miaj proponoj. 

Mi ankaŭ bonvenigas diskutojn kun vi pri la proponoj. Se mi ne reagas al via komento en iu 

retlisto, bv. rekte alskribi min; eble mi pretervidis. 

La proponoj cetere ĝis nun kolektis respektive (en la supra sinsekvo) 

183, 62, 41, kaj 32 subtenojn; ni vidu ĉu kaj kiom kreskos :) 

Ĉion plej bonan al vi 

kaj multan ĝuon de nia komuna lingvo Esperanto :) 

Lu Wunsch-Rolshoven 

Komisiito pri gazetaro kaj publikaj rilatoj 

de Germana Esperanto-Asocio 

EsperantoLand, prezidanto 
 

 

 

 

La 7-a Esperanto-staĝo en METABIEF 

15.8 - 21.8. 2021 
 

La staĝo, organizita, same kiel lastan jaron, de la klubo "Esperanto Chalonnais" sub la 

gvidado de Anne-Marie Ferrier, okazis meze de aŭgusto 2021-a en la vilaĝo Métabief. 

Ĉar la koronvirusa pandemio daŭris kun pli rigoraj kondiĉoj, la partoprenantoj devis 

havi sanatestilon por esti permesata partopreni la aranĝon. Kunvenis 25 

geesperantistoj, plejparte francoj el diversaj regionoj kaj unu geedza paro el Svislando. 

Bona ideo estis, ke ĉiu alportu ion el sia regiono. Do, dum la kafopaŭzoj ni povis ĝui 

diversajn frandaĵojn kaj aperitive ni gustumis plurajn sortimentojn de vinoj kaj 

fromaĝoj. Bongustis ankaŭ prunoj el nia ĝardeno. Ĉiutage ni bone kaj ĝissate manĝis. 

Kiel kutime, matene kaj antaŭ la vespermanĝoj okazis E-kursoj. Michel Dechy instruis 

ĉefe pere de bild-rakontoj, bildoj kaj gazet-artikoloj. La lernantoj ŝatis roli en la 

aventuroj de Tinĉjo en Tibeto, la preferata albumo de Hergé mem. Li ankaŭ prezentis 

Esperanton en VTF (Vilaĝo, Turismo, Familio) antaŭ dudeko da gejunuloj kaj 

gepatroj. Ankaŭ pluraj esperantistoj ĉeestis la prelegon. La unuan vesperon li prezentis 

la verkon de Hergé, serion de 24 albumoj de la  Aventuroj de Tinĉjo kaj Miluĉjo. 

Jacqueline Poux instruis aparte al du virinoj, kiuj jam havis bazajn sciojn pri la lingvo, 

sed kiuj deziris perfektiĝi pri Esperanto. 

La konversacian E-kurson gvidis Catherine Kremer. Ŝi mem priskribis la manieron 

prezenti sian kurson: Mi zorgis pri la kurso B. Mia rolo estis paroligi la 

partoprenantojn. En mia grupo ok interesatoj ĉeestis. Paroligi homojn ne ĉiam estas 

facile. La unuan tagon ni prezentis nin: kiu mi estas, de kie mi venas, kion mi ŝatas 
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fari (hobiojn), kio estas mia profesio… Tre rapide la homoj interparolis. Mi tutsimple 

petis, ke ili prezentu al ni temon, kiun ili plej ŝatas. Kiu parolis pri kio: Max donis al 

ni pikardan recepton. - Mi notis ĉion kaj provos fari ĝin hejme -! Paŭlo prezentis al ni 

la metodon por krei ĉampanon. Belege! Ĉefe, ke li alportis ĉion (t.e. ĉampanon kaj 

rozkolorajn biskvitojn el "Reims") por ke ĉiuj profitu bonegan aperitivon! Thérèse 

parolis al ni pri sia infaneco rolante kiel "fratino Paŭlino". Christian rakontis al ni 

kiamaniere li transformis simplan urban ĝardenon en fruktodonan legomĝardenon. Ni 

nomis la diversajn ilojn, la legomojn, ktp. Tre kortuŝa priskribo de "Constantine" en 

Alĝerio faris Jeanine helpate de Josiane. Ili vojaĝigis nin en aparta etoso. Unu 

rakontis, la alia desegnis la mapon de "La Roko" kun la pontoj ktp. Isabelle klarigis al 

ni, kial "Paray-Le-Morial" estas vojo al paradizo. Ŝi parolis al ni pri "Notre-Dame de 

Romay". Jean-Paul rakontis pri sia unua renkonto kun Esperanto. Bernard intervenis 

por paroli pri la projekto "Common Voice". Floreal kaj Liba alvenis iom pli poste. 

Liba, kiel kutime fotis kaj Floreal fariĝis nia kontrolisto pri la bona uzo de kelkaj 

vortoj - ni ne plu bezonis vortaron! Mi vere dankas al la tuta grupo! Mi denove multe 

lernis dank' al ĉiuj kaj en agrabla etoso. 

Post la tagmanĝo okazis piedmigradoj en la montaro Jura, vizitoj de la kastelo La 

Château de Joux, de mueleja muzeo, de distilejo en Pontarlier kun gustumado, de 

ekspozicio pri fabrikado de fromaĝoj kaj veturado per turisma trajno. 

Vespere ni ludis tabloludojn kaj dancis. Dieter Rooke rememorigis la 100-jariĝon de 

SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) kaj Martine Demouy prezentis bildojn kaj 

rakontis pri vizito al la regiono de Fukuŝima kaj montris la domon de esperantistoj 

Jacugatake.  

Ĉiuj estis kontentaj kaj tre feliĉaj povinte denove renkontiĝi kaj ĝui agrablan semajnon 

en tiu montara loko de ĵurasa regiono.  Dankon al la organizantoj!   

Liba Gabalda 

 

Rekorde intensa kultura monato en Svislando 
 

 
 

Danke al Kultura Centro Esperantista (KCE) kaj ĝia Esperanto-Domo en Ĉaŭdefono, 

Svislando gastigis dek unu sukcesajn Esperanto-aranĝojn en unu monato: kurso por formado 

de stabano, du kursoj pri tradukado, kurso por lingvokomencantoj, Esperantologia Fakultato, 

Komitatkunveno de KCE, Asembleo de la Esperanta PEN, Asembleo de Feminisma 

https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/06/KCE-vik.jpg
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Esperanta Movado, simpozio honore al Eŭgeno de Zilah, lingvotestaj sesioj (de A1 al C1), 

parlamenta sesio de la Esperanta Civito. 

 

Ĉio okazis reale kun tre malofta telematika partopreno. Aldoniĝis interesaj ekskursoj, distra 

programo, tre bongustaj manĝoj. De jaro al jaro KCE estas pli kaj pli aktiva oazo por nia 

kulturo. Kaj venontjare okazos la 11a Kultura Esperanto-Festivalo kun fizika partopreno! Oni 

ankaŭ konsideru la didaktikan aktivecon paralele en la afrika partnero de KCE: Tanganika 

Esperanto-Domo. 

La kulturaj programoj lasos spuron en la gazetoj Literatura Foiro kaj Heroldo de Esperanto, 

nun redaktataj. Kvar el kvin membroj de la KCE-Komitato (Bellotti, Bartek, Conde Rey, 

Martinelli), krome Manuela Blanco kaj Giorgio Silfer intense aktivis dum la tuta monato. 

Fonto: HeKo 770 1-B, 21 aŭg 2021 

 
 

 

 
JES 2021/2022 okazos en Wittenberg 

 

 

 
 

 

JES 2021/2022 okazos en Wittenberg, Germanio. JES – la Junulara E-Semajno – estas unu el 

la plej grandaj Esperanto-aranĝoj de la junularo. Ĉiujare ĝi okazas ĉirkaŭ novjaro dum unu 

tuta semajno, kutime en Germanio aŭ Pollando. La lasta jaro estis vere defia por ni ĉiuj. Post 

devigita nuligo de la surloka JES fine de 2020, ni tamen sukcese starigis anstataŭan virtualan 

eventon kaj tre ĝojis pri la vasta kaj vigla partoprenado tie. Kaze ke vi maltrafis ĝin, ni alŝutis 

multajn filmetojn de okazintaj programeroj, kiel koncertoj, prelegoj kaj aliaj, sur la jutuba 

kanalo de PEJ. 

 

Do ni eĉ pli ĝojas povi anonci al vi, ke inter la 28a de decembro 2021 kaj la 4a de januaro 

2022 la 13a Junulara Esperanto-Semajno okazos en Wittenberg, Germanio! Kompreneble 

ankaŭ ni scias, ke la pandemio ankoraŭ ne finiĝis entute, sed ni optimismas ke fine de tiu ĉi 

jaro ni povos jam denove renkontiĝi kiel antaŭe, por plej senzorge festi finon ne nur de jaro, 

sed ankaŭ de tre malfacila tempo. 

Nun vi jam povas aliĝi al JES! Se ial vi ne certas ĉu jam aliĝi, ne zorgu kaj ne hezitu: Vi 

povus malaliĝi ĝis la 30a de septembro kun plena reĝiro de via antaŭpago. 

 

Legu pli en la retejo de JES http://jes.pej.pl/eo/. 

 

Fonto: https://www.tejo.org. 
 

 

https://www.esperantio.net/index.php?id=4363
https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/09/Jes-2122.jpg
https://www.youtube.com/user/PolaEJunularo
https://www.youtube.com/user/PolaEJunularo
http://jes.pej.pl/jes-2021/alighu/
http://jes.pej.pl/eo/
https://www.tejo.org/eventoj/jes-2021-2022-en-wittenberg-germanio/
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La 56aj Baltiaj Esperanto-Tagoj 
 

 
 
 
 

Litova Esperanto-Asocio (LEA) invitas al la tradiciaj 56aj Baltiaj Esperanto-Tagoj 

(BET-56), kiuj okazos la 9–17an de julio 2022 en Klaipėda (Litovio). BET okazas ekde 

1959 ĉiujare laŭvice en Latvio, Estonio kaj Litovio. BET-56 estas dediĉita al la 770-

jariĝo de Klaipėda. 

Klaipėda, fondita en 1252, estas havenurbo ĉe la Balta Maro, je 300 km okcidente de la 

Litovia ĉefurbo Vilno. Ĝi estas la tria laŭ la grandeco urbo de Litovio (post Vilno kaj Kaŭno), 

grava industria kaj kultura centro. Nun la urbo havas ĉirkaŭ 150 mil loĝantojn. 

 

Loko: Ĉiuj programeroj de BET-56 okazos en la bonege ekipita universitato de Klaipėda (str. 

H. Manto 84). La universitato situas en la centro de la urbo. Ĝi estas libere kaj facile atingebla 

buse kaj aŭtomobile. 

La BETanoj havos luksajn kondiĉojn por laboro kaj ripozo. Ni povos uzi la tutan 

infrastrukturon de la universitato (kunsidejoj, salonoj, aŭditorioj, studentaj domoj, botanika 

ĝardeno, universitata kafejo, komputiloj, alia tekniko ktp). La universitato havas du ŝipojn 

“Brabander” kaj “Odisėja”, kiujn eblos uzi por duontagaj ekskursoj en la maro. 

BET-56 havos ĉiuspecan subtenon kaj helpon de la urbaj instancoj de Klaipėda kaj de la 

tutlandaj ŝtataj instancoj. 

La programo estos tradicia: somera universitato, diversnivelaj Esperanto-kursoj, literaturaj 

aranĝoj, muzikaj kaj artaj vesperoj, debatoj pri la Esperanto-movado en la Baltiaj landoj, 

tradukista kurso, pedagogia seminario, seminario de klubestroj kaj aktivuloj, movada lernejo, 

sciencteknikaj kaj fakaj aranĝoj, instruado de kantoj, junularaj aranĝoj, konkursoj, kvizoj, 

distraj programeroj, ekskursoj, ripozado en naturo, diskutoj, forumoj, libroservo, diservo, 

interkona vespero, konatiĝo kun la litovaj lingvo kaj kulturo, ekspozicioj, filmoj kaj 

lumbildoj, gazetara konferenco, sportaj ludoj, malfermo kaj fermo, adiaŭa vespero. 

La Organiza Komitato atendas proponojn, sugestojn, ofertojn por la programo, ankaŭ sinpro-

ponojn. 

Ni invitas ĉiujn esperantistojn, speciale el la landoj ĉirkaŭ la Balta Maro, sed ankaŭ de ĉiuj 

https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/08/Klaipeda-inf1.jpg
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aliaj landoj. La kvanto de la partoprenantoj ne estas limigita. Ni atendas 500 personojn el 30-

40 landoj. 

ALIĜKOTIZO 

Ĝis la 31a de decembro 2021: 

50 eŭroj por esperantistoj el ekssovetuniaj kaj ekssocialismaj Eŭropaj landoj; 

70 eŭroj por esperantistoj el ĉiuj ceteraj landoj. 

Ekde la 1a de januaro 2022 la aliĝkotizo por ambaŭ aliĝkategorioj kreskos je 10 eŭroj, 

respektive, ĝis 60 kaj 80 eŭroj. 

La kotizo pageblas en ajna konvertebla valuto. 

Infanoj, lernantoj kaj studentoj aliĝkotizon ne pagas. 

ALIĜADO 

Por aliĝi necesas plenigi la aliĝilon kaj sendi ĝin al Litova Esperanto-Asocio (p. k. 167, LT-

44002 Kaunas, Litovio) aŭ rete (litova.ea@mail.lt). La paperaj aliĝiloj riceveblas ĉe LEA kaj 

estas elŝuteblaj rete ĉe https://mallonge.net/gn 

Reta aliĝilo https://mallonge.net/gl 

Samtempe bonvolu pagi vian aliĝkotizon. 

Grave! Personoj, kiuj grave kontribuos al la programo aŭ/kaj signife helpos organize, ne 

pagos la aliĝkotizon. 

PAGEBLECOJ 

1) sendi poŝte/ĝire al la konto de la kasistino de BET-56 Irena Jagminaitė: 

LT687300010157748186 en SWEDBANK, SWIFT kodo HABALT22XXX; 

2) pagi per kontanta mono dum esperantistaj aranĝoj al Irena Jagminaitė kaj al aliaj 

organizantoj de BET-56; 

3) interkonsenti kun la Organiza Komitato pri alia pagmaniero; 

4) esceptokaze, kun konsento de la Organiza Komitato, pagi surloke ĉe la alveno al BET-56, 

se ne eblas anticipa pago. 

La aliĝkotizo ne estas repagebla. Aliĝo sen pago de la kotizo ne validas (krom speciale 

interkonsentitaj kazoj). 

VIZOJ 

Al Litovio senvize rajtas veni la civitanoj de ĉiuj landoj de Eŭropa Unio kaj de multaj aliaj 

landoj. Aliaj petu vizojn ĉe Litoviaj ambasadejoj kaj konsulejoj en diversaj landoj. En 

problemaj kazoj turnu vin al LEA, kiu sendos oficialan inviton. 

LOĜADO 

La partoprenantoj de BET-56 povos loĝi en: 

1. Studenta domo de la universitato (Universiteto al. 12) situanta en la universitata urbeto 

mem. En unulita ĉambro (limigita kvanto): 35 eŭroj tagnokte; lito en dulita ĉambro: 30 eŭroj 

tagnokte. Necesejoj kaj lavujoj estas apud la ĉambroj. Duŝejo estas por du aŭ kvar personoj. 

2. En studenta domo de la universitato (av. Statybininkų 43) iom for de la urbocentro. Lito en 

dulita kaj trilita ĉambro: 20 eŭroj. Necesejoj kaj lavujoj estas apud ĉambroj. Duŝejoj estas 

komunaj por la tuta etaĝo. 

3. En studenta domo de Litovia supera marista lernejo (str. Karklų 2) apud la universitato. 

Lito en dulita kaj trilita ĉambro: 20 eŭroj. Necesejoj, lavujoj kaj duŝejoj estas apud la 

ĉambroj. 

Se tiuj studentaj domoj ne sufiĉos, la Organiza komitato rezervos pliajn ĉambrojn en studentaj 

domoj de Ŝtata kolegio de Klaipėda, Turisma lernejo de Klaipėda, Klaipėda instrua centro k.a. 

La kondiĉoj kaj prezoj estas similaj. 

Oni povas loĝi ankaŭ en diversnivelaj kaj diversprezaj hoteloj kaj gastejoj de la urbo. Mendu 

https://mallonge.net/gn
https://mallonge.net/gl
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memstare. Vidu la liston de la urbaj hoteloj kaj gastejoj: https://klaipedatravel.lt/nakvyne/ La 

informoj estas en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj. 

Pagu la loĝadon same kiel la aliĝkotizon, laŭeble frue; nur esceptokaze eblas pagi surloke ĉe 

la registrado. 

MANĜADO 

En la universitata kafejo Jogundė. Oni servos modestan matenmanĝon kaj normalan 

tagmanĝon. La unutaga prezo de ambaŭ estas 10 eŭroj (3 eŭroj matenmanĝo kaj 7 eŭroj 

tagmanĝo). Eblos elekti vegetaran manĝon. Vespermanĝon ĉiu aranĝu memstare laŭ sia plaĉo. 

Pagu la manĝadon same kiel la aliĝkotizon, laŭeble frue, nur esceptokaze eblas pagi surloke 

ĉe la registrado. 

UTILAJ RETEJOJ 

Retejo de BET-56: http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56 

BET-56 en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto: https://sezonoj.ru/bet/ 

BET-56 en Facebook: https://www.facebook.com/events/515974583016709/ 

Turismaj informoj en la litova, angla, germana kaj rusa lingvoj: https://klaipedatravel.lt/ 

Urba mapo en la samaj lingvoj: https://klaipedatravel.lt/en/map/ 

Vikipedio pri Klaipėda en Esperanto: https://eo.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da 

ALIAJ GRAVAĴOJ 

Komence de junio 2022 aperos Informilo №2 kun pli detalaj kaj aktualaj informoj. 

Ni planas eldonon de ĉiutaga gazeto dum la tuta periodo de la aranĝo. 

Aktualajn informojn pri BET-56 oni povas trovi en retejo de BET-

56 http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56 kaj en la novaĵretejo La Ondo de 

Esperanto https://sezonoj.ru/bet/ kaj en la samtitola ĉiusezona almanako. 

KONTAKTOJ DE LEA 

Poŝta adreso: Litova Esperanto-Asocio p. k. 167, LT-44002 Kaunas, Litovio. 

Poŝtelefonoj: +370-687-12219 (Povilas Jegorovas); +370-611-60402 (Asta Nastaravičiūtė). 

Retadresoj: 

LEA: litova.ea@mail.lt; 

Prezidanto de LEA, Povilas Jegorovas: pjegorovas@yahoo.com; 

Respondeca sekretario de LEA, Asta Nastaravičiūtė: anasturte@gmail.com. 

Litovaj esperantistoj faros ĉion eblan por ke BET-56 estu programe kaj organize altnivela 

internacia esperantista aranĝo. Bonvolu jam nun plani vian partoprenon en la 56aj Baltiaj 

Esperanto-Tagoj kaj notu tiujn datojn en via Esperanto-kalendaro. Ĉiuj estas petataj disvastigi 

informojn pri BET-56 tra la tuta mondo. 

Bonvenon al Litovio! 

Organiza Komitato 

Pliaj informoj pri BET-56 estas troveblaj en nia novaĵretejo. 

Ĉi tiu artikolo aperis en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto. 

Ĉe represo aŭ citado bonvolu indiki la fonton: 

La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/08/bet-99 
 

 

 

Klasikaĵo de Stanisław Lem aperis en Esperanto 

Polaj amaskomunikiloj favore raportis pri la ĵusa apero de la klasika sciencfikcia 

romano Solaris en Esperanto. Ni petis la tradukinton Przemysław Wierzbowski klarigi, 

kial gravas havi tiun verkon en Esperanto, kvankam ĝi jam aperis en kvardeko da aliaj 

lingvoj. 

https://klaipedatravel.lt/nakvyne/
http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56
https://sezonoj.ru/bet/
https://www.facebook.com/events/515974583016709/
https://klaipedatravel.lt/
https://klaipedatravel.lt/en/map/
https://eo.wikipedia.org/wiki/Klaip%C4%97da
http://www.esperanto.lt/board/zboard.php?id=BET56
https://sezonoj.ru/bet/
mailto:litova.ea@mail.lt
mailto:pjegorovas@yahoo.com
mailto:anasturte@gmail.com
https://sezonoj.ru/bet/
https://sezonoj.ru/2021/08/bet-99
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Prezentado de la traduko la 12-an de septembro en la Centro Ludoviko Zamenhof en Bjalistoko. De maldekstre: 

Przemysław Wierzbowski, Elżbieta Karczewska, kiu intervjuis, kaj Nina Pietuchowska, kiu interpretis la 

interparolon al la pola. Foto: Katarzyna Lewończuk-Barańczuk 

 

Libera Folio: Kial vi volis traduki ĝuste tiun libron? 

 

Przemysław Wierzbowski: – La ĉefa kialo estis pure egoisma. Solaris estas mia plej ŝatata 

verko de la plej ŝatata aŭtoro, kaj de kiam mi esperantistiĝis, mia revo estis trovi ĝian 

Esperanto-tradukon sur mia librobreto. Unuafoje mi legis ĝin kiel 12-jarulo, poste de tempo al 

tempo revenis al la romano, ĉiam rigardante ĝin de iom malsama flanko. Kiam estis anoncite, 

ke la jaro 2021 estos la jaro de Stanisław Lem – okaze de lia 100-a naskiĝdatreveno – kun 

Tomasz Chmielik ni komencis primediti kiel eblus internacilingve kontribui al la jubileaj 

solenaĵoj. 

– Ni kontaktis la krakovan Fondaĵon de Lem kaj proponis eldoni du verkojn: la ne-

sciencfikcian, malpli konatan Hospitalon de la Transfiguriĝo kaj ĝuste Solaris. La posedantoj 

de la aŭtorrajtoj proponis, ke ni komence elektu unu libron, prefere malpli konatan, por 

elprovi la kvaliton de la entrepreno. Fine ni sukcesis konvinki ilin, ke tamen valoras komenci 

la aventuron per la plej fama, mondkonata beletraĵo – ja Solaris estis tradukita en pli ol 40 

lingvojn, eldonita pli ol 300 fojojn – kaj en la estonteco, eble, daŭrigi tion per serio de pliaj 

Lem-aĵoj. 

 
 

La kovrilo de la Esperanta eldono. 



 10 

 

Pri kio temas la libro, se entute eblas tion koncize klarigi? 

– Cent kelkdek jarojn antaŭ la romano-intrigo oni malkovris la titolan planedon de du-stela 

sistemo, kies orbito estas nenature stabila. La surfacon kovras oceano, kiu kapablas konstrui 

plej diversajn, gigantajn, efemerajn, malfacile klaseblajn kreaĵojn. La disĉiploj de la nova 

scienco, solaristiko, provante kompreni kaj science difini la naturon de Solaris, formulas foje 

ridindajn, foje verŝajnajn, sed neniam pruvitajn teoriojn, kiuj amase okupas la bibliotekojn. 

Unu el la solaristoj estas la psikologo Kris Kelvin, sendita al la Stacio ŝvebanta super la 

planedo por esplori kio okazas ĉe la tieaj sciencistoj. Baldaŭ la okazaĵoj superas lian imagon. 

– La romano eldonita antaŭ 60 jaroj estis revolucia por la sciencfikcio. Ĝi prezentis la plej 

originalan bildon de eksterterulo, tiel fremda por nia civilizacio, ke verŝajne neniel 

komprenebla. Lem vortigas la motivon, kiun poste li plurfoje uzos en siaj beletraĵoj: siaspecan 

fatalon de la homa raso, fizike kaj mense limigita, kaj rezulte nekapabla atingi la ĉiaman celon 

– kompreni aŭ konkeri la mondon. 

Kiu estas la eldonejo? Kia estas la eldonkvanto? 

– La libron eldonis Bjalistoka Esperanto-Societo en kvanto de 350 ekzempleroj. La libron jam 

eblas mendi en la retejo de Bjalistoka Esperanto-Societo, kaj baldaŭ ĝi aperos en la oferto de 

UEA. 

Tiu libro jam aperis en multaj lingvoj, kial laŭ vi gravas havi ĝuste ĝin ankaŭ en 

Esperanto? 

– Klasika sciencfikcio nesufiĉe ofte estas eldonata en Esperanto. Tiu ĝenro, kiun foje maljuste 

oni trovas malpli valora ol la aliajn, abundas je elstaraj literaturaĵoj – ne nur distraj, sed 

profetaj kaj konsciigaj. Por montri kaj al neesperantistoj, kaj al ni mem, ke la artefarita lingvo 

estas taŭga por ĉiaj verkoj, necesas ilin tradukadi. Solaris en Esperanto sendube havos ian 

popularigan efikon por Esperanto, la libron mendas kolektantoj de Lem-aĵoj el multaj landoj, 

kaj en ilia medio nia eldono iom post iom iĝas konata. 

– Estas rimarkinde, ke temas pri rekta esperantigo el la pola lingvo. Ĉi tiu fakto gravas, ĉar ne 

ĉiam la verko de Lem estis tradukata tiel. La plej (fi)fama ekzemplo estas, farita surbaze de la 

eldono franclingva, la unua angla traduko – simpligita, senigita je pluraj detaloj, sed pro 

malfeliĉa kontrakto de la aŭtoro ĝi restas la sola anglalingva traduko kiun oni rajtas eldoni 

papere. Por kelkaj lingvoj tia peranto estis ankaŭ la traduko ruslingva. 

Ĉu la apero de la traduko en Esperanto ricevis atenton en Pollando? Se jes, kiel oni 

komentis ĝin?  

– Pri nia renkontiĝo dediĉita al la libro tre favore raportis amasinformiloj bjalistokaj kaj 

tutlandaj. Solaris estas eldonita kun la oficiala emblemo de la Jaro de Lem, kaj troviĝos en la 

listo de kontribuoj por la solenaĵoj de la 100-jariĝo. Neesperantistoj, kiuj la enhavon malfacile 

povus taksi, ĝenerale aprezis la ideon eldoni nian plej faman sciencfikciaĵon ”en la lingvo de 

Zamenhof, parolata en la tuta mondo”. 

https://espero.bialystok.pl/eo/produkt/solaris/?wmc-currency=EUR
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Ekspozicio de diverslingvaj tradukoj. Foto: Katarzyna Lewończuk-Barańczuk 

 

– El la teknika flanko: ĉar mi kulpas ne nur pri la traduko, sed ankaŭ pri la komposto kaj la 

kovrilo, mi malmodeste diru, ke la fina laŭaspekta rezulto, bonkvalite presita varo, vere 

kontentigas. 

– Fine mi ŝatus danki al ĉiuj, kiuj donacis alilingvajn eldonojn de Solaris ebligante fari 

ekspozicion, kiuj partoprenis la dimanĉan prezenton de la libro kaj legis fragmentojn, kaj fine 

al la trio da provlegantoj: Tomasz Chmielik kaj Stano Belov, kiujn mi konsultis 

esperantigante la verkon, kaj aparte Ionel Oneţ, kiu estante ĉiam je mia dispono faris multajn 

bonajn proponojn pri la traduko. 

La libroservo de UEA translokiĝos al Slovakio 

La komitato de UEA en sia sabata reta kunsido decidis, ke la libroservo kaj kongresa 

administrado de la asocio estonte estu prizorgataj de la organizaĵo E@I en Slovakio. Pri 

la sorto de la domo en Roterdamo, la arkivo kaj la biblioteko oni decidos plej frue post 

monato. 

La komitato de UEA kunsidis rete dum tri horoj en la sabata posttagmezo laŭ la eŭropa horo, 

sed sukcesis trakti nur malgrandan parton de la tagordo. Ĝis posta kunsido estis prokrastita la 

demando pri buĝeto por la jaro 2022, sed ankaŭ la diskuto pri la sorto de la domo en 

Roterdamo, la biblioteko Hector Hodler kaj la arkivo de la asocio. 

La komitato ja faris decidon pri la estonteco de la libroservo kaj kongresa administrado de 

UEA. Tiuj du fakoj estos transdonitaj al la organizaĵo E@I en Slovakio, kiu liveru la servojn 

laŭ kontrakto. 

La preciza enhavo de la planata kontrakto ne estas konata, kaj tion kritikis en la komitata listo 

antaŭ la kunsido Mariana Evlogieva: 

https://groups.io/g/komitato-de-uea/message/1434
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– Mi ne emas principe konsenti pri kontrakto, pri kies konkretaj kondiĉoj mi nenion scias. Ne 

nur ĉar laŭ mi ne estas logike unue aprobi servoprovizanton kaj nur poste difini la kondiĉojn, 

sed ankaŭ ĉar ĝis nun mi nenion konkretan scias pri la maniero kiel estis elektita tiu ĉi 

servoprovizisto. 

Jam dum la kunsido komitatano Zyun'iti Sibayama proponis, ke estu aparte traktitaj la sorto 

de la libroservo kaj tiu de la kongresa fako, kiuj en la origina tagordo estis kunigitaj en unu 

punkto. Reprezentantoj de la estraro argumentis, ke la du servoj devas kune transiri al E@I, 

ĉar ili estas interligitaj. 

Komitatano Emilio Cid konsentis, memorigante, ke E@I disvastigas Esperanton ankaŭ en siaj 

neesperantistaj aranĝoj. Laŭ li la komitatanoj rezignu pri eksmodaj pensmanieroj: 

 
Emilio Cid. Foto: uea.org 
 

– Mi petas ke vi analizu la revolucian proponon de la estraro ne per via kutima menso, sed per 

la menso de junuloj. La pandemio multe akcelis la ŝanĝojn en la mondo, kaj la nuna generacio 

ne plu emas aĉeti fizikajn librojn. Mi petas ke vi pensu per la pensoj de la juna generacio, kiu 

jam adaptiĝis al la nova mondo. Mi vere ne vidas, ke ni havas opcion. La mondo ŝanĝiĝis. Aŭ 

ni adaptiĝos aŭ ni peros. 

La majoritato de la komitato voĉdonis por trakti la aferojn aparte, sed tio fine havis malmultan 

signifon, ĉar post iom kaosa diskuto la komitato fine faris kiel ĝi kutimas: ĝi aprobis ambaŭ 

partojn de la propono de la estraro. Tamen estis iom pli da kontraŭaj voĉoj ol kutime. 

Aparte petis parolrajton Marc Konijnenberg, eksa komitatano A por Nederlando, kiu en 

januaro demisiis proteste kontraŭ la nuligo de la pensia aranĝo de la oficistoj de UEA kaj la 

pasiveco de la komitatanoj, eĉ kiam la estraro ignoras la decidojn de la komitato. Li nun volis 

esprimi sian maltrankvilon pri la interna organizado de E@I. 

 
Marc Konijnenberg. 
 

https://www.liberafolio.org/2021/01/11/komitatano-de-uea-demisias-proteste/
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– Mi esploris pri E@I, kaj trovis, ke ili ne estas firmao sed asocio. Sed samtempe mi aŭdis de 

membro de tiu asocio, ke li delonge ne aŭdis ion ajn pri elektoj. Ankaŭ mi ne trovis. Mi estas 

en la komisiono de aliĝpetoj, kaj eĉ de kunlaborantaj fakaj asocioj ni postulas, ke ili estu 

demokratiaj. Mi estas favora al la ideo transloki la fakojn al E@I, sed praktike mi hezitus, ĝis 

estos publikaj informoj kaj travidebleco pri la funkcimaniero de E@I dum la lasta jardeko. 

Oni ja sciu, kun kiu oni saltas en la liton. 

En la komitata listo tuj antaŭ la kunsido Spomenka Štimec kontraŭis tujan transdonon de la 

libroservo kaj kongresa fako al Slovakio, kaj proponis provperiodon, dum Hans 

Becklin proponis, ke oni aranĝu publikan alvokon pri alternativaj proponoj. 

Dum la komitata kunsido Becklin atentigis, ke li havas bonan impreson pri E@I, sed ke tamen 

necesus, ke ankaŭ aliaj havu la ŝancon proponi sian solvon: 

– Ni vidas en multaj anguloj de nia movado malkontenton pri la fakto, ke ni ŝajne arbitre 

elektis E@I kaj ne alparolis efektive la proprajn membrojn kaj la proprajn asociojn. 

 
Hans Becklin. 
 

Pluraj komitatanoj subtenis la proponon de Becklin, interalie la eksa ĝenerala direktoro Osmo 

Buller, dum la estraro argumentis, ke ĉiuj necesaj esploroj pri alternativoj jam estis faritaj, eĉ 

se ne eblas pri ili publike raporti, ĉar malafablaj vortoj pri ili povus esti ofendaj. 

Renato Corsetti instigis la komitaton ne plu prokrasti aferojn: 

– Mi fidas je la saĝo de ĉi tiu komitato ke ĝi malaprobos la proponon de Hans, ĉar ni devas 

savi UEA-n kaj ni devas decidi pri tio, kio jam estus devinta okazi antaŭ tri jaroj. 

Fine 13 el la ĉeestintaj 49 komitatanoj subtenis, 24 kontraŭis la proponon kaj 8 komitatanoj 

sin detenis, dum kvar evidente ne sukcesis voĉdoni. Sekve oni ne faros publikan alvokon pri 

aliaj solvoj por libroservo kaj kongresa administrado. 

Poste oni tuj voĉdonis pri la propono transdoni la kongresan administradon al E@I. Ĝi estis 

aprobita per 33 poraj voĉoj, kun 8 kontraŭaj voĉoj kaj 4 sindetenoj. 

Kiam la kunsido daŭris jam du kaj duonan horojn, oni fine transiris al la diskuto pri la 

estonteco de la libroservo. 

https://groups.io/g/komitato-de-uea/message/1427
https://groups.io/g/komitato-de-uea/message/1441
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Dum la diskuto vicprezidanto Fernando Maia menciis, ke UEA ne havas kontrakton pri 

renovigo de la libroserva retejo, kio estas iom mirinda, konsiderante ke jam de jaroj daŭras la 

kompleta renovigo de la tuta retejo de UEA, por kiu oni buĝetis 100 000 eŭrojn. 

 
Fernando Maia 
 

Responde al demando pri tio, ĉu la nova libroservo uzos la retejon de UEA, tiun de E@I, aŭ 

iun tute novan solvon, Maia klarigis, ke la ŝanĝoj pri la libroservo ne okazos tuj: 

– La nuna libroservisto ankoraŭ deĵoros dum la venonta jaro, ĝis sia emeritiĝo. Ĝis tiam la 

libroservo devus funkcii kiel ĝis nun. Kompreneble ni maturigos la kunlaboron, estos transira 

fazo. Tamen estas en nia strategia bezono renovigi tiun retejon kaj ĝis nun UEA ne havas 

kontrakton por tio. Ni nepre devas konsideri tion, sed tio ne estas por la nuna kontrakto. 

La propono de la estraro pri transdono de la libroservo al E@I estis aprobita kun 31 poraj 

voĉoj. 8 komitatanoj voĉdonis kontraŭ la propono kaj 6 sin detenis. Fine do la propono de la 

estraro pri la kongresa administrado kaj libroservo estis aprobita en sia tuto, kun la jena 

enhavo: 

La Komitato de UEA, 

ricevinte la "Raporton pri agadplano de la Estraro por financa resanigo de UEA” de la 13-a de 

aŭgusto 2021; 

konstatas, ke la esploroj resumitaj en tiu raporto respondas al la decidoj de la Komitato en siaj 

kunsidoj de la 5-a de septembro kaj la 24-a de oktobro 2020; 

konfirmas sian volon daŭrigi la financan kaj administran restrukturigon de UEA cele al 

daŭripovigo de la Asocio kaj liberigo de rimedoj por novaj iniciatoj kaj agadoj; 

akceptas la planon de la Estraro starigi kontraktan rilaton kun E@I en Slovakio pri livero de 

jenaj servoj nome de UEA: 

(i) administrado de la Universalaj Kongresoj ekde 2022; 

(ii) funkciigo de la Libroservo de UEA, kun movo de ĝiaj stokoj (laŭbezone) al Slovakio; 

notas ke UEA plu respondecos pri la kvalito kaj fidindeco de tiuj servoj kaj rajtos fari aliajn 

aranĝojn pri ili estonte; 

taskas la Komisionon pri Financo proksime kunlabori kun la Estraro kaj Ĝenerala Direktoro 

pri la realigo de tiuj ŝanĝoj; 

petas la Estraron raporti minimume ĉiun trian monaton pri la faritaj paŝoj. 

Poste jam restis neniu tempo por trakti la proponojn pri la sorto de la biblioteko Hector 

Hodler, la arkivo de UEA, kaj la tuta domo de la Centra Oficejo. Tiuj decidoj estis ŝovitaj al 

nova ekstra komitata kunsido, kiu okazos post monato. Post monato oni diskutos ankaŭ la 

buĝeton de UEA por 2022. 
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Kvankam oni ankoraŭ nenion scias pri la buĝeto por la venonta jaro, la komitato jam decidis 

pri la baza kotizo, kiu restos senŝanĝa en 2022. Tia decido laŭ ĝenerala direktoro Martin 

Schäffer estis nepra, por ke eblu bontempe informi la perantojn de UEA pri la venontjara 

kotizo. 

Krome la komitato akceptis novan membron de la financa komisiono: Garry Evans, profesian 

konsilanton pri investado. 

 

 

Fratoj Grimm: Fera Joĉjo  

  

Vivis iam reĝo, kiu havis grandan arbaron ĉe sia kastelo. En ĝi kuradis sovaĝaj bestoj 

multspecaj. Foje li elsendis ĉasiston, por ke tiu pafu kapreolon. Sed li ne revenis. 

 

„Eventuale okazis malfeliĉo al li“, diris la reĝo kaj sendis je la sekva tago du aliajn ĉasistojn, 

por ke ili serĉu lin; sed ambaŭ restis for. 

 

Jen li kunvokis je la tria tago ĉiujn ĉasistojn, kiujn li havis, kaj diris: „Rastu la tutan arbaron 

kaj ne ĉesu serĉi, ĝis kiam vi estos trovintaj la triopon.“ 

 

Sed ankaŭ de ili revenis hejmen neniu, kaj ankaŭ de la grego de hundoj, kiujn ili kunprenis, 

reaperis neniu. De tiu tempo neniu plu kuraĝis iri en la arbaron, kaj ĝi troviĝis de tiam en 

profunda kvieto kaj soleco; de tempo al tempo oni vidis nur kiel transflugis ĝin aglo aŭ 

akcipitro. Tio tiel daŭris kelkajn jarojn. Jen anonciĝis ĉe la reĝo fremda ĉasisto, kiu serĉis 

eblon vivteni sin, kaj li ofertiĝis iri en la danĝeran arbaron. 

 

Sed la reĝo ne volis permesi tion al li kaj diris: „La arbaro estas horore timiga. Mi timas, ke vi 

ne sukcesus pli bone ol la aliaj kaj tial ne revenus.“ 

 

La ĉasisto respondis: „Lia Moŝto, mi provos je la propra risko. Pri timo mi scias nenion.“ 

 

La ĉasisto do iris kun sia hundo en la arbaron. Ne daŭris longan tempon, ĝis kiam la hundo 

trovis la spuron de sovaĝa besto kaj volis persekuti ĝin. Sed apenaŭ la hundo kuris kelkajn 

paŝojn, ĝi staris antaŭ profunda lageto, ne povis iri plu kaj nuda brako etendiĝis el la akvo, 

https://1.bp.blogspot.com/-4TOQNnkcNQI/YHF2t-N86WI/AAAAAAAAbD0/74hBmqWtu5Q-nmx1QEl0IeaL3mdTTyWBwCLcBGAsYHQ/s719/Fera%2BJocxjo%2B2.png
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kaptis ĝin kaj tiris ĝin malsupren. Kiam la ĉasisto vidis tion, li kondukis al tie tri virojn, kiuj 

devis elĉerpi la akvon per siteloj. Kiam ili povis ekrigardi sur la fundon, kuŝis tie sovaĝa viro, 

kiu estis bruna sur la tuta korpo, tiel, kiel rustiĝinta fero. Lia hararo pendis trans lian vizaĝon 

ĝis la genuoj. Ili firmligis lin per ŝnuregoj kaj kondukis lin en la kastelon. Tie oni tre miris pri 

la sovaĝa viro. La reĝo ordonis meti lin surkorte en feran kaĝon. Kaj li malpermesis je la 

minaco de severa puno, malfermi la pordon. Kaj la reĝidino mem devis konservi la ŝlosilon. 

De tiam denove ĉiu sekure povis iri en la arbaron. 

 

La reĝo havis okjaran filon, kiu foje ludis en la kortego, kaj en la ludado falis lia ora kuglo en 

la kaĝon. 

 

La knabo kuris al ĝi kaj diris al la sovaĝa viro: „Redonu mian kuglon. “ 

 

„Nur, se vi antaŭe malfermos la pordon por mi“, respondis la viro.“ 

 

„Ne“, diris la knabo: „Tion mi ne faros, ĉar la reĝo malpermesis tion. “ Kaj li forkuris. 

 

Je la sekva tago li revenis kaj postulis sian kuglon. 

 

La sovaĝa viro diris: „Malfermu mian pordon.“ 

 

Sed la knabo rifuzis tion. 

 

Je la tria tago la reĝo forrajdis por ĉasado. Jen la knabo ankoraŭfoje aperis ĉe la kaĝo kaj diris: 

„Eĉ se mi volus, mi ne povus malfermi la pordon, mi ne havas la ŝlosilon.“ 

 

Jen respondis la sovaĝa viro: „Ĝi kuŝas sub la kapkuseno de via patrino. Vi povus alporti 

ĝin.“ 

 

La knabo, kiu volis rehavi sian kuglon, flankenŝovis ĉiujn dubojn kaj alportis la ŝlosilon. La 

pordo malfermeblis nur kun peno, kaj la knabo eĉ vundige pinĉis fingron. Kiam la pordo estis 

malfermita, elpaŝis la sovaĝa viro kaj donis al li la oran kuglon kaj komencis foriĝi rapide. 

 

La knabo ektimis kaj postkriis lin: „Aĥ, sovaĝa viro, ne forkuru, aliokaze mi ricevos batojn.“ 

 

La sovaĝa viro turniĝis, levis lin supren sur sian nukon kaj iris per rapidaj paŝoj en la arbaron. 

Kiam la reĝo revenis hemen, li rimarkis la malplenan kaĝon kaj demandis la reĝidinon, kiel 

tio okazis. Ŝi sciis nenion pri tio kaj serĉis la ŝlosilon, sed ĝi forestis. Ŝi vokis la knabon, sed 

neniu respondis. La reĝo elsendis siajn subulojn, kiuj serĉis lin sur kampoj, sed ili ne trovis 

lin. Poste li facile povis diveni, kio okazis. Kaj tial regis granda funebra malĝojo en la reĝa 

korto. 

 

Kiam la sovaĝa viro estis denove en la morna arbaro, li levis la knabon de siaj ŝultroj kaj diris 

al li: „La gepatrojn vi ne revidos, sed mi volas lasi vin ĉe mi, ĉar vi liberigis min, kaj tial, ĉar 

mi vin kompatas. Se vi faros ĉion tiel, kiel mi postulos, vi bonfartu ĉe mi. Trezorojn kaj oron 

mi havas pli ol iu ajn en la mondo.“ 

 

Li pretigis al la knabo kuŝejon el musko, sur kiu la knabo ekdormis kaj je la sekva mateno la 

viro kondukis lin al puto kaj diris: „Rigardu, la ora puto estas hela kaj klara kiel kristalo, vi 

sidu apud ĝi kaj gardu, ke nenio falu en ĝin, ĉar alie ĝi estos malpurigita. Ĉiuvespere mi venos 

kaj rigardos, ĉu vi obeis min.“ 
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La knabo sidiĝis sur la randon de la puto, vidis kelkfoje oran fiŝon kaj kelkfoje oran 

serpenton, kiuj montris sin tie. Kaj li ankaŭ gardis, ke nenio falas en ĝin. Kiam li sidis tie, la 

vundita fingro doloris lin tiom, ke li metis ĝin tute senvole en la akvon. Li eltiris ĝin rapide, 

sed ĝi estis jam tute orumita, kaj kiom ajn li penis forviŝi la oron, estis tute vane. 

 

Vespere Fera Joĉjo revenis, rigardis la knabon kaj diris: „Kio okazis kun la puto?“ 

 

„Nenio, nenio“, li respondis kaj tenis la fingron surdorse, ke li ne ekvidu ĝin. 

 

Sed la viro diris: „Vi trempis la fingron en la akvon; ĉifoje mi ankoraŭ pardonos al vi, sed 

atentu, ke ne sinku denove io en ĝin.“ 

 

Je la sekva frua mateno li sidis jam ĉe la puto kaj observis ĝin. La fingro doloris lin denove. 

Kaj li viŝis per ĝi trans la kapon. Jen falis malbonŝance hararo en la puton. Li eltiris ĝin 

rapide, sed ĝi estis jam orumita. Fera Joĉjo revenis, jam sciis, kio okazis, kaj diris: „Vi lasis 

fali haron en la puton. Ankoraŭfoje mi pardonos vin, sed se tio okazus je tria fojo, la puto 

estus malhonorigita, kaj tiam vi ne plu povus restadi ĉe mi.“ 

 

Je la tria tago la knabo sidis ĉe la puto kaj ne movis la fingron, eĉ, kiam ĝi doloregis lin kiom 

ajn forte. Sed la tempo estis longa, kaj li rigardis sian vizaĝon videblan sur la akvospegulo. 

Kaj kiam li kliniĝis pli kaj pli pro tio kaj volis rigardi siajn okulojn, falis liaj longaj haroj de la 

ŝultroj en la akvon. Li rektiĝis rapide alten, sed la tuta hararo estis jam orumita kaj radiis kiel 

suno. Oni povas imagi, ke la kompatinda knabo tre ektimis. Li prenis sian naztukon kaj ligis 

ĝin ĉirkaŭ sian kapon, por ke la viro ne ekvidu la hararon. 

 

Kiam li revenis, li jam sciis ĉion kaj diris: „Demetu la tukon.“ 

 

Jen la ora hararo kvazaŭ fluis malsupren. Poste la knabo povis senkulpigi sin kiel ajn, tio 

neniel helpis al li. 

 

„La teston vi trapasis ne sukcese, kaj tial vi ne povas resti pli longtempe ĉe mi. Iru en la 

mondon, tie vi ekscios, kiel sentiĝas la malriĉeco. Sed, ĉar vi ne havas malican koron kaj mi 

ne havas malbonajn intencojn pri vi, mi permesos al vi en kazo de mizero iri en tiun ĉi 

arbaron kaj voki: ‚Fera Joĉjo’. Tiam mi venos kaj helpos al vi. Mia potenco estas granda, pli 

granda ol vi pensas, kaj oron kaj arĝenton mi havas abunde.“ 

 

La reĝofilo forlasis la arbaron kaj iris seninterrompe tra ebenigitaj kaj neebenigitaj vojoj, ĝis 

kiam li alvenis en grandan urbon. Li serĉis tie laboron, sed li ne povis trovi iun, ankaŭ tial, ĉar 

li lernis nenion, per kio li povus vivteni sin. Fine li iris en la kastelon kaj demandis, ĉu ili 

akceptus lin. La korteganoj ne sciis kiel uzi lin, sed li plaĉis al ili, kaj tial ili diris, ke li 

restadu. Laste la kuiristo dungis lin kaj diris, ke li alportu ŝtipojn kaj akvon kaj kunbalau la 

cindron. Iam, kiam ĝuste neniu alia uzeblis, ordonis la kuiristo al li porti la manĝon al la reĝa 

tablo. Sed, ĉar li ne volis montri sian oran hararon, li ne demetis sian ĉapeleton. Io tia ankoraŭ 

neniam okazis al la reĝo; tial li diris: „Se vi aperas antaŭ la reĝa manĝotablo, vi devas demeti 

vian ĉapelon.“ 

 

„Aĥ, Lia moŝto“, li respondis; mi ne povas, mi havas aĉan favon sur mia kapo.“ 

 

Jen la reĝo alvokigis la kuiriston, demandante riproĉis lin, kiel li povis dungi tian knabon, kaj 

ke li tuj forpelu lin. Sed la kuiristo kompatis lin kaj interŝanĝis lin kun la ĝardenista bubo. 
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De tiam la knabo en la ĝardeno devis planti vegetaĵojn kaj akvumi ilin. Li devis haki la teron 

kaj fosi ĝin. Kaj li devis elteni la ventojn kaj aĉajn veterojn. Iam somere, kiam li laboris sola 

en la ĝardeno, la tago estis tiom varmega, ke li demetis sian ĉapelon, por ke la aero fridetigu 

lin. Kiam la sunradioj radiis sur lian hararon, ĝi briltremis kaj fulmis tiel, ke la radioj penetris 

eĉ en la dormoĉambron de la regidino, kaj tiel, ke ŝi eksaltis por rigardi, kio estas tio. Ŝi 

ekvidis la knabon kaj vokis al li: „Knabo, alportu florbukedon al mi.“ 

 

Li surmetis rapide sian ĉapeleton, derompis sovaĝajn kampoflorojn kaj kunligis ilin. Kiam li 

grimpis kun ili sur la ŝtuparo supren, renkontis lin la ĝardenisto kaj diris: „Kiel vi povas porti 

al la reĝidino tiajn aĉajn florojn? Rapide alportu aliajn, sed elserĉu nur la plej belajn kaj plej 

rarajn.“ 

 

„Ho ne“, respondis la knabo, sovaĝaj floroj odoras pli forte kaj pli plaĉos al ŝi.“ 

 

Kiam li iris en la ĉambron, diris la reĝa filino: „Demetu vian ĉapeleton, ne decas lasi ĝin antaŭ 

mi sur via kapo.“ 

 

Li respondis denove: „Ne estas permesate al mi, mi havas favan kapon.“ 

 

Sed ŝi kaptis la ĉapeleton kaj detiris ĝin; jen falis lia ora hararo sur liajn ŝultrojn, tiel, ke li 

aspektis tre majeste. Li volis forsalti, sed ŝi retenis lin je brako kaj donis al li manplenon da 

dukatoj. Li foriris kun la ormoneroj, sed li ne priatentis ilin kaj donis ilin al la ĝardenisto: „Mi 

donacas la monerojn al viaj infanoj, ili ludu per ili.“ 

 

Je la sekva tago la reĝa filino denove vokis, ke li alportu bukedon da kampofloroj al ŝi. Kaj 

kiam li enpaŝis kun ili, ŝi tuj provis kapti la ĉapeleton kaj volis ĝin forpreni de li, sed li 

firmtenis ĝin per siaj manoj. Ŝi donis denove manplenon da dukatoj al li, sed li ne volis reteni 

ilin ĉe si kaj donis ilin al la ĝardenisto, por ke la infanoj ludu per ili. Je la tria tago okazis la 

sama. Ŝi ne povis forpreni lian ĉapeleton, kaj li ne volis havi ŝiajn ormonerojn. 

 

Ne pasis multe da tempo, ĝis kiam milito disvastiĝis en la lando. La reĝo kunigis sian popolon 

kaj ne sciis, ĉu li povos rezisti al malamiko, kiu estis superpotencega kaj havis grandan 

armeon. 

 

Jen diris la ĝardenista knabo: „Mi plenkreskiĝis kaj volas kunrajdi en la militon. Donu al mi 

ĉevalon.“ 

 

La aliaj ridis kaj diris: „Kiam ni forestos, serĉu ĝin, ni postlasos al vi ĉevalon en la stalo.“ 

 

Kiam ili jam formarŝis, li iris en la stalon kaj eltiris la ĉevalon, sed ĝi estis lama je unu piedo 

kaj iris ŝanceliĝante: klik klak, klik, klak. Tamen li sursidiĝis kaj rajdis al la morna arbaro. 

Haltinte ĉe la rando, li vokis Feran Joĉjon trifoje tiom laŭte, ke ekestis laŭta bruo inter la 

arboj. 

 

Tuj poste aperis la sovaĝa viro kaj diris: „Kion vi postulas?“ 

 

„Mi bezonas fortan ĉevalon, ĉar mi volas partopreni la militon.“ 

 

„Tion vi ricevu, kaj eĉ pli ol vi postulis.“ 
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Poste la sovaĝa viro reiris en la arbaron, kaj ne daŭris longan tempon, ĝis kiam staloservisto 

paŝis el la arbaro kaj alkondukis ĉevalon, kiu blovis tra la naztruoj kaj apenaŭ brideblis. Kaj 

post ili sekvis granda aro da militistoj tute kirasitaj, kaj iliaj glavoj fulmis en la suno. La 

junulo transdonis al la staloservisto sian ĉevalon, kiu havis nur tri sanajn krurojn, li mem 

svingis sin sur la alian kaj rajdis antaŭ la militistaro. Kiam li proksimiĝis al la batalkampo, 

jam granda parto de la reĝa trupo falis kaj mortis, kaj ne mankis multe da tempo, ĝis kiam la 

aliaj devus retiriĝi. Jen la junulo kun sia kirasita aro sturmis kiel fulmotondro en la 

malamikojn. Kaj ili frakasis ĉiun, kiu provis rezisti. La postrestintaj malamikoj volis fuĝi, sed 

la junulo sidis kvazaŭ sur iliaj nukoj kaj ne ĉesis persekuti ilin, ĝis kiam postrestis neniu 

malamika viro. Sed anstataŭ reiri al la reĝo, li kondukis sian aron sur ĉirkaŭvojoj reen en la 

arbaron kaj elvokis Feran Joĉjon. 

 

„Kion vi postulas de mi?“ demandis la sovaĝa viro. 

 

„Transprenu vian ĉevalon kaj vian aron kaj donu al mi mian ĉevalon, kiu havas nur tri sanajn 

krurojn. “ 

 

Okazis ĉio, kion li postulis, kaj li forrajdis sur sia lamanta ĉevalo. Kiam la reĝo denove 

revenis en la kastelon, lia filino iris renkonte al li kaj gratulis, ke li venkis tiel bonŝance. 

 

„Mi ne estas tiu, kiu venkigis nin“, li diris, „sed estis fremda kavaliro, kiu helpis al mi kun sia 

aro da militistoj.“ 

 

La filino volis ekscii, kiu estas la fremda kavaliro, sed la reĝo ne sciis kaj diris: „Li persekutis 

la malamikojn, kaj mi ne revidis lin.“ 

 

Ŝi demandis la ĝardeniston pro ties servisto. Sed tiu ridis nur kaj diris, ke li ĝuste venis 

hejmen sur sia lamanta ĉevalo, kaj la aliaj mokis vokante: „Jen ja alvenis nia lama Klik Klak.“ 

 

Ili ankaŭ demandis: „Malantaŭ kiu heĝo vi intertempe kuŝis kaj dormis?“ 

 

Sed li respondis: „Mi faris la plej bonan. Kaj sen mi la batalo estus havinta aĉan finon.“ 

 

Jen ili ridis eĉ pli pri la junulo. 

 

La reĝo diris al sia filino: „Mi volas heroldigi grandan feston, kiu daŭru tri tagojn. Kaj vi mem 

ĵetadu oran pomon, eble la nekonatulo ja venos al ni.“ 

 

Kiam la festo estis anoncita, la junulo iris en la arbaron kaj vokis Feran Joĉjon. 

 

„Kion vi postulas?“ demandis Fera Joĉjo. 

 

„Ke mi kaptadu la oran pomon de la reĝa filino.“ 

 

„Estas kvazaŭ vi jam havus ĝin“, diris Fera Joĉjo, „vi ricevos ankaŭ ruĝan kirason kaj rajdos 

sur fiera vulpokolora ĉevalo.“ 

 

Kiam la tago estis veninta, algalopis la junulo, starigis sin inter la kavaliroj, kaj neniu rekonis 

lin. La reĝa filino ĵetis oran pomon al la kavaliroj. Sed neniu krom la junulo kaptis ĝin; kaj tuj 

kiam li havis ĝin, li rapide forgalopis kun ĝi. Je la sekva tago Fera Joĉjo ekipis lin kiel 

blankan kavaliron kaj donis al li blankan ĉevalon. Denove ĝuste li kaptis la oran pomon, sed li 
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ne restadis eĉ dum momento kaj tuj forgalopis. La reĝo fariĝis kolera kaj diris: „Tio ne estas 

permesata. Li devos aperi antaŭ mi kaj diri sian nomon.“ 

 

Li ordonis, ke tiukaze, se la kavaliro denove kaptos la pomon kaj foriĝos, oni persekutu lin, 

kaj se li ne revenos libervole, oni ataku lin per glavoj kaj lancoj. Je la tria tago li ricevis de 

Fera Joĉjo nigran kirason kaj nigran ĉevalon. Kaj denove li kaptis la pomon. Kiam li 

forgalopis, persekutis lin la aro de la reĝo, kaj unu el ili proksimiĝis tiom, ke li vundis lin per 

la pinto de sia glavo je gambo. Li eskapis, sed lia ĉevalo saltis tiel vehemente, ke la kasko 

falis de lia kapo. Tial ili povis vidi, ke li havas oran hararon. Ili rajdis hejmen kaj sciigis ĉion 

ĉi al la reĝo. 

 

Je la sekva tago demandis la reĝa filino la ĝardeniston pri la knabo. 

 

„Li laboras en la ĝardeno, la strangulo estis ĉe la festo kaj revenis nur hieraŭ vespere. Li 

ankaŭ montris al miaj infanoj tri orajn pomojn, kiujn li gajnis.“ 

 

La reĝo ordonis, ke li venu al li. Kaj denove li havis la ĉapeleton sur sia kapo. Sed la reĝa 

filino iris renkonte al li kaj demetis ĝin. Kaj poste falis lia ora hararo sur liajn ŝultrojn, kaj ĝi 

estis tiel bela, ke ĉiuj ekmiris. 

 

„Ĉu vi estis la kavaliro, kiu ĉiutage venis al la festo, ĉiam en alia koloro, kaj ĉiufoje kaptis iun 

el la tri ĵetitaj oraj pomoj?“ demandis la reĝo. 

 

„Jes“, li respondis, „jen la tri pomoj.“ Li tiris ilin el poŝo kaj transdonis ilin al la reĝo. „Se vi 

postulas eĉ pli da pruvoj, vi povas rigardi la vundon, kiun kaŭzis iu el via aro, kiam ĝi 

persekutis min. Sed mi estas ankaŭ la kavaliro, kiu helpis al vi venki la malamikon.“ 

 

„Se vi povas plenumi tiajn agojn, tiukaze vi ne estas ĝardenista knabo. Diru al mi, kiu estas 

via patro?“ 

 

„Mia patro estas potenca reĝo, kaj oron mi ricevas tiom abunde, kiom mi deziras.“ 

 

„Mi komprenas bone“, diris la reĝo, „ke mi kulpas al vi dankon, ĉu mi povas fari ion por plaĉi 

al vi?“ 

 

„Jes“, li respondis, „tion vi certe povas, permesu, ke mi edzinigos vian filinon.“ 

 

Jen ridis la virgulino kaj diris: „Li iras rekte al la celo, sed mi jam vidis je lia hararo, ke li ne 

estas ĝardenista knabo.“ 

 

Ŝi iris al li kaj kisis lin. 

 

Pro la nupto venis liaj gepatroj kaj estis plenaj de ĝojo, ĉar ili perdis jam ĉiun esperon revidi 

sian karan filon. Kaj kiam ili sidis ĉe la festena tablo, subite silentiĝis la muziko, la pordoj 

malfermiĝis kaj enpaŝis fiera reĝo kun sia granda sekvantaro. Li iris rekonte al la junulo, 

brakumis lin kaj diris: „Mi estas Fera Joĉjo kaj estis sorĉita en sovaĝan viron. Sed vi savis 

min el tiu fisorĉo. Ĉiuj trezoroj, kiujn mi posedas, estu posedo via.“ 

 

 Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, Eldono lastmana, eldonejo 

Reclam, „Der Eisenhans“ 
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tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 

kontrolis Vladimir Türk  

 

   Fratoj Grimm: Vulpo kaj ĉevalo 

 
  

Kamparano havis fidelan ĉevalon, kiu fariĝis maljuna kaj ne povis utiligi sin plu. Tial la 

mastro jam ne volis doni manĝon al ĝi kaj diris: „Utiligi vin mi kompreneble jam ne povas, 

tamen mi ne havas malbonajn intencojn kontraŭ vi. Se vi montros vin ankoraŭ tiom forta 

havigi leonon al mi, mi lasos vin ĉe mi, sed nun foriĝu el mia stalo.“ 

 

Poste li forpelis ĝin en al vastan kampon. La ĉevalo estis malgaja kaj trotis en la arbaron, por 

trovi tie iom da protekto kontraŭ la vetero. Tie renkontis lin vulpo, kiu diris: „Kial vi pendigas 

la kapon kaj iradas tute sola?“ 

 

„Aĥ“, respondis la ĉevalo, „avaro kaj fideleco ne loĝas kune en la sama domo; mia mastro 

forgesis, kiom ofte mi servis lin dum tiom da jaroj. Kaj ĉar mi ne plu taŭgas por plugi 

kampon, li ne volas plu doni manĝon al mi kaj forpelis min.“ 

 

„Sen ĉiu konsolo, ĉu?“ demandis la vulpo. 

 

„La konsolo estis fia. Li diris, ke tiukaze, se mi estas ankoraŭ tiom forta havigi al li leonon, li 

volas lasi min ĉe si. Sed li scias ja certe, ke mi ne kapablas tion.“ 

 

La vulpo diris: „Pri tio mi helpos al vi, simple sternu vin, etendu la membrojn kaj ne moviĝu, 

kvazaŭ vi estus morta.“ 

 

La ĉevalo faris, kion la vulpo postulis. Sed la vulpo iris al la leono, kies kaverno estis 

proksima, kaj diris: „Tie ekstere kuŝas morta ĉevalo, ja kunvenu tien, grasa festmanĝo atendas 

vin.“ 

https://1.bp.blogspot.com/-oVD-4-Ij7rs/YHAqgfvLXsI/AAAAAAAAbDk/EC5_3S-h0ugoeBjCXiTMlh5W7_ZgJLiywCLcBGAsYHQ/s1443/Vulpo%2Bkaj%2B%25C4%2589evalo.jpg
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La leono kuniris, kaj kiam ili staris ĉe la ĉevalo, diris la vulpo: „Ĉi tie la oportuneco ankoraŭ 

mankas al vi, mi havas ideon. Mi ligos la ĉevalon per la vosto al vi, tiel vi povos tiri ĝin en 

vian kavernon kaj tute trankvile manĝi.“ 

 

Al la leono plaĉis la konsilo. Ĝi starigis sin tute trankvile tiel, por ke la vulpo povu firmligi la 

ĉevalon al ĝia vosto. Sed la vulpo kunligis la krurojn de la leono kun la vosto de la ĉevalo kaj 

tordis kaj kunŝnuris ilin tiel lerte kaj forte, ke la ligo tute ne disŝireblis. Kiam estis farita ĝia 

far’, la vulpo frapis sur dorson de la ĉevalo kaj diris: „Ektiru, ĉevalo, ektiru.“ 

 

Jen la ĉevalo salte leviĝis subite kaj kuntiris la leonon kun si. La leono komencis muĝi, ke la 

birdoj en la tuta arbaro forflugis pro timo, sed la ĉevalo ne atentis la muĝadon, ĝi tiris kaj 

trenis la leonon trans la kampon ĝis la pordo de sia mastro. Kiam la mastro vidis tion, li ŝanĝis 

sian opinion kaj diris al la ĉevalo: „Vi restadu ĉe mi kaj ĉiam bonfartu.“ Kaj li satmanĝigis 

lin, ĝis kiam ĝi mortis. 

 

 

Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, Eldono lastmana, eldonejo 

Reclam, „Der Fuchs und das Pferd“ 

 

tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 

kontrolis Vladimir Türk  

  

 

Fratoj Grimm: Trivitaj dancŝuoj  

  

https://1.bp.blogspot.com/-u887kXjG-4o/YHAdPoZxPRI/AAAAAAAAbDc/1YJWrUvOUc0g3-dQ0EZpC471PwKaj-HeQCLcBGAsYHQ/s907/Trivitaj%2Bdancsxuoj.jpg
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Vivis iam reĝo, kiu havis dek du filinojn, ĉiuj estis belaj kaj eĉ pli belaj. Ili dormis kune en 

halo, kie staris iliaj litoj en vico. Kaj vespere, kiam ili kuŝis en tiuj litoj, la reĝo fermis la 

pordon kaj riglis ĝin. Sed kiam li matene malfermadis la pordon, li vidis, ke iliaj dancŝuoj 

estas trivitaj. Kaj neniu povis eltrovi, kiel tio okazis. Tial la reĝo heroldigis, ke tiu, kiu povas 

malkaŝi, kie ili dancadas en la noktoj, elektu iun el la filinoj kiel edzinon kaj li fariĝu reĝo, 

post kiam Lia reĝa moŝto estos mortinta. Sed tiu, kiu anoncos sin kaj post tri tagoj kaj tri 

noktoj ne eltrovos, estos ekzekutita pro tio. 

 

Ne daŭris longan tempon, ĝis kiam anonciĝis reĝofilo, kiu ofertis riski agon. Li estis afable 

akceptita kaj kondukita vespere en ĉambron troviĝantan antaŭ la dormohalo. Lia lito tie estis 

starigita kaj li havis la taskon observi, kien ili iros kaj kie ili dancos; kaj por ke ili kaŝe ne 

povu entrepreni ion aŭ eliri tra alia irejo eksteren, oni lasis ankaŭ la halopordon malfermita. 

Sed je la reĝofilo la dormo falis kiel plumbo sur la okulojn kaj li ekdormis. Kaj kiam li 

matene vekiĝis, ĉiuj el la dek du filinoj estis ĉe la dancplezuro, ĉar iliaj ŝuoj tie staris kaj havis 

truojn en la plandumoj. 

 

Je la dua kaj tria vesperoj okazis la sama, kaj tial oni senkapigis lin sen kompato. 

 

Poste ankoraŭ multaj viroj venis kaj anonciĝis por tiu riska entrepreno. Sed ili ĉiuj devis lasi 

sian vivon. Okazis, ke malriĉa soldato kun vundo, kiu ne plu povis servi, troviĝis sur la vojo 

al la urbo, kie loĝis la reĝo. Tie renkontis lin maljunulino, kiu demandis lin, kien li intencas 

iri. 

„Mi mem ne scias kun certo“, li diris. kaj ŝercante li aldonis: „Mi ja havus intereson eltrovi, 

kie la reĝofilino kaj ŝiaj fratinoj trivigas siajn dancŝuojn kaj fariĝi poste reĝo.“ 

 

„Tio ne estas tre malfacila“, diris la maljunulino, „vi nur devos eviti trinki de la vino, kiun oni 

vespere portos al vi. Kaj vi devos ŝajnigi kvazaŭ vi tute firme dormas.“ 

 

Poste ŝi donis al li surtuton kaj diris: „Se vi surmetos ĝin, vi estos nevidebla kaj povos ŝtelire 

sekvi la dek du filinojn.“ 

 

Kiam la soldato ricevis la bonan konsilon, li fariĝis serioza pri la afero, tiel, ke li ekkuraĝiĝis, 

iris al la reĝo kaj anoncis sin kiel svatiĝanto. Li estis afable akceptita, tiel, kiel la aliaj, kaj oni 

surmetis ankaŭ al li reĝajn vestojn. 

 

Vespere en la dormotempo oni kondukis lin en antaŭĉambron, kaj kiam li volis enlitiĝi, venis 

la plej maljuna reĝofilino al li kaj kunportis por li plenigitan vinpokalon. Sed li ligis spongon 

sub la mentonon kaj lasis flui la vinon en ĝin kaj trinkis eĉ ne guton de la vino. Poste li 

enlitiĝis, kaj kiam li kuŝis dum certa tempo, li komencis ronki, kvazaŭ li troviĝus en la plej 

profunda dormo. Tion aŭdis la dek du reĝofilinoj, ili ridis kaj la plej maljuna diris: „Ankaŭ li 

estus povinta konservi sian vivon.“ 

 

Poste ili ellitiĝis, malfermis ŝrankojn, kestojn kaj skatolojn kaj eltiris la plej pompajn vestojn, 

ili arte ornamis kaj manikuris sin antaŭ la spegulo, saltadis kaj ĝojis pri la baldaŭa 

dancplezuro. 

 

Nur la plej juna diris: „Mi ne scias, vi ĝojas, sed mi sentas min tute strange, certe ni travivos 

malfeliĉon.“ 

 

„Vi estas neĝansero, kiu ĉiam timas“, diris la plej maljuna, „ĉu vi forgesis, kiom da reĝofiloj 

jam vane ĉeestis? Al la soldato mi eĉ ne devis doni la vinon kun la dormigilo. La krudulo ja 
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tamen ne vekiĝus.“ 

 

Kiam ili ĉiuj pretis, ili rigardis ĉiuj al la soldato, sed tiu estis ferminta la okulojn kaj eĉ ne 

moviĝetis, kaj ili pensis, ke ili estas tute sekuraj. Jen iris la plej maljuna al sia lito, frapis ĝin, 

kaj tuj ĝi komencis sinki en la teron kaj ili iris tra la aperturo malsupren, laŭvice, kaj la plej 

maljuna antaŭe. La soldato, kiu observis ĉion, ne hezitis dum longa tempo, li surmetis la 

surtuton kaj kungrimpis malantaŭ la plej juna malsupren. Meze de la ŝtuparo li paŝis dum 

momenteto sur ŝian robon. Ŝi ektimis kaj vokis. „Kio estas tio? Kiu firmtenas mian robon?“ 

 

„Ne estu tiel ŝtipkapula“, diris la plej maljuna, „vi firmkroĉiĝis je hoko.“ 

 

Ili iris plu, ĝis kaim ili troviĝis tute malsupre kaj staris en mirinde bela aleo de arboj, en ĝi 

estis ĉiuj folioj el arĝento kaj ili briltremis kaj lumis. La soldato pensis kunpreni pruvilon kaj 

derompis branĉon, sed jen laŭta bruo eksonis el la arbo. 

 

La plej juna vokis denove: „Tio ne estas en ordo, ĉu vi aŭdis la laŭtan knalon?“ Sed la plej 

maljuna diris: „Tio estas nur ĝojopafoj, ĉar ni baldaŭ estos savintaj nian princon.“ 

 

Poste ili atingis aleon, kie ĉiuj folioj estis el oro, kaj fine en trian, kie la folioj estis diafanaj 

diamantoj. De ambaŭ li derompis branĉon, kio sekvigis ĉiufoje tiom bruan sonon, ke la plej 

juna ektremis pro timo. Sed la plej maljuna ne ŝanĝis sian opinion, ke estis ĝojopafoj. Ili iris 

plu kaj venis al granda akvejo, sur kiu ankris dek du ŝipoj kaj en ĉiu ŝipeto sidis bela princo. 

Ili atendis la dekdu reĝofilinojn, kaj ĉiu el ili prenis iun el ili al si, kaj la soldato sidiĝis en la 

ŝipon de la plej juna. 

 

Jen diris la princo: „Mi ne scias, sed la ŝipo estas hodiaŭ multe pli peza, kaj mi devas remi per 

ĉiuj fortoj por antaŭenigi ĝin.“ 

 

La plej juna diris: „De kio tio venus, se ne de la varma vetero, mi ankaŭ sentas min tiom 

varmega.“ 

 

Transe de la akvejo staris bele iluminata kastelo, el kiu sonis gaja muziko de timbaloj kaj 

trumpetoj. Ili remis transen, enpaŝis, kaj ĉiu princo dancis kun sia amatino; la soldato 

kundancis nevideble, kaj se iu el la damoj mantenis pokalon kun vino, li eltrinkis ĝin tute, tiel, 

ke ĝi estis malplena, kiam damo tuŝis ĝin perbuŝe. La plej juna ankaŭ pro tio ektimis, sed la 

plej maljuna ĉiufoje silentigis ŝin. Ili dancis tie ĝis la tria de la sekva mateno, kiam ĉiuj ŝuoj 

estis trivitaj kaj ili pro tio devis ĉesigi la dancadon. La princoj reveturigis ilin trans la akvejon, 

kaj la soldato sidiĝis ĉifoje en la ŝipon, kie estis la plej maljuna. Ĉe la bordo ŝi adiaŭis sin de 

sia princo kaj promesis reveni en la sekva nokto. Kiam ili estis antaŭ la ŝtuparo, li grimpis 

antaŭ ili supren kaj enlitiĝis, kaj kiam la dek du filinoj malrapide kaj lace per etaj paŝoj 

grimpis supren, li jam denove ronkis tiom laŭte, ke ili ĉiuj povis aŭdi lin. Kaj ili diris: „Li ne 

endanĝerigos nin.“ 

 

Ili demetis siajn belajn vestojn, forportis ilin, ŝovis la trivitajn ŝuojn sub la litojn kaj enlitiĝis. 

 

Je la sekva mateno la soldato volis diri nenion, sed ankoraŭ unufoje vidi la strangan okazaĵon 

kaj kuniris je la dua nokto denove tien. Ĉio okazis tiel, kiel dum la unua fojo, ili dancis 

ĉiufoje, ĝis kiam la ŝuoj estis trivitaj. Sed je la tria fojo li kunprenis pokalon por pruvi ĉion. 

Kiam venis la horo, kiam li devis respondi, li metis la tri branĉojn kaj la pokalon al si kaj iris 

al la reĝo. La dek du filinoj staris malantaŭ la pordo pretaj aŭskulti, kion li diros. 
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Kiam la reĝo demandis: „Kie miaj dek du filinoj en la noktoj dancante trivigis siajn ŝuojn?“ 

respondis la soldato: „Kun dek du princoj en kastelo sub la tersurfaco.“ 

 

Kaj li raportis, kio okazis kaj elprenis la pruvilojn. Jen la reĝo alvokigis siajn filinojn kaj 

demandis ilin, ĉu la soldato diris la veron. Kaj ĉar ili komprenis, ke ili estas perfiditaj, kaj ke 

mensogoj helpus neniel, ili devis konfesi tion. 

 

Tial la reĝo demandis lin: „Kiun vi volas edzinigi?“ 

 

Li respondis: „Mi ne estas plu juna, tial donu al mi la plej maljunan.“ 

 

Ankoraŭ je la sama tago oni festis la nupton kaj la reĝo promesis al li, ke li ricevos post lia 

morto la regnon. Sed la princoj estis denove ensorĉitaj dum tiom da tagoj, kiom ili dancis kun 

la dek du filinoj. 

Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, 

Eldono lastmana, eldonejo Reclam, „Die zertanzten Schuhe“ 

 

tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 

lingve kontrolis Vladimir Türk 

 

Fratoj Grimm: Ses servistoj 

 

Antaŭ longa tempo vivis maljuna reĝino, kiu estis sorĉistino, kaj ŝia filino estis la plej bela 

knabino sub la suno. Sed la maljunulino pensis pri nenio alia ol pri tio, kiel ŝi povus pereigi 

homojn per logado. Kaj kiam venis svatiĝanto, ŝi diris, ke tiu, kiu volas havi ŝian filinon, 

devos antaŭe plenumi taskon. Aŭ li devos morti. 

 

Multaj viroj estis blindigitaj de la beleco de la virgulino kaj aŭdacis riski la vivon, sed ili ne 

povis plenumi, kion la maljunulino postulis de ili. Kaj tiukaze ne estis kompato, ili devis 

surgenuiĝi kaj oni senkapigis ilin. 

 

Reĝofilo, kiu aŭdis pri la beleco de la knabino, diris al sia patro: „Lasu min vojaĝi tien, mi 

volas svatiĝi pri ŝi.“ 

https://1.bp.blogspot.com/-fMGOUQJ5hdg/YG9odv8ifcI/AAAAAAAAbDU/96owoaTsxNsb1rF-zZPKWCJoI-3UKlGPwCLcBGAsYHQ/s1200/Ses%2Bservistoj.jpg
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„Neniam ajn“, respondis la reĝo, „se vi forirus, vi irus en vian morton.“ 

 

Jen la filo sternis sin, fariĝis morte malsana kaj kuŝis dum sep jaroj en lito, kaj neniu kuracisto 

povis helpi lin. Kiam la patro vidis, ke ne plu estas espero, li diris elkore malĝoje: „Foriru kaj 

tentu Fortunon. Alie mi ne povas helpi vin.“ 

 

Kiam la filo aŭdis tion, li leviĝis de sia lito, fariĝis sana kaj ĝoje survojiĝis. 

 

Okazis, kiam li rajdis trans erikejon, ke de malproksime li vidis ion sur la tero, kio aspektas 

kiel granda fojnostako, kaj kiam li proksimiĝis, li povis ekkoni, ke ĝi estas la ventro de homo, 

kiu sternis sin; kaj la ventro aspektis kiel malgranda monto. La dikulo, ekrigardante la 

vojaĝanton, leviĝis kaj diris: „Se vi bezonas iun serviston, dungu min.“ 

 

La reĝofilo demandis: „Kion mi komencu per tia dikventra viro?“ 

 

 „Oh“, diris la dikulo, „tio ne gravas, se mi ĝuste etendas min, mi estas ankoraŭfoje trilmifoje 

pli dika.“ 

 

„Se estas tiel“, diris la reĝofilo, „mi povos uzi vin, venu kun mi.“ 

 

Jen la dikulo iris malantaŭ la reĝofilo, kaj post certa tempo ili trovis alian, kiu kuŝis sur la tero 

kaj metis orelon sur la herbejon. 

 

La reĝofilo demandis: „Kion vi faras tie?“ 

 

„Mi aŭskultas“, respondis la viro. 

 

„Pro kio vi aŭskultas tiom atente?“ 

 

„Mi aŭskultas, kio ĝuste okazas en la mondo, ĉar miaj oreloj preteraŭdas nenion, eĉ la herbojn 

mi aŭdas kreski.“ 

 

La reĝofilo demandis: „Diru al mi, kion vi aŭdas en la kortego de la maljuna reĝidino, kiu 

havas tiun belan filinon?“ 

 

Li respondis: „Mi aŭdas sibli la glavon, kiu ĝuste senkapigas svatiĝinton.“ 

 

La reĝofilo diris: „Mi povos uzi vin, venu kun mi.“ 

 

Ili iris plu kaj ekvidis iam piedojn kuŝantajn. Kaj ankaŭ iom de la gamboj. Sed iliajn finaĵojn 

ili ne povis vidi. Irinte konsiderindan distancon, ili atingis la korpon kaj fine ankaŭ la kapon. 

 

„Nu“, demandis la reĝofilo, „kia longa ŝnurulo estas vi?!“ 

 

„Ho“, diris la longulo, „tio estas ankoraŭ tute nenio, se mi foje etendas miajn membrojn tute, 

mi estas ankoraŭ trimilfoje pli longa kaj estas pli granda ol la plej alta monto surtere. Mi 

volonte servos al vi, se vi akceptos min.“ 

 

„Venu kun mi“, diris la reĝofilo, „mi povos uzi vin.“ 
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Ili iris plu kaj trovis ĉe la vojrando sidanton, kiu fermligis la okulojn. 

 

La reĝofilo demandis lin: „Ĉu vi havas malsanajn okulojn tiajn, ke vi ne povas rigardi la 

lumon?“ 

 

„Ne“, respondis la viro: „Mi ne rajtas depreni la bandaĝon, ĉar tiukaze, se mi rigardas ion per 

miaj okuloj, ĝi dissaltas, tiom fortega estas mia rigardo. Se mi utilos al vi, mi volonte estos 

via servisto.“ 

 

„Venu kun mi“, respondis la reĝofilo, „mi povos uzi vin.“ 

 

Ili iris plu kaj trovis viron, kiu kuŝis meze de la varmega sunbrilo kaj frostotremis je la tuta 

korpo tiel, ke eĉ ne unu membro ne moviĝis. 

 

„Kiel vi povas frostotremi?“ demandis la reĝofilo, „kvankam la suno ŝajnas tiel varmega.“ 

 

„Aĥ“, respondis la viro, „mia naturo estas de tute alia speco. Ju pli varmega ĝi estas des pli mi 

frostotremas kaj la frosto penetras en ĉiujn miajn ostojn, kaj ju pli fridas des pli varmega mi 

fariĝas. Meze de glacio mi ne povas elteni pro ardego kaj meze de fajro ne pro la frido.“ 

 

„Vi estas strangulo“, diris la reĝofilo, „sed, se vi volas servi al mi, kunvenu.“ 

 

Tiam ili iris plu kaj vidis staranton, kiu plilongigis sian kolon, li ĉirkaŭrigardis kaj rigardis 

trans ĉiujn montojn. 

 

La reĝofilo demandis: „Kien vi rigardas tiel fervore?“ 

 

La viro respondis: „Mi havas tiom helajn okulojn, ke mi povas rigardi trans ĉiujn arbarojn kaj 

kampojn, valojn kaj montojn kaj tra la tuta mondo.“ 

 

La reĝofilo demandis: „Se vi volas, venu kun mi, tia, kia vi ankoraŭ mankis al mi.“ 

 

Tiam la reĝofilo enmarŝis kun siaj ses servistoj en la urbon, kie vivas la maljuna reĝino. Li ne 

diris, kiu li estas, sed li aldonis: „Se vi permesos al mi edzinigi vian reĝofilinon, mi plenumos, 

kion vi postulos de mi.“ 

 

La sorĉistino ĝojis, ke tia bela junulo denove falis en ŝian reton, kaj diris: „Trifoje mi donos al 

vi taskon, se vi plenumos ĉiun el ili, vi estu la mastro kaj edzo de mia filino.“ 

 

„Kiu tasko estos la unua?“ li demandis. 

 

„Ke vi alportu al mi ringon, kiun mi lasis fali en Ruĝan Maron.“ 

 

La reĝofilo iris hejmen al siaj servistoj kaj diris: „La unua tasko ne estas facila, ringo estus 

prenita el Ruĝa Maro. Nu, konsilu min.“ 

 

Jen diris tiu kun la helaj okuloj: „Mi rigardos, kie ĝi troviĝas.“ Li rigardis en la maron kaj 

diris: „Tie ĝi kroĉiĝis al pinta ŝtono.“ 

 

La longulo portis ilin tien kaj diris: „Mi ja eltirus ĝin, se mi nur povus ĝin vidi.“ 
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„Se estas nur tio“, vokis la dikulo kaj kuŝiĝis sin kaj metis sian buŝon al la akvo. Jen la ondoj 

sinkis profunden kvazaŭ ĝi estus abismo, ĉar li eltrinkis la tutan maron, tiel ke ĝi fariĝis tiel 

seka kiel herbejo. La longulo kliniĝis iom kaj eltiris la ringon permane. Jen la reĝofilo ĝojis, 

kiam li havis la ringon, kaj li portis ĝin al la maljunulino. 

 

Ŝi ekmiris kaj diris: „Jes, ĝi estas la ĝusta ringo. La unuan taskon vi bonŝance plenumis. Sed 

nun sekvos la dua: Jen rigardu la herbejon antaŭ mia kastelo. Jen paŝtiĝis tricent grasaj 

virbovoj, tiujn vi devos manĝi kun haŭto kaj hararo, kun la ostoj kaj la kornoj. Kaj malsupre 

en la kelo troviĝas tricent bareloj kun vino. Tiujn vi devos aldone eltrinki, kaj se de la 

virbovoj postrestos hararo kaj de la vino guteto, via vivo apartenos al mi.“ 

 

La reĝofilo diris: „Ĉu mi rajtas aldoni gastojn por tio? Sen societo ne bongustas manĝo.“ 

 

La maljunulino ridis malice kaj respondis: „Unuopulon vi rajtas inviti aldone, por ke vi havu 

societon, sed pli neniun.“ 

 

La reĝofilo iris al siaj servistoj kaj diris al la dikulo: „Vi estu hodiaŭ mia gasto kaj foje 

satmanĝu.“ 

 

Jen la dikulo pliampleksiĝis kaj manĝis la tricent virbovojn tiel komplete, ke eĉ ne postretis 

haro. Kaj li demandis, ĉu krom la matenmanĝo manĝeblus ankoraŭ io alia; la vinon li trinkis 

tuj el la bareloj sen bezoni por tio glason, kaj la lastan guton li lekis de najlo. Kiam la 

manĝado estis finita, iris la reĝofilo al la maljunulino kaj diris, ke la dua tasko estas 

plenumita. 

 

Ŝi tre miris kaj diris: „Tiel sukcesa ankoraŭ neniu estis antaŭ vi. Sed ja ankoraŭ restos tasko.“ 

Kaj ŝi pensis: „Vi ne eskapos de mi kaj ne tenos vian kapon supre.“ 

 

„Hodiaŭ vespere“, ŝi diris, „mi kondukos mian filinon al vi en la ĉambron kaj vi metu la 

brakojn ĉirkaŭ ŝin; kaj kiam vi sidos kune tie, gardu vin ne endormiĝi. Mi venos precize je 

noktomezo, kaj se ŝi tiam ne plu estos en viaj brakoj, vi estos perdita.“ 

 

„Tiu tasko estas facila“, la reĝofilo pensis, „mi ja malfermtenos miajn okulojn.“ 

 

Sed li kunvokis siajn servistojn, raportis al ili, kion la maljunulino diris kaj aldonis: „Oni ne 

povas scii, kiu ruzaĵo kaŝiĝas je tio. Atentemo estas necesa. Gardu la pordon kaj sekurigu, ke 

la virgulino ne forlasos mian ĉambron.“ 

 

Kiam la nokto komenciĝis, alkondukis la maljunulino sian filinon al la brakoj de la reĝofilo. 

Poste la longulo volviĝis ĉirkaŭ ilin en cirklo. Kaj la dikulo starigis sin antaŭ la pordo tiel, ke 

vivanta animo ne povus fuĝi tra ĝi. Jen sidis ambaŭ kaj la virgulino eĉ ne diris vorton, sed la 

luno radiis tra la fenestro sur ŝian vizaĝon tiel, ke li povis rigardi ŝian admirindan belecon. Li 

faris nenion ol rigardi ŝin, li estis plena de ĝojo kaj de amo. Laciĝo ne ekvideblis sur liaj 

okuloj. Tio tiel daŭris ĝis la dudektria, sed tiam la maljunulino ensorĉis ĉiujn tiel, ke ili ĉiuj 

ekdormis kaj en tiu momento malaperis ankaŭ la virgulino. 

  

De tiam ili dormis firme ĝis la kvarono antaŭ noktomeze. Poste la efiko de la sorĉo 

malfortiĝis, kaj ili ĉiuj vekiĝis denove. 

 

„Ve, lamentinda malfeliĉo“, vokis la reĝofilo, „nun mi estas perdita!“ 
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La fidelaj servistoj komencis plendi, sed la aŭskultisto diris: „Estu kvietaj, mi volas aŭskulti.“ 

 

Jen li aŭskultis dum momento kaj poste li diris: „Ŝi sidas en roko, tricent horojn da irado de ĉi 

tie, kaj ŝi plendas pri sia sorto.“ 

 

„Nur vi povas helpi, longulo, se vi rektiĝos, vi estos post kelkaj paŝoj tie.“ 

 

„Jes“, respondis la longulo, „sed tiu kun la akravidaj okuloj devos kuniri por forigi la rokon.“ 

 

Jen la longulo surdorsigis tiun kun la bandaĝitaj okuloj, kaj post tiu momento, dum kiu oni 

malfermas manon, ili estis antaŭ la ensorĉita roko. Tuj prenis la longulo de la alia la bandaĝon 

de la okuloj. Tiu turnis nur la rigardon kaj jam dissaltis la roko en mil pecojn. La longulo 

metis la virgulinon sur brakon, reportis ĝin rapide, kaj tiel rapide poste ankoraŭ alportis sian 

kamaradon, kaj antaŭ ol la horloĝo sonoris noktomezon, ili sidis ĉiuj kiel antaŭe kaj estis 

vekiĝintaj kaj optimismaj. Kiam la sonorilo batis noktomezon, alŝteliĝis la sorĉistino, 

mokeme rikanis, kvazaŭ ŝi volus diri: „Nun li estas mia.“ 

 

Kaj ŝi supozis, ke la filino sidas tricent horojn da irado for en roko. Sed kiam ŝi vidis la filinon 

en la brakoj de la reĝofilo, ŝi ektimis kaj diris: „Jen iu kapablas pli ol mi.“ 

 

Sed ŝi ne rajtis obĵeti ion kaj devis translasi la virgulinon al li. Jen ŝi flustris orelen al la filino: 

„Estas hontego por vi, ke vi devos obei la kutimajn popolanojn, kaj ne rajtos elserĉi edzon laŭ 

via plaĉo.“ 

 

Jen la fiera koro de la virgulino plenigis sin per kolero, kaj ŝi sopiris venĝi sin. Je la sekva 

mateno ŝi ordonis kunveturigi tricent klaftojn da ligno kaj diris al la reĝofilo, ke la tri taskoj 

estas plenumitaj, sed, ke ŝi tamen fariĝus lia edzino nur tiukaze, se iu pretus sidiĝi meze de la 

ligno kaj eltenus la fajron. Ŝi pensis, ke neniu el liaj servistoj bruligus sin por li, kaj pro amo 

al ŝi, li sidiĝus mem en ĝin kaj poste ŝi estus libera. 

 

Sed la servistoj diris: „Ni ĉiuj faris ion, nur ne la frostulo, ankaŭ li devos ekagi.“ 

 

Ili sidigis lin mezen de la ŝtiparo kaj ekbruligis ĝin. Jen la fajro komencis bruli kaj brulis tri 

tagojn, ĝis la tuta ligno estis foruzita, kaj kiam la flamoj sinkis teren, staris la frostulo meze de 

la cindro kaj tremis kiel la folioj de tremolo. 

 

Kaj li diris: „Tian froston mi eltenis ankoraŭ neniam en mia tuta vivo, kaj se tio daŭrus dum 

pli longa tempo, mi glaciiĝus.“ 

 

Nun ne plu estis espero, la juna virgulino devis akcepti la nekonatan junulon kiel edzon. 

 

Kiam ili veturis al la preĝejo, diris la maljunulino: „Mi ne povas elteni la honton.“ Kaj ŝi 

postsendis al ŝi militistojn, ŝi devigis ilin, ke ili frakasu ĉiun, kiun ili renkontos, kaj ke ili 

rekonduku la filinon. Sed la aŭskultisto elmetis siajn orelojn kaj aŭskultis la sekretan parolon 

de la maljunulino. 

 

„Kion ni faru?“ li demandis la dikulon. Sed tiu havis konsilon, li elkraĉis unu-aŭ dufoje post 

la kaleŝo parton de la marakvo, kiun li trinkis; jen ekestis granda lago, en kiu ĉiuj militistoj 

firmkroĉiĝis kaj dronis. Kiam la sorĉistino tion aŭdis, ŝi sendis siajn kirasitajn kavalirojn. Sed 

la aŭskultisto aŭdis la tintadon de iliaj kirasoj kaj deprenis la bandaĝon de la viro kun la akraj 

okuloj; tiu rigardis la malamikojn severe, jen ili dissaltis kiel vitro. Poste ili veturis senĝenite 
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plu, kaj kiam ambaŭ estis benitaj en la preĝejo, la ses servistoj adiaŭis sin kaj diris al sia 

mastro: „Viaj deziroj estas plenumitaj, vi ne plu bezonos nin, ni volas vagi plu kaj tenti nian 

feliĉon.“ 

 

Antaŭ la kastelo en irdistanco de tridek minutoj troviĝis vilaĝo, antaŭ kiu paŝtisto de porkoj 

gardis sian gregon. 

 

Kiam ili atingis lin, li diris al sia edzino: „Ĉu vi ankaŭ vere scias, kiu mi estas? Mi ne estas 

reĝofilo, sed porkogardisto, kaj tiu tie kun la grego, estas mia patro, ni ambaŭ devos ekagi kaj 

helpi gardi al li. 

 

Poste li iris en gastejon por tie tranokti kun ŝi. Tie li diris sekrete al la gastejaj estroj, ke ili 

nokte forprenu ŝiajn pompajn vestojn. Kiam ŝi matene vekiĝis, ŝi ne plu havis ion por vesti 

sin, kaj la estrino de la gastejo donis al ŝi malnovan veston kaj kelkajn malnovajn lanajn 

ŝtrumpojn; dum tio ŝi eĉ kondutis tiel, kvazaŭ tio estus granda donaco, kaj ŝi aldonis: „Se ne 

estus via edzo, mi tute ne donus ion al vi.“ 

 

Jen ŝi supozis, ke li efektive estas paŝtisto de porkoj kaj gardos kun ŝi la gregon. Kaj ŝi pensis: 

„Mi meritas tion pro mia petolemo kaj fiero.“ 

 

La paŝtado daŭris ok tagojn, poste ŝi ne plu povis elteni la gardadon, ĉar ŝiaj piedoj vundiĝis. 

Jen venis kelkaj homoj kaj demandis ŝin, ĉu ŝi scias, kiu estas ŝia edzo. 

 

„Jes“, ŝi respondis, „li estas paŝtisto de porkoj kaj li ĝuste eliris por vendi komerce 

pomalgrande kelkajn rubandojn kaj ŝnurojn.“ 

 

Sed ili diris: „Foje kunvenu, ni volas konduki vin al li.“ 

 

Kaj ili kondukis ŝin en la kastelon, kaj kiam ŝi iris en la halon, staris tie ŝia edzo en reĝaj 

vestoj. Sed ŝi ne rekonis lin, ĝis kiam li brakumis ŝin kole, kisis ŝin kaj diris: „Mi tiom ofte 

suferis pro vi, jen ankaŭ vi foje devis suferi pro mi.“ 

 

Tiam oni festis la nupton, kaj tiu, kiu rakontis tion, dezirus, ke li mem estus ĉeestinta la 

feston. 

 

Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, 

Eldono lastmana, eldonejo Reclam, „Die sechs Diener“ 

 

tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 

lingve kontrolis Vladimir Türk  

 
Disiĝi por kuniĝi: Meditoj de nemovadano pri la 
estonteco de la Esperanto-movado 
 
 

Antaŭ kelkaj monatoj oni proponis al mi esprimi mian opinion pri la Esperanto-movado kaj 

ĝia estonteco. Post longa cerbumado mi decidis fari tion, kvankam mi ne estas movadano. 

Eble miaj pensoj instigos iun al plua cerbumado eĉ se kiel kontestata vidpunkto. 
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Unue mi rakontu pri miaj spertoj rilate Esperanto-organizaĵojn. 

 

UEA 

Mi aliĝis al UEA en 2012 kiel dumviva membro kaj ne bedaŭras pri tio. Fakte mi faris tion 

ĉefe pro idealismaj konsideroj, dezirante kontribui al financa stabileco de la ĉefa Esperanto-

organizaĵo. Krome mi celis ricevi rabaton de la libroservo, kvankam mi apenaŭ multe uzis 

ĝin, aĉetante plejparte dum UKoj, kie tiu rabato ne funkcias. 

Miaj kontaktoj kun UEA limiĝas al ricevado de informaj mesaĝoj (plejparte tre formalaj – 

alparoloj, deklaroj ktp) kaj informoj pri novaj varoj en la libroservo (lastatempe malpli oftaj, 

sed foje interesaj) kaj partopreno en UKoj. Kelkfoje mi mendis librojn kaj ricevis ilin 

senprobleme. Mi ankaŭ ricevas pdf-version de la revuo Esperanto kaj eble rajtas elŝuti aliajn 

eldonaĵojn, kion mi apenaŭ faras. 

Mi ne povas plendi pri la menciitaj servoj. Kompreneble, ne ĉiuj kongresaj aranĝoj estis 

interesaj por mi, sed tio rilatas al ĉiu granda evento kaj mi ĝenerale uzas UKojn kiel nuran 

pretekston por vojaĝi kaj renkontiĝi kun diversaj homoj, plonĝi en aliajn kulturon kaj vivon. 

Tobiasz Kaźmierski estis bonega kongresa asistanto, li rapide reagis al ĉiuj petoj kaj ĉiam 

klopodis trovi plej bonan solvon de ĉiu problemo. Iuj plendas pri altaj kostoj de loĝado kaj 

ekskursoj, peritaj kaj organizitaj de UEA, sed eble tio estas sola ŝanco por la asocio gajni iom 

da mono. Amikoj diris al mi, ke ĉion ĉi ili ricevadis malpli koste, mendante dum kongresoj 

rekte ĉe lokaj firmaoj. Do oni povas esperantumi malpli koste – necesas nur bone koni la 

anglan. 

TEJO 

Miaj kontaktoj kun TEJO estas eĉ pli malabundaj. Kelkfoje mi publikigis artikolojn 

en Kontakto laŭ propono de ĝia redaktoro Rogener Pavinski. Nia komunikado ĉiam iris glate 

kaj mi povas konfirmi lian profesiecon. 

Tute alian sperton mi havis pri la Internacia Junulara Kongreso de TEJO, konata en 

Esperantujo kiel IJK. 

En 2016 mi kaj la kuba esperantistino Maria Lisandra planis kune partopreni la UKon en 

Nitro. Mi decidis partoprenigi ŝin ankaŭ en IJK, okazonta semajnon pli frue en Pollando. Tio 

evidentiĝis neplenumebla tasko pro unika miksaĵo de infaneco kaj senrespondeco, kiun mi 

renkontis ĉe la organizantoj. 

Tiu morta teamo simple ne respondis al miaj mesaĝoj, kvankam temis pri aferoj ege gravaj, de 

kiuj dependis la ebleco de la partopreno. Post kelkaj semajnoj de tia stultumado mi skribis en 

Fejsbuko al la TEJO-prezidanto Boris Mandirola. Laŭ miaj laborspertoj, sinturno al la plej 

supera instanco kutime solvas tiajn problemojn. Se iu plendas al estro, ke ties subuloj ignoras 

klienton, sekvas publika ekzekuto kaj solvo de la problemo. 

Kio sekvis ĉi-foje? La prezidanto trankvile respondis, ke li “peris la demandon al la 

organizantoj”. Pasis kelka tempo, kaj venis reago de tiu mirinda teamo: ili skribis, ke ili ne 

respondis al miaj demandoj, ĉar ili ne havis necesajn informojn. Post tio mi mense deziris 

sukceson al tiu infanĝardeno kaj nuligis la aliĝon. 

La duan fojon mi kontaktis TEJOn en 2020, kiam mi duonŝerce proponis en komento ĉe 

Fejsbuko aranĝi IJK (pro subita rezigno de antaŭaj invitintoj) en mia urbo Tjumeno, kaj mi 

estis instigita verki invitilon. “Hm, eble tio povus esti interesa afero”, – mi pensis kaj plonĝis 

je la eksperimento. Mi jam aranĝis plurajn eventojn en mia urbo kaj ekster ĝi, do prepari 

renkontiĝon kun maksimume 150-200 partoprenantoj estus sufiĉe realisma tasko. 
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En 2018 mi aranĝis konferencon de junaj sciencistoj de Gazpromo kun komparebla nombro 

da aliĝintoj – kun ekskursoj, bankedo, paralelaj kunsidoj de kelkaj sekcioj kaj alveno de 

gravuloj el pluraj urboj. Kaj ĉion ĉi faris mia teamo, kies kerno konsistis el tri homoj, 

plenumantaj plej gravajn aferojn. La rutinan laboron mi taskigis al ekstera firmao, 

specialiĝanta pri tiaj aranĝoj. Mi pagis al ĝi nenion, tamen ĝia posedanto estis kontenta, ĉar ŝi 

gajnis sufiĉe per ricevado de rabatoj de servoliverantoj (hoteloj kaj luigantoj de ejoj) kiel 

aĉetanto regula kaj pogranda. Tia skemo ebligas kaze de neceso obligi organizan teamon sen 

financi tutjare plurajn oficistojn, necesajn nur dum kelkaj semajnoj aŭ monatoj. 

La saman aliron mi decidis apliki ĉi-foje, do mi eĉ interkonsentis kun la posedantino (mia 

amikino), ke la invitilon mi sendos nome de ŝia kompanio. Ni priparolis eventejojn, 

eventualan programon kaj subtenon, kiun ni povus ricevi de lokaj aŭtoritatoj. Post esplori la 

materialon pri organizado de IJK, mi plenigis la invitilan formularon kaj sendis ĝin al TEJO. 

Unue ĝi perdiĝis, sed post ripeta sendo ĝi estis akceptita, pri kio oni informis en Libera Folio. 

Venis tempo trapasi la duan elektorondon, por kio necesis sendi novan invitilon. Mi ne trovis 

en la materialo postulojn pri tiu etapo kaj turnis min kun respektiva demando al TEJO. 

La 12an de februaro venis respondo, ke specialaj postuloj ne ekzistas, necesas nur konkretigi 

la antaŭan proponon. Samtempe mi eksciis jenon: «Mi atentigas, ke en Rusujo TEJO havas 

landan sekcion. Dum tiel estas, nur REJM rajtus inviti IJKn en Rusujo ĉar “La kongreson 

invitas landa sekcio aŭ, se mankas landa sekcio en la kongresa lando, alia Esperanta 

organizo”. Komitato de TEJO konsentas ke en la 2a etapo kongreson kuninvitu REJM, tiel la 

kandidatiĝo validos». Do danke al mia demando mi hazarde eksciis, ke malgraŭ oficialaj 

anoncoj pri la akcepto, mia invitilo estas malakceptita, ĉar prezentita de malĝusta organizaĵo. 

Mi serĉis tiun mirindan sekcion de TEJO en Rusio, sed vane. Jam supozante, kiel finiĝos ĉi 

tiu ludo, mi denove turnis min al la TEJO-oficejo kaj ricevis retpoŝtan adreson de “komitatano 

A de REJM”, al kiu mi tuj sendis mesaĝon. 

Atendinte ĝis la 27a de februaro, mi komprenis, ke miaj supozoj estis pravaj, kaj mi sendis la 

duan invitilon kun jena klarigo: “Mi provis trovi spurojn de tiu landa sekcio. Sed ĝi ne 

ekzistas kiel jura persono. Ne ekzistas ĝia retejo en Rusio. En la retejo de TEJO estas menciita 

ligilo al grupo ĉe la socia reto VK, sed tie aperas de tempo al tempo nur republikigoj de 

informoj el aliaj Esperanto-grupoj. Mi sendis mesaĝon al [Familinomo], indikita kiel landa 

TEJO-respondeculo, sed neniu respondo venis. Post mia propono aranĝi IJK en Tjumeno, 

sendita al la Rusia Esperanta Unio, dum du tagoj okazis vigla diskutado forme de 

korespondado, sed neniu eĉ unufoje menciis landan sekcion de TEJO. Dum personaj 

interparoloj kun esperantistoj el Rusio (kaj ne nur) ĉiuj diris al mi, ke ili vidis neniun TEJO-

aktivadon en Rusio dum pluraj jaroj. Do ni estu realismaj: landa sekcio de TEJO en Rusio ne 

ekzistas”. 

Respondo venis la 8an de marto kiel oficiala anonco: TEJO elektis Sud-Koreion. En sekva 

publikaĵo ĉe Libera Folio Tjumeno eĉ ne estis menciita inter la kandidatoj, do evidente mia 

propono estis malakceptita. 

Finfine, la 6an de aprilo venis respondo de “komitatano A de REJM”, kiu jam povus ŝanĝi 

nenion. Cetere en sia mesaĝo la “komitatano” nur skribis, ke li malofte kontrolas retpoŝton kaj 

“malmulte aktivas pri movadaj aferoj”. La cirklo fermiĝis. 

Sed la plej mirinda afero okazis la 25an de majo, kiam mi ricevis plian leteron de TEJO. En ĝi 

oni informis, ke Sud-Koreio rezignis je la kongreso kaj demandis, ĉu mi deziras kandidatiĝi 

denove? Mi decidis, ke mi jam sufiĉe ĝuis tiun ĉi ludon kaj ne plu perdos la tempon. 
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Kluboj 

Mi preskaŭ neniam vizitas Esperanto-klubojn, preferante personajn kontaktojn kun 

esperantistoj en neformala medio. Mia malmulta sperto estas jena. 

En 2013 mi, ankoraŭ entuziasma komencanto, eksciis ke en mia urbo baldaŭ okazos la 

Esperanto-renkontiĝo EsPrimo, organizita de loka klubo. Mi kontaktis ĝian estraron retpoŝte 

kaj proponis kontribui, ekzemple, kiel ĉiĉerono – mi ja estas profesia historiisto kaj dum 15 

jaroj mi laboris en la urba muzeo. Mi ne estas profesia ĉiĉerono, tamen ofte muzea estraro aŭ 

lokaj aŭtoritatoj petis min fari ekskursojn por gravuloj, kiuj preferas ne garditan ekskurson, 

sed personajn servojn altnivelajn. La respondo de la kluba Estraro estis konciza: “Ni jam 

havas ĉiĉeronon”. 

Tamen mi decidis almenaŭ viziti la renkontiĝon por kompreni, kiel ĝi funkcias, kaj eble 

starigi rilatojn kun lokaj esperantistoj. En la unua tago mi venis al la eksterurba ripozejo, kie 

ĉio okazis. 

En la halo vagadis dudeko da homoj, unu el la virinoj rekonis min – ni foje interparolis per 

Skajpo. Ŝi entuziasme salutis min kaj tuj venigis min al la tablo de la organizantoj: “Tiu estas 

Stano Belov, li estas historiisto kaj eble vi povus kunlabori! Li esploras la lokan historion, 

verkas artikolojn, do…” 

Mezaĝa viro flegme rigardis min kaj respondis ruse: “Kie estas via nomkarto de 

partoprenanto?” Mi klarigis, ke mi ne estas formale registrita kaj venis nur por unuafoje vidi, 

kiel ĉio okazas. Post kompreni, ke temas pri nepaginta invadinto, li definitive perdis ĉian 

interesiĝon pri mi. La virino klarigis: “Li estas longtempa esperantisto, sed li tute ne havas 

kapablojn pri la lingvoj, eĉ pri Esperanto, do li preskaŭ ne parolas ĝin”. Tiel mi eksciis, ke por 

esti movadano eĉ ne necesas koni Esperanton. 

Mi pasigis iom da tempo, aŭskultante prelegojn, sed la etoso ŝajnis al mi iom teda kaj preskaŭ 

sekteca. Videblis, ke ĉiuj partoprenantoj longe konas unu la aliajn, kaj tiu ĉi interkonatiĝo 

estas la plej grava elemento de la renkontiĝo. Ŝajnas, ke ili ne bezonas la eksteran mondon, 

nek (foje) eĉ Esperanton mem, kiun ne ĉiuj organizantoj parolis sufiĉe bone eĉ por fari 

anoncojn. Do mi forlasis la ejon kaj revenis hejmen. 

Poste mi dufoje vizitis klubojn – en Pekino kaj Krasnojarsko, ambaŭfoje danke al mia 

komunikema amiko Long Zhang, kiu ĉie strebas trovi esperantistojn. Mi pasigis kelkajn 

horojn en agrabla neformala etoso, babilante kaj trinkante teon, kaj faris memorfotojn. 

Mondo de volontuloj 

Povas estiĝi demando, kial post tiom da apenaŭ impresaj spertoj mi plu esperantumas? Ĉar 

por mi Esperanto estas fenomeno oble pli granda kaj grava ol la movado kaj ĝiaj organizaĵoj. 

Sufiĉas rigardi la Esperanto-vivon por kompreni, ke temas ne pri mia persona kaprico, sed pri 

realo, eĉ se paradoksa. 

Kion ni plej fiere prezentas al ekstera publiko, parolante pri la atingoj de nia lingvo? 

Vikipedio kun pli ol 300 mil artikoloj, dekmiloj da libroj, dekoj da magazinoj, pluraj retejoj, 

radiostacioj, blogoj, Jutub-kanaloj, podkastoj. Ĉio ĉi faras la konon de Esperanto vere utila kaj 

ebligas ĝian efikan kaj viglan uzadon. Necesas tamen agnoski surprizan fakton – Esperanto-

organizaĵoj preskaŭ neniel kontribuas al tio. 

Kiel ekzemplon oni povas preni UEA – la plej grandan Esperanto-organizaĵon tutmonde. Ĝi 

neniel kontribuas al Vikipedio (eĉ ne alŝutas al Vikimedio fotojn, videojn kaj dokumentojn pri 



 34 

siaj laboro kaj kongresoj). En 1991-2019 ĝi eldonis 167 el 5407 libroj en aŭ pri Esperanto, do 

ĝia kontribuo limiĝis al neglektindaj 3%. La retejo de UEA estas arkaika, kaj ĝia modernigo, 

anoncita antaŭ ok jaroj, ŝajnas same malproksima kiel la Fina Venko. UEA ne havas radion, 

nek eldonas podkastojn, ne aperigas blogon, kaj abonoj de ĝia sola revuo ŝrumpas ĉiujare. 

Esperanto-Vikipedion financas la fonduso Vikimedio kaj redaktas volontuloj. Librojn kaj 

magazinojn eldonas privatuloj, la plej vizitatajn retejojn kreas aŭ esperantigas entuziasmuloj. 

La ĉefaj kontribuoj de UEA al la Esperanto-vivo estas organizado de la Universalaj Kongresoj 

kaj la libroservo, sed UEA nun transdonas ambaŭ servojn al alia organizaĵo, nur parte rilata al 

Esperanto. Do, oni devas agnoski ke la plej bonaj kaj fierindaj aferoj en Esperantujo havas 

malmultan aŭ neniun rilaton al la ĉefa Esperanto-organizaĵo. 

Kvin konkludoj 

Ĉu malesperiga konstato? Mi vidas malon – ĝi estas inspira. Tiu ĉi fakto montras, ke 

Esperanto iĝis plenvalora lingvo, kaj Esperantujo estas vivanta komunumo, kies ekzistado ne 

plu dependas de iu ajn organizaĵo. Homoj ŝatas kaj bezonas ĉi tiun lingvon, do ili uzas ĝin, eĉ 

se ili ne membras en iuj organizoj. Vi mem apenaŭ membras en asocioj rilataj al via denaska 

lingvo, tamen vi uzas vian denaskan lingvon, kaj ĝi vivas, ĉu ne? 

Alia rimarkinda afero estas, ke la plej sukcesaj projektoj ofte baziĝas sur neesperantistaj. 

Ĉiutage miloj da esperantistoj uzas Esperanto-Vikipedion, esperantigitajn interfacojn de 

Fejsbuko, Guglo, VK, serĉas esperantlingvajn gastigantojn kaj koramikojn en respektivaj 

retejoj. Ĉi tiuj servoj, ofte altnivelaj kaj profesie organizitaj, ne kostas al Esperantujo eĉ unu 

groŝon kaj funkcias stabile, dum preskaŭ ĉiuj pure Esperantaj projektoj pli aŭ malpli frue 

kolapsas eĉ sen atingi estimindan nombron de la partoprenantoj. Kio sekvas el tio? 

Unue, necesas agnoski, ke pasis la tempo kiam la Esperanto-organizaĵoj estis la ŝlosila 

elemento de la Esperanto-vivo. Zamenhofo nomis sin iniciatinto de Esperanto, kaj 

organizaĵoj, kreitaj de li, povus nomiĝi iniciatintoj de Esperantujo. Same kiel Esperanto plu 

vivas post la morto de sia kreinto, ankaŭ Esperantujo plu vivos, eĉ se malaperos ĝiaj plej 

grandaj organizaĵoj. 

Due, necesas forgesi pri pure esperantistaj projektoj, kiuj nur voras monon kaj tempon por 

morti senglore, kaj profiti eblecojn, kiujn donas projektoj destinitaj al ĝenerala publiko. 

Ekzemple vi povus senpage aranĝi kaj subteni bone kategoriitan arkivon kaj bibliotekon de 

UEA, simple alŝutinte respektivajn dosierojn al Vikimedio sub libera licenco. Ĝis nun eĉ 

kategorioj pri la Universalaj Kongresoj, kreitaj de volontuloj, estas hontinde magraj. 

Trie, necesas konstati, ke plejparto de la Esperanto-organizaĵoj ekzistas nur surpapere aŭ en 

fantazioj de iliaj estraranoj. Oni prefere aliĝu al internaciaj organizaĵoj pri respektiva fako ol 

ridindigi la publikon per raportoj pri kongresoj kun manpleno da partoprenintoj aŭ pompaj 

rezolucioj kaj peticioj kun mizera nombro de subskribintoj. Eble la voĉo de esperantistoj en 

ekstera organizaĵo ne estos tre laŭta, sed almenaŭ ĝi ne estos ridinda. 

Kvare, necesas elekti unu vojon por organizaĵoj dezirantaj postvivi – flekseblan kaj 

neformalan, aŭ formalan kaj strikte reguligatan. La unua propras al novigaj firmaoj kaj 

popolaj movadoj – manko de ostiĝinta strukturo kaj preteco al tujaj ŝanĝoj ebligas al ili rapide 

kreski kaj reagi al defioj. La dua aplikeblas en grandaj organizaĵoj kiel Gazpromo, Apple aŭ 

ŝtataj institucioj. Statuto, reguloj, fiksitaj kunsidoj, hierarkio de burokratoj – ĉio ĉi helpas 

gvidi grandajn kolektivojn kaj aranĝi plurmiliardajn investojn. 
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La nunaj Esperanto-organizaĵoj ofte kombinas mankojn de ambaŭ variantoj sen uzi almenaŭ 

unu el iliaj avantaĝoj. Ili estas etaj, kiel novigaj firmaoj, sed burokratecaj kiel korporacioj. 

Anstataŭ flekse reagi al nekompareble pli granda kaj pova ekstera medio por profiti ŝancojn 

kaj eviti minacojn, ili funkcias kvazaŭ konzernoj kun centmiloj da dungitoj, pritraktante ĉiun 

paŝon per plurhoraj kunsidoj kaj longa korespondado, senĉese referencante al siaj statutoj kaj 

reguloj (cetere ofte ignorataj) kaj fine tiom nebuligante respondecon pri farita decido, ke 

ŝajnas, ke ĝin faris ne grupeto de amatoraj administrantoj, sed konsilio de direktoroj de 

korporacio el la listo de Nasdaq. 

Kvine kaj laste, necesas akcepti eblecon kaj eble eĉ utilon de malapero de plejparto de la 

Esperanto-organizaĵoj. Ĉu vi scias, kiu vorto estis statistike la plej populara en 2020? BLM – 

mallongigo de “Black Lives Matters” (Nigrulaj Vivoj Gravas). La samnoma movado kaŭzis 

tioman perturbon en la plej pova lando de la mondo, ke la prezidento Donald Trump eĉ penis 

malpermesi ĝin, sed li fiaskis, ĉar ne eblas malpermesi organizaĵon kiu formale ne ekzistas. 

Malgraŭ la manko de klara strukturo, statutoj kaj reguloj, sen formala membraro kaj kunsidoj, 

BLM grave ŝanĝis ne nur Usonon, sed la tutan mondon. Enviinda sukceso de marĝenula 

movado, ĉu ne? 

Resume mi diru, ke se la Esperanto-organizaĵoj deziras plu vivi kaj haltigi sian degeneron, ili 

devas realisme rigardi sin mem kaj lerni de la ekstera mondo anstataŭ senfine kaj senfrukte 

ĝin edifi. Oni povas multe babili pri efikeco kaj utileco de nia lingvo, sed efektive oni 

pritaksas ĉiujn organizaĵojn laŭ ilia sukceso en propra kampo. Ĝis nun Esperanto-organizaĵoj 

malsukcesis eĉ en Esperantujo, do apenaŭ oni povas atendi, ke la pli granda mondo atentos 

ilin. 

Stanislav Belov 

Legu ankaŭ: 

Nia mondo disfalas (La Ondo de Esperanto, 2021, №1) 

Granda skismo en Esperantujo (La Ondo de Esperanto, 2020, №4) 

Lukto por egaleco, aŭ Bombonoj kaj mono (La Ondo de Esperanto, 2020, №3) 

Ĉi tiu artikolo aperis en la septembra (aŭtuna) numero de La Ondo de Esperanto (2021). 

Ĉe represo aŭ citado bonvolu nepre indiki la fonton: 

Papere: La Ondo de Esperanto, 2021, №3 (309). 

Rete: La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/10/belov-7 
 

 

 

Per Esperanto al la havenurbo Klajpedo 
 

 

https://sezonoj.ru/2021/05/belov-5/
https://sezonoj.ru/2021/01/belov-3/
https://sezonoj.ru/2020/11/belov-2/
https://sezonoj.ru/2021/10/belov-7
https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda01.jpg
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Ĉe la kunfluejo de Balta maro kaj Kurŝa laguno situas la havenurbo Klajpedo: litove 

Klaipėda, germane Memel. En la venonta jaro ĝi gastigos la 56ajn Baltiajn Esperanto-Tagojn 

(BET-56): Esperanto famigos la urbon kaj la urbo – Esperanton. Konatiĝi kun la dunoma, 

bunthistoria Klajpedo, la urbo, kiu en 2022 festos sian 770-jariĝon, indas ne nur al tiuj, kiuj 

venos partopreni en BET. Do, ek al la paseo! 

En 1252 la teŭtona Livonia Ordeno (germana kavalira Livonia ordeno, reginta en Latvio kaj 

Estonio) konkeris la apudmaran baltgentan kasteleton ĉe la enfluo de la rivero Danė kaj 

samloke konstruis kastelon Memelburg, apud kiu formiĝis la urbeto nomita Memel. 

 

La kavaliroj misopiniis, ke ĉi tiu loko estas la fino de la rivero, kiun ili nomis Memel. Tiu 

nomo estis kripligo de la litova rivernomo Nemunas (Esperante: Nemano; mi preferus pli 

litovan formon – Nemuno): Nemunas → Memula → Memole → Memel (klarigo de la 

lingvistoj J. Užpurvis kaj V. Pėteraitis). Cetere, la litova grandduko Vytautas en la latinlingva 

letero de 1413 pri la kastelo skribis: Caloypede. En alia lia dokumento de 1420 estas 

sktibite:”castrum Memel alias Klawppeda”. La du urbonomoj longe kunvivis paralele: la 

germana kiel la oficiala, kaj la litova, kiel uzata de lokaj litovaj vilaĝanoj. 

La kastelo Memelburg baris al Litovio la maran vojon. Kompreninte la rolon de la haveno por 

libera komercado, grandduko Gediminas kun siaj taĉmentoj en 1323 sieĝis la kastelon, ne 

sukcesis konkeri ĝin. Por ne allasi la litovojn al la maro, la kastelon en 1328 transprenis alia, 

pli fortika teŭtona ordeno – la Kruckavalira Ordeno el Prusio. Litovoj poste kelkfoje okupis la 

urbon, eĉ bruligis la kastelon, sed ne kapablis radikiĝi ĉe la maro. 

Pli trankvila vivo por la apudkastela urbeto Klajpedo/Memelo komenciĝis nur post 1422, 

kiam la Kruckavalira ŝtato kaj la Grandlitova duklando kun Pola reĝlando subskribis 

landliman packontrakton, en kiu la urbo Memel figuris kiel Cleupeda. Prospero al la urbo 

venis nur post kiam la agresema romkatolika Kruckavalira ŝtato en 1525 transformiĝis al la 

protestanta duklando Prusio, poste reĝlando Prusio. Ekde tiam en la lando oficialiĝis la 

publika uzo de la litova lingvo en preĝejoj kaj lernejoj, aperis la unuaj litovlingvaj eldonaĵoj, 

la ŝtataj dekretoj estis publikigataj ne nur en la germana, sed ankaŭ en la litova lingvo. 

 

 
 

https://sezonoj.ru/bet
https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda02.jpg
https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda02.jpg
https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda02.jpg
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Klajpedo rapide evoluis, fondiĝis metiaj kaj komercistaj gildoj, komenciĝis ŝipkonstruado kaj 

mara komerco. En Klajpedo ekloĝis angloj, nederlandanoj, skotoj, svedoj. La urban prosperon 

ĉesigis la milito (1629-1635), kiam la urbon okupis svedoj. La urbo reviviĝis nur en la dua 

duono de la 18a jarcento – pro la vasta komercado kun Britio – el 996 ŝipoj, venintaj al 

Klajpedo en 1784, ĉ. 500 apartenis al Britio. Baldaŭ angloj kaj skotoj ekdominis la urban 

ekonomian kaj kulturan vivon. En la urbo iĝis uzata ankaŭ la angla lingvo. 

Ve, la urbon tre damaĝis grandega brulego de 1854 – tiam plene malaperis multaj 

loĝkvartaloj, tri preĝejoj, 83 magazenoj. Tute hazarde ne forbrulis la deponejo, kie siajn 

varojn konservis entreprenisto H. Schliemann.Tio helpis al li riĉiĝi kaj poste malkovri Trojon. 

Cetere, fariĝinte fama arkeologo, li jam scipovis ne malpli ol 15 lingvojn. 

Laŭ la decido de la postmilita Versajla Packonferenco (1919) la Klajpeda regiono, kiu ĝis 

tiam estis parto de Germana imperio, kiel “lingve kaj devene litova”, estis forprenita de ĝi kaj 

transdonita al la administrado de Francio. Tiu komence de la jaro 1923 planis transdoni la 

regionon … al sia aliancano Pollando, kiu tiam okupis la Litovian ĉefurbon Vilno! 

Lokaj litovaj patriotoj kun subteno de volontuloj el Litovio (ĉefe junaj gvardianoj) okazigis 

ribelon, kaj la 15an de januaro 1923 la Francia trupo kapitulacis. La stabo de la ribelintoj – la 

Supera Savkomitato de Litovio Minora – la 19an de januaro okazigis kongreson, kiu deklaris 

aŭtonomrajtan aliĝon de Klajpeda regiono al Litovio. Fine, la 16an de februaro la 

Ambasadora konferenco (ekzekutiva organo de la Versajla Packonferenco) transdonis la 

suverenecon de Klajpeda regiono al Litova Respubliko. 

Komenciĝis integriĝo de la Klajpeda regiono en Litovian ekonomikon kaj kulturon. Sed post 

la ekrego de Hitlero en Germanio (1933) en Klajpeda regiono formiĝis sekretaj naziaj 

organizaĵoj, kiuj celis al armita puĉo por unuiĝi kun la Hitlera Germanio. Fine de 1934 la plej 

aktivaj 122 puĉistoj estis arestitaj kaj estis juĝataj en Kaŭno. En 1935 estis kondamnitaj 87 el 

ili. Tio estis la unua en la mondo proceso kontraŭ naziismo. Sed la 22an de marto 1939 

Germanio aneksis la Klajpedan regionon… La 23an al Klajpedo venis Hitlero… Tamen post 

la fino de la Dua Mondmilito laŭ la decido de Potsdama konferenco (1945) Klajpeda regiono 

revenis al Litovio, tiam unu el la 15 respublikoj de Sovetunio. 

En Klajpedo, kiu suferis pro la detrua forto de la militoj, restis neniuj vidindaj objektoj el la 

mezepoko krom la restaĵoj de la iama kruckavalira kastelo, kiu perdis sian militan signifon 

post la Sepjara Milito (1756-63) kaj ruiniĝis fine de la 19a jarcento. Tamen en la malnova 

urboparto elstaras vidindaj konstruaĵoj de la dua duono de la 19a jarcento. 

En la nuna urbo funkcias vizitindaj muzeoj. La plej populara estas Litova mara muzeo, 

aranĝita en 1979 en malnova fuorto. Ekde tiam pli ol 24 milionoj da homoj vizitis ĝin! 

Delfenoj, pingvenoj, fokoj, marleonoj. En 24 akvarioj de la moderne renovigita muzeo naĝas 

centoj da marfiŝoj. Estas aranĝita preskaŭ 20-metra travidebla observa tunelo. Apud la muzeo 

funkcias etnografia domo de apudmara fiŝkaptisto.  

Atenton de la turistoj logas la Horloĝa muzeo, fondita en 1984. Estas pli ol 1700 originalaj kaj 

raraj horloĝoj, ankaŭ rekonstruaĵoj. Vizitantoj konatiĝas kun kalendaroj, malnovaj  

sun-, akvo-, fajro-, sablo-horloĝoj. En la muzea korto funkcias kelkaj sunhorloĝoj. 

Precipan atenton de la litovaj vizitantoj akiris Historia Muzeo de Litovio Minora. Mi notu, ke 

Litovio Minora estas historie etna areo de litovaj loĝantoj en Prusia Reĝlando (plejparto de 

nuna Kaliningrada regiono de Ruslando kaj Klajpeda regiono de Litovio). La muzeo kolektas, 

restaŭras kaj eksponas diversajn valoraĵojn ligitajn kun la historio de Litovio Minora, precipe 
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kun tiu de Klajpeda regiono mem (arkeologiaj, kartografiaj, numismatikaj, presaĵaj, 

etnokulturaj eksponaĵoj). En 2002 la muzeo funkciigis apartan Kastelan muzeon sur la loko de 

la Kastelo, oni komencis partan rekonstruadon de la kastela turo. 

 

 

 

Vizitindas ankaŭ la artgalerio de Pranas Domšaitis. Ĝi estis malfermita en 1973 kiel 

artgalerio, kaj en 2004 ricevis la nomon de Pranas Domšaitis (1880-1965), litova pentristo el 

Litovio Minora, famiĝinta en la antaŭmilita Germanio kaj en Sudafrika Respubliko, kie li 

mortis. La galerio prezentas, ĉefe, nuntempan litovan pentroarton kaj havas 665 pentroverkojn 

de P. Domšaitis: oleobildojn, paŝtelojn, desegnaĵojn. 

La urbon Klajpedo dekoras kelkaj monumentaj skulptaĵoj por elstaruloj de Litovio Minora. Al 

Herkus Mantas, la batalgvidanto kontraŭ Kruckavalira Ordeno (la Granda ribelo de prusoj, 

1260-1274), skulptisto V. Mačiuika (1983). Al Martynas Mažvydas, la aŭtoro de la unua 

litova presita libro (1547), skulptisto R. Midvikis (1997). Al Kristijonas Donelaitis, la unua 

litova klasika poeto, la aŭtoro de la poemo Sezonoj (antaŭ 1765), skulptisto P. Deltuva (1973). 

Distingiĝas inter la monumentoj tiu al Vydūnas (1868-1953) – filozofo, verkisto, publicisto 

kaj kultura aganto de Litovio Minora, skulptisto A. Sakalauskas (2019). 

Mi prezentu ankoraŭ tri vidindajn monumentojn laŭ la jaroj de ilia apero. 

En la malnova urbo, antaŭ la dramteatro, staras skulptaĵo, nomata “Anjo el Tarava”. Ĝi estas 

memorsigno por Simon Dach, la aŭtoro de samnoma versaĵo (1637), germana poeto, kies 

infaneco pasis en Klajpedo. La monumento estis konstruita en 1912, post 1939 ĝi estis 

detruita kaj en 1989 restarigita. 

Antaŭ la estinta taverno-hotelo, kie ofte noktumis Georg Sauerwein (Litove: Jurgis 

Zauerveinas, 1831-1904), socia aganto, pledanto por rajtoj de naciaj malplimultoj staras lia 

dumetra granita silueta skulptaĵo. Li estis poligloto, posedis ĉirkaŭ 60 lingvojn inkluzive de la 

litova, kiun li ellernis dum ses monatoj kaj nomis ĝin “amata lingvo” kaj verkis 300 

litovlingvajn versaĵojn. La skulptaĵon kompletigas la ĉizita strofo el lia poemo Naskiĝis ni kiel 

litovoj, litovoj ni devas resti. Skulptisto Gintautas Jonkus (2011). 

La alia vidinda monumento estas por la esperantista vojaĝanto, iama prezidanto de Litova 

Esperanto-Asocio (LEA) Antanas Poška. Ĝi staras en la malnova urboparto, apud la Krozŝipa 

haveno. En 1928 Poška, vizitante esperantistojn, motorcikle ĉirkaŭveturis la Baltan maron, kaj 

en 1929 li forveturis al Hindio. Por la monumento estas uzitaj 30 tunoj da ŝtono kaj 600 

kilogramoj da bronzo. La skulptisto – Arūnas Sakalauskas (2017). 

https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda03.jpg
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La monumento kun la fama esploristo, vojaĝanto, motorciklisto kaj esperantisto Antanas Poška sur motorciklo estas kreita 
omaĝe al la Memellanda motorciklista klubo “M. S. C. Memelland”. Ĝi staras proksime al la kruciĝo de la stratoj Pilies, Sukilėlių 

kaj Daržų. Dum BET-56 trovu tempon por vidi ĝin. 

Pri historiaj eventoj kaj personoj elokventas memortabuloj. Inter tiuj gravas reliefaj 

memortabuloj por sociaj agantoj kiuj grave kontribuis la unuiĝon de Klajpeda regiono kun 

Litovio. Unu el iliaj kreintoj estas la loka esperantisto Adomas Skiezgelas (li estas ankaŭ 

aŭtoro de la emblemo de BET-56). 

Klajpedon eblus kompari kun aliaj Baltmaraj havenurboj, eĉ kun la aliloke troviĝanta 

Barcelono. Ambaŭ estas ĉemaraj urboj kun komercejoj, distrejoj kaj strandoj. Sed Klajpeda 

estas pli malkara urbo, ĝiaj plaĝoj estas pli puraj kaj pli sekuraj. Klajpedo estas alloga ne nur 

al enlandaj turistoj (ĉefe), sed ankaŭ al eksterlandaj (dominas germanoj). Plej multe da 

eksterlandaj turistoj venas krozŝipe. Kutime (krom la koronvirusa jaro) albordiĝas 50-60 ŝipoj 

ĉiujare. La plej granda estis “Celebrity Eclipse” kun 2800 pasaĝeroj. 

Klajpedo estas la kultura ĉefurbo de Okcidenta Litovio. En ĝi okazas multaj kulturaj aranĝoj. 

La plej malnova (1934) kaj la plej amasa estas La Mara festo al kiu venas ĝis ĉirkaŭ 500 mil 

gastoj. Plej parte ĝi pasas en la centra parto de la urbo, en la malnova urbo kaj en la Krozŝipa 

haveno. 

Tre populara estas la Kastela ĵaza festivalo, kies iniciatinto estas trumpetisto Vytautas 

Grubliauskas – la urbestro de Klajpedo kaj la Alta Protektanto de BET-56. La festivalo 

elstaras pro partopreno de tutmondaj muzikaj steluloj kaj elstaraj ĵazistoj el diversaj landoj. La 

moto de la festivalo estas: “Bona muziko por bonaj homoj”. La koncertoj okazas frusomere en 

apertaj areoj (ekzemple, en la Krozŝipa haveno) kaj estas senpagaj por la publiko. 

https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda04.jpg
https://sezonoj.ru/2021/09/bet-102/
https://sezonoj.ru/2021/09/bet-102/
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La havenurbon Klajpedo famigas ankaŭ aliaj internaciaj kulturaj eventoj: Internacia Festivalo 

de Ĉambra Muziko, Internacia Violonĉela Festivalo, Internacia Folklora Festivalo. Ĉiujulie 

okazas Festivalo por Internacia Bierfaranta Tago kun interesa kultura programo. Ĝi okazas en 

la malnova urbo ĉe “Švyturys BHouse” kaj dumtage kolektas pli ol 10 mil vizitantojn. 

La eventoriĉan havenurbon Klajpedo en julio 2022 kronos la unua vere internacia esperantista 

aranĝo la 56aj Baltiaj Esperanto-Tagoj kun ĉirkaŭ 500 partoprenantoj el 30-40 landoj, inter 

kiuj, ni esperu, estos ankaŭ pluraj legantoj de La Ondo de Esperanto. 

Bonvenon al Klajpedo! 

Vytautas Šilas 

Pliaj informoj pri BET-56 estas legeblaj en nia retejo. 

Ĉi tiu artikolo aperis en la septembra (aŭtuna) numero de La Ondo de Esperanto (2021). 

Ĉe represo aŭ citado bonvolu nepre indiki la fonton: 

Papere: La Ondo de Esperanto, 2021, №3 (309). 

Rete: La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/10/bet-103 

       
                                  
  

 
 

          Ĝojigan Kristnaskon kaj   

         bonan kaj sukcesplenan  

         komenciĝon de la nova jaro  

         al ĉiuj gelegantoj !!! 

 
 

 

https://sezonoj.ru/wp-content/uploads/2021/10/Klaipeda05.jpg
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Eldonita en Magdeburg, ĉefurbo de la germana federacia lando Saksio-Anhalto 

nur kiel dosiero en pdf-formato, abonebla sendante retpoŝtan peton al la redaktoro 

Dieter Dungert, Bruno-Taut-Ring 3 e, DE-39130 Magdeburg 

Telefono: (0391) 7 21 75 61,  

e-poŝto: DDungert@t-online.de 

 


