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Prezento

Unu plian jaron, pro la bedaŭrinda manko de kvalito de iuj verkoj pre-
miitaj en la Belartaj Konkursoj de UEA, ni, la kunredaktistoj de Beletra 
Almanako, refoje havas fortajn dubojn pri la daŭra publikigo en tiu ĉi 
revuo de ĉiuj BK-aĵoj. Ĉi-jare – pro la interkonsento kun UEA – ni ja 
aperigas ilin (escepte de iuj el la verkoj ricevintaj Honoran Mencion, kiel 
en 2011), sed ni kun UEA provos trovi alian solvon por 2013 kaj sekvaj 
jaroj. Cetere, pro ĝia longeco (ĉ. 60-70 p.), la teatrobranĉe premiitan 
Najbaroj de Carmel Mallia ni publikigos ne ĉi-numere sed en la februara 
BA16, kune kun premiita eseo de Aleksandro Melnikov, kun kiu ni ne 
sukcesis fi ntrakti la redaktadon.

Koncerne la nivelon de la BK-premiitaj “teatraĵoj”, kaj laŭ tio legebla 
en la raporto de la prezidanto Humphrey Tonkin, la kunredakta teamo 
de BA aliĝas al la opinio de unusola juĝanto, ke “la konkursantoj 
ankoraŭ ne plene kaptis la esencon de teatra verkado”. Bedaŭrinde la 
fenomeno ne novas: simile okazis pri Amo ne murdas de Geraldo Mattos 
(publikigita en BA3, septembro 2008, p. 126-154) aŭ pri Aŭtodafeo de 
J. J. Santos (BK 2011), kiun ni decidis ne publikigi. En aliaj branĉoj, kiel 
la proza aŭ la esea, la rikolto prezentas kelkajn tre bonajn verkojn, kaj 
sen ajna dubo oni devas aplaŭdi la du-branĉan sinprezenton de la nova 
talento Jesper Jacobsen.

Niaopinie, ĉe tiel evidenta malesto de kvalito, oni devus ne aljuĝi 
la koncernan premion en tiu branĉo tiujare. Prefere doni nur kelkajn 
pre miojn al verkoj vere meritantaj tion, ol forĵeti UEA-monon kaj BA-
pa ĝojn gaje kaj senĝene. Tio, cetere, altigus la nivelon, la renomon kaj 
la altiron de la konkursoj. Nuntempe eble duono de la premiataj verkoj 
estas skribaĵoj submediokraj1, grandparte de insistemaj aŭtoroj kiuj tiel 
sukcesas melki abunde la mamojn de la UEA-BK-kaprino (mi preskaŭ 
skribis “de la UEA-boko”, sed tiam la metaforo ne same funkcius).

Ĉiel ajn la nepublikigataj aŭtoroj povas konsoli sin krome per tio, ke 
UEA aperigos la verkojn, ankaŭ la honore menciitajn, en la Interreto, kaj 
ke paperaj printaĵoj de ĉiuj premiitaj kaj honore menciitaj konkursaĵoj 
estos konservataj en la Biblioteko Hodler de la roterdama Centra Ofi cejo 
ĝis la fi no de la tempoj.

Ni, la kunredaktistoj de BA, ne pretendas funkcii kiel postĵurio. Tamen, 
kiel redaktejo de revuo ni opinias ke por scii, ĉu teksto publikigindas, 
unue oni eble pripensu, ĉu indas legi ĝin kaj, eĉ plie, ĉu indus traduki 
ĝin naci-lingven por ke “normalaj personoj” ĝin legu. Ni parolas ne pri 
tradukeblo, sed pri tradukindo aŭ, fakte kaj tutsimple, pri tio ĉu teksto 

1 mediokra: de meza, kutime nesufi ĉa kvalito (Nepivaj vortoj, Neologisma 
glosaro).
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entute legindas. Se la respondo estas nea, kaj nia respondo ja estas tia, 
tute ne havas sencon eldoni tiujn verkojn (almenaŭ ne en tiu ĉi revuo).

Por diri tion ankoraŭ pli klare: iuj el la tekstoj ŝajnas verkitaj antaŭ 
jardekoj, kaj ne aparte talente. Ili nek starigas interesajn demandojn nek 
prezentas (aŭ provas prezenti) respondon al io ajn konkreta, tuŝebla 
– kredeble ĉar mankas al ili efektiva temo, t.e. ĉar fi nfi ne la aŭtoroj 
havas preskaŭ nenion por diri, komuniki aŭ esprimi. Kio, feliĉe, klare 
kontrastas kun du ĉi-numeraj specimenoj el la hanoja Oratora Konkurso 
aŭ kun aliaj verkoj legeblaj ĉi-boae. 

Oni pardonu la ĉi-supran insiston pri la BK-parto de BA: la temo 
montriĝas prema, diskutenda kun UEA, sed ni ja ne forgesas, ke tio 
estas nur unu el niaj celoj kaj sferoj, kaj ke ni ŝuldas saman aŭ eĉ superan 
atenton al aliaj verkantoj kaj verkontoj por la revuo. Nu, eble iuj homoj 
ne tro ŝatas nian redaktan korektemon (aŭ korekteman redakton), 
kvankam verŝajne ĝi restas milda kompare kun la tempoj de Ŝirjaev 
(vidu la eseon de Johansson) aŭ kun la krea reverkemo de Kalocsay. 
Parenteze, la revuon ni redaktas ne kiel profesiuloj, t.e. kontraŭ salajro, 
sed en nia libera tempo, per tempo, energio kaj neŭronoj disponigataj 
senpage kaj (kiel kutimas okazi en Esperantujo) ofte ankaŭ sendanke. Sed 
dirante tion ĉi ni ne plendas: ni nur celas klarigi, kial foje iuj retmesaĝoj 
direktitaj al nia redakteja enpoŝtujo restas senrespondaj; kial iuj rice-
vitaj kontribuaĵoj atendas publikigon dum monatoj aŭ eĉ jaro ktp.

BA ne pretendas esti elita revuo, kaj persone ne ĉiam mi plene kon-
tentas pri la enhava kaj stila niveloj de ĉiuj kontribuaĵoj; fakte, ĝenerale 
mi volonte vidus pli da altkvalitaj prozaĵoj kaj poemoj sur la paĝoj de 
nia almanako. Sed tre ofte temas, miaopinie, nur pri manko de aktivaj 
kontribuantoj. Ĉu vere tiom malabundas talentuloj en Esperantujo? Se 
ne (kaj mi certas ke ne), kie do ili kaŝiĝas? Vi, leganto de tiu ĉi boao, 
bonvolu instigi vian verkeman, tradukeman, recenzeman samklubanon 
aŭ korespond-amikon (aŭ eble eĉ vin mem) kontribui al sekvaj numeroj 
de la revuo. Fakte ni volonte scius kia estas la publiko, la legantaro de 
BA. Ĉu ĝi simple transprenis tiun de Fonto, aŭ ĉu ĝin frandas ankaŭ novaj 
legantoj? Viaj leteroj kaj retmesaĝoj estas tre bonvenaj kaj helpaj ĉe ni.

Dum la fi npretigo de ĉi numero mortis Harry Harrison (vd p. 18) 
kaj Donald Broadribb, parton de kies traduko el Platono vi trovos sur p. 
66-69. Kaj la 19an de septembro, en la aĝo de 83 jaroj, forpasis Zofi a 
Banet-Fornalowa, historiistino, verkistino, kunfondintino de la teatro 
Espero, kies artikolojn pri Janusz Korczak kaj pri Julius Balbin oni povas 
legi resp. en BA5 kaj BA13. Tial, ke de kelka tempo atendas publikigon 
ĉe ni unu manuskripto ŝia, ni decidis ke BA plej bone omaĝos ŝin per 
aperigo en sekva numero de tiu ĝis nun ne presita kontribuaĵo, kiel se 
ŝi daŭre vivus inter ni.

Jorge Camacho

Prezento Jorge Camacho



Originala Prozo
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Bjørn A. Bojesen

Magia plumo

Sekvencon de iama teleaĵo1 pri la aŭtoro Roald Dahl mi memoras kva-
zaŭ temus min mem: Jen sinjoro Dahl matenumas en sian ĝardenan 
dometon, eksidas ĉetablen, prenas blankan paperon kaj freŝe pintigitan 
krajonon. Kaj ekverkas.

Tia ŝajnis al mi la aŭtora idealo. Por Dahl evidente sufi ĉis papero, 
skribilo kaj amuziĝemo por ĉeigi Ĉarli’n kaj la Ĉokoladofabrikon kaj 
GAG (Grandan Amikeman Giganton) el la eterna idearo.

Viriĝante mi serĉis konsolon en la poezio. Mi havis certan duon-
insuleton kie mi frekventis rendevui mian muzon kaj la mevojn. Tre 
Dahl’eske mi notis miajn poemojn en etajn kajerojn. Nur mia man-
skribaĉo ne estis tiel Dahl’a.

En mia studenta tempo novkonato malbaris al mi la vojon al famiĝo 
kaj ĉiama gloro: li sugestis ke mi pruntu lian skribmaŝinon tiel ke mi 
povu beltajpi mian poemaron kaj ĝin sendi eldonejen.

Mi piedis kelkajn kilometrojn en frida noktaero, kiu aromis je 
benzino. (Iu kaculo jam ŝtelis mian biciklon.) “La baterio mankas,” 
klarigis mia helpanto, aperinte el brile varma antaŭkoridoro. “Sed ĝi 
bonas kun kablo.”

Tiel komenciĝis mia skribmaŝinista kariero. Dum tiuj solecaj ves-
peroj senaj je biero kaj studenta teatrumado, mi deĉifris miajn slipojn. 
Kun granda zorgemo mi entajpis miajn poemojn, kvazaŭ ili di-vortus. 
Mi uzis horojn kaj horojn elserĉi la perfektan literaron kaj elsarki ĉian 
imageblan mison. La eldonistoj postkuros min kun siaj ĉekaroj.

Se mi stumblus je la kablo mi senmemorigus la maŝinon, do pro 
timo perdi ion mi decidis mem aĉeti tajpilon. Poŝte ĝi alvenis, minia2 
japano kun apenaŭ videbla skribareo. Uzi ĝin estis kiel danci en densa 
diskoteko, kie konstante trafas vin kubutoj. Kaj transigi miajn poemojn 
disketen similis liveri bierglason al amiko tra ebria gruvantaro3. 
Bonŝance mi ne posedis printilon, do mi ofte havis ŝancon esplori la 
universitatan printejon. (Ĝi iel memorigis min pri aŭtfabriko.)

1 teleaĵo: (familiare) televidprogramo.
2 minia: (el la prefi kso mini-) minimuma, miniatura – Red.
3 gruvi: aŭskulte aŭ dance ĝui ritman muzikon (el la uson-angla to 

groove).

Originala Prozo Bjørn A. Bojesen
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Moderna verkmaŝino apertas4 mil ĥimerajn padojn. Per mia nuna 
kamarado, poma usonano kiu kostis al mi duonjaran kromlaboron en 
muzeo, mi povus teorie: dizajni5 spacoŝipon, komponi operon, simuli 
epokfaran teorion pri la universa ekiĝo. Antaŭ tiom da eblaj ebloj mi 
kelkfoje sentas min tute paralizita. Mi ofte rimarkas ke pasis du horoj 
sen konscii kion diable mi faris. Verŝajne mi plenigis min per aĉa klaĉo 
el la reto.

Dahl povis frustromordi sian krajonon kaj laŭnecese dekori siajn 
tekstojn per spiraloj. Klasika tajpisto kiel Tolkien povis fortamburi siajn 
dubojn je la klavoj, kiuj tamen pro sia naturo devigis lin reveni teksten. 
En la riĉa parto de la nuna mondo ĉiu ajn povus verki majstroverkon 
per sia poŝtelefono, sed paradokse la vivfacileco kaj la senfi naj ebloj 
ŝajnas ankri la homajn korojn en apatio. La fi zikaj obstakloj de la 
hieraŭa ĉiutago revestiĝis kiel mensaj monstroj.

“Je ne regrette rien” kantas Edith Piaf. Mi pentas nenion. Sedas 
Persone: “Se mi nenion pentus, mi ne aprecus vivon plu”.

Do mi nek pentas nek ne-pentas la milojn da horoj kiujn mi 
supozeble pasigis en Jutubo6 aŭ movante dokumentojn de unu 
dosiero al alia. Mi simple konstatas ke mi aĉetis verkmaŝinon per kiu 
mi apenaŭ verkis. Baldaŭ venos nova versio.

4 aperti: (tr) malfermi.
5 dizajni: projekti la strukturon, formon kaj aspekton de produktota 

objekto, por ke ĝi estu utila kaj/aŭ bela (dezajni en NPIV; preferindas 
dizajni, kiel en ReVo, por ke la radiko laŭeble malsimilu je desegni).

6 Jutubo: la interreta kanalo por fi lmoj kaj fi metoj Youtube.

bitlibroj.com
Reklamo
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Sen Rodin

MI kaj la placebo

“MI” estas la unika realaĵo ĉeestanta en mia menso ekde la unua mo-
mento de mia individua vivo. Neniu instruis ĝin al mi, mi sola lernis 
ĝin. Tio okazis kiam mi estis ĵus elirinta el la ventro de mia patrino: 
tiam la akuŝistino Evelina Pintonello kaptis min ĉe la maleoloj kaj, 
subtenante min enaere kiel kuniklon, trafi s min per la unua manfrapo 
de mia vivo. Mi eksuferis, tial mi elmetis hurlon kiu, laŭ la tiamaj 
atestantoj, igis la akuŝistinon komenti: “Jesuo-Maria, kia voĉo! tiu 
ĉi fariĝos tenoro!” (Tio poste ne realiĝis: kiel konate, profetoj kaj 
ekonomikistoj plej ofte maltrafas.)

En tiu ekzakta momento naskiĝis MI kune kun SUFERO. Mi su-
feras, do mi estas. Tiu sensaĵo montriĝis notinde longedaŭra: mi forte 
deziris, ke ĝi ĉesu, male ĝi daŭris. Fine, post intervalo neŭtre atenda, 
prezentiĝis sensaĵo absolute diferenca: io tepida eniris mian gorĝon, 
difuziĝis en mian internon kiel kareso, kaj mi spertis PLEZURON: 
saporo dolĉe-delica, kiun mi ekstaze frandis. Tamen mi restis MI kaj 
dum la sufero, kaj dum la ĝuado: mi estis kaj restis MI danke al ili!

MI. Laŭ la nigraj pastroj: puto el peko, kiun potenculo kreis laŭ sia 
modelo: kozo envere bizara kaj masoĥisma. Al tiu supozata potenculo 
ili dediĉas sian vivon (almenaŭ, tion ili asertas, kaj mi ne rajtas dubi). 

Laŭ la oranĝokoloraj pastroj: aglomeraĵo el eroj vagantaj en la 
kosmo, daŭre ŝanĝiĝantaj. Ĉiumomente iu ero fuĝas, aliaj algluiĝas. 
Kozo malpli absurda sed mizereta. Tiu ĉi portempa aglomeraĵo el 
fl osantaj eroj tamen ĉiumomente ekkrias: “mi estas MI, mi volas 
esti MI!” Per tio ĝi akiras ekzistodignon, individuecon. Eĉ ŝtono sub 
martelfrapoj rezistas al tio, kio volas ĝin diserigi. Eĉ planto kaj formiko 
defendas sian individuecon. Tio senĉese okazas al mi, kiam eksteraj aŭ 
internaj fortoj minacas mian eston. La volo pluekzisti movas min. 

“ILUZIO”, kompateme ridetas la oranĝokoloraj bonzoj de Sankta 
Monto, observante nin el tiu alta loko, meditante pri nepensebla 
nirvano. Eble esence-funde ili pravas. Sed tre, tre funde. Disigas min 
de ili amoj, inklinoj, gustoj, koloroj, sonoj… Mi feliĉas, se ili bone 
fartas meditante pri la funde-funda ĉio/nenio. Foje trafas min la emo 
sekvi ilin en ilia konstanta provo forviŝi aŭ almenaŭ redukti ĉian 
ligon-deziron-plezuron-suferon, ĝis supozebla liberiĝo de la senfi ne 
ripetiĝanta karuselo naskiĝo/vivo/morto, ĝis fi na kuniĝo kun la “ĉio-
nenio”. 

Originala Prozo Sen Rodin
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Sed tiu emo daŭras momenton. Mi tro amas tiujn ĉi iluziojn: amata 
virino, karaj amikoj, sunleviĝoj, la Rekviemo de Mozart, la Kantoj 
de Leopardi, Strieta ronronanta sur mia ventro… Mi ja admiras la 
heroecan animforton de la nigraj kaj oranĝokoloraj pastroj, sed mi 
estas pekema aŭ febla (laŭ la koloroj).

Mia patrino rigardis min kaj penseme diris: “Filo mia, kiel ci povas 
vivi sen religio? … iun ajn, sed havu unu!”

Ŝi plenpravis. Sen iluzio-placebo malfacilas vivi. Sed placebo al 
nenio utilas, se oni scias, ke ĝi estas placebo. Prefere mi vivu sen pla-
cebo, ĝuante senrezerve la amon, la sunleviĝon, la muzikon, kaj paci-
ence elportante la neeviteblajn suferojn… Eble iluzioj, sed prefer indaj 
al la frida “ĉio/nenio” kaj la kruela “infero/paradizo”. 

Veano, 26.2.2012

Reklamo

Hispana Kongreso 2013
“Lingvo kaj sento”

Pliaj informoj ĉe: 
www.esperanto.es

Zaragozo, de la 3a ĝis la 5a de majo 2013

Alta akvo de Ebro
Foto: Escarlati
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Saadat Hasan Manto  

El Nigraj marĝenoj

El la urdua tradukis A. Giridhar Rao 

En 2012 okazas la 100a naskiĝdatreveno de la hindlanda1 ver-
kisto Saadat Hasan Manto. Li verkis multon pri la disduigo de 
la duonkontinento dum la sendependiĝo disde la Brita Imperio 
en 1947. Inter 1948 kaj sia morto en 1955 (nur 18 tagojn li vivis 
en tiu jaro), Manto verkis 161 rakontojn. Liaj plej potencaj 
verkoj ĉiuj traktas ĝuste la perforton, doloron kaj traŭmaton de 
la disduigo.

Inter ili estas la 32 skizoj en Nigraj marĝenoj (1952)2. Lite ra-
turisto rimarkas, ke maloftas tiu ĉi ĝenro en la urdua literaturo. 
“Ekster la urdua, ebla paralelo estas la hungara verkisto István 
Örkény (1912-1979), kiu evoluigis la ĝenron de la ‘unuminuta 
rakonto’ por registri la traŭmaton de la Dua Mondmilito en 
stilo kiun dominas la ironio kaj la grotesko.”3

Jen esperantigo de sep el tiuj 32 skizoj – sovaĝaj, ironiaj, 
satiraj, absurdaj... entute tragikaj.

La valoro de la nescio

La ellasilo estis premita; kolere la kartoĉo eliris la revolveron. 
La viro elrigardanta el la fenestro tie duobliĝis. Iom poste la ellasilo 
estis denove premita – la dua kartoĉo eliris zume. Sur la strato ŝiriĝis 
la akvosako de akvisto, li falis vizaĝe, kaj, miksiĝante kun la akvo, 
ekfl uis lia sango. Trian fojon estis premita la ellasilo. Maltrafante la 

1 En Loĝi en homaj lingvoj: la substancisma perspektivo (Mondial, Novjorko, 
2011, p. 10), Probal Dasgupta nomas Hindlando la “praenton, el kiu la 
moderna epoko elhakis la landojn Barato, Pakistano kaj Bangladeŝo”. 
El religia vidpunkto, Barato estas plejparte hindua; Pakistano kaj 
Bangladeŝo, plejparte islamaj.

2 Manto, Saadat Hasan. 1952. Sijaah Haŝije (Nigraj marĝenoj). En Dastavez: 
Manto, Menra, Balraj kaj Dutt, Sharad (red.). 1993 (repr. 2004), vol. 2, p. 
275-312, New Delhi: Rajkamal.

3 Asaduddin, M. 2003 (2001). “Introduction”. En Black Margins: Sa'adat 
Hasan Manto Stories, Muhammad Umar Memon (red.), New Delhi: 
Katha, p. 32.
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celon, la kartoĉo eniĝis en malsekan mu-
ron. La kvara kartoĉo trafi s la dorson de 
maljunulino. Ŝi eĉ ne povis kriegi, kaj 
tuj kolapsis. La kvina kaj sesa kartoĉoj 
montriĝis senutilaj, neniu mortis aŭ 
vundiĝis. La pafanto koleris. Subite oni 
vidis sur la strato malgrandan knabon 
kurantan. La pafanto turnis al li la mu ze-
lon de la revolvero.

Lia kunulo diris: “Kion vi nun faras?”
La pafanto demandis: “Kial?”
“Jam fi niĝis la kartoĉoj.”
“Silentu... Kion scius tiom juna infano?”

*    *    *

Miraklo

Por reakiri rabitajn aĵojn, la polico komencis fulmajn vizitojn. 
Pro timo homoj ekĵetis rabitajn aĵojn surstraten dum la nokto. 
Ankaŭ estis tiuj kiuj forĵetis siajn proprajn aĵojn por resti ekster la 

polica reto. 
Viro alfrontis severan dilemon. Li havis du sakojn da sukero kiun 

li rabis el vendejo. Unu el tiuj li ĵetis dumnokte en najbaran puton. Sed 
ĵetante la duan ankaŭ li mem falis en la puton. 

Pro la krioj homoj amasiĝis. Oni mallevis ŝnuron en la puton. 
Junuloj iris malsupren kaj eligis tiun viron.
Sed kelkajn horojn poste, li mortis. 
La postan tagon, kiam homoj eltiris akvon el la puto, ĝi estis dolĉa. 
Jam tiunokte oni metis argilajn lampojn sur la tombo de la viro.

*    *    * 
 

Saadat Hasan Manto.
Fotis: Shahzad Gohar. Fonto: Vikipedio.

Tradukita Prozo Saadat Hasan Manto (A. Giridhar Rao)
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Averto

Kun granda malfacilo, la tumultantoj sukcesis treni la domestron el la 
hejmo. 

Senpolvigante siajn vestaĵojn li ekstaris, kaj diris al la tumultan toj:
“Mortigu min. Sed mi avertas vin, ne tuŝu mian monon...”

*    *    *

Halalo kaj ĝhatko4 

“Mi metis la tranĉilon sur lian jugularon, mole, malrapide pendolis 
sur ĝi, kaj halaligis lin.” 

“Kion vi faris?” 
“Kial?” 
“Kial vi lin halaligis?” 
“Estas amuze fari tiel.” 
“Amuz-stultulo! Vi devis fari ĝhatkon... ĉi tiel.” 
Kaj la kolo de la halalinto estis ĝhatkita. 

*    *    *

Malgajna interŝanĝo

El 10-20 knabinoj, du amikoj kune elektis unu knabinon, kaj aĉetis ŝin 
kontraŭ 42 rupioj. 

Post la nokto kun ŝi, unu el la amikoj demandis al ŝi: “Kio estas via 
nomo?” 

Kiam la knabino diris sian nomon, li koleris: “Oni diris al ni, ke vi 
apartenas al la alia religio!” 

La knabino diris: “Tiu mensogis!” 
Eksciinte tion li kuris al sia amiko kaj diris: “Tiu bastardo trompis 

nin... li donis al ni knabinon de nia religio... venu, ni redonu ŝin...”  

*    *    *

4 halala: permesata laŭ la islama leĝaro; (parolante pri manĝaĵo) laŭ la 
islama rito. Ĝhatko estas viando de besto kiun oni mortigis per ununura 
bato de glavo aŭ toporo, kontraste al la juda kaj islama rita buĉado; 
ĝhatko estas la preskribita viando por hinduoj kaj siĥoj.
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Pago  

Varmiĝis la bazaro pro la rabado kaj ŝtelado.
Ekbrulis ĉie fajro.
Plu varmiĝis.

 Viro kun permana harmoniumo gaje kantadis:     

Kiam foriris eĉ vi alilanden     
Min vundante     
Ho, kara mia     
Kiun mi nomu la mia...  

Junaĝa knabo kuradis kun sako da papadamoj5 – li stumblis kaj 
fasko da papadamoj falis el la sako. Kiam li klinis sin por levi ĝin, 
viro portanta kudromaŝinon sur la kapo diris al li: “Lasu ĝin, fi lo, lasu 
ĝin... Ili mem rostiĝos...”  

En la bazaro falis sako kun la sono “dhap”. 
Iu rapide venis antaŭen kaj kun sia tranĉilo ŝiris ĝian ventron – 

anstataŭ intestoj aperis sukero – blankblanka, kristala sukero. 
Homoj amasiĝis kaj ekplenigis siajn ĉemizrandojn. 
Viro senĉemiza. Li tuj malfermis sian dhotion6 kaj ekmetadis 

pugnoplenojn da sukero en ĝin. 
“Moviĝu... moviĝu...” Pasis ĉaro peza pro freŝe lakitaj ŝrankoj.  

El fenestro de alta domo eliris peco de fl irtanta muslino.
La fajrlangoj ĝin delikate lekis.
Atingante la straton, ĝi estis amaso da cindroj.

“Pom-pom... pom-pom...” Kune kun la hupo de la aŭtomobilo estis la 
kriegoj de du virinoj.  

10-15 homoj eltiris la feran monŝrankon, kaj per bastonegoj ekmalfer-
mis ĝin.  

Kun multaj skatoloj de la laktomarko “Bovino kaj kaprino” en siaj 
manoj, kaj stabiligante ilin per sia mentono, viro malrapide iris tra la 
bazaro.  

5 Tre maldika fritita patkuko el lentofaruna pasto.
6 Virvestaĵo sarongsimila uzata (sub diversaj nomoj) tra la tuta regiono.

Tradukita Prozo Saadat Hasan Manto (A. Giridhar Rao)
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Forta voĉo kriis: “Estas somero... venu, trinku la limonadon...” 
Viro kun pneŭmatiko ĉirkaŭ la kolo antaŭeniĝis, prenis du botelojn 

kaj ne dankante foriris.  

Plia voĉo kriis: “Iu informu la fajrbrigadon... alikaze ĉiuj varoj bru-
los.” 

Neniu atentis pri tiu profi tdona konsilo.  
Tiu bazaro de ŝtelado kaj rabado restis tiel varma, kaj la ĉirkaŭa fajro 
pliigis tiun varmecon. 

Post longa tempo aŭdeblis obtuzaj krakoj – kugloj. 
Al la polico la bazaro aspektis malplena – sed for, ĉirkaŭŝvebita en 

fumoj, proksime al la stratkruco, estis iu ombreska. 
Fajfi lante, la policanoj kuris tien. 
La ombro rapide eniris la fumojn. 
La policanoj daŭre postkuris ĝin. 
Finiĝis la fuma loko kaj la policanoj vidis, ke kuras kaŝmira laboristo 

kun peza sako sur la dorso. 
Sekiĝis la gorĝoj pro la fajfado, sed ne haltis tiu kaŝmira laboristo... 

Sur lia dorso estis pezaĵo; ne ordinara pezaĵo; estis plenplena sako, sed 
li kuris tiom rapide kvazaŭ estus nenio ajn sur lia dorso. 

La policanoj spiregis – unu el ili ĉagreniĝis kaj elprenante sian 
revolveron, pafi s. 

La kuglo trafi s la tibikarnon de la kaŝmira laboristo. La sako falis de 
lia dorso. Timiĝante, li vidis la malrapide proksimiĝantajn policanojn; 
li ankaŭ rigardis la sangon fl uantan el lia tibikarno. Li subite levis la 
sakon, metis ĝin surdorsen, kaj lamante ekkuris. 

La lacaj policanoj diris: “Li iru al la infero...” 
Ĝuste tiam la kaŝmira laboristo stumblis kaj falis. La sako falis sur 

lin. 
Nun la lacegaj policanoj kaptis lin; kaj denove metante la sakon sur 

lian dorson, ili ekiris al la policejo. 
Survoje, la kaŝmira laboristo plurfoje balbutis: “Sinjoroj, kial vi 

mi kaptas?... Mi malriĉulo... Nur unu rizosako mi prenis... Hejme mi 
manĝos... Nejuste mi vi pafi s...”

Sed ili ne atentis lin.
Ankaŭ en la policejo la kaŝmira laboristo sin defendis: “Sinjoroj, la 

aliaj forrabis grandaj aĵoj... Mi nur unu sako prenis... Sinjoroj, mi tre 
malriĉa... Ĉiutage rizo manĝas...” 

Kiam li fi nfi ne laciĝis, li viŝis sian ŝvitan frunton per la malpura 
ĉapelo, kaj rigardante la rizosakon kun sopiroplenaj okuloj, turnis sin 
al la policestro kaj petis: “Bone, sinjoro, tenu vi la rizosako... Nur petas 
mia pago... dudek kvin... cendoj!”  



17

*    *    *  

Helpemo  

Amaso de kvardek aŭ kvindek viroj kun bastonegoj alproksimiĝis al 
domo por ŝtelrabado. 

Subite, ŝirante tiun amason aperis homo maldika, mezaĝa. Turn-
ante sin, li alparolis estro-stile la tumultantojn: “Fratoj, en tiu ĉi domo 
estas riĉaĵoj nekalkuleblaj, senmezure altkostaj aĵoj... Venu, ni ĉiuj kune 
kaptu ĉion, kaj kundividu inter ni la aĵojn.”

Svingiĝis en la aero multaj bastonegoj, batis ĝin multaj pugnoj, kaj 
ŝprucis fontane multaj laŭtaj sloganoj.

Amaso de kvardek-kvindek homoj kunbastonaj, gvidita de mal-
dika, mezaĝa viro, ekrapidis al tiu domo en kiu estis nekalkuleblaj 
riĉaĵoj kaj nemezureble altkostaj aĵoj.

Ĉe la ĉefpordo de la domo haltis la maldikulo kaj denove alparolis 
la amason: “Fratoj, ĉiuj aĵoj en tiu ĉi domo estas viaj. Sed vidu, ne 
ekprenu unu de la alia, ne kverelu inter vi – venu!”

Iu kriis: “La pordo estas ŝlosita.”
Alia forte deklaris: “Rompu ĝin.”
“Rompu ĝin... rompu ĝin.” Svingiĝis en la aero multaj bastonegoj, 

batis ĝin multaj pugnoj, kaj ŝprucis fontane multaj laŭtaj sloganoj.
La maldikulo mangeste haltigis la pordorompantojn kaj ridetante 

diris: “Atendu, fratoj... Mi malfermos ĝin per ŝlosilo.”
Li elprenis el sia poŝo ŝlosilaron, kaj elektante ŝlosilon metis ĝin 

en la seruron kaj malfermis ĝin. Kiam la peza, palisandra pordo 
malfermiĝis kun akra knaro, la amaso ondis antaŭen por eniri.

Forviŝante la ŝviton sur la frunto per maniko, la maldikulo diris: 
“Fratoj, trankviliĝu... ĉio en tiu ĉi domo estas via... kial do necesas 
tia ĉi barakto?”

La amaso tuj ekordiĝis – unu post la alia, la tumultantoj eniris la 
domon, sed kiam ekis la rabado, denove ĥaosiĝis. Tute senkompate 
la tumultantoj ekprenadis la valorajn aĵojn.

Kiam la maldikulo spektis tion, en tre malĝoja voĉo li diris al la rab -
antoj: “Fratoj, malrapide, mi petas. Tute ne necesas kvereli inter vi mem. 
Ankaŭ ne necesas ekpreni kaj tiri ion de alia. Estu helpemaj. Se iu kap tis 
ion pli valoran, ne ĵaluzu. Ja grandas la domo, trovu ion alian por vi 
mem. Ne iĝu sovaĝulo. Se vi baraktas inter vi, aĵoj rompiĝos. La perdo 
estos nur via.”

Denove aperis ordo inter la rabantoj, kaj la plenplena domo mal-
rapide ekmalpleniĝis.

Tradukita Prozo Saadat Hasan Manto (A. Giridhar Rao)
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La maldikulo fojfoje daŭre konsilis: “Vidu, amiko, tiu ĉi estas radio. 
Portu ĝin iom zorge, ĝi ne rompiĝu. Kunportu ankaŭ ĝiajn dratojn.”

“Faldu ĝin, amiko, faldu ĝin. Estas tri-krura tablo el migdalarba 
ligno, kun eburaj inkrustaĵoj. Tre delikata ĝi estas... jes, bone nun.”

“Ne, ne... ne trinku ĝin ĉi tie. Vi perdos konscion. Prenu tiun ĉi 
hejmen.”

“Momenton, momenton, mi malŝaltu la ĉefŝaltilon. Ne ricevu 
elektroŝokon.”

Ĝuste tiam ekbruis el angulo – kvar tumultantoj ekbaraktis ĉirkaŭ 
peco de silka ŝtofo.

La maldikulo rapidis al ili kaj skoldis ilin: “Vi ĉiuj estas tiom stultaj. 
Disŝiriĝos tiu ĉi altkosta ŝtofo. Ĉio troviĝas en la domo... ankaŭ devas 
esti mezurilo. Trovu ĝin kaj mezurante la ŝtofon, disdividu ĝin.”

Subite aŭdeblis la bojado de hundo: af-af-af...
Kaj palpebrume saltis en la ĉambron granda hundo, kaj ĝi tuj 

mordis du-tri rabistojn.
La maldikulo kriegis: “Tigro, Tigro!”
Tigro, en kies buŝo estis la kolumo de unu el la rabistoj, svingante 

la voston, kun la okuloj terenfi ksitaj, iris al la maldikulo.
Forkuris ĉiuj rabantoj kiam venis Tigro. Nur tiu rabanto restis kies 

kolumero estis en la buŝo de Tigro.
Rigardante la maldikulon li demandis: “Kiu vi estas?”
La maldikulo ridetis: “La estro de tiu ĉi domo. Atentu, atentu... 

Falas el viaj manoj tiu vitra akvujo!”

Harry Harrison 
(12a de marto 1925 – 18a de aŭgusto 2012) 

Li estis usona verkisto, eksprezidanto de Monda Socio de Scienc-
fi kcio, pacifi sto, esperantisto, membro de UEA jam de 1945 kaj 
ano de la Honora Patrona Komitato de UEA.
En pluraj liaj verkoj, Esperanto ludis la rolon de lingvo de 
estontaj socioj, kaj specimenoj el ĝi aperis en la tekstoj. 

Legu pli en: eo.wikipedia.org/wiki/Harry_Harrison

Pli longa artikolo pri Harry Harrison aperos en BA16. Vd ankaŭ 
p. 172-173.



Tradukita Poezio
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Nguyễn Du

El Rakonto pri Kjeŭ1

Enkonduko 

La longa aventura poemo Rakonto pri Kjeŭ de Nguyễn Du fontis el 
ĉina prozromano akirita de la poeto okaze de lia diplomata misio 
en Ĉinujo en 1813.

Nguyễn Du nomis la historion Đoạn Trường Tân Thanh (Nova 
Plendo de Rompitaj Internaĵoj2). Tamen oni nomas ĝin Truyện Kiều 
(Rakonto pri Kjeŭ) aŭ simple Kiều, laŭ la nomo de ĝia heroino kaj 
la ĉefa rolanto, la belega, kultura kaj talenta Vương Thúy Kiều, 
unuenaskita el inter la gefi loj de modesta mandarena familio en 
Pekino (Ĉinujo), kaj kiu estis avertita en sonĝo, ke ŝi havos la 
sorton esti publikulino.

La plej grandan meriton je ĉi tiu verko havas la unua tra-
dukinto el la vjetnama, Lê Cao Phan. Multaj esperantistoj kun-
laboris por doni al lia originala traduko la nunan formon: (laŭ 
ordo de kontribuo) Baldur Ragnarsson, kiu faris la plej gran-
dan parton de la laboro kaj reviziis ankaŭ la laboron de la aliaj; 
Nguyễn Thị Ngọc Lan, kiu kontrolis la kongruecon inter la ori-
ginala vjetnama teksto kaj la fi na esperantlingva versio; la vjet-
nama kunlaborgrupo konsistanta el Nguyễn Thị Phương Mai kaj 
Nguyễn Xuân Thu; Keyhan Sayadpour, kiu reviziis partojn de la 
originala traduko; Gerrit Berveling, kiu ankaŭ donis la ideon pri 
la speco de verso uzota; kaj Russ Williams, kiu kontribuis ĉefe 
kon trolante la respekton de la strukturo de la versoj, ankaŭ per 
kom putila programo kreita ĉi-cele. 
(Enkonduko kunmetita de Renato Corsetti laŭ la enkondukoj en la libro. 

La piednotoj al la traduko tiel aperas en la libro mem.)

1 Rakonto pri Kjeŭ, de Nguyễn Du, el la vjetnama tradukis diversaj, serio 
Oriento-Okcidento n-ro 48, eld. The Gioi, 2012, 248 p. (laŭ informo en 
uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=469#2) – Red.

2 En la poemo oni uzas la nomon “Rompita Eno”.
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Versoj 1 – 38: Belo de la du fratinoj Thúy Vân kaj Thúy Kiều (Kjeŭ)

        I
Dum jarcenta vivo de la homa gento
daŭras lukto inter sorto kaj talento.
Kie maro moruskampo nun aperas3:
homoj pro ŝanĝoj enkore tre suferas.

5 Ne mirinde! Kontraŭpezo – jen regulo4!
Celas rozvangon ĵaluz’ de ĉielulo.

3 Laŭ la ĉina Legendo de Feoj kaj Feinoj, post ĉiu tridekjara periodo, la maro 
ŝanĝiĝas al moruskampo, kaj siavice ĝustatempe la moruskampo fariĝas 
maro. La aŭtoro implicigas la ideon de ŝanĝoj en la socia vivo. 

4 Ĉina proverbo diras, en vjetnama versio: Phong vu bỉ, sắc vu thử aŭ Phong 
vu tài, sắc vu ngộ. (Estas plenece tie ĉi, do malplenece tie – Se estas pleneco 
en talento, do ne estas bona ŝanco/feliĉo). Sama signifo de la okcidenta 
diro: “La dioj ne donas ĉiujn donacojn al la sama homo”. En ĉi tiu teksto 
ĝi signifas: ne estas feliĉo por belega virino. 

Ilustraĵo el vjetnama eldono de la verko.

Tradukita Poezio Nguyễn Du (div. tradukintoj)



22

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

  II (II.1)
El parfuma bambulibro5 malfermita
ĉe lamp’ am-histori’ estis rakontita.
Dum reĝeco de Gia Tĩnh (Ĵa Tin) – Min-dinastie6  

10    du ĉefurboj vivis pace kaj trankvile7.
Mandareno Vương (Vŭon) bienojn havis, faris
familion, kiu soci-meze staris.
Filo Vương Quan (Vŭon Kŭan), la plej juna de l’ gefi loj,
paŝis nur laŭ konfuceaj bon-konsiloj.

15    Antaŭ Vương naskiĝis bela jam fi lino
    Thúy Kiều (Tŭi Kjeŭ); same Thúy Vân (Tŭi Van) juna 
          kun-fratino.

Pri neĝ’ kaj abrikot’ ambaŭ memorigis8.
Ambaŭ ĉarmojn de aspekt’ kaj mens’ akiris.
Thúy Vân gravaspektis pli ol junulinoj,

20    kun vizaĝ’ lunronda, kurbaj brovlinioj.
Jadis ŝia voĉ’, la rido estis fl oro;
haroj nubo, haŭto neĝo laŭ koloro.
Sed pli aĝa Kiều l’ alian preterpasas
per talent’ kaj bel’, se ilin ni komparas:

25   Aŭtunfl u’ l’okuloj, brovoj montdekoro9;
Ĵaluzis pri ŝia jun’ salik’ kaj fl oro.
Ŝi per rido tutajn landojn foje klinis10;
Per talent’ kaj belo ĉiujn ŝi dominis.
Ĉiel’ donis intelekton; pri pentrarto,

5 Ĉinaj literaturaj tekstoj iam estis gravuritaj sur bambuo-ŝelo.
6 Gia Tĩnh: dektria reĝo (1522-1566) de la ĉina dinastio Minh - Bắc Kinh kaj 

Nam Kinh estis la du ĉefurboj de Ĉinio. Temas pri la vjetnama elparolo de 
la du ĉinaj nomoj konataj en Esperanto kiel Pekino kaj Nankino.

7 Do, estis paco en la tuta lando.
8 Laŭ malnova koncepto orienta, la virina beleco estis komparata al 

abrikotujo pri la fi zika aspekto, kaj al neĝo pri la bonkoreco.
9 Malnova koncepto priskribita laŭ la jena frazo el la ĉina libro, en vjetnama 

versio, Tình sử (Jarlibro de Amo):
 Nhỡn như thu thủy, mi tự xuân sơn (Okula aspekto komparebla al aŭtun-akvo, 

kaj brovo-desegno al printempa monto).
10 Fizika desegno laŭ la jena verso el ĉina poeto Lý Diên Niên (en la libro Han) 
    en vjetnama versio: Bắc phương hữu giai nhân, / Tuyệt thể nhi độc lâp /

Nhất cố khuynh nhân thành / Tái cố khuynh nhân quốc. (En la Nordo estas 
unu belega virino / Sola, nekompareble staranta en la mondo. / Per 
unua rigardo ŝi devigus ŝanceli alian urbon, / Per dua rigardo ŝi devi-
gus ŝanceli alian landon.)
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30    pri poezi’ pri deklam’ kaj pri kantarto.
    Kvintonar’ de Cung Thương (Kun Tŭon)11, vere muzikema,

Hồ (Ho)-gitaris12 ŝi kaj venkis artoplena.
Verkis kanton Fat’ kruela: perspektivo
pri malĝoja onta sorto de la vivo.

35    Pantalonojn ruĝajn13 ili havis ĝue
ĝis har-pingloj14 venis, fl oris ili plue.
Ŝi trankvile vivis plu post fald-kurteno:
fl irtajn fraŭlojn spitis ŝi, dum ir’ kaj veno15.

11 Cung Thương: mallongigo el kvin skaloj de la ĉina muziko iom kompar-
ebla al kvin el la sep notoj de la okcidenta muzika gamo: Cung (C) Thương 
(D) Giốc (F) Chủy (G) Vũ (A).

12 Hồ-gitaro: ĉina gitaro kun kvar kordoj ludita de Chiêu Quân dum sia 
kaptiteco en la lando Hồ.

13 Laŭ antikva ĉina tradicio ruĝa pantalono estis signo de bona edukado 
kaj bona stato ĉe fraŭlinoj kaj ĉe virinoj ĝeneralej.

14 Je la aĝo de 15 jaroj junulinoj pinglis siajn harojn, kaj tio estis signo de 
preteco edziniĝi.

15 Laŭvorte: ong = abelo, bướm = papilio, insektoj, kiuj suĉas la nektaron de 
fl oro. Tio aludas ideon de galantaj junuloj – Tường đô (orienta muro): laŭ 
la sekvanta frazo el la ĉina libro Mạnh Tử (Menceo): Du đông lân nhi lâu kỳ 
xử tử – Grimpi sur la orienta muro de la najbaro por delogi lian fi linon – 
Same kiel la muro sub la balkono de Julieto en la dramo Romeo kaj Julieto 
de Ŝekspiro. Orienta muro montras malleĝan amon.

Kovrilo de la unua eldono 
de tiu verko en la vjetnama, 
skribita per ĉinaj skribsignoj.

Tradukita Poezio Nguyễn Du (div. tradukintoj)
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Antonio Orihuela

Poemoj

El la hispana tradukis Patricia Romero kaj Jorge Camacho

Antonio Orihuela (1965) estas hispana poeto kaj eseisto.

Mi verkas
por ne pafi  al mi kuglon en la buŝon.

Kaj eĉ verkado
foje transformiĝis

al kuglo en la buŝon.

*  *  *

Ĉiufoje mi vidas pli da homoj
kun vindo
sur la okuloj.

Mi eĉ vidis homojn kiuj,
ĉar ĝi moviĝis iomete,

la vindon remetas al la ĝusta loko.

*  *  *

Anarĥiistoj kaj lampiroj
 
Kelkfoje mi kredas ke la lampiroj estas ni,
specio en danĝero de estingiĝo, 
nesufi ĉaj, intermitaj, sezonaj,
malbelaj kiel salikoko
 
sed en la malluma nokto
brilaj
 
kaj tie.
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*  *  *

Anarĥio
 
Mia vorto egalas semon,
nenio kion ĝi nomas ekzistas,
sed pro ĝi tio kreskas.

*  *  *

La nokto trankvilas,
sed estus bona nokto
por pilorii politikistojn,
militistojn
kaj policanojn.

Dissaltigi ĉiujn serurojn
– jes, ankaŭ tiujn de la cerbo, 
tiujn de prizonoj –.

Eniri en bankojn
kaj bruligi surloke la tutan monon de l’ mondo
– kiel faris la geavoj
en Via Laietana1,
antaŭ jaroj,
kun la fi rma konvinko
ke ili turnis paĝon de la Historio –.

Kolektiĝi poste sur placo
por aboli posesivojn.

Por vidi kiu plej donas
kaj kiu malplej petas.

Rompi ĉiujn katenojn
– ankaŭ nevideblajn
kaj orajn –.

1 Nomo de strato en Barcelono.

Tradukita Poezio Antonio Orihuela (P. Romero kaj J. Camacho)
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Fari el malsato
kaj el tristaj okuloj memoron de la paseo.

Nu,
ne forgesu
belajn farindaĵojn
en nokto trankvila
kiel tiu ĉi.

*  *  *

Sangolinio

Mi venis ĝis ĉi kampo de migdalujoj kiu entenas vin
kun la pojnoj drate ligitaj,
kun la okuloj kugle vinditaj,
kun via buŝo tere malklara,
por demandi vin:
Kial vi ne volas ripozi de tiom da frido de la Historio?
Kial vi depostulas de la viuloj varmon kiu neniel povus redoni vin? 
Kial vivuloj havas pri via morto, pli ol iam ajn, aspekton je senkulpaj?

Jen vi havas min apud vi, plenan je suspektoj,
plenan je doloro kiu eĉ ne aŭdacas tuŝi al vi la arbojn.

Hodiaŭ koto estas nia nomo, nia honto,
nek tie sube nek ĉi-supre fi niĝis iam la buĉado.
La krimo ne fermiĝas en ĉi arbareto,
sed ankaŭ transe neniu respondas.

Rigardu min por vidi ĉu mi estas sufi ĉa speguliĝo de ĉi vivo,
kaj ĉu do indas respondi al mi.

Rigardu min, kaj se vi trovas min inda je vi, alparolu min,
ĉar mi ne povas klarigi
kio estas ĉio ĉi kion ni faras por ke la polvo plu diserigu vin ĉiujn,
por ke daŭru la soifo, la naŭzo kaj la hororo.

Alparolu min, murdito,
ĉar la memoro de la viuloj iĝas pli kaj pli streta,
ni ŝanĝas ĝin kontraŭ arĝentaj kuleroj,
kaj mi havas tranĉon en la lango.
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Alparolu min, diru kion do mi diru kiam revenos la tenebro
kaj ili prifl aros sur mi vian sangon, tiel oldan, rompantan ilian  
teroron.

Alparolu min, ĉar eble ankoraŭ ne tro malfruas,
ĉar homojn kiel vi ni daŭre perdas kaj revivigas,
pro ni murdistoj havas eternan laboron,
kaj mi ne volas teni viajn revojn kontraŭ la muro,
ĉar venko signifas povi diri, en ĉi malplenaj tagoj,
ke ni okupis la tutan belon,
ĉiujn malobeojn,
la tutan memoron perpleksan, drivan, de la ribelemaj mortintoj
sennomaj siatombe.

*  *  *

Mi vivas en mondo de homoj kun kurba dorso,
sed neniu rimarkas tion
ĉar ĉiuj vivas starigante sin sur iu alia.

Mi vivas kun homoj estingantaj la lumon je la dekdua
kaj velkantaj dum ili deŝiras kalendarajn foliojn,
sed konsolantaj sin per aliaj
kiuj eĉ ne scias
ĉu ili vivos sekvatage.

Mi vivas meze de homoj soifaj,
mordantaj konstante la lipojn,
sed nur kiam ili jam manĝis.

Mi vivas grimpe sur vortoj,
ĉar en neniu alia loko
mi trovis hejmon.

*  *  *

Tradukita Poezio Antonio Orihuela (P. Romero kaj J. Camacho)
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Murmuroj
 
Venos la tago en kiu ĉio malaperos
en la malapero
kie oni esperas ke io aperu.
 
La mondo de la vero ŝanceliĝas,
transe, simple, neas ĝin la Historio.
 
La prudentuloj diras: por kio?
Kiu volus vivi en la radikala inversigo,
kondamniĝi al la fascino,
meti fi non al la tempo de la foresto?
 
Pli bone dormi en la eraro
ol en la profundo de la perdiĝo.
 
Restu por ni nur la klareco de la risko. 

*  *  *

La preĝo kiun vi klukas
 
Mia preĝo ne estas via preĝo,
mia preĝo estas pli senafekta, malpli ambicia.
 
Prenu en konsideron ke por mi 
diri ĝin ne sufi ĉas,
 
mi devas vivi en ĝi. 

*  *  *

Revolucio
 
Pleniĝas al ni la buŝo de bonaj deziroj,
alie estus se ni devus preni sur nin ilian koston.
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Simon Vinkenoog

Odo pri Buitenzorg1

El la nederlanda tradukis Gerrit Berveling

El la volumo AM*DAM MADMASTER, de Simon Vinkenoog 
(1928-2009), eld. Passage, Groningen, 2008, p. 103 (eldono okaze 
de la 80a naskiĝtago de la aŭtoro).

Kiom da grandiozaj vivoj ni vivas!
Jen unu el ili,
Unu el miaj vivaj rolludoj:
Ĝardenkoboldo kun ŝercoj burleskaj,
Kaj tamen elmanikigi la manojn,
Piedojn engrunden kaj movi la montojn.

Ho Buitenzorg, Ĝardenvilaĝo,
Peceto da tero kaj grundo,
Parto de la realo:
Honorata, dankata, benata!

Fekunda kaj sana,
Loĝata de veraj homoj,
Junaj kaj oldaj, novaj kaj familiaraj,
En mondo malbenita,
Plena je mav’ kaj malico, timo
Kaj disduigiteco...

Se ĉi tie la kradon
Post mi mi fermos,
Ĉio ree fariĝos

Kio daŭre ĝi estis:
Grandioze bela
Porokaza poemo.

(Septembro 2009)

1 Senzorgec’.

Tradukita Poezio Simon Vinkenoog (Gerrit Berveling)



Eseoj / Artikoloj



31

Eseoj / Artikoloj Miguel Fernández

Miguel Fernández

Konfesinde: ni vivis kaj plu vivas
La Ibera Grupo: dudek jaroj da amikeco kaj kreado

Reduktita versio de ĉi eseo konsistigis prelegon1 fare de la aŭtoro, 
Miguel Fernández, kadre de unu el la programeroj, per kiuj la 
71a Kongreso de HEF (Hispana Esperanto-Federacio) festis la 
dudekjariĝon de la Ibera Grupo. La unua parto aperis en BA14, 
junio 2012, p. 65-83.

Dua parto

En 1995, Camacho translokiĝis en Bruselon, sukcesinte konkurse akiri 
al si postenon kiel interpretisto ĉe Eŭropa Unio. Mia deĵorado ĉe la 
Hispana Telefon-Kompanio permesis al mi oftan telefonan kontakton 
kun li en la kvar jaroj, kiujn li pasigis en Belgio. Tiujare Liven Dek 
publikigis sian E-kurson por hispanoj Esperanto. Curso del idioma 
internacional2. Kaj nia Gonçalo Neves estis alelektita membro de la 
Akademio de Esperanto! La grupo ekhavis tiam du akademianojn!

De tiu tempo datiĝas la apero en La kromkancerkliniko, 1995 de 
Camacho’a eseo, kiu forte impresis min kaj multajn aliajn esperantistojn. 
Temas pri La ĉapo de la sterko-vermo3, esperantigo de kajero skribita en 
1991 en Finnujo sub la efi ko de halucinaj fungoj, kaj kompletigita per 
i.a. unua provo de droga slango en esperanto, surbaze de glosaro, 
multajn el kies difi noj transprenis poste PIV.

Sed nur en 1997 eblis al ni kolektiĝi ankoraŭfoje. Ankaŭ ĉi-okaze en 
Valencio! Tri eventoj samtempe: baze, la 56a HEF-kongreso kaj, fl anke, 
du strangaj aranĝoj, ŝajne fantomecaj, la 7a Internacia Esperanto-
Kongreso kaj la 7a Eŭropa Esperanto-Forumo, kiujn ni imagis inventoj 

1 Tiu prelego rete spekteblas ĉe youtu.be/-dfbJ3NqzlA (serĉebla per gu gl-
ado de la vorto “konfesinde”). Parto de la dua pria programero spekt-
eblas ĉe youtu.be/im2Ov5MbGqo (serĉebla per guglado de “Miguel Fer-
nán dez+Baladilla de los tres ríos”).

2 La duan eldonon (korektitan kaj ampleksigitan) de ĉi verko, antaŭ ne-
longe aperintan sub la nomo Esperanto. Curso básico, prezentis la aŭtoro 
kadre de la kongreso en Almagro: Miguel Gutiérrez Adúriz, Esperanto. 
Curso básico, eld. mga, Santander, 2012, 128 p.

3 Legebla ĉe: esperanto.net/literaturo/tekstoj/camacho/capsterkverm.pdf
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de la vojaĝ-agentejo Esperantotur por altiri polojn al turismado 
profi tante la kongresan infrastrukturon. Poloj do amase partoprenis, 
sed la plejmulto el ili posedis eĉ ne kiel-vi-fart-ulan nivelon.

Iel aŭ alie, jam de longe ni ne spertis tiel multnombran ĉeeston ĉe 
niaj kongresoj. La forpasoj de Juan Carlos Ruiz Sierra – ĵusa – kaj de 
Ada Fighiera – okazinta unu jaron antaŭe – tenis gravan parton de 
nia animo en funebro. Oni dediĉis al ili programeron. Kiel mia spirito 
papiliis alitempen, alikosmen! Veteranaj MELanoj, Augusto Casquero, 
Jorge Camacho kaj mi mem, partoprenis prian omaĝon, kie ni ne povis 
bridi niajn larmojn. La mortoj de Ada kaj Juan Carlos ŝajnis maleblaj 
kaj absurdaj. Pli ol aliaj mortoj. Ĉar el kelkaj homoj emanas vivo. El 
Ada kaj Juan Carlos, krome, emanis – ili ja estis – pura vivo-ĝojo.

Mankis Neves, ve, sed la juna eŭska amiko Joxemari Sarasua nin 
akompanis. La majstro Fernando de Diego estis invitita. Oni volis 
priomaĝi lin. Meritplene. Sed lia farto ne permesis al li fl ugi Valencien 
el Venezuelo. Li sendis belan, belan, belan prelegon titolitan Ĉu distre 
interesa? – kiam do BA entreprenos ĝian eldonon? –, kaj mi havis 
la honoron ricevi de li la peton ĝin voĉlegi. Kiam mi sciigis lin, ke 
multaj el ĝiaj partoj levis la aŭskultantojn el la sidlokoj aplaŭde, li tion 
atribuis al mia lego, sed ne tielis. Liaj ravaj – majstraj – vortoj per si 
mem emociis la ĉeestantojn. Kia prelego!

Fernández kaj Dek kantas kiĉule, Madrido, februare 2000. Fotis: Ibera Grupo.
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Post bona paeljado, kulturaj aranĝoj. Sub la devizo De Valencio al 
Valencio, ni kune aperis sursceneje: Montagut, Camacho (tiumomente, 
li plu ne estis Georgo Kamaĉo, sed Jorge Camacho), Valén, Liven kaj 
mi. Abel prezentis sian lastan verkon, poemaron nomatan Karnavale 
(maskita rakonto)4, kie li, popolverse, per registro tute malsimila disde 
Utnoa, sed same atentinda, prikantas kaj porpledas la katalunan 
kulturon. La grupo prezentis sian novan verkon, Ekstremoj. Ĉi-okaze 
temis pri la komuna kvaropa novelaro, pri kiu ni jam parolis, kun 
enkonduko de Fernando de Diego. 

Mi prezentis, krom la neevitebla la prelego, mian duan poemaron, 
El la sonoraj soloj. Pri ĝi nenion mi diru. La reagoj tiel pozitivis, ke mi 
pekus pri malmodesto, se mi reproduktus ion ajn el ili. Mi menciu, ke, 
en 1998, ĝi estis elektita de la LF-rondo La Verko de la Jaro, kio, cetere, 
ne multon signifas, se konsideri la pli ol pridubindan objektivecon de 
la asignintoj, kun kiuj tiutempe mi havis tre bonajn rilatojn kaj ofte 
kunlaboris. Kaj mi aldonu la anekdoton, ke la neevitebla esperanta 
preskoboldo petolis ĉi-okaze en loko tiel tikla kiel la titolo mem. Mi 
intencis El la sonoraj soloj, kaj tiel ĝi aperas en la interna titolpaĝo. 
Temas pri oksimoro el la hispana Ora Epoko, ĝuste el la mistikulo 
Sankta Johano de la Kruco5. Oksimoro, kiun dudekajarcente adoptis 
la hispana Nobel-premiito Juan Ramón Jiménez por karakterizi sian 
alĥemiadon pri poezia puro, kaj kiun mi, nuntempa ateisto, uzis kiel 
ateston de la profane transcenda fl anko de poezio. Sed la esperanta 
preskoboldo ŝanĝis la titolon sur la kovril-paĝo al El miaj sonoraj soloj, 
ja ne tiel sonora kiel la originala, kvankam eĉ pli specifa pri la sentoj, 
kiujn per ĝi mi penis bildigi. Nun mi ĝojas pri la miso. Ĝi permesas 
al mi prezenti mian poemaron du-titole kiel El miaj sonoraj soloj (El la 
sonoraj soloj).

Unu jaron poste, Antonio Valén, nia literatur-kritikisto, fi lologo 
kaj fajna poezi-gustumanto, rivelis sin lirikisto. Bona ampoeto. Kiel 
agrabla surprizo! Kiel nin ĝojigis havi ĉe ni plian bardon! Alifl anke, 
tiutempe li laboradis super bela fi lologia projekto. Jen kiel Antonio, 
petite de mi, parolas pri ambaŭ aferoj:

En 1999 mi ricevis la unuan premion pri poezio en la Belartaj Konkursoj 
de UEA dank’ al mia poemo Ama fer’ iama. Tiel ankaŭ mi ricevis la brul-

4 Abel Montagut, Karnavale. Maskita rakonto, IEM (Internacia Esperanto-
Muzeo), Vieno, 1997, 65 p.

5 Hispane (San) Juan de la Cruz (ordena nomo de Juan de Yepes, 1542-
1591). Recenzo pri esperantigo de liaj poemoj aperis en BA10, februaro 
2011, p. 133-137.

Eseoj / Artikoloj Miguel Fernández
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markon “premiita en konkurso”, kvankam mia poezia kreivo kapablas progresi 
nur testud-rapide, kaj eble tial mi verkis nur dudekon da poemoj ĝis hodiaŭ.

De tiu sama epoko datiĝas la preparado de mia plej konata verko, El 
esperanto: lengua y cultura6 (t.e. Esperanto: lingvo kaj kulturo), publikigita 
tamen nur en 2004. Temas pri libro, kiu naskiĝis por ŝtopi la breĉojn de 
antaŭaj hispan-lingvaj informiloj. La esperantaj lingvo, beletro, kulturo kaj 
historio montriĝas pere de abundaj datenoj kaj komparoj. Celatoj estas ĉefe 
komencantoj: ne hazarde, la rekomendita bibliografi o – ĉirkaŭ 300 libroj, ĉiu 
kun eta prikomento – ampleksas kvaronon de la verko.

Belas, ke, ĉe ni, ne nur la kvaropo Neves-Camacho-Fernández-Dek 
produktis kolektivajn verkojn. En 1999, vidis la lumon la rezulto de 
kurioza kaj bela kunlaborado: trilingva (hispana-esperanta-eŭska) 
prezento de du noveloj de la hispanlingva eŭska verkisto Ignacio 
Aldecoa. Min honoris la ideo ligi mian nomon al tiu de la admirata 
Aldecoa. En la griza epoko de la Franco’a diktaturo, en tiu terura tempo 
de silento, li havis la kuraĝon denunci socialan maljuston per rafi nita 
tekniko, per lingvaĵo belforme rigora, ĝusta kaj preciza, sed tamen 
facile alirebla kaj ĝuebla. Kaj min plezurigis ligi mian nomon al tiu de 
miaj amikoj Joxemari Sarasua kaj István Ertl kuntekste de sama libro. 
István elhispanigis en esperanton la novelon La despedida (La adiaŭo); 
mi, Hasta que llegan las doce (Ĝis tag-mezo alvenos), korpreme sobra 
kaj aŭtenta krio kontraŭ la ĉiel-klamaj vivkondiĉoj de la ekspluatata 
klaso; Joxemari siavice elhispanigis en la eŭskan ĉi lastan juvelon de 
engaĝiĝinta rakont-arto. La trilingva libro titoliĝis Omaĝe al Aldecoa. 
Recordando a Aldecoa. Aldecoa gogoan7. Kiel mi bedaŭris ne povi iri al 
Eŭskio por ĝia prezento! Kiel min dornis, ke mi ne kundividis kun 
la eŭskaj amikoj la de ili dislaŭditajn afablon kaj bonhomecon de la 
verkistino Josefi na Aldecoa, la vidvino de la omaĝato!

En la jaro 2000 vidis la lumon la poemkolekto Simptomoj8, de 
Gonçalo Neves. En ĝi nia amiko, sen tute forlasi sian impresionisman 
propregan manieron poemi, sukcese provas aliajn tembrojn kaj fi ne 
iniciatas novan fi lozofi ecan poetikon surbaze de zeno kaj orienta 
saĝo.

6 Antonio Valén, El esperanto: lengua y cultura, mga, Santander, 2004, 192 p.
7 Ignacio Aldecoa, Omaĝe al Aldecoa. Recordando a Aldecoa. Aldecoa gogoan, 

en esperantigo de István Ertl kaj Miguel Fernández, kaj eŭskigo de Jose 
Ignacio López de Arana kaj Joxemari Sarasua, Alava Esperanto-Asocio, 
1999, 69 p.

8 Gonçalo Neves, Simptomoj, Serio “Stafeto”, n-ro 25, Flandra Esperanto-
Ligo, Antverpeno, 1999, 72 p.
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Samjare la grupo refoje kaj multnombre kolektiĝis. Nia kunvenejo: 
KEF-2000 (Kultura Esperanto-Festivalo), en Finnlando. La tuta Ibera 
Skolo estis invitita. Kia honoro! Kaj la tuta Ibera Skolo, escepte de la 
katalunoj Montagut kaj Alòs, de la andaluzo Albert kaj de la eŭsko 
Sarasua, partoprenis la mirindan junularan renkontiĝon en Helsinko. 
Kiom da poezia pulsado!

Februare, la ĉefaranĝanto de la evento, Riitta Hämäläinen – nia 
nordia muzo (mia hispana muzo estis kaj ĉiam estos Ana Manero) –, 
venis Madriden por nord-eŭropane kontroli, kiel la anarkiismemaj 
iberianoj pretigas la prezenton en Helsinko. Kiel mirinda kontrolo! 
Kiel aminda kontrolantino! Escepte de Alòs kaj Albert, ĉiuj aliaj venis 
Madriden, kaj ni ĉiuj travivis paradizan momentaron, kiun tiam 
István Ertl, nia hungara frato, baptis la semajnaĵo. Ni madridumis; 
traĝuis la pentraĵojn de Picasso en la Muzeo pri Nuntempa Arto; 
kunebriiĝis; manĝis abunde kaj redunde, popol-plade kaj fajnkvalite; 
poemis, kantis kiĉulajn kantojn – Liven kaj mi, duope, honore al Riitta, 
kiun tiaĵo aparte plezurigas – en kelo rezervita por ni en la koro de 
Madrido, inter bonaj vinoj, bonaj manĝoj, bona poezio... Volonte mi 
fordonus jarojn el mia vivo kontraŭ ankoraŭfoja travivado de ĝuste 
la semajnaĵo!

En Helsinko, en la somero de la jaro 2000, ni prezentis nin, niajn 
verkojn, niajn poetikojn, niajn niojn... La plejmulto el la kunvenintoj 

Sarasua, Montagut, Dek, Valén (supre), Camacho, Hämäläinen, Fernández, Carmen 
Muñoz, Neves (sube) en madrida restoracio, februare 2000. Fotis: Ibera Grupo.

Eseoj / Artikoloj Miguel Fernández
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junis. Tie Jorge ravis nin ĉiujn pro la spektemo, kiun li vekis ĉe gejunuloj. 
Tiuj kunvibris kun li, amase kaj entuziasme partoprenis liajn debatojn 
kun Jouko Lindstedt pri lingvo kaj lingveroj kaj literaturaj vortoj! Kiu 
do en Esperantujo havas tian kunvok-povon?

Mi parolis pri la poezio de Mao Zifu, de Nervi kaj de Neves, kaj, 
kune kun ĉi lasta duope prelegis – Duope pri la Piĉa arto – pri la poezi-
eco en la senmorta E-romano La Litomiŝla tombejo, de Karolo Piĉ. Neves 
atelieris pri poezio. Kiom da kor-skuoj! Kio diable estas poezio? nomiĝis 
lia ateliero. “Poezio estas animstato”, konkludis nia amiko. Kaj tiu 
eksterordinara sintezo iĝis por mi de tiam moto kaj devizo.

Miguel Gutiérrez Adúriz (Liven Dek) forkaptis nin ĉe parolado pri 
sia poetiko. Ĉu eblas pli da aŭtento? Ĉu eblas pli da belo? Gutiérrez 
elmontris la poeton, kiu ene de li sidas. Neniam antaŭe li elverŝis tiel 
superbe la plej intiman el sia memo. Kia ĝuo! Kaj duope kun Camacho 
prelegis pri esperanta sciencfi kcio.

Valén parolis pri ni, pri la kvanto kaj la konsisto de la elplumaĵoj 
publikigitaj de la Ibera Grupo...

Kompreneble, mi por la mila fojo, laŭpete, voĉlegis la prelegon, kaj 
ĝi plaĉis al niaj junaj nordiaj esperantoj. Sukcesis, laŭkutime. Sendube 
ne tiom pro miaj eventualaj meritoj, kiom pro la jam menciita fakto, 
ke neniu atendas de analizema preleganto kantojn kaj deklamadojn... 
Mi ne scias, ĉu mi iniciatis tiaĵon en Esperantujo, sed faktas, ke ĝi ne 
oftas. Kaj mi ŝatas, ke mi alportis mian brikon al tia preleg-maniero 
niamedie.

Krome, mi aranĝis demokratian vesperon pri ampoezio. Multaj 
homoj partoprenis ĝin. Surbaze de ia rakontfadeno, kiun mi ŝpinis, 
multaj gejunuloj kolektive, demokratie, faris poezion, deklamis 
ampoemojn, realigis, travivis aman lirikon. Kia delektiĝo!...

Nur unu dorno, kiu ĉiam, ĉiam pikos miakoren. Dum la prezentado, 
la amindan hispaninon Ana Montesinos, kiu jam de la unua momento 
volonte transprenis mian proponon kunlabori tiukadre, mi devis lasi 
ekster deklamado, ĉar la organizintoj petis min kurtigi la spektaklon. 
Poste, vidante la bonan iradon de la vespero kaj kiel la publiko ŝatis 
ĝin, ili petis plilongigon. Sed jam estis malfrue. La poemo asignita al 
Montesinos ne laŭiĝis al la temoj pritraktataj aŭ pritraktotaj. Kaj tio 
ne justis. Ana Montesinos de mia koro, pionira kompanino de mia 
animo el la oraj MEL-jaroj, mi ŝuldas al vi ekskuzojn poreterne. Via 
sinoferemo meritis rekompencon, vi meritis, via voĉo meritis deklami 
kion mi al vi proponis. Kia honto! Ĉu iam vi absolvos min?

La kulminon de nia tiea grupa agado konstituis komika teatraĵo 
prezentita de Neves, Camacho, Liven, Valén kaj mi mem, surbaze 
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de la rakonto Fakistoj, de Gonçalo. Neniam en mia vivo mi ridis 
tiel multe. Ankaŭ parto de la publiko aktoris, ludis publikon, kiu 
ĉeestas prelegon, kaj jen vivuas, jen braveas, jen fajfas, jen huadas, 
laŭe al elementa antaŭe provludita teksto. La publiko nekredeble 
amuziĝis. La publiko tondris. Multaj homoj venis postkulisen dum la 
prezentado kaj tualetejen post la fi no por nin gratuli kaj danki. Ni ne 
povis kompreni, ke io al ni tiel rid-provoka kaj amuza povis tiel same 
plezurige transiri en la spiriton de ĉefe juna spektantaro!...

Postkongrese, ni gastis ĉe la nordia muzo, Riitta, en feri-domo 
proksima al la vilaĝo Hiirola, ĉe lago. Saŭnado konsistigis mirindan 
ĝueblan ĉiutagaĵon. Konstante mi aŭdile aŭskultis la simfoniojn de 
Sibelius por, reveninte Hispanien, reprodukti en mia spirito la plej 
vivan legendan fi nnlandan atmosferon ĉiufoje, kiam mi traĝuos la 
muzikon de la genia universala fi nno. Iam, rajde surĉevale, aperis 
apudlage fabele bela, ne ebla Kalevaleca blondulino. Kaj subite 
malaperis en la magia nebulo tiutaga. Ĉu realaĵo aŭ produkto de nia 
imago? Mi komprenis, ke ni staras meze de poemo.

Iunokte – fakte neniam plene noktis – Jorge kaj mi, banataj de la 
neniam tute estingita arkta lumo, en mirinda kunebriiĝo, tostadis, 
kantis kaj poemis je la sano de la nordia helo, ĝis mi ne scias kioma 
horo.

Inter multaj amuzaj anekdotoj, unu el ili igis nin ĉiujn aparte ridi. 
Iumatene la lirika poeto Miguel Fernández elhejmiĝis sur la nekredeble 

Neves, Camacho kaj Fernández en Finnujo, somere 2000. Fotis: Ibera Grupo.
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belan parkon ĉirkaŭdoman por ĝui matenan promenadon. Ankaŭ 
lirikistoj havas subitajn necesojn kaj neprojn. La tiea ligna neprejo aparte 
belis kaj intimis. Enirantoj en ĝin, staran inter dekoj da arboj, plantoj 
kaj sukegaj beroj, videblaj trafenestre, nepre ricevas plej poezian emon 
maĵore necesumi. La problemo estiĝis, kiam iu kanajl(in)o, kiu hazarde 
vojis apude, nekonscie aŭ pensante, ke iu lasis la necesejan pordon 
duonaperta, fermis ĝin de ekstere kaj foriris. La lirikisto ne povis eliĝi. 
La lirikisto havis paperon – klozetan – kaj krajonon. La lirikisto verkis 
nenion alian ol lirikaĵon. Fekeje. La lirikisto restis tie, ĝis la momento, 
kiam iu sentis lian mankon. La lirikisto fi ne estis elaĉetita el la neprejo 
kaj revenis en la mirindan regnon de rido kaj folo kaj ĝojo kaj... Kion 
fari por laŭeble ekzakta retroveno? La respondo povas esti nur lirika. 
Ankoraŭ nun mi konservas la lirikaĵon, kiun mi surpaperigis en tiaj 
unikaj, mirindaj, cirkonstancoj:

Domaĝe, ke ni havas nure vortojn 
 – tian malmulton! – 
por esprimi
nin, ĉi momenton, ĉi vibrojn
sendube simplajn, sed grandajn kiel maro.

Domaĝe, ke la vortoj
 – spiraĵoj el animo – 
ne kapablas karesi
kiel la saŭn-vaporo ĉi-tiea
 – vapor’ el amikeco –,
profunda kaj pacdona kaj eterna.

Domaĝe, ke en nura vort-amplekso
ne lokeblas la tuta
Sibelius, la murmuro ĉi-arbara,
la dormemo ĉi-laga, ĉi sereno,
ĉi parto de
neniam tute perdita paradizo.

Tamen, feliĉe,
rigardoj elokventas,
nin trasubtilas pure, transriveren.
Kaj ni parolas
silente, sen eĉ vorto, apudfajre.
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Se iam mi perdiĝos,
oni min serĉu en anguloj via-koraj,
ĉi-herbe,
ĉi-betule,
ĉi-boate...
sida inter arbustoj,
kun vin-glaso enmane
kaj la rigardo poreterne penda
je la nordia helo.

Prozan aranĝon de ĉi poemo mi reproduktis sur paĝo de la Pulli-
Hämäläinen-familia vizit-libro, kie ĉiu el ni lasis skribitaj niajn im-
presojn, kaj, antaŭ mia subskribo, aldonis: “(Mi enparadiziĝis kaj ek-
nestis ĉi tie la 26an de julio 2000)”.

Finnlando kaj KEF-2000 prezentis kaj la zeniton de nia grupeco 
kaj la komencon de iela ĉirkaŭ ok jarojn longa disgrupiĝo. Verŝajne 
ni tro laboris, tre diverse kaj tre dense. Eĉ tiam ni ne ĉesis varpi opajn 
projektojn. La lasta estis kolektiva aro da eseoj kaj recenzoj, por kiu ni 
havis jam eĉ nomon, Nigro sur blanko, kaj kiu neniam, ve, efektiviĝis. 
Plie, ni ne ĉesis ricevi agnoskojn kaj montrojn de respekto. En 2001, 
Liven Dek estis alelektita akademiano. La tria en la grupo! Kaj en la 
Nova Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto, fi ne publikigita en 2002, kvar 
membroj de la grupo, Abel Montagut, Gonçalo Neves, Jorge Camacho 
kaj mi mem, aperis kiel aŭtoroj, el kies verkoj oni ĉerpis modelajn 
frazojn por ilustri diversajn vort-uzojn. Kiel granda honoro vidi niajn 
nomojn apud tiuj de admirataj eminentaj majstroj de nia literaturo! 

Nur ok jaroj pasis de nia ŝpruco en Merido ĝis nia fi nna sperto. 
Ŝvebis elĉerpiĝo. Sin trudis halto, paŭzo, ripozo, reveno... Tiutempe 
Neves troviĝis ĉe la eko de granda reordigo en sia familia vivo. Kaj 
krome, en 2002, li komencis verki librojn en Ido. Camacho, antaŭ 
nelonge, en 1999, reloĝiĝis en Madrido, remalkovris ĝin, palpis ties 
pulson kaj ĝisoste enuis de la movado, kvankam neniam de la lingvo, 
en kiu li verkis plue. Mi bezonis reveni al kelkaj el miaj grandaj 
pasioj – ekzemple, al muziko –, kiujn mi neglektis dum la ok antaŭaj 
jaroj da senĉesa beletrumado. Muziko estas mia alia maniero poezii. 
Muziko estas poemoj sen vortoj. Nepris al mi traĝui tiajn poemojn 
sen premoj kaj sen tempo. Krome, ĝis la testikoj de la animo mi sentis 
min tedita de diversaj intrigantoj, insiduloj, faŝistetoj kaj klaŭnoj, 
kiuj faris Esperantujon vere neeltenebla ”rondo familia”. Mi turnis 
al ĝi la dorson. Apartiĝis. Pliprofundigis i.a. mian partoprenon en 
la sindikata movado. Esperanto por mi reduktiĝis al lingvo parolata 

Eseoj / Artikoloj Miguel Fernández



40

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

en la ne maloftaj okazoj, kiam mi renkontiĝis kun Jorge surbaze de 
nia maroto: literaturo: poezio, sub la inspiro de bonaj vinoj kaj de la 
madrida nokto. Aŭ dum la sporadaj vizitoj al Madrido far Liven Dek 
aŭ Antonio Valén, kiam ni renkontiĝis ankaŭ kun Ana Manero...

Kaj malgraŭe la plejmulto el ni kolektiĝis refoje en 2003! Kaj 
refoje en Valencio, la antonomazia renkontiĝejo de la Ibera Grupo! 
Ĉi-okaze, por surprizi iberagrupanon, Liven Dek, per al li dediĉita 
omaĝo tute sen liaj scio kaj supozo. Tie sendube ni travivis la plej 
kortuŝajn momentojn el nia grupa ekzistado. Kiu ĉefkialo pravigus 
kunvoki la kompanojn sen veki suspektemon ĉe la priomaĝoto? Plej 
facilis: la prezento de la vortarego Gran Diccionario Español-Esperanto, 
de Fernando de Diego9, la majstro kaj inspira fi guro de la grupo. En 
1994, Antonio Valén fl ugis al Venezuelo kaj transprenis de Fernando 
la disketojn kun lia monumenta laboro (50 750 kap-vortoj, 1 279 paĝoj 
abundaj je idiomaĵoj, proverbaj frazoj, popolaj esprimoj, metaforoj...) 
De tiam, nia granda tradukisto lasis en la manoj de Valén la gvidon 
de ĉiuj paŝoj kondukantaj al la fi na eldono. Paŝoj, por kiuj Antonio 
kalkulis je la kunlaboro de la tuta grupo, ĉefe de Hèctor Alòs, Jorge 
Camacho, Miguel Gutiérrez kaj mi mem. Reviziadoj, tranĉoj, aldonoj... 
Miloj da labor-tagoj kaj leteroj. Dekmiloj da horoj da telefonparolado 
– miafl anke, mia profesio permesis al mi rekte pertelefoni miajn 
sugestojn al Valén –, dekoj da interprovincaj vojaĝoj... Kaj post naŭjara 
kunlaborego, jen ni povis prezenti tian juvelon al la hispanlingva 
esperantistaro.

Fakte, tiu evento per si mem sufi ĉis por kunvoki nin en Valencio, 
sed ni volis iom pli ludi, fari pli bela la surprizon. Ni sciigis al Liven 
Dek pri la konveno okazigi seminarion surbaze de la temo El kie ĉerpas 
verkistoj sian inspiron? Ĉiu el ni prezentu siajn priajn konsiderojn. 
Interese, ĉu ne? Kaj Liven falis en la kaptilon. Neniam mi eksciis, pri 
kiu areo de la temo li okupiĝis, sed perfekte scias, pri kio okupiĝis 
la ceteraj: pri lia poezio, pri lia rakont-arto, pri lia muzik-amo, pri 
lia supozeble denaska fervoro al esperanto... Neniu pli ol li meritis 
la omaĝon. Preskaŭ sian tutan vivon li dediĉis al la esperanta afero, 
ĉefe al ties plej nerimarkeblaj kaj anonimaj – kvankam esencaj, penigaj, 
sendankaj kaj seneĥaj – fl ankoj kaj postuloj. Siajn literaturajn amojn 
kaj emojn li devis neglekti malgraŭ sia granda valoro kiel verkisto, ĉar 
ĉiam ŝprucis ĉe li iu E-kurso en kiu instruisti; iu korektenda teksto de 
nekonato; aliula libro de li publikigota el sia propra poŝo kien preskaŭ 

9 Fernando de Diego, Gran Diccionario Español-Esperanto, mga, Santander, 
2003, 1279 p. Rete konsultebla ĉe esperanto.es/hef/index.php/vortaro-
de-diego
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neniam revenis la pruntoj kaj investoj; vaka tempo-raba posteno kiun 
neniu krom li volis okupi, kiel estrarano pri io, kiel redaktoro de 
ia gazeto, kiel lignaĵisto de la sidejo de iu esperanto-asocio... Li tiel 
modestas, ke siajn beletraĵojn li ĉiam subskribas pseŭdonime: Liven 
Dek, Svena Dun, María Zocato ktp. Plie, dum kelkaj el ni kabeis – mi, 
ok jarojn – aŭ de longe troviĝis (-as) rande de kabeo, li ĉiam tenadis sin 
fi rma en sia konvinko pri la taŭgeco de esperanto, pri ties fi ne aŭdota 
voko al interfratiĝo... Li ĝuas la E-kulturon en ĉiuj ties aspektoj, ŝatas 
esperantajn rok-muzikon, kant-prezentojn, teatron, video-fi lmojn... 
Kaj, kiel dirite, li pontis la beletran agadon inter niaj eksterordinaraj 
robinsonoj, la majstroj Juan Régulo kaj Fernando de Diego, kaj ni, iliaj 
modestaj literaturaj idoj...

Pro ĉio ĉi kaj pro multo alia, li, Miguel Gutiérrez Adúriz (karesnome 
Migeluko), pli konata kiel Liven Dek, santanderano10, mondcivitano 
kaj amiko, meritis nian omaĝon.

En Madrido, unu tutan jaron, Ana Manero gvidis la prepar-laborojn 
kun la kompliceco kaj helpo de Pedro Ullate kaj Juan Azcuénaga en 
Santandero. Kaj oni pretigis omaĝlibron kun la titolo La deka logo. Bit-
libron, unu el la unuaj tiuspecaj en Esperantujo, libere alireblan kaj 
elŝuteblan11. La eseojn kompilis Ana mem. Pedro Ullate ilustris la 
tuton per vere amuzaj desegnoj. Prieseis: Miguel Ángel Sancho, Jorge 
Camacho, Miguel Fernández, Sten Johansson, Flo Martorell, Gonçalo 
Neves, Antonio Valén, Trevor Steele, Giulio Cappa, István Ertl, Gian 
Carlo Fighiera, Gerrit Berveling, Abel Montagut, Antonio Marco 
Botella, Ana Manero, Toño del Barrio... kaj Liven Dek mem sen eĉ plej 
eta suspekto, ke li partoprenas sian propran omaĝlibron. Flo Martorell, 
eldonanto de Vinilkosmo, ŝajnigis intervjui lin por la revuo Rok-gazet’ 
pri lia jun-epoka rok-muzikado, kaj li sentis sin honorata rakonti pri 
siaj spertoj kiel adoleska rok-muzika kantisto kaj gitar-ludisto ĉe la 
ensembloj Los Alacranes (la skorpioj) kaj Los Golpes (la batoj). Nu, ĝuste 
tiuj deklaroj estis uzitaj kiel kontribuo de Liven Dek al la omaĝlibro al 
Liven Dek. Bele, ĉu ne?

Komenciĝis la programero El kie ĉerpas verkistoj sian inspiron?. Se 
mi ne mismemoras, la prezenton startigis la italo Giulio Cappa pri la 

10 Santandero: (hispane, Santander, pr. Santander’) ĉefurbo de la hispana 
aŭtonoma komunumo Kantabrio (hispane, Cantabria, pr. Kantabrja), 
en la norda parto de Hispanio, ĉe la Kantabra Maro (kantabra: rilata 
al antikva gento loĝinta ĉe la nordo de Iberio kaj al nuntempa regiono 
tiea).

11 Liberaj aliro kaj elŝuto eblas ĉe la retejo Bitoteko, de Hispana Esperanto-
Federacio: hdl.handle.net/11013/22.
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livendeka agado sur la tereno de la esperanta sciencfi kcia literaturo. 
Nenio suspektinda. Liven ĉiam pasie fl egis tiun terenon. Dualoke 
prelegis mi pri lia poezio. Tio ja atentigis lin pri la fakto, ke io stranga 
okazas. La tri sinsekvaj partoprenoj de la kompanoj Jorge Camacho, 
Antonio Valén kaj Abel Montagut pri neniu alia ol Liven, pri lia 
eminenta kvankam silenta, jen anonima, jen pseŭdonima agado sur 
diversaj kampoj, rivelis al nia amiko, ke ni staras antaŭ vera omaĝo al 
li pro ties longa, senlaca, multfl anka kaj fruktodona laboro. 

Sekvis surprize bona, kvazaŭprofesia, skeĉo far la madrida 
esperantisto Marcos Cruz12. Vere bele, bele, bele li, kun peruko imitanta 
la livendekan har-aranĝon kaj kun livendekeska mustaĉo13 ludis kor-
karesan personon, Suden Ses, avataron de Liven Dek (ĉiuj membroj de 
la ibera grupo havis avataron en la tiujare publikigita romano La enigmo 
de l’ ar@neo, de Abel Montagut14). Kiam Suden Ses transdonis al Liven 
Dek la unusolan libroforman version de La deka logo kaj T-ĉemizon 
kun la bildo de paĝo el malnova sciencfi kcia revuo, paĝo kun aparte 
kortuŝa valoro por la priomaĝato, nia Migeluko rompiĝis de emocio. Kaj 
rompiĝis lia voĉo singulte kaj anhele. Sed la emocio paroksismis, kiam 
la HEF-prezidanto surpodiiĝis kun omaĝplato enmane kaj transdonis 
ĝin al nia Migeluko. Surplate aperis kopio de la piktograma mesaĝo, 
kiun, serĉe de vivo ekster la sunsistemo, portas la Pioneer-spacsondiloj: 
bildoj de viro kaj virino kaj bildoj pri la situo de la suno rilate al pluraj 
puls-astroj kaj de la Tero en la sunsistemo15. En esperanto, jena dediĉo: 
“Al Miguel Gutiérrez Adúriz, Liven Dek, admirinda ĉiam ĉie, ankaŭ 
ali-dimensie. 62a Hispana Esperanto-Kongreso. Valencio 2003”. Kaj 
Migeluko larmis de la feliĉo senti sin tiel amata. Kaj larmigis nin ĉiujn. 
Neniam antaŭe plori min tiel kontentigis. Neniam antaŭe plori estigis 
ĉe mi tiom da ĝuo... Kaj neniam mi demandis de Migeluko ĝuste kion, 
je la diablo, li verkis por la preteksta programero El kie ĉerpas verkistoj 
sian inspiron? Kiel belaj povas esti kelkaj aferoj!

Alia escept-okaza rompo de mia ekziliĝo for de Esperantujo 
havis lokon en la Ateneo de Madrid (Madrida Ateneo) la 10an de junio 
2005, kadre de hispanlingva prezento de la Camacho’aj poemaroj 

12 La enscenigo de Marcos Cruz estis poste bit-eldonita sub la titolo FAMo: 
unuakta teatraĵo unufoja, verko libere elŝutebla ĉe Bitoteko: hdl.handle.
net/11013/23.

13 mustaĉo: lipharoj (Neologisma glosaro).
14 Abel Montagut, La enigmo de l’ ar@neo, IEM (Internacia Esperanto-

Muzeo), Vieno, 2003, 279 p. 
15 Videbla sur p. 136 de BA13, februaro 2012; rete ĉe commons.wikimedia.

org/wiki/File:Pioneer10-plaque.jpg
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Celakantoj kaj Saturno16. Tial, ke ĉi-lastan konsistigas dulingvaj (his-
panaj-esperantaj) poemoj, Jorge invitis kiel prezentantojn la madridan 
verkistinon Nuria Barrios17 por la hispana parto kaj min por la espe-
ranta. Min ĉarmis kundividi la kompanion de Nuria, interesa beletristo 
kaj virino, konstati ŝian miron pri la literaturaj ebloj de la verda lingvo... 
La poemoj de Saturno sonis tiel belaj kaj aktualaj en la hispana kiel en la 
zamenhofa. Mi invitis la publikon percepti la infl uon sur la poezion de 
Camacho de du el la grandaj Jorge’oj en la hispanlingva liriko, de du 
superbaj voĉoj: la lumoplene esencisma de la hispano Jorge Guillén, 
membro de la Generacio de 1927, kaj la subtile metafi zika kaj sagace 
kritika de la argentinano Jorge Luis Borges. Kaj mi ekzemplis prie per 
la poemo Solo, unu el la plej impone belaj el la tuta poemaro.

En niaj duopaj renkontiĝoj, Jorge kaj mi parolis – esperante – 
pri io ajn surĉiela kaj surtera. Kompreneble, ankaŭ pri novaĵoj en 
Esperantujo, ĉefe rilataj al niaj kompanoj kaj amikoj. Tiu epoko ja ne 
senis je individuaj laboroj fare de membroj de la grupo. Ekzemple, 
en 2002 Joxemari Sarasua tradukis el la eŭska La baptofi lino18, etan 
romanon verkitan de la plur-fl anke heterodoksa eŭska verkisto Jon 
Mirande. Ankaŭ Migeluko tenis min prie scia kaj, en siaj vizitoj al 
Madrido, ofte donacis al mi esperantajn beletraĵojn. Unu el ili aparte 
min allogis: Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj19, de la hispanlingva eŭska 
romanisto Pío Baroja, en traduko de la ĵus menciita Joxemari Sarasua, 
kiu ĉi-novelare evidentigis sin plej inda ido de Fernando de Diego per 
sia virtuoza uzo de lingvaĵo plej supla, lirla, natura kaj radia. Sur la 
kvara paĝo legeblas Sarasua’a teksteto elokventa pri lia dediegismo 
kaj klara pri lia danko al Antonio Valén, kiu ofte, sindone, silente, link-
okule reviziis la elplumaĵojn de pluraj grupanoj. Plej justas tiu vortumo. 
Mi kaptas ĉi ŝancon por esprimi al Antonio mian plej varman dankon 
samkiale. Jen la ĉi-supre menciita teksteto de Joxemari:

Mi ŝuldas koran dankon al Fernando de Diego – majstro traduk-arta, sen 
kies sulko probable neniam vidus la lumon ĉi traduko – kaj al mia kara amiko 
Antonio Valén pro la atenta revizio de la teksto kaj la elfrancigo de disaj pecoj 
en ĝi. Pri la ankoraŭ restantaj misoj, kompreneble, nur mi respondecas.

16 Jorge Camacho, Saturno (poemas bilingües / dulingvaj poemoj), Eldon-
ejo Bero, Rotterdam, 2004, 138 p.

17 Poemo de Barrios aperis en BA4, februaro 2009, p. 70-71.
18 Jon Mirande, La baptofi lino, tradukis Joxemari Sarasua, Fonto, Chapecó, 

2002, 94 p.
19 Pío Baroja, Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj, tradukis Joxemari Sarasua, 

kolekto Hispana Literaturo, n-ro 8, Eŭska Esperanto-Asocio kaj 
Fundación Esperanto, Zaragoza, 2004, 156 p.
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Nur en 2007, nome kvar jarojn post la kor-karesa travivaĵo en Valencio, 
grupanoj denove amase renkontiĝis. Kaj ĝuste en Santandero! Temis 
ne pri E-aranĝo, sed pri la simpla fakto, ke ni deziris pasigi la tiaman 
paskon kunaj. Riitta kaj Jussi fl ugis el Finnlando en Madridon. Tie 
ili gastis ĉe Jorge kaj Chen. Neforgeseblas la momentoj kunĝuitaj en 
madrida ĵazejo, kie la saksofonisto Pedro Iturralde igis nin ekstazi, kaj 
la vespermanĝo en mia hejmo, kie mi dancis valsojn kun nia Riitta. 
Tiamaj fotoj atestas prie... Poste, Kantabrio: maro kaj montoj, bluo kaj 
verdo en plej diversaj, nekredeblaj, tonaloj, suno kaj pluvo... Kaj niaj 
santanderaj amikoj Liven Dek kaj Pedro Ullate. Kaj la ekstersantanderaj 
Antonio Valén, Joxemari Sarasua, Jorge Camacho, Abel Montagut, 
mi mem. Kaj eĉ la eksterhispana Riitta Hämälainen, nia fi nna muzo 
(kie do tiam la hispana, Ana Manero?). Kaj la parularo: Nuria, Chen, 
Montse, Carmen kaj Jussi.

Kompreneble, ne povis manki la kiĉulaj kantoj, kiuj faras la delicon 
de Riitta. Jam en la unua tago, en santandera publika parko, Migeluko 
kaj mi improvize kantis duope kaj kiĉule kaj ricevis aplaŭdojn eĉ el 
neiberagrupana publiko, kiu nin spektis en la disto, kaj kiun ni kiĉule 
klinsalutis.

Kia pasko! Kia kolegaro! Kiom da amikeco, naturo, gajo, rido kaj 
poemoj! Tiutempe mi eksis el esperanto, sed ne el miaj E-amikoj. 
Tiujare, nia senlaca Liven Dek publikigis la unuan eldonon de sia 
esperanta-hispana kaj hispana-esperanta vortaro Amika20, kaj Jorge 
Camacho, jam dekantita al la tereno de la poezio, aperigis sian trian 
poemaron Eklipsas21, per kiu li iniciatis novan etapon en sia itinero kiel 
poeto.

Nu, tiu poemaro, inter aliaj kialoj, ‘kulpas’ pri mia reveno al la 
E-literaturo kaj al Esperantujo. Jorge Camacho, kiu, samkiel Liven 
Dek, ĉiam kondutis respektoplene, kompreneme kaj beltakte rilate 
al mia kabeado, petis min, en plej oportuna momento, recenzi 
lian Eklipsas por Beletra Almanako, vere digna, teme interesa kaj 
diversa kaj lingve modela literatura revuo de li redaktorata kun 
la helpo de kompetentula teamo. Min logis la propono. Mi havis 
ĉiujn ĝis tiam aperintajn BA-numerojn kaj ŝatis ne pokajn el la en ili 
legeblaj kontribuoj, samkiel la fakton, ke karaj samgrupanoj, kelkaj 
el ili jam de longe iom apartiĝintaj el verkado, kunlaboras ĉe BA.

20 La dua eldono (korektita kaj ampleksigita) aperis en 2010: Miguel 
Gutiérrez Adúriz, Diccionario Amika Vortaro, Español-Esperanto Esperanto-
Hispana, mga, Santander, 2010, 456 p.

21 Jorge Camacho, Eklipsas, Eldonejo Bero, Rotterdam, 2007, 115 p.



45

Mi pretigis ne nur recenzon sed eseon pri Eklipsas. Min ĉarmis 
analizi la novajn erojn de la individua poezia universo, kiun Jorge 
ekkonstruis. Kaj, surbaze de tio, mi prelegis kadre de la HEF-kongreso 
okazinta en 2008, en la urbo Cuenca. Tie, krom Jorge kaj mi, partoprenis 
ankaŭ Antonio Valén, Liven Dek, Abel Montagut kaj Ana Manero. 
Preskaŭ kiel en la plej bonaj momentoj de la grupo! Mankis i.a. Neves. 
Ĉu li jam ĉiam mankos? Mi ne rezignas atendi kaj esperi.

En 2009, en la 4a BA-numero22, aperis mia menciita recenzo. Te mis 
pri mia unua elplumaĵo post naŭ jaroj da silento sur la kampo de la 
esperanta beletro, se escepti mian kontribuon al La deka logo, la pre-
zenton en la Madrida Ateneo kaj miajn prelegojn kadre de la ĵus menciita 
HEF-kongreso en Cuenca. Poste, alia plej oportuna peto far Camacho 
– “ĉu vi volonte epilogus mian novan poemaron Koploj kaj fi landroj23?” 
– defi nitive min revenigis en la E-literaturon. La poemaro kaptis min, 
levis min en la universon de la alta poezio, kaj la surpaperigo de miaj 
priaj impresoj igis min Lazare revivi kiel E-verkisto. Tiel potencis 
mia kreemo, ke tuj poste mi entreprenis grand-enverguran taskon: 
komentitan antologion pri la poezio de la hispanaj poetoj kadritaj per 
la nomo Generacio de 192724. Pri tiu mirinda frenezaĵo mi laboradas 
nune. Pli ol 900 poemoj el preskaŭ 60 poetoj, ĉu dudeksepaanoj, ĉu 
ali-epokaj inspirintoj de ili, estas jam tradukitaj. Mi okupiĝas plue pri 
historiaj-literaturaj komentoj. Plie, krom pri la fakoj esea kaj traduka, 
mi revenis al originala novel-arta kreo.

Iam en la naŭdekaj jaroj Neves sugestis lanĉon de iberagrupa 
revuo por disvastigi niajn literaturajn proponojn. La ideo ne sukcesis. 
La plejmulto el ni tamenis, ke tio, krom tempo-raba, povus bildigi 
nin umbilikismaj, klanecaj, klikecaj, kiaj espereble ni ja ne estas. Nun 
ni disponas vehiklon taŭgan por venigi al la esperanta publiko niajn 
vibrojn, vehiklon ne specife iberagrupan sed apertan al ni ĉiuj. Temas pri 
Beletra Almanako. Ĉi revuo, kiel dirite, disvastigas i.a. niajn literaturajn 
pulsadojn, la elplumaĵojn de la tuta grupo, kiu sin reinaŭguris kun 
ia entuziasmo komparebla kun – kaj multaspekte eĉ supera al – tiu 

22 BA4, februaro 2009, p. 123-139. Rete legebla ĉe esperanto.net/literaturo/
ba/eklipsrec.html

23 Jorge Camacho, Koploj kaj fi landroj, Mondial, Novjorko, 2009, 150 p. 
La postparolo legeblas ĉe esperanto.net/literaturo/poem/libr/kopl  fi l-
andr post.html; recenzo de Christian Declerck aperis en BA5, junio 2009, 
p. 170-173, kaj legeblas ĉe esperanto.net/literaturo/ba/koplfi landrrec.html

24 Vidu La poeto Miguel Hernández en la kadro de la Arĝenta Epoko; Alvoko al 
la ibera grupo; kaj La Generacio de 1927 kaj la tradici-tipa kastilia liriko; ĉiuj 
tri de Miguel Fernández, resp. en BA10, februaro 2011, p. 78-89 kaj 90-
95, kaj BA11, junio 2011, p. 49-65.
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superba junula elano, kiu igis nin esplori tiom da fi rmamentoj, realigi 
tiom da sonĝoj kaj travivi tiom da belo.

La lastatempa kreivo de granda parto el la grupanoj eksterdubas. 
En 2011, post la poeziaj pintoj atingitaj per Koploj kaj fi landroj, la 
neelĉerpebla talento de Jorge Camacho naskis novan poemaron, La 
silika hakilo25, multaj el kies eroj antologiindas apud plej eminentaj 
fruktoj de la esperanta poezio. Lia unua-vide senpena produktivo, 
kvankam fakte primeditata kaj profundo-sonda, ŝajnas senfi na. 
Nuntempe li verkadas novan poemaron, jam la sesan, surbaze de pleja 
elpurigo lingva-forma, de kurioza propra-kosma analizo de la esencoj, 
de ĉiam pli anim-frapaj formuladoj... Kiel kutime, de li ĉiam mi esperas 
ĉion plej altan. Jam en 1991, en Kanariaj Insuloj, kadre de la unua lirika 
festo de HEF, dediĉita al Juan Régulo, mi asertis jenon ajnatempe 
aplikeblan al mia kompano kaj amiko: “Georgo Kamaĉo, verkisto 
de la kapo ĝis la plandoj, fajna esploranto de la vortaj profundoj kaj 
harmonoj, originala elvokanto de avangardaj prezentoj de la belo”.

En 2009 aperis Platero kaj mi26, de la hispana Nobel-premiito Juan 
Ramón Jiménez, en traduko de Liven Dek. Temas pri unu el la plej 
renomaj el la hispanlingvaj proz-poemaroj. Jam en la sepdekaj jaroj 
de la pasinta jarcento, Miguel Gutiérrez Adúriz entreprenis tian 
esperantigon, kiu transiris en lian eternan plenumotaĵon. Nu, fi ne, 
la ciklona reinaŭgura spirito de la ibera grupo atingis la miraklon. 
Plenumite! Alifl anke, ĉi-jare, ĉi-kongrese, ni ricevos plian pruvon 
de lia renovigita entuziasmo sur la traduka tereno. Liven prezentos 
Ombroj sur verda pejzaĝo27, kolekton da rakontoj de la kantabra verkisto 
Manuel Llano, esperantigitaj de Fernando de Diego kaj de li mem. Sed 
ne nur traduke agadas la santanderano. Ĉi-kongrese, li prezentos aliajn 
diversajn esperantaĵojn, nome sian E-kurson Esperanto. Curso básico; la 
kantareton Tridek kantoj el la hispana lingvo28 surbaze de esperantigitaj 
tekstoj de tradiciaj kaj modernaj hispanaj kaj hispan-amerikaj kantoj; 

25 Jorge Camacho, La silika hakilo, Mondial, Novjorko, 2011, 134 p. Recenzo 
de Nicolino Rossi legeblas en BA13, februaro 2012, p. 152-164, kaj ĉe 
esperanto.net/literaturo/ba/silikhakilrec.html

26 Juan Ramón Jiménez, Platero kaj mi, tradukis Liven Dek, kolekto His-
pana Literaturo, n-ro 9, Andaluza Esperanto-Unuiĝo, Málaga, 2009, 200 
p. Recenzo de Probal Daŝgupto legeblas en BA8, junio 2010, p. 122-127.

27 Manuel Llano, Ombroj sur verda pejzaĝo, tradukis Fernando de Diego kaj 
Liven Dek, kolekto Hispana Literaturo, n-ro 10, Kantabra Esperanto-
Asocio, Santander, 2012, 107 p.

28 Diversaj aŭtoroj, Tridek kantoj el la hispana lingvo, tradukis Svena Dun, 
mga, Santander, 2012, 36 p.
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kaj veran novaĵon en la sfero de la originala esperanta rakont-arto, 
kolekton da mikronoveloj sub la titolo Ne ekzistas verdaj steloj29.

En 2011, Gonçalo Neves publikigis sian Historia Vortaro de Esperanto. 
Bedaŭrinde, mi ankoraŭ ne havis la okazon aliri tiun libron, sed la 
priaj ĝisnunaj rete troveblaj priskriboj kaj reagoj igas min aŭguri, ke 
ni troviĝas antaŭ verko alte interesa kaj aparte suka por amantoj de 
la esperanta fi lologio30. Ĉe la retejo de la katalogo de UEA legeblas: 
“La verko celas dokumenti la plej fruan uzon de ĉiu Esperanta radiko, 
kunmetaĵo kaj derivaĵo el la periodo 1887-8”. Cetere, Neves pretigas 
baldaŭ aperontan serion da poemoj de la universala portugala poeto 
Fernando Pessoa en propra traduko.

Rilate al la ceteraj iberagrupaj amikoj, la ĉiam surpriza Abel 
Montagut lastatempe i.a. esploras la ludajn eblojn de esperanto kaj 
laboras super kart-ludoj en rilato kun esperantaj verkistoj31; Hèctor 
Alòs, en la fora kaj frosta Ĉuvaŝio, laboras super projekto pri aŭtomata 
tradukado inter tjurkaj lingvoj, kio nun rabas lian liberan tempon, 
kvankam ne lian amon al literaturaĵoj, al kiuj certe iam li revenos; 
Ricardo Albert fariĝis kutima kunlaboranto ĉe Beletra Almanako, kie 
kontribuoj de Joxemari Sarasua, Antonio Valén kaj Ana Manero certe 
ne mankas kaj sendube iĝos ĉiam pli oftaj... Manero, plie, fl egas, krom 
la Biblioteko Juan Régulo de HEF, la plenan disvolvon de projekto 
fascina por homoj, kiuj emas al studo de la literaturo, la historio, 
la diversaj soroj kaj soboj de niaj lingvo kaj movado laŭlonge de la 
jaroj, la aktualaj eĥoj de niaj ekzisto kaj agado... Temas pri la Projekto 
Bitoteko32, mirinda propono krei bitdeponejon de ĉiuspecaj esperantaj 
dokumentoj kaj meti ĝin je dispono de la ret-uzantaro. Ia revo por 
multaj el ni. Ia revo jam nun grandparte realiĝinta. Koran dankon al 
vi, Ana, kaj al via tuta skipo!

Antaŭ du monatoj, Antonio Valén kaj mi plenumis kontribuon al 
plej interesa projekto. Pasintsemajne, la madrida universitato UCM 
(Universidad Complutense de Madrid) priomaĝis José Luis Sampedro. 
Tiukadre, oni petis lin verki du poemojn kaj unu prozaĵon kun la celo 
traduki ilin en plej diversajn lingvojn. Januare HEF ricevis inviton al 
partopreno. Min ĉarmis la propono. Min ĉarmas la homo, la verkisto, 

29 Liven Dek, Ne ekzistas verdaj steloj, Mondial, Novjorko, 2012, 122 p.
30 Recenzo de Wim Jansen legeblas en BA14, junio 2012, p. 141-145.
31 Recenzo de Ricardo Felipe Albert Reyna de la Montagut-kartaro Talis-

manoj pri verko de Jules Verne legeblas en BA13, februaro 2012, p. 150-
151; reklamo de la dua kartaro, pri Don Quijote kaj E-verkistoj, videblas 
sur la dorskovrilo de BA14, junio 2012.

32 bitoteko.esperanto.es
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la inspiranto de la plej gravaj el la junulaj kontestaj mobiliziĝoj kaj 
movadoj kontraŭ la sovaĝa kapitalismo en la lasta jardeko. En Hispanio 
kaj, eĥe, en Francio, en Grekio, en Israelo... En sia 95a vivo-jaro!

Antonio kaj mi fervore transprenis la esperantigon de tiuj spirit-
vastigaj tekstoj de Sampedro, kiuj, kune kun plej diversaj alilingvaj 
tradukoj, konsistigos omaĝlibron de la Madrida Universitato al la bona 
verkisto, al la nobla homo. Valén elhispanigis la prozan parton; mi, 
la poeman. Kaj nur antaŭ kelkaj tagoj aperis la libro. Ni senpacience 
atendas la momenton, kiam ni havos ĝin en niaj manoj. Kaj fi eras. 
Ni tre fi eras. Ne pri tio, ke en ĝi vidiĝos niaj nomoj. Tiujn ja neniu 
enkapigos al si. Feliĉe. Sed oni ne forgesos, ke esperanto rolis en tiu 
grava verko. Jen la granda motivo por fi eri.

Fine, jen nur antaŭnelonge ricevita kor-lula donaco. Libro en la 
islanda. Sur la kovril-paĝo, konata memportreto de Federico García 
Lorca. Supre, la nomo de la poeto kaj la titolo, Sígaunaljóð. Per tiuj 
donitaĵoj eblas diveni, ke temas pri Cigana romancaro33. Post prologo, kie 
oni povas rekoni preskaŭ nur hispanajn nomojn, vidiĝas tekstoj kun 
esperantaj vortoj kaj sub ili tekstoj kun hispanaj. Dedukteblas, ke temas 
pri la fontoj, el kiuj la tradukisto trinkis por realigi sian tradukon34. Kaj 

33 Federico García Lorca, Cigana Romancaro, tradukis Fernando de Diego, 
J. Régulo, La Laguna, 1971, 110 p.

34 Federico García Lorca, Sígaunaljóð, islandigo far Kristjá n Eirí ksson 
(kun helpo de Loftur Melberg Sigurjónsson, esperantisto kaj profesia 

Dek, Fernández, Camacho, Montagut ĉe statuo de Cervantes, Almagro, 2012. 
Fotis: Javier Guerrero.



49

jes, jen la nomo Fernando de Diego apud la titolo Cigana romancaro kaj 
mia nomo apud mia esearo Sur la spuroj de Federico García Lorca. Kia 
honoro! Kaj, ankaŭ ĉi-okaze, kiel granda fi ero! Kaj, ankaŭ ĉi-okaze, 
ne pro la apero de mia nomo apud tiu de mia majstro tiupaĝe. Tion 
neniu enkapigos al si. Sed oni ja memoros, ke ne Fernando kaj mi, sed 
esperanto havigis informojn, dank’ al kiuj, inter aliaj hispanlingvaj, 
eblis islandigi la senmortan verkon de la universala andaluzo. Nu, tia 
honoro valoras pli ol ĉiuj aliaj, kiujn mia propra nomo ricevis laŭlonge 
de mia vivo kiel E-verkisto. 

Kaj jen ĉio. Ankaŭ al mia latino, feliĉe por ĉiuj, venis fi no. Tielas 
nia dudekjara historio. Iu devis rakonti ĝin, kaj mi estis la elektito. 
Mi tre dankas miajn elektintojn, ĉar tio ebligis al mi veki kor-karesajn 
memorojn kaj intensajn emociojn, multaj el kiuj dormis en atendo de 
voko. Ilin mi vokis kaj vekis kaj reĝuis kaj faris pli miaj. Observate kun 
dudekjara perspektivo, ili donis al mi kleojn kaj ŝlosilojn por kompreni 
mian nunan verkistan unuopecon kaj samtempe grupanecon. Mi 
ĝojas. Mi kontentas. Kaj, samkiel mi komencis ĉi prelegon vokante la 
kamaradojn fi zike forestajn, mi volus fi ni ĝin nomante la fi zike ĉeestajn. 
Do mi nomas Ana Manero kaj respondas brizo el pluraj scenejoj, 
spotlumoj kaj poemoj, kiujn ŝi kaj mi kundeklamis. Mi nomas Abel 
Montagut, Liven Dek kaj Jorge Camacho, kaj respondas la spirito de la 
Ibera Grupo – kiom da vivo kaj viveroj! –, kaj respondas la nebridebla 
deziro “realigi la plenecon de la esto per la fi dela pleneco de la vorto” 
(Jorge Guillén35).

Konfesinde: ni vivis kaj plu vivas.
Kompanoj kaj amikoj: longan vivon al la Ibera Grupo! Sanon kaj 

poezion!

elhispanigisto, kiu komparis kun la hispanlingva originalo) de la 
esperantigo Cigana Romancaro (vidu la ĵus antaŭan noton), eld. Kristjá n 
Eirí ksson, Reykjavík, 2005, 89 p.

35 Jorge Guillén (1893-1984), hispana poeto kaj literatur-kritikisto, mem-
bro de la renoma poet-plejado nomata Generacio de 1927.
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Reklamo

NOVA, FACILA: (Kvazaŭ-)abonado de BA tra UEA!
La libroservo de UEA pretas sendi al vi aŭtomate ĉiun 

novan numeron de Beletra Almanako, tuj kiam ĝi aperas. 

Vi devas okupiĝi nur pri du aferoj:
skribi unufoje retmesaĝon al libroservo@co.uea.org 

kun la noto “Konstanta mendo de BA”
kaj havi sufi ĉe da mono en via UEA-konto. Provu!
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John Wells

Taglibro de mia apopleksio

En junio 2012 min trafi s cerb-atako (apopleksio). Jen kio okazis kaj 
kiel mi travivis la eventojn.

En la frua parto de junio 2012

Mi rimarkas sangon en mia urino. La familia kuracisto konfi rmas 
hematurion kaj mendas por mi urologian esploradon ĉe la hospitalo1 St 
George’s. Samtempe ŝi konsilas al mi ĉesigi la medikamenton Warfarin 
(aŭ varfarino, rimedo kontraŭ sanga koaguliĝo), kiun mi prenadas 
jam sep jarojn por protekti min de la danĝero de eventuala apopleksio 
(cerb-atako). La kuracisto opinias, ke eble la enurina sangado estas 
fl ank-efi ko de tiu medikamento.

Plurajn tagojn poste mi konsultas mian kardiologon, ĉar pasis unu 
plena jaro de kiam li faris “kateteran ablacion” por restarigi ĉe mi ĝustan 
korritmon (mi estis suferinta de atria fi brilado2, t.e. ĥaosa perturbo de 
la korritmo). Li konstatas, surbaze de 24-hora elektrokardiogramo, ke 
mia koro estas en perfekta ritmo ne nur nun, sed jam unu tutan jaron. 
Li tamen diagnozas, ke mi havas bradikardion (tro malrapidan pulson) 
kun duagrada “koroblokado”. Mi bezonas elektronikan korstimulilon, 
kiun li enplantos en mian bruston tre baldaŭ. Li konfi rmas la ĉesigon 
de varfarino.

La 18an de junio

La hospitalo vokis min por urologia esplorado. Oni intencas fari 
tri specojn de testoj: ultrasonan skanon, iksoradian skanon kaj 
cistoskopion (endoskopion de la urinveziko). Oni plenumas la unuajn 
du, sed la fakkuracisto ne estas havebla por fari la cistoskopion. Mi 
revenas hejmen kaj atendos de la hospitalo novan vokon.

1 hospitalo: malsanulejo (kiel en Bildvortaro en Esperanto, FEL, Antverpeno, 
2012, p. 76-81, kaj male al la iel aŭ alie limigaj difi noj en NPIV : “kurac-
ejo”, t.e. siavice “loko, precipe de banurbo, kie oni kuracadas”; aŭ ReVo: 
“malsanulejo, kie oni kuracas, ordinare senpage, malriĉajn malsanu-
lojn”) – Red.

2 fi brili: fi brilacii. 
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La 20an de junio

Frumatene mi veturigas mian vivpartneron Gabriel al la fl ughaveno 
Gatwick. Li fl ugos al la karibia3 insulo Montserato (kie ni havas do-
mon) por tie festi la centjariĝon de sia onklo. Mi restos hejme, kaj li 
laŭplane revenos post tri semajnoj.

Tiun vesperon mi aranĝis renkonti amikojn por restoracia manĝo 
en la proksima urbo Croydon. Ĉio iras bone. Post la manĝo mi adi-
aŭas la amikojn ĉe la stacidomo kaj revenas piede en la direkto al la 
tramhaltejo por preni la tramon hejmen.

Subite mi trovas, ke mi ne plu povas bone teni per mia maldekstra 
mano la vesperan gazeton. Vole-nevole mi lasas ĝin fali. Momenton 
poste, mia maldekstra kruro ne volas obei min. Mi falas teren. 
Preterpasanto vokas ambulancon.

La ambulanco urĝe veturigas min al St George’s, kiu havas 
specialan apopleksian fakon por akcepti urĝajn kazojn de cerb-atako. 
Oni akceptas min en la hospitalon kaj tuj komencas kuraci min per 
kontraŭtrombozaj medikamentoj.
3 Karibio: regiono ĉe la Kariba Maro.

Foto: la aŭtoro
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Oni faras al mi diversajn demandojn: nomo? (jes, mi povas diri ĝin); 
kiujn medikamentojn vi rutine prenas? (mi kapablas nomi ilin detale). 
Ĉu vi havas aliajn sanproblemojn? (Jes, bradikardion kaj duagradan 
korblokadon.) Kiom aĝa vi estas? (Konsterno! Mi ne povas diri, mi 
forgesis. Tamen, mi pensas al mi, mi scias la nunan jaron kaj la jaron 
de mia naskiĝo, do mi povos rapide kalkuli mian aĝon per tute simpla 
matematiko. Sed mia cerbo ne volas, ne povas, kalkuli ĝuste. Mi ne 
scias mian aĝon kaj ne povas kalkuli ĝin.)

Poste mi memoras, ke mi estas 73-jara.
La postan matenon mi prenas mian poŝan adreslibron kaj trovas 

la telefonnumeron de mia najbarino (kiu havas ŝlosilon al nia domo 
kaj kutime prizorgas nian katon, kiam ni ne estas hejme). Mi petas 
fl egistinon telefoni al ŝi mianome, por diri kio okazis. La fl egistino 
tiel faras, kaj enmanigas la telefonon al mi, por ke mi parolu al la 
najbarino rekte. (Je tiu punkto mia parolkapablo estas distordita 
sed komprenebla.) Mi havas ideon: mi petas la najbarinon iri al mia 
komputilo en mia studoĉambro kaj tie fari por mi “statoĝisdatigon” 
en Facebook (FB). (Mi scias, ke la komputilo estas enŝaltita, kaj ke FB 
ruliĝas, kaj ke mi estas ankoraŭ ensalutinta.) Ŝi tiel faras, subskribante 
per sia propra nomo. Tio montriĝas esti bonega ideo: amikoj, parencoj, 
kolegoj tuj konatiĝas kun mia situacio. Tiun tagon mi ricevas kvin 
vizitantojn en la hospitalo, kiuj informiĝis per FB ke mi estas tie. Miaj 
kolegoj en la Administra Komitato de Esperanto-Asocio de Britio 
(inter kiuj du estas miaj FB-amikoj) nun scias, ke mi ne povos ĉeesti 
ĝian semajnfi nan kunsidon.

Provizore ne povante gluti, mi ricevis nazogastran tubon, tra kiu 
oni nutras kaj trinkigas min. Tra tubo ligita al vejno en mia brako oni 
gutigas mi-ne-scias kiun medikamenton.

La postan tagon per la helpo de parolterapiisto mi relernas gluti 
akvon kaj manĝi molan (kaĉan) manĝaĵon.

La 22an de junio

Vespere oni translokas min al alia hospitalo, St Helier. Ankaŭ tie tro-
viĝas speciala apopleksia fako. Principe, pacientoj kies hejma adreso 
estas en la municipo Merton (kiel mi) devas esti kuracataj en St Helier, 
dum St George’s estas por tiuj, kiuj loĝas en la municipo Wandsworth. 
En St Helier mi ricevas apartan ĉambreton, kio donas la avantaĝon 
de privateco sed la malavantaĝon ke la gefl egistoj ne povas rekte vidi 
min por kontroli ke ĉio estas en ordo.
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Miaj unuaj du tagoj en St Helier estas sabato kaj dimanĉo. Semajn-
fi ne la kuracistoj kaj terapiistoj de la hospitalo ne laboras (kvankam 
gefl egistoj jes). Mi sentas min nekomforta pri la ventro, sed neniu estas 
ĉemane por esplori kial.

La 25an de junio

Lundon ĉio ekrefunkcias. Kuracisto diagnozas, ke mia ventra ne-
komforto estas pro nekapablo urini: mia urinveziko estas plenega. Por 
solvi la problemon, oni ŝovas kateteron tra mia peniso en mian vezikon. 
La katetero estas ligita al urinsako, kiu pendas de la fl anko de mia lito. 
Do nun mi estas ligita al du tuboj: la katetero, kaj la medikamenta tubo 
ĉe mia brako. Oni portas min per ĉareto al la radiologia fako por fari 
iksoradiajn skanojn, zorgante ĉiam pri la du tuboj.

La 26an de junio

La ĉefkuracistino de la apopleksia fako raportas la trovaĵojn de la 
iksoradia esplorado. Ŝi konfi rmas, ke mi ja suferis cerb-atakon: trom-
bozo (sangokoaguliĝo) trafi s mian cerbon. Ŝi raportas plue, ke troviĝas 
“profundvejna trombozo” en mia dekstra kruro kaj (tre danĝere!) 
embolozo ĉe mia pulmo. Oni atakas ilin per konvenaj medikamentoj 
liverataj tra la braka tubo.

Vizitas min en la hospitalo mia “nevo” Kevin (verdire, la nevo de 
Gabriel, sed Kevin nomas min “onklo” jam de kiam li estis juna knabo). 
Laŭ mia peto, li alportas por mi piĵamon, pantofl ojn, dentobroson kaj 
dentopaston, lavtukon, mantukon ktp, freŝajn vestojn, mian elektran 
razilon kaj —ne malplej grave — la ŝargilon de mia poŝtelefono. Kevin 
ekloĝas por kelkaj tagoj en nia hejmo, por tie atenti diversajn urĝajn 
aferojn kaj por povi pli facile viziti la hospitalon (ĉar lia propra hejmo 
estas en malproksima parto de Londono).

La 27an de junio

La ĉefkuracistino decidas, ke oni instalu fi ltrilon en mia malsupra kava 
vejno por kapti eventualajn sangobuletojn el la profundvejna trom-
bozo. Mi revenas al la radiologia fako por tiu operacieto.

Mi parolas per mia poŝtelefono kun Gabriel en Montserato. Li 
raportas pri la centjariĝa festado. Li volas rearanĝi sian revenfl ugon por 
laŭeble baldaŭ esti ĉe mia fl anko. Dum mia restado en St Helier vizitas 
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min ĉiuj kvar miaj nevoj, ambaŭ miaj fratoj, diversaj aliaj familianoj 
(inkluzive de parencoj de Gabriel), tri-kvar kolegoj el la universitato, 
kaj pluraj aliaj geamikoj. Tiuj vizitoj estas por mi tre grava psika helpo: 
ili ne nur interrompas la ĝeneralan tedon de enhospitala restado, sed 
ankaŭ liveras valoregan socian subtenon. Mi estas bonŝanca, ke mi 
havas tiom da afablaj familianoj, kolegoj kaj amikoj. Alvenas ankaŭ 
bonvena poŝta inundeto da bondezirkartoj kaj mesaĝoj, interalie de 
esperantistoj.

La 2an de julio

Per la helpo de fi zikoterapiistoj mi sukcesas fari tri paŝojn. Ekde 
nun mi kapablas movi min de la lito al apuda seĝo kaj inverse. Nun 
por necesejaj aferoj mi povas uzi tru-seĝon. Kevin alportas mian 
tekkomputilon. La hospitalo donas retkonekton, tamen ne senpagan. 
Paginte per kreditkarto, mi tamen trovas la retkonekton sporada, 
nefi dinda, kaj foje helike malrapida. Tamen mi verkas kaj alŝutas 
artikoleton por mia fonetika blogo (en fonetika transskribo!) kaj 
kvarlingvan ĝisdatigon por FB. Interalie mi tiel demonstras, ke miaj 
lingvaj kapabloj restas bonaj.

La 4an de julio

Mi piediras ĉirkaŭ mia ĉambreto (tamen ne tre libere, ĉar ankoraŭ 
katenite per la heparintubeto ĉe mia brako kaj per la urinkatetero). 
Tiun vesperon oni translokas min de mia “privata” ĉambreto al 
ordinara ĉambro kun kvar aliaj pacientolitoj.

Kvar fojojn ĉiutage la gefl egistoj kontrolas mian sangopremon, 
mian pulson kaj la saturiĝon de oksigeno en mia sango. De tempo al 
tempo ili prenas sangospecimenon por la patologia laboratorio, tiel 
ofte ke la vejnoj en miaj brakoj fariĝas kontuzitaj kaj ke estas foje mal-
facile trovi uzeblan vejnon.

La 5an de julio

Oni forigas mian urinkateteron. Kun la fi zikoterapiistinoj mi faras 
ekvilibr-ekzercojn kun la celo pli libere piediri. Gabriel revenas el 
Karibio kaj venas viziti min en la hospitalo. Bonege!
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La 6an de julio

Mi trovas, ke mi ne kapablas ekurini, t.e. startigi la fl uon de urino. La 
kuracistoj remetas kateteron. (Tiu nova katetero restos ĉe mi plurajn 
semajnojn, ĝis urologia operacio en la mezo de aŭgusto.)

Mi faras ekzercojn pri ĵetado kaj kaptado de manpilko.

La 9an kaj 10an de julio

Mi faras aliajn okupterapiajn ekzercojn: grimpi du-tri ŝtupojn, piediri 
zigzage ĉirkaŭ obstakloj, porti pleton, en speciala kuirejeto fari teon 
(t.e. preni tason el ŝranko, trovi te-saketon, plenigi elektran bolkruĉon 
per akvo ĉe la krano, ŝalti ĝin, verŝi bolantan akvon sur la te-saketon 
en la taso, kirli per kulereto, forĵeti la uzitan te-saketon, preni lakton 
el la fridujo kaj verŝi iom da lakto en la faritan teon, remeti kaj ordigi 
ĉion).

Oni fi ksas kraneton al mia urinkatetero, tiel ke mi ne plu bezonos 
uzi urinsakon. Oni forigas la ĉe-brakan heparintubeton. Ekde nun 
mi injektos al mi du fojojn ĉiutage heparinon por daŭre protekti min 
kontraŭ trombozoj. Ekde nun mi povas libere moviĝi, ne plu katenite 
de tiuj damnindaj tuboj.

Mia kardiologo venas diskuti kun mi la baldaŭan enplantadon de 
la korstimulilo. Necesas memori, ke mi ankoraŭ bezonas kompletigon 
de la urologiaj esploroj (kaj eventuale operacion ĉe mia prostato). Kion 
oni faru unue, la kardiologian procedon aŭ la urologian?

La 12an de julio

Oni sendas min hejmen el la hospitalo. Mi adiaŭas kaj dankas la 
kuracistojn kaj fl egistojn de la Apopleksia Fako. Oni kondukas min 
per rulseĝo al la ĉefpordo de la hospitalo, kie Gabriel atendas kun nia 
aŭto por veturigi min hejmen.

La 13an de julio

Vizitas min hejme okupterapiistino por kontroli, ke mi kapablas 
laŭvole moviĝi tra la domo, supreniri kaj malsupreniri laŭ la ŝtuparo, 
kaj facile atingi kaj uzi necesejon. Ĉio estas en ordo.

Poste telefonas hospitala administristo por demandi, ĉu mi estas 
kontenta pri la fl egado, kiun mi ricevis. Mia sola grava plendo estas 
pri la needukiteco de du fl egistinoj, kiuj donis al mi misan instrukcion 
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pri meminjektado (subhaŭta) de heparino: ili malprave supozis, ke 
validas la samaj reguloj kiel por envejna injektado. Bonŝance mi sciis 
pli bone4, kaj ignoris ilian misinstrukcion.

La 16an de julio

Ekde hodiaŭ vizitadas min hejme ĉiutage fi zikoterapiistinoj, okup-
terapiistinoj kaj parolterapiisto. Ili konsistigas la “teamon por subten-
ata frua elhospitaliĝo”. Ĉiutage ili igas min fari ekzercojn celantajn 
reĝustigi mian ekvilibriĝkapablon, redoni senton kaj forton al mia 
maldekstra mano, kaj ĝenerale remeti min en la saman fi zikan staton 
kiel antaŭ la cerb-atako.

Hodiaŭ mi faras ekvilibriĝ-ekzercojn kaj sukcese duŝas min sen 
helpo.

La 18an de julio

Pasis kvar semajnoj post la cerb-atako. Mi piediras 1 km kun terapi-
istino.

La 20an de julio

Mi havas rendevuon kun urologo, kiu ekzamenas mian prostaton kaj 
poste faros cistoskopion (vezik-esploron): tamen tio devos atendi ĝis 
post la enplantado de mia korstimulilo. (Gabriel veturigas min per 
aŭto al la konsultejo de la urologo.)

La 21an de julio

Gabriel veturigas min al supervendejo5 por nia ĉiusemajna aĉetado de 
vivnecesaĵoj. Mi ĉirkaŭvagas la supervendejon kun li, senprobleme.

La 23an de julio

La okupterapiistino preskribas al mi ekzercojn por fortigi mian mal-
dekstran manon: levi paperfi ksilon aŭ moneron de sur la tablo, stakigi 
monerojn, premi kaj malpremi vestopinĉilon, tuŝi mian nazon per ĉiuj 

4 Por vejn-injekto oni devas unue elpeli la aeron el la injektilo, sed por 
subhaŭta injekto oni devas la aeron ne elpeli.

5 supervendejo: ĉiovendejo, granda magazeno, en kiu oni povas aĉeti 
ĉiaspecajn artiklojn.
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maldekstraj fi ngroj, unu post la alia, tredi paperfi ksilojn6, premi kaj 
malpremi la majuskligan kaj stiran klavojn de mia komputilo, rekoni 
per blinda palpado diversajn objektojn en sako (kulereton, ŝraŭbilon, 
pluŝ-urseton, lignan kuleron, fajlilon, ovotaseton...).

La 25an de julio

Mi piediras senakompane al la ofi cejo de mia familia kuracisto kaj 
revenas (= preskaŭ 2 km).

La 26an de julio

Mi sukcesas laĉi miajn ŝuojn! Triumfo! Mi rekomencas preni varfa-
rinon, por pretigi min por la enplantado de la korstimulilo post unu 
semajno.

La 29an de julio

Amikino, membro de mia kurklubo Windmilers, veturigas min al la 
parko Wimbledon Common, kie okazas niaj regulaj dimanĉmate-
naj kuroj. Mi salutas ĉiujn miajn kuramikojn kaj piediras (ne kuras!) 
ĉ. 3 km.

La unuan de aŭgusto

Mi eniras la hospitalon por ricevi elektran korstimulilon. Mi restos tie 
nur unu nokton.

Korea akupunkturisto, kiun mi ne konas, sendas al mi retleteron en 
Esperanto. Li/ŝi proponas al mi kuracadon laŭ “orienta kuracmetodo” 
interŝanĝe por fl ugbileto, loĝigo kaj manĝigo. Tamen mi ne kredas 
je akupunkturo, moksoterapio kaj similaj tradiciaj sed nesciencaj me-
todoj. Mi kredas je okcidenta, scienca, eksperimentbazita medicino. 
Do, ne, dankon.

La 4an de aŭgusto

La enplantado de la korstimulilo lasas dolora la maldekstron de mia 
brusto (kie situas la vundo de la operacieto) kaj signifas, ke mi ne 
povos tute libere movi la maldekstran ŝultron ĝis post unu monato.

6 Tredi paperfi ksilojn (aŭ paperklipojn) estas kunĉeni unu paperfi ksilon 
al alia.

Eseoj / Artikoloj John Wells



58

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

La fi zikoterapiistino deklaras, ke ŝia laboro ĉe mi estas fi nita, ĉar 
mi nun bone piediras, sen problemoj de ekvilibriĝo. Same la parol-
terapiistino, ĉar mia lingva kaj parola kapabloj estas senriproĉaj. Res-
tas nur la okupterapiistino, kiu regule vizitos min ankoraŭ kelkajn 
semajnojn por ekzerci mian malfortan kaj mallertan maldekstran 
manon.

La 10an de aŭgusto

Tagvizito al la hospitalo. Fine oni plenumas la cistoskopion.

La 15an de aŭgusto

Bilanco sep semajnojn post la apopleksio: Oni diras, ke el la trafi toj de 
cerb-atako unu triono mortas tuj aŭ en la daŭro de kelkaj semajnoj; 
unu triono vivas, sed restas kun severa handikapo (“defi citoj”); kaj 
unu triono iom post iom regajnas pli-malpli ĉiujn mensajn kaj korpajn 
funkciojn. Bonŝance montriĝas, ke mi estas en la tria grupo. En mia 
kazo la cerb-atako estis relative milda. Jam mi bone parolas, bone 
ekvilibriĝas kaj piediras, kaj komencas regajni forton kaj lerton en mia 
maldekstra mano. Mi esperas kaj atendas, ke post kelkaj monatoj mi 
povos senprobleme denove vivi tute normalan vivon same kiel antaŭ 
la apopleksio.

Mil naŭcent okdek kvar, 
de George Orwell. Klasika angla soci-utopia romano, 

tradukita de Donald Broadribb.

La mondo estas dividita inter tri superŝtatoj, kiuj 
kon stante militas unu kontraŭ la alia. La romano 

rakontas la vivon de Winston Smith en Londono (en 
la ŝtato Oceanio), kiu ŝajnigas esti fi dela membro de la 
ĉionreganta Partio, kaj lian vojon al ribelemo kaj sekreta 

am-afero, same kiel ties terurajn konsekvencojn... 

288 paĝoj. ISBN 9781595692498
Pli da informoj pri enhavo kaj la haveblo ĉe librejo.com.

Reklamo
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Cindy McKee

Migreno1

Tre ofte, kolegoj ne komprenas, ke migreno (nomita ankaŭ hemi-
kranio) ne estas simpla kapdoloro. Plej ofte, ili supozas ke mi 
fartos pli bone post du aŭ tri horoj. Do por lernigi ilin, mi verkis 
priskribon de unu okazo de miaj severaj, plurtagaj migrenoj – sta-
tus migrainosus.

La doloro komenciĝas kiel milda premo, en unu fl anko de la frunto, 
aŭ en la okuloj. Mi glutas kontraŭdoloran medikamenton. Post horo 
aŭ du, la doloro intensiĝas kaj iĝas tranĉilo en la frunto, klingo suben 
en okulon. Lumo doloras, iu ajn sono doloras. Mi kuŝas sur mia ventro 
nepre; surdorsa kuŝado fortigas la doloron en la kapo. Post aliaj du 
horoj, pli da medikamento. Apenaŭ efi kas. La doloro iĝas pli akra 
tranĉilo; la naŭzo komenciĝas. Kiam fi ne mi devas vomi, la vomado 
estas senfi na. Ĝis la muskolaj spasmoj kvazaŭ suprenirigas la ripojn; 
ĝis mi pisas sur min. Mi penas lavi min kaj reveni al la lito. La telefono 
sonoras – tiu sono doloras kaj igas min vomi denove. Ĉi-foje, post 
miliono da spasmoj, mi restas sur la planko de la necesejo.

Horoj pasas. La menso vagas de la doloro al hazardaj imagoj, 
iuj makabraj, iuj plaĉaj bildoj de familianoj kaj amikoj. Foje dormo 
forkondukas min de la doloro, portempe. Foje, la doloro estas tiel 
intensa, ke mi batas la kapon kontraŭ la planko. Dum tiu sekundo 
de kontakto, estas neniu doloro. Do mi batas denove, kompreneble. 
Se mi loĝus en urbo, mi opinias ke mi kontaktus drog-ŝakriston por 
narkotaĵo sufi ĉe forta.

Horoj pasas. Fine, mi ĉerpas iom da akvo el la krano en la 
banĉambro. Mi konscias ke mi estas seka (senhidratigita) kaj tio 
estus por mi indiferenta, escepte ke tiu stato eventuale plifortigus la 
doloron.

Tagoj pasas. La plej terura parto estas malantaŭ mi; la doloro 
estas pli traktebla. Dozo da Tramadol eĉ fi ne mildigas la doloron 
rimarkinde. Mi penas kuiri kaj lavi vestaĵojn. Mi kontrolas retleterojn, 
sed la malnovaj mesaĝoj pli subaj en la leterkesto neniam ricevos 
respondon.

1 Parto de ĉi artikolo unue aperis dulingve angle/esperante en la blogo de 
McKee: ipernity.com/blog/cindio/344237.

Eseoj / Artikoloj Cindy McKee



60

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

La doloro malaperas. Danke al la ĉiutagaj dozoj de la beta-blokilo2 
Propanolol, eble du semajnojn mi vivos sendolore. Mi forte klopodas 
vivi en la nuno; ekzisti feliĉe en la sendoloraj tagoj, sed tio, fakte, ne 
eblas. Mi iĝis amara kaj mi iĝis timema, timante la estontan doloron.

*  *  *

Jen, la priskribo. Mia onklino 
Bonita ne eltenis. Pro tiaj migre-
noj, ŝi mortpafi s sin, je la aĝo de 
41 aŭ 42 jaroj. Mi honeste al do-
 nas, ke la temperamento de 
Onklino Bonita estis eksplod-
ema. Okazis, ke ŝi rompis ĉiujn 
manĝilojn en la domo, ilin ĵet-
inte dum kolerŝtormo. Sen-
dube, tiu temperamento ludis 
rolon en la decido preni pafi lon, 
sed la plej multaj konatoj ne 
komprenis ke ŝi trasuferis jar-
dekon da tiaj mi grenoj.

Migrenoj ja estas ofte here-
daj. Por multaj suferantoj, ili 
daŭras nur horojn. Sed kredu 
min, severaj kaj oftaj migrenoj 
invalidigas. Ni estas maldungitaj kaj eble jam ne havas rajton al san-
asekuro. Vizito al la urĝejo aŭ enhospitaliĝo, sekve, estas tro multe-
kosta. Nur ĉipaj medikamentoj estas aĉeteblaj. 

Se temus pri nur mi kaj mia familio, mi ne detalus mian mizeron, 
nek la rezultajn problemojn, sed mi parolis al aliaj kun tiel severaj 
migrenoj. Iliaj konatoj frustriĝas, surpriziĝas kaj eĉ koleras kiam kap-
doloro interrompas taskon aŭ feston. Post legado de honesta priskribo, 
eble ili komprenos ke migreno ne estas simpla kapdoloro.

2 beta-blokilo: medikamento kiu malrapidigas la korritmon kaj mildigas 
la premojn de la kormuskolo per blokado de adrenalino.

Onklino Bonita. 
(Fonto: la aŭtorino)
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Junaj oratoroj

En la 7a n-ro de Loa! Loa! Loa!1, la kongresa kuriero de la hanoja 
UK, legeblas jena raporteto de Brian Moon kun la rezultoj de la 
Oratora Konkurso, okazinta la 2an de aŭgusto 2012: “Kuraĝe 
partoprenis la oratoran konkurson 7 kandidatoj el 6 landoj. La 
unuan premion ricevis Michael Boris Mandirola (Italio), kiu verve 
oratoris pri la temo Esperanto en Interreto. La dua premio iris al 
Rafael Enrique Zerbetto (Brazilo), kiu elektis la temon Esperanto: 
ponto al paco, amikeco, kaj disvolviĝo, kiu ankaŭ estas la kongresa 
temo. Trian premion ricevis Lee You-Kyoung el Koreio; ŝi teatrece 
parolis pri La drako: ĉu timiga, ĉu alloga simbolo? Honoran mencion 
ricevis Jérémie Sabiyumva (Burundo), kiu parolis pri la kongresa 
temo.”

Temis ne pri veraj prelegoj sed pri libera parolado, aŭ kiel 
la regularo diras: “Oni parolu libere, sen antaŭpreparita teksto, 
sed oni rajtas uzi memorigajn notojn”. BA petis la premiitojn 
rekonstrui aŭ rekrei en skriba formo siajn paroladojn.

Rafael Henrique Zerbetto

Esperanto: ponto al paco, amikeco kaj disvolviĝo

Karaj samideanoj,

ĉu vi vere kredas ke esperanto estas lingvo de paco? Ĉu vi vere kredas 
ke esperanto estas lingvo de amikeco? Mi konvinkiĝis pri tio laŭ mia 
propra sperto pri tiu lingvo: mi eklernis ĝin en 2006, kaj en la sama jaro 
mi vojaĝis al Argentino por partopreni en mia unua esperanto-aranĝo, 
kiu ankaŭ estis mia unua vojaĝo al eksterlando. Plurajn homojn kiujn 
mi ekkonis en tiu evento mi renkontas de tempo en tempo en brazilaj 
esperantaj kongresoj, kaj miaj plej proksimaj amikoj estas esperantistoj.
Pere de esperanto mi ankaŭ engaĝiĝis en pluraj internaciaj projektoj, 
amikiĝis kun eksterlandanoj kaj multe lernis pri fremdaj kulturoj. Nur 
pere de internaciaj amikecoj kaj kunlaboroj ni povas vere konstrui la 
tutmondan pacon, ĉar neniu emas batali kontraŭ sia amikaro.

1 Rete legebla ĉe uea.org/pdf/Loa!-7%29.pdf

Eseoj / Artikoloj Rafael Henrique Zerbetto
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Dum la pasinta junio mi reprezentis la esperantan movadon ĉe 
Rio+20, la pintkunveno de Unuiĝintaj Nacioj pri daŭripova evoluo, 
en Rio-de-Ĵanejro, kaj tie, eĉ kun la plej modernaj aparatoj kaj bonega 
skipo de tradukistoj, regis lingva kaoso: homoj dividiĝis en grupetoj, ne 
laŭ siaj personaj interesoj aŭ idealoj, sed laŭlingve: pro la lingvaj baroj 
ili ofte babilis nur kun samlingvanoj kaj ne kapablis efi ke partopreni 
en alilingvaj diskutadoj. Nur en esperantaj aranĝoj mi ne sentas la 
lingvan problemon, kaj tio estas la pruvo ke funkcias esperanto: pere 
de ĝi homoj de ĉiuj kontinentoj nature babilas en ĉi tiu kongreso. Plie, 
hieraŭ mi iris tagmanĝi surstrate kun vjetnamaj samideanoj kaj havis 
tre intiman kontakton kun la loka popolo kaj ĝia kulturo, kiun mi certe 
ne havus sen esperanto.

Mi ankaŭ aldonas ke ni ĉiuj vivas sur la sama planedo kaj egale 
respondecas pri ĝi. Nuntempe la politiko de la registaroj pri daŭripovo 
estas kulpigi la aliajn landojn: ili diras ”ne mi devas malpli polui, sed la 
alia” kaj nome de ekonomia disvolviĝo ĉiuj daŭre plu kaj pli poluas nian 
komunan hejmon. Ĝis kiam tio eblos? Arbaroj ne estas senfi naj, do ilia 
forhakado iam ĉesos. Sendi rubaĵon al malriĉaj landoj ne malaperigas 
ĝin, ĉar ĝi daŭre restas sur la Tero kaj iutage ne plu eblos ignori tion. 
Same, la uzado de tradukistoj kaj aparataro montriĝas nesufi ĉa por 
trapasi lingvajn barojn. Krome, novaj komunikiloj kaj transportiloj 
faciligas la kontakton kun eksterlando, kaj tio evidentigas pli kaj pli la 
neceson de internacia lingvo. Ni havas gravan respondecon: labori por 
ke esperanto fariĝu pli kaj pli konata kaj uzata, ĉar nur ni konscias pri 
ĝia povo kaj pri la rolo kiun ĝi povas havi por alproksimigi popolojn 
por ke ni ĉiuj konstruu kune pli bonan mondon. 

Dankon!

*   *   *

Nohill Lee2

Ĝis ili fl ugas ĉielen

La mondo havas propran mallumon.
La homa vivo neniam estis facilfl ua, kompreneble eĉ ne hodiaŭ.
Junuloj, kiuj timas kaj vagadas, momente haltu kaj pensu pri la 

drako.

2 Plumnomo de You-Kyoung Lee.
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Probable, iuj tuj ekpensos la drakon, kiu estas terura kaj kruela, kiu 
gardas trezoron kaj forprenas la princinon.

Sed mi ne volas paroli pri la drako, kiu devas esti venkenda, sed 
pri la drako kiu estas amata kaj sankta.

En mia hejmloko, la drako estas ne nur terura, sed ĝi estas ankaŭ 
bela kaj saĝa besto. Kial?

Ĉu pro tio, ke miaj hejmlokanoj ŝatus forpreni la princinon?
Tute ne! De nun, kiel eta junulino, kiu vagadas en la granda 

mondo, mi la kialon klarigos al vi. Aŭskultante mian rakonton, vi 
ekkomprenos kial mi amas Esperanton tiel varme kaj arde.

*   *   *

Iam estis viro, kiu estis malriĉa sed bonkora.
En iu tago, li fi ŝkaptis en la lago, kiu troviĝas antaŭ lia domo. En 

ĝi li kaptis karpeton.
La karpeto parolis larmante kun perlaj gutoj, ”Bonvolu lasi min, mi 

estas la fi lo de la draka reĝo en la maro.
Mi venis por ludi ekstere, sed malfeliĉe mi estas kaptita de vi.”
La viro, kun kompata koro, liberigis ĝin. Dankesprimante, la karpo 

diris: ”Bonvole venu morgaŭ ĉi tien.”
En la sekva tago, la bonkora viro iris al tiu loko, poste iu nekonata 

viro akompanis lin al draka reĝa palaco, kiu estas en la maro.
La drakreĝo estis belaspekta kaj fi era maljunulo kun longaj blankaj 

haroj.
”Ĉu vi savis la vivon de mia fi lo?” La drakreĝo esprimis sian 

dankemon kaj regalis per bongustaĵoj. La drakreĝo poste resendis lin 
kun trezoroj karaj.

Estas unu el la ofte aŭdeblaj rakontoj. Troviĝas multaj kuriozaj 
punktoj, tamen jen mi notas tri aferojn.

Unue, la drakreĝo estis blankhara maljunulo, sed kial la fi lo estas 
tiel juna?

Due, rilate al la fi guro. Kial la fi lo de drakreĝo ne estas drako sed 
karpo? Kial la drakreĝo estis homa fi guro?

Trie, la lago situis antaŭ la domo. Do, kiamaniere ĝi estis konektita 
al la drakreĝa palaco en maro?

*   *   *

Eseoj / Artikoloj Nohill Lee
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Jen estas respondoj.
Unue, ni vidu la aĝo-diferencon. Estas simple.
Dudek jaroj estas sufi ĉaj por fariĝi plenaĝa homo, sed estas 

bezonataj du mil jaroj por fariĝi plenkreska drako.
Kvincent jaroj estas bezonataj de la ovo ĝis la elkovado, kaj kvin cent 

jarojn drako bezonas por plene kreskigi pied-ungojn, kaj aliaj kvin-
cent jaroj necesas por haŭto-kresko, kaj fi ne kvincent jaroj por plene 
kreskigi la kornon.

La drako devas ne nur tempo-pasigi, sed ankaŭ akumuli la virton 
pacienco, por fariĝi drako.

Tial, la granda aĝodiferenco estas natura inter patra drako kaj fi la 
drako.

Due, estas diversaj fi guroj, kiujn klarigi estas komplike.
La fi guro de la infana drako estas kvazaŭ serpenta, sed dume ĝi 

havas karpan aŭ testudan fi gurojn.
Do, kiel oni povas distingi la veran serpenton, karpon kaj testudon, 

disde eta drako? Tio estas grava demando.
La naskiĝo kiel ido de drako mem ne estas absoluta vojo por fariĝi 

drako. Ekzemple, la karpo, serpento, ĉevalo kaj eĉ homo povas fariĝi 
drako, se ili akumulas la virtojn.

Kompreneble, estas ne facile elteni longe akumulante la virtojn.
Ĝis tiam, kiam ĝi fariĝos drako, ĝi devas, vivante kiel ordinara 

besto, elteni la turmenton fare de la homo.
Plie, ĝi ne devas koleri sed devas saĝiĝi kun pacienco.
Tiel, fi nfi ne ĝi fariĝos la drako, kiu fl ugas en la ĉielo sen fl ugil-

movoj.
La drako fl ugas libere, ludas ĉiele kaj ripozas mare, ne konsciante 

morton.

Ŝajne, ĝi estas giganta serpento, tamen ĝi laŭvole povas ŝanĝi sin 
aliformen.

La drako estas la dio de la akvo, kiu estas origino de la vivo. Tial la 
drako ekzistas en ĉiu ajn loko, kie akvo estas.

Ĉu mi sufi ĉe klarigis kial la drakreĝo estis homfi guro kaj kiel la 
lago estis konektita al la maro?

La spirita drako ŝatas helpi al bonkoraj homoj kaj veturigas surdorse 
la homojn, kiuj devas iri longdistance. La drako disdonas trezorojn 
grand-anime, kaj se oni preĝas sincere, ĝi ŝutas pluvon surteren.
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La drako, tio estas dio, kiu gajnis la fortan kapablon post longa 
pacienco, vivas eterne kaj donos benon al la mondo.

*   *   *

Ja estas tempo fi ni mian rakonton.
La mondo havas propran mallumon.
La homa vivo neniam estis facilfl ua, kompreneble eĉ ne hodiaŭ.
Karaj verduloj, bonvolu imagi verdan drakon.
Kvankam ĝi estis mokata delonge, tamen ĝi faris kaj faras kaj faros 

multajn bon-dezirojn kun pacienco kaj kun serena koro.
Tiam, kiam la drako plen-kreskos, ĝi redonos la vivecon al la 

mondo, kiu terure subpremis sin. Finfi ne, la drako vivos libere ie ajn 
kaj iam ajn eterne kun verda koro.

Karaj amikaj verdaj drakoj, koran dankon pro via aŭskultado.

Reklamo

Ĵus aperis:                                       Vidu ankaŭ paĝojn 66 ĝis 69!

Platono: La Respubliko
Tradukis el la malnov-greka:
Donald Broadribb
(1933–2012)

ISBN 9781595692542
Mondial, Novjorko
2a, korektita eldono; 352 p.

Filozofi a dialogo inter Sokrato 
kaj liaj amikoj pri la perfekta 
kaj plej justa civito kaj la justa 
civitano. Verkita ĉ. 380 a. K. 
“Unu el la plej infl uaj libroj en 
la tuta historio de la literaturo. 
Malgraŭ ĝia aĝo, vi trovos ĝin
tiel freŝtema ke foje vi neevit-
eble ekdubos ĉu eble ĝin verkis 
modernulo.” (D. Broadribb)

Eseoj / Artikoloj Nohill Lee
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La t.n. parabolo pri la kaverno

(Komenco de “Parto sep” de La Respubliko de Platono, 
tradukita el la greka de Donald Broadribb)

“Nun,” mi [Sokrato – red.] diris, “komparu la naturon de nia edukado, 
aŭ manko de edukado, kun ĉi tio: Imagu homojn loĝantajn en ia 
subtera kaverno. La granda enirejo lasas la lumon trairi la tutan 
kavernon. Ekde sia infaneco la homoj estas ĉi tie, kun la kruroj kaj la 
koloj katenitaj tiel ke ili povas rigardi sole antaŭen. Pro la katenoj ili 
ne povas turni siajn kapojn. La lumo venas de fajro brulanta super 
ilia nivelo grand distance malantaŭ ili. Inter la fajro kaj la katenitoj, 
supre, estas vojo. Laŭlonge de la vojo muro estis konstruita simila al 
la ekranoj en pupteatro kiuj estas antaŭ la pupistoj kaj super kiuj oni 
vidas la pupojn.” 

“Mi bildigas tion al mi,” li [Glaŭkono – red.] respondis. 
“Nun imagu ke malantaŭ la muro homoj portadas ĉiajn objektojn 

kaj fi gurojn de homoj kaj aliaj animaloj, faritajn el ŝtono kaj ligno kaj 
ĉia materialo. Ili portas ilin tiel ke la objektoj kaj fi guroj estas super la 
muro. Verŝajne iuj el la portantoj parolas kaj aliaj silentas.” 

“Vi priparolas tre strangajn bildojn kaj katenitojn,” li diris. 
“Similajn al ni,” mi respondis. “Unue, ĉu vi kredas ke ili vidus sin 

mem kaj unuj la aliajn—aŭ nur la ombrojn sur la kaverna muro tuj 
antaŭ ili, kaŭzitajn de la fajro?” 

Tagmeze la 7an de oktobro 2012, mi ricevis de Donald Broadribb 
(nask. en 1933) la lastan instrukcion por korektoj en la plej freŝa 
libro de Mondial (la 2a eldono de lia traduko de La Respubliko de 
Platono), kaj nur ses tagojn poste li mortis. Lia cento da ret mesaĝoj 
en mia poŝtkesto pri liaj tri tradukoj aperintaj ĉe ni en 2012 nun 
estas silentaj atestiloj pri lia redaktora fervoro, lia brila tradukado 
kaj lia literaturemo.

Dum li tradukis La mirinda sorĉisto de Oz (de L. Frank Baum) kaj 
Mil naŭcent okdek kvar (de George Orwell) el la angla, La Respubliko 
estas lia elstara traduko el la malnov-greka, kiu jam okaze de sia 
unua eldono en 1993 (Aŭstralia Esperanto-Asocio) ricevis OSIEK-
premion. 

Ulrich Becker (eldonisto ĉe Mondial, Novjorko)

Memore al Donald Broadribb (1933–2012)



67

“Nur la ombrojn,” li diris, “se estas neebligite ke ili movu la kapon 
dum la tuta vivo.” 

“Kion pri la portataj objektoj? Estas same, ĉu ne?” 
“Estas same.” 
“Se ili povus konversacii, ĉu ili do supozus ke kion ili vidas estas 

la realo?” 
“Neeviteble.” 
“Supozu ke la kavernmuro antaŭ ili eĥus. Kiam iu el la portantoj 

parolus, ĉu vi opinias ke ili kredus ke io alia ol la preterpasanta ombro 
parolas?” 

“Je Zeŭso, ne!” li diris. 
“Sekve,” mi diris, “neeviteble ili kredus ke la ombroj de la artefaritaj 

objektoj estas la vero.” 
“Devus esti tiel.” 
“Konsideru nun,” mi diris, “kiel estus se hazarde okazus liberiĝo 

disde la katenoj kaj kuraciĝo de ilia malscio. Supozu ke unu el ili estus 
liberigita kaj devigita ekstari kaj turni sian kapon kaj paŝi kaj rigardi 
la lumon. Se li farus ĉion ĉi, li sentus doloron kaj pro la brilego li ne 
povus vidi la objektojn kies ombrojn li vidis. Laŭ via opinio, kion li 
dirus se oni dirus al li ke li tiam vidis malveraĵojn sed ke nun li estas 
pli proksima al la realo kaj turnita al pli realaj objektoj, kaj sekve pli 
ĝuste vidas? Kaj se oni montrus al li ĉiun el la preterpasantaĵoj kaj 
demandante devigus lin respondi kio ili estas—ĉu ne estas neeviteble 
ke li estus konfuzita kaj opinius ke kion li antaŭe rigardadis estas pli 
reala ol kion oni nun montras al li?” 

“Ja estas neeviteble.” 
“Kaj se oni devigus lin rigardi rekte al la lumo, liaj okuloj dolorus 

kaj li turnus sin por fuĝi al tio kion li povas vidi, kaj li kredus ke tio 
estas vere pli klara ol kion oni montras al li, ĉu ne?” 

“Tion li kredus.” 
“Kaj se,” mi diris, “oni perforte tirus lin de tie por grimpi malglatan 

deklivon, kaj oni ne liberigus lin ĝis li estus tirita en la lumon de la 
suno, sendube li sentus doloron kaj plendus dum oni lin tirus. Kaj 
veninte en la lumon liaj okuloj estus tiel blindigataj de la lumo ke li ne 
povus vidi eĉ unu el tiuj aferoj kiujn ni nomas veraj.” 

“Nu, li ne povus tuj vidi ilin,” li respondis.
“Mi kredas ke li devus kutimiĝi al la lumo por povi vidi kio estas 

supra. Unue li plej facile vidus la ombrojn, kaj poste la refl ektojn en 
akvo kaŭzitajn de homoj kaj aliaĵoj. Poste li vidus ilin mem. Rilate al 
kio estas en la ĉielo, li pli facile vidus la ĉielon nokte, rigardante la 
lumon de la steloj kaj de la luno, ol la sunon dum la tago kaj ĝian 
lumon.” 

Eseoj / Artikoloj Platono (Donald Broadribb)
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“Certe.” 
“Kaj plej laste, mi opinias, li vidus la sunon, ne refl ekton de ĝi en 

akvo aŭ io alia, sed la sunon mem en ĝia propra loko, kia ĝi efektive 
estas.” 

“Neeviteble estus tiel.” 
“Post tio li konkludus ke ĝi estas la kaŭzo de la sezonoj kaj de la 

jaroj kaj ke ĝi estas la mastro de ĉio en la videbla loko, kaj ke iel ĝi estis 
la kaŭzo de ĉio kion ili vidis.” 

“Estas evidente ke li atingus tiun konkludon pro siaj spertoj.”
“Supozu ke estas honoroj kaj laŭdoj inter ili, kaj premioj por tiu 

kiu klare vidas la preterpasantajn ombrojn, kiu plej precize memoras 
kiuj aperas unue kaj kiuj poste kaj kiuj samtempe, kaj pro tio plej 
bone povas antaŭdiri tion kio okazos. Ĉu vi kredas ke li entuziasmus 
pri la honoroj kaj ke li estus ĵaluza pri la honorataj aŭtoritatuloj? Aŭ 
ĉu li simpatius kun Homero kaj preferus kiel servutulo, servi alian 
personon senhavan kaj sperti ion ajn prefere ol kredi kaj vivi kiel ili?”

“Tiel mi kredas,” li diris. “Li preferus sperti kion ajn ol vivi tiel.”
“Nun konsideru,” mi daŭrigis. “Se li reirus malsupren al sia antaŭa 

seĝo, ĉu li ne trovus siajn okulojn plenaj de mallumo, ĉar li subite venis 
el la sunlumo?” 

“Certe,” li diris. 
“Kaj se li denove devus konkuri kontraŭ la aliaj personoj kiuj 

dume restis katenitaj, por distingi inter la ombroj dum li ankoraŭ estus 
kvazaŭ blinda, antaŭ ol lia vidpovo revenus—kaj la tempo bezonata 
por tio ne estus mallonga—ĉu oni ne mokus lin dirante ke liaj okuloj 
difektiĝis pro lia supreniro, kaj ke ne estas dezirinde eĉ provi supreniri? 
Kaj ke se ili povus kapti kaj mortigi personon kiu provus malligi kaj 
forkonduki ilin, ili mortigus lin?” 

“Sendube,” li diris. 
“Nu, amiko Glaŭkono,” mi diris, “ĉi tiu parabolo estas aplikenda 

al ĉio jam dirita de ni. La videbla kosmo estas komparenda kun la loko 
kie estis la katenitoj. La fajro estas la lumo de la suno. La supreniron 
kaj rigardon al la supraĵoj komprenu kiel penetron en la racian kosmon 
fare de la psiko—jen mia opinio kiun vi tiel fervore volis aŭskulti. Dio 
scias ĉu ĝi estas vera. Sed tiel ŝajnas al mi, ke en la konebla kosmo la 
arketipo de Bono estas la lasta kaj estas apenaŭ videbla. Sed kiam oni 
vidas ĝin oni devas konscii ke ĝi estas la kaŭzo de ĉio prava kaj bela. 
Ĝi estas la patro de la lumo kaj ties mastro en la videbla kosmo. En la 
intelekto ĝi estas la mastro kiu provizas veron kaj komprenon. Kiu 
esperas agi inteligente, ĉu private ĉu publike, devas vidi ĝin.” 

“Mi akordas kun vi,” li diris, “laŭ mia eblo.” 
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“Bone,” mi diris. “Akordu kun mi pri io plia. Ne miru ke personoj 
kiuj iris tien ne volas okupi sin pri homaj aferoj. Iliaj psikoj ĉiam 
sentas pelon resti tie. Sendube estas tiel, se nia antaŭa komparo plu 
validas.” 

“Sendube.” 
“Nu, ĉu vi kredas ke estas mirinde,” mi demandis, “ke post kon-

tem plado pri kio estas dia, kiam oni revenas al la homa mondo oni 
agas maldece kaj ŝajnas vere ridinda dum oni ankoraŭ estas konfuzita 
kaj ankoraŭ ne rekutimiĝis al la mallumo, tamen devas en tribunaloj 
aŭ aliloke advokati pri la ombroj de justeco aŭ pri la statuoj pro kiuj la 
ombroj aperas, kaj disputadi pri ĝi, kiel ĝin konceptas personoj neniam 
mem vidintaj Justecon?”

“Tute ne estas mirinde,” li diris. 
“Sed komprenema persono,” mi diris, “memorus ke estas du spe-

coj de konfuzo kiujn okulo povas sperti kaj ke estas du kaŭzoj: eniri 
lumon el mallumo, kaj mallumon el lumo. Li scius ke estas same pri la 
psiko. Kiam li vidus mense perturbitan personon kiu ne povas klare 
percepti, li ne mokus malracie. Li strebus sciiĝi ĉu la perturbito ĵus 
venis el pli iluminita vivo en mallumon al kiu tiu ne kutimiĝis, aŭ ĉu 
tiu iris el vivo pli senscia en pli iluminitan, pli plenan de brilo. Tiel li 
scius ĝoji pri la sperto de ĉi tiu kaj kompati tiun. Se li volus ridi pro 
ili, lia ridado estus malpli forta rilate la personon ĵus revenintan el la 
supra lumo.” 

“Vi tre bonsence parolas,” li diris. 
“Ni devas pensi pri ili ĉi tiel,” mi diris, “se tio estas vera. Edukado 

ne estas kia ĝin proklamas personoj dirantaj ke la psiko havas neniun 
scion kaj tial ili enmetas scion kvazaŭ enmetante vidon en blindajn 
okulojn.” 

“Ili ja diras tion,” li respondis. 
“Nia diskuto,” mi diris, “indikas ke ĉi tiu kapablo ekzistas en ĉiu 

psiko. La psiko estas la organo per kiu ĉiu lernas. Estas same kiel oni ne 
povas turni sian okulon sen turni la tutan korpon el mallumo al lumo. 
Simile, oni devas psike tute turni sin for de la mondo de fariĝado ĝis 
oni povas toleri la vidon de la Realo kaj de la brilego de la Realo. Ni 
diras ke tio estas la Bono, ĉu ne?” 

“Tiel ni diras.” 
“Sekve,” mi diris, “ni bezonas arton de turnado: kiel plej facile kaj 

efi ke turniĝi. Necesas trovi rimedon, ne por ebligi ke oni povu vidi— 
oni jam havas tiun kapablon—sed oni ne turnas sin ĝuste kaj ne vidas 
kion oni devus vidi. Jen kio estas eltrovenda.”

Eseoj / Artikoloj Platono (Donald Broadribb)
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Henrik Arnstad

Tial ridetas Breivik

El la sveda tradukis Robin Iversen Rönnlund

La 22an de julio 2011, la norvega teroristo Anders Behring Breivik 
eksplodigis plurajn registarajn domojn en Oslo, mortigante ok 
ho mojn. Poste, maskita kiel policisto, li murdis 69 membrojn de 
la Labor ista Junulara Unuiĝo (AUF) ĉe la somera tendaro sur la 
insulo Utøya. Depost lia arestiĝo, la debato pri li kaj lia agado multe 
temis pri liaj suspektita psika malsano kaj manko de rimorso. La 
sveda scienca ĵurnalisto kaj historiisto Henrik Arnstad prezentas 
jene pli politikan analizon.

La fabelo de Breivik pri li mem – lia mitologio – estas preskaŭ cent-
jara. Kiam la faŝistoj en 1922 akiris la regadon en Italio, la reĝimo 
ekproduktis specialajn romanojn direktitajn al junaj viroj. La rakonto 
plej ofte sekvis la samajn liniojn. La historio estis ĉiam la sama: La juna 
heroo vivis en dekadenca epoko. Socialistoj, liberaluloj kaj feministoj 
disvastigis sian peston tra la nacio. Fine vekiĝis la heroo – li forlasis 
sian egoisman individuismon kaj iĝis faŝisto. En nobla kaj sinofera 
luktado por la sankta celo, li kiel nigraĉemiza squadrista [skadrano] 
disvastigis morton ĉirkaŭ si, buĉante la socialistojn. La juna heroo ofte 
mem martiriĝis – li estis arestita aŭ mortis dum la batalo. Sed li tamen 
venkis, kaj la amata faŝismo akiris la regadon en Italio kaj savis de 
pereo la landon.

Similaj rakontoj aperas ĉe preskaŭ ĉiuj naciaj faŝismoj. Rumaniaj 
legianoj, murdinte siajn kontraŭulojn, ĝoje kisis unu la aliajn por poste 
iri sin denunci ĉe la plej proksima policejo. Poste sekvis mortpuno aŭ 
dumviva restado en malliberejo. Similaj kultoj troviĝas ĉe la germana 
naziismo, la fi nna Lapua-movado, hungaraj sagokrucanoj, hispanaj 
falangistoj, la norvega Ragnarok-movado kaj senlime tiel plu.

Kaj ĉe Anders Behring Breivik.
Ĝuste nun, Skandinavio palpas en mallumo por kompreni la kon-

duton de Breivik. Vane, verŝajne. Sed, se ni prenas la asiston de sci-
enco kaj interpretas lin kiel faŝiston – laŭ la enorma scio kiun akiris 
internacia scienco la lastajn 20 jarojn – li subite ekkompreneblas. 
Krome, klariĝas lia konduto, la murdoj ĉe Utøya kaj lia rideto en la 
juĝeja ĉambro en Oslo.
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Plej gravas kompreni kio estas “faŝismo”. Tiu specifa politika ide-
ologio estis senrivale la plej grava kaj plej sukcesa ideologia ennovaĵo 
de la 20a jarcento, kaj nenio indikas ke ĝi ĉesis ekzisti nur pro la 
sinmortigo de Hitler en 1945. La problemo ofte estas ke oni provas 
kompreni faŝismon laŭ ties teatra rekvizitaro. Nigraj botoj, kadruloj 
kun unukoloraj ĉemizoj, kaj sovaĝe blekanta Duce, Führer aŭ alia 
karisma kondukanto. Tiun ĉi surfacon faŝismo forĵetis jam en 1945, se 
eĉ ne pli frue.

Jam en 1938 skribis la sveda naziestro Sven Olof Lindholm ke “la 
ununura vojo por savi la ideojn estos forigi ne nur nomon kaj simbo-
lon, sed ankaŭ botojn, ŝultrorimenon kaj Hitler-salutojn”.

Moderna scienco difi nas faŝismon kiel popolisman ultranaciismon, 
kiu havas la celon renaski degenerintan mitan nacion. Tiu ĉi nacia 
renaskiĝo postulas penegadon kaj sinoferon – en kio ni trovas la 
membildon de la faŝisto. Tiu interpretas la nacion kiel organismon, 
kiu sin disigis de nobla kaj “pura” pasinteco. La nacio malsanas, ĝi 
estas infektita de kancera tumoro kiun indas malmilde foroperacii je 
preskaŭ ajna kosto.

Laŭ la germana faŝismo – la naziismo – tiu kancero estis la judoj, 
kaj tiun ĥirurgion ni hodiaŭ nomas la Holokaŭsto. Diversaj formoj 
de faŝismo tamen interpretis sian nacian kanceron diversmaniere. 
Komuna malamo estis tamen direktita kontraŭ “la ena malamiko” – 
socialismaj, liberalismaj, feminismaj kaj aliaj “politike neriproĉeblaj”1 
povoj kiuj permesis al la kancero kreski. Ili estas perfi duloj. Tiuj 
kiuj respondecas. La faŝisto trovas sia sankta tasko malhelpi al tiuj 
malestiminduloj plenumi sian abomenegan agadon, kaj opinias ke tiu 
ĉi luktado estas nur sindefendo.

Ankaŭ internacie – inter la plej eminentaj nomoj de prifaŝisma 
esplorado – oni diskutis Anders Behring Breivik’on, laŭ la supraj 
aspektoj. La oksforda profesoro kaj historiisto Roger Griffi n, la plej 
eminenta fakulo pri faŝismo, vizitis antaŭ nelonge Svedion kaj diris 
pri Breivik:

– Li ne gvidas iun movadon, sed Breivik havas politikan analizon 
de la nuntempa Eŭropo. Li opinias ke ĝin regas senkuraĝaj, liberalaj 

1 Politike neriproĉebla: (svede: politiskt korrekt), esprimo ofte uzata de 
naciistoj, rasistoj kaj nazioj por klarigi sian ideon ke la amaskomunikilojn 
regas marksisma, feminisma kaj islam-amika konspiro. Tiu ĉi “konspiro” 
establis normon, kiu malpermesas diskuton pri la problemoj de la 
“amas-enmigrado”, “minaco fare de islamo”, “baldaŭa pereo de la 
etnaj svedoj” ktp. Laŭ tiu ĉi miskoncepto ĉiuj, kiuj ne sekvas la “politike 
neriproĉeblan” normon, estas aluditaj kiel rasistoj, seksistoj aŭ nazioj – 
Trad.

Eseoj / Artikoloj Henrik Arnstad (Robin Iversen Rönnlund)
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kaj politike neriproĉeblaj personoj kiuj permesis al Eŭropo invadiĝi 
de fremda religia kulturo – Islamo. La proprakomprena devo de 
Breivik, laŭ lia imagita identeco kiel “vera norvego”, estas komenci la 
krucmilitiron kontraŭ tiuj ĉi personoj. Tio klarigas lian atakon kontraŭ 
la norvega socialdemokratio – kies membroj ne estas islamanoj sed 
konsistigas la perfi dularon kiu enlasis la islamanojn en Norvegion. Jen 
moderna formo de faŝismo.

Faŝismo do estas klarigebla politika ideologio, ne psika malsano. 
Kompreninte la faŝisman ide-mondon, oni povas ankaŭ kompreni 
la logikon de l’ amasmurdo far Anders Behring Breivik. Tio ankaŭ 
klarigas lian konduton en la juĝejo, kiu alie ŝajnas patologia.

Se ni komprenas la konvinkon de Breivik, ni komprenos ankaŭ kial 
li ridetas antaŭ la tribunalo, kial li “rifuzas kompreni kion li faris”, 
kiel erare konstatas la gazetaro. La realo malas; Breivik ridetas ĉar li 
plene komprenas kion li faris. Tio, kion li plenumis, estas la plej bela 
kion povas fari faŝisto: La Ago. Pere de sia amasmurdo, Breivik grave 
vundis la junajn “ŝtatperfi dulojn” de la norvega “marksismo”; la 
estontaj estroj de la norvega socialdemokratio plej probable nun estas 
mortintaj. La partio estas grave vundita.

Breivik venkis. Tial li ridetas.
Kiel faŝisma aktivulo, li nun pretas akcepti sian “punon”, kio por 

li aspektas kiel nobla martiriĝo. “La operaco estas plenumita” estas 
ŝlosilvortoj por kompreni la agon de Breivik. Por la faŝisto, tiuj ĉi murdoj 
ne konsistigas barbaraĵon – ili estas belaj, sanktaj kaj amoplenaj agoj 
por la nacio. Brevik estas moderna, skandinava squadrista. Militisto por 
ideologio kiu fl oras eĉ en la skandinaviaj demokratiaj parlamentoj.

Pascal Dubourg Glatigny 

Berlina Bienalo 2012: 
forgesu timon, eksigu arton, politikiĝu!

La berlina Bienalo por nuntempa arto estiĝis en 1998 kaj de tiam, ĉiun 
duan jaron, sopiras radii el la urbo, kiu jam dek jarojn plej modas en 
eŭropaj artmedioj. Malfacilas la tasko: la pasintaj eldonoj ŝvite kaj vane 
klopodis konkurenci la aliajn periodajn renkontiĝojn de la kontinento. 
Kronike malsukcesis la berlinaj Bienaloj ankaŭ speguli la fervoran, 
senorganizan kaj novstilan artovivon kiu svarmas en la rekunigita 
urbo, ponto tra orienta kaj okcidenta Eŭropo. 



73

La organizantoj ĉi-jare kon fi -
dis la kuratoran respond econ al 
la pola artisto Artur Żmi jew ski, 
kiu jam en la jaro 2005 repre-
zentis sian landon en la Venecia 
Bienalo. La laboro de Żmijewski 
proponas evidentigi la ne plu 
videblajn politikajn trajtojn de 
banaligita ĉiutaga vivo. En tiu 
pro pono, arto funkcie celas la 
politikan konscion de la spek-
tantoj. Por tion atingi, li enscen-
igas performancojn1 kaj produk-
tas videojn2. Tiuj verkoj ne 
malofte provokis miksajn reagojn 

en tuta Eŭropo. Sed li ne estas nur artisto, kaj jam de 2006 agas kiel 
artorecenzisto de la revuo Krytyka Polityczna, kiu strebas revivigon de 
la pola maldekstra intelektularo. Li estas artisto kaj politika aktivisto, 
du agadoj kiujn li konsideras samcelaj kaj samnaturaj. Tiun koncepton, 
kiu starigas multajn demandojn, li deziris realigi ene de la 7a Bienalo 
de Berlino. 

Nekutima ekspozicio, la Bienalo, kies eniro estas senpaga, lasas 
gran dan liberecon al la kontribuoj de la vizitantoj kadre de vasta ne-
formala spaco kie ĉiuj povas ne nur renkontiĝi kaj diskuti sed ankaŭ 
prilabori kaj deklari siajn politikajn ideojn kaj postulojn elektante siajn 
proprajn rimedojn. Neniu kontrolas, almenaŭ tiel diras la organizantoj. 
En la granda salono de la Bienalo, etaj homamasoj kuniĝas ĉe tabloj kaj 
foteloj, babilas kaj preparas sloganafi ŝojn, kiuj jam post kelkaj semajnoj 
plene kovras la murojn de planko ĝis plafono. La publiko, enirinte 
la Bienalon pere de mallarĝa pasejo kies muroj estas superŝutitaj 
de instigaj frapfrazoj oranĝe skribitaj, spektas tiun salonon el supra 
podio. Okupaciu Bienalon, tiel nomiĝas militece tiu sektoro, kiu pruntas 
sian titolon el la pli fama movado Occupy Wall Street kiu, de septembro 
2011, iamaniere revigligas la usonan politikan debaton. Tamen eta 
diferenco: en la Bienalo vi invitiĝas de la organizantoj kiuj reprezentas 

1 performanco: en la tradicio de vid-artoj, arta agado okazanta antaŭ 
publiko.

2 video: arto pri registrado, prilaboro aŭ telekomuniko de moviĝaj bildoj 
kaj eventuale ankaŭ sonoj; tia artaĵo (laŭ Reta Vortaro) – Red.

Enirejo de la Bienalo

Eseoj / Artikoloj Pascal Dubourg Glatigny
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la posedantojn de la loko, en tiu kazo la Kunstwerk de Berlino. En 
Wall Street, iom malsimile, la okupaciantojn ne ekzakte bonvenigis la 
fi nancaj medioj kiuj sude sidas en la Novjorka insulo... 

Sed kion ni venis por vidi: ĉu artistojn aŭ aktivistojn, ĉu artaĵojn 
aŭ politikaĵojn? “Ni ĉiuj kapablas artumi” proklamis en la 60aj jaroj 
la gruparo Fluxus, kiu vage performancis en tuta Eŭropo por montri 
la ekstremajn limojn de la artosfero. Multaj el ĝiaj partoprenintoj 
iompostiome tamen fariĝis renomaj kaj kostaj artistoj en absoluta 
kontraŭdiro kun la origina principo. Sed la berlina Bienalo fondiĝas 
sur alia principo, tiu de civitana partopreno kiu sekvas la spurojn 
de la “likva demokratio”, fl oranta koncepto en la nunaj perinterretaj 
engaĝoformoj. Ekster la Bienalejoj, ĝi daŭras en interreto pere de kom-
pleksa Artwiki3. Likva demokratio miksas rektajn kaj nerektajn re pre-
zentosistemojn. Uzante tiun instrumenton, ĉiu povas decidi kiun ideon 
aŭ proponon subteni pere de grupiĝo kiu rajtigas reprezentorajton. Tiu 
sistemo ekzemple estis utiligata en la interreta forumo de la internacia 
konferenco Rio + 20, al kiu ankaŭ esperantistoj estis invititaj partopreni 
por antaŭenpuŝi la lingvajn rajtojn. Praktike, partoprenantoj trovas sin 
malantaŭ miloj da proponoj prezentitaj sen ajna ordo, eĉ ne listigitaj 
laŭ temoj. Dum oni bone komprenas la ideon kiu rifuzas hierarkion 
de ideoj, oni malfacile konceptas kiel meze de tiu fatraso oni povas 
trovi siajn proprajn interesojn. Plie, multobligitaj proponoj, foje nur 
tre fajne malsimilaj, estas neniel centrigitaj, kaj konsekvence perdas 
certan efi kon. Artaj proponoj de la Bienalo estas samaj: ili likvidiĝas kaj 
rapide forviŝiĝas. Sed tio estas certe neceso por eskapi el la merkato. 

Se la artaĵo, vendebla posedaĵo, malaperas, tiam politika agado 
anstataŭas ĝin. Sed venas tiam la demando: se artaĵo entute malaperas, 
kiamaniere arto pluvivas? Ĉu tiu procezo devas krome malaperigi 
artaĵojn kiuj iam havis politikan enhavon? Arto tiel reduktiĝus al estetika 
problemo, kion volis eviti la kuratoroj, kiuj pridemandas kiagrade 
politiko similas arton. Precize tiujn foje kontraŭdirajn demandojn 
vekas la Bienala projekto. Ĉiuj ekpoziciaĵoj elektitaj de la kuratoroj pri-
traktas la temon, ĉiu kun sia propra politika intereso. Ili bedaŭrinde 
malofte respondas ĝin kaj preferas ekspozicii politikajn postulojn plej 
ofte senrilate kun la arta formo. Ni rigardu la kontribuaĵon de la grupo 
ZPS (Zentrum für politische Schönheit – Centro por politika beleco), kiu 
portas promesan nomon. Ĉu grupo da homoj kiuj publike elpaŝas por 
homaj rajtoj agas en la kampo de arto? Ekzemple ili kolektas 16 744 
ŝuojn por memorigi la masakron de Srebrenica aŭ laŭte voĉas malan-

3 T.e. artvikio, laŭ viki-: (el Vikipedio) prefi kso indikanta egalrajte kaj 
partoprenige kolektivan redaktadon, precipe en la interreto (vidu 
ekzemple “vikio” ĉe eo.wikipedia.org/wiki/Vikio) – Red.
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taŭ la federacia parlamentejo ke la registaro de Merkel vendis en la 
jaro 2011 amason da teknologia armilaro al Saud-Arabio kiu poste 
estis uzata kontraŭ la manifestaciantoj de Barejno. Se tio estas arto, 
tiam Amnestio Internacia inventis la poŝtan arton (mail art)!

La tuta programo de la Bienalo disvolviĝas sub la ĝenerala slogano 
“Forgesu timon”, kiu sekvas la fondajn principojn de la furora 
manifesta libro Indignu!. La verkon publikigis en 2010 la eksa franca 
diplomato Stéphane Hessel, kiu, vigla malgraŭ sia maljuneco (li estas 
hodiaŭ 95-jaraĝa), sukcesis entuziasmigi kvar milionojn da junaj aĉe-
tantoj tra la tuta mondo. Arton por la nuntempa politiko volas la 
ku ra toroj, celante la partoprenon de arto en la sociaj evoluprocezoj. 
Arton kiu ne restas en la muzeoj kaj galerioj sed migras al la urboj kaj 
kvartaloj por partoprenigi ne nur la arteman publikon sed ankaŭ la 
loĝantojn, la civitanojn. Pro tio, la berlina Bienalo disvolviĝas ankaŭ 
ekzemple en Eisenhüttenstadt, minlaborista urbo ĉe la pola landlimo, 
fondita en la postmilita Stalin-epoko. 

En la urbo Berlino tamen, nur tre malmultaj objektoj proponas 
sin al la vido de la pasantoj. Ne for de Checkpoint Charlie4, eta “pac-
muro” estis konstruita de la bosnadevena5 artistino Nada Prlja el 
Londono. Elvokante la politikan dividon de la urbo, ĝi celas konsciigi 
pri la rapide kreskanta socia divido en tiu parto de Berlino: norde la 
nova centro kun siaj ofi cejoj kaj luksaj butikoj, sude la turka laborista 
kvartalo. Ĝi videbligas la ekonomiajn malegalecojn kiuj disigas la 
urbajn enloĝantojn. 

Sed ene de la ĉefa ekspoziciejo, ne pli ol deko da artverkoj estas 
videblaj, se oni kalkulas laŭ tradiciaj kriterioj kaj ekskludas la “oku-
pacian areon”. La politika enhavo estas ĉiam klare videbla, foje iom tro 
klare kaj sendistance: proksime de la enirejo, Kongreso por renaskiĝo 
de la juda movado en Pollando (JRMiP) propagandas en bele kaj lukse 
aranĝita budo, kio kontrastas kun la iom improvizita aspekto de la aliaj 
salonoj. La fakto ke tiu ĉeesto estis proponita de Yael Bartana, israela 
artistino kiu reprezentis Pollandon en la lastjara Venecia Bienalo, 
eble ne sufi ĉas por pravigi iun artecon de tiu ĉeesto. En tiu kazo, ĝi 
restas pure spirita. Ŝiaj interesaj verkoj, kiuj pli ĝenerale pridemandas 
la problemon de hejmlandoj, inkluzive de la palestina teritorio, fakte 
forestas el la Bienalo. 

En ne malproksima ĉambro kunestas du mezorientaj najbaroj. La 
palestina artisto Khaled Jarrar proponas al la vizitantoj stampigi siajn 
pasportojn pere de kreita marko por la palestina ŝtato. Tiu simbola 
4 Nomo de kontrolpunkto en Berlino inter la usona kaj sovetia sektoroj de 

la urbo inter 1961 kaj 1990 – Red.
5 bosno: bosniano (laŭ ReVo kaj bertilow.com) – Red.

Eseoj / Artikoloj Pascal Dubourg Glatigny
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subtena ago havas ankaŭ konsekvencojn en la preterarta, reala vivo: 
posedantoj de stampitaj pasportoj ne povos eniri Israelon. Apud li, 
troviĝas rekonstruo de la ateliero de la katolika artisto Mirosław 
Patecki. Falsaj konstruiloj, fi lmoj, fotoj kaj giganta poliestera modelo 
de Kristokapo dokumentas la konstruon en 2010 de unu el la plej gran-
daj statuoj de Kristo Reĝo en la mondo, 33 metrojn alta, en la urbo 
Świebodzin, duonvoje inter Berlino kaj Poznano. Sed ne klaras kion 
celis la kuratoroj pere de tiu ĉeesto: ĉu propagandi tiun ideologian 
majstroverkon de la 21a jarcento aŭ atentigi pri la kultura hegemonia 
rolo de la katolika eklezio en Pollando? Duboj neeviteble ŝvebas. 

Plue politika provoko intensiĝas. En la supra salono, la vizitantoj 
eniras la Novan Mondan Pintokunvenon (New World Summit) de la 
juna nederlanda artisto Jonas Staal. “Kio kaj kie estas demokratio?” 
estas la demando kiun li deziras trakti. Transirante arbaron da bun-
taj fl agoj ne ĉiam kompreneblaj por nefaka publiko, oni alvenas al 
maketo de fi kcia parlamentejo. Denove ne la verko mem, sed ĝia 
reprezento. Ĝi konsistas el tri vicoj da sidlokoj (sen skribotabloj), cirkle 
aranĝitaj. La parlamento kunvenigas fantasmajn reprezentantojn de 
la organizaĵoj kies fl agoj bonvenigis nin. Jonas intencis renkontigi 
en Berlino ĉiaspecajn teroristajn organizaĵojn de la mondo, egale ĉu 
maoisman6, naciisman, islamisman aŭ kian ajn. Kvankam li perfekte 
sciis ke tio neniel eblos, la arta ago rezultas de la propono, de la 
intenco. Li perfekte rajtas konsideri ke tiuj organizaĵoj respondas 
al politikaj aspiroj neesprimeblaj en la hodiaŭaj demokratioj; pri la 
rimedoj kiujn ili utiligas, oni tamen povas diskuti. En la parlamento 
de la teroristoj, la sidlokoj ne estas aranĝitaj laŭ la politikaj opcioj de 
la diversaj frakcioj, kio ebligus neverŝajnan politikan dialogon. La 
frakcioj estas dividitaj laŭ la koloroj de la fl agoj: ruĝa, fl ava, blanka 
kaj verdaj sektoroj konsistigas bukedon kiu malplenigas la politikajn 
motiviĝojn. Ĉu pure arta propono surbaze de politika materialo? Ĉu 
simple provoka propono?

Pli alirebla estas la ĉambro pentrita de la belorusdevena artistino 
Maria Napruŝkina, nun vivanta en Berlino. En 2007 ŝi starigis arkivon 
pri la diversaj propagandaj materialoj kaj rimedoj de la Belarus’a7 
ŝtato ekde 1994. Ŝi poste partoprenis la kreadon kaj distribuon de 
kontraŭdiktatoreca gazeto kiu malkaŝas la koruptan kaj virocentran 
politikan sistemon. Samtempe ŝi realigis diversspecajn artajn aga dojn 
en diversaj lokoj, en Minsk sed precipe en eksterlando. La kon traŭ-

6 ma(o)ismo: doktrino de Mao Cetong (ĉine 毛澤東, pinjine Máo Zédōng; 
anst. transskribi la prononcon, PIV  kaj NPIV kopias pinjinon al “Maŭ 
Zedong”) – Red.

7  Sekve de la disfalo de Sovetio en 1991, la Plej Supera Soveto de Belorusio 
decidis ofi ciale ŝanĝi la nomon de la respubliko al Belarus.
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propaganda verko Mem #Registarado (Self #Governing), ekspozi ciata 
en la Bienalo, dokumentas tiun agadon, sed proponas ankaŭ ion pli. 
En ŝtuparo kiu simbolas ideologian tunelon, la vizitanto konatiĝas 
kun la grafi kaj rimedoj utiligataj de la registaro por vivteni la kredon 
je pli bona socio kaj la promeson de sendependeco por lando geografi e 
blokita inter Eŭropa Unio kaj Ruslando. La afi ŝoj misuzas la stilon de 
malfrua socialisma realismo por esprimi la kreskantajn postulojn de 
la socio. Tiuj sloganoj kiuj hazarde kunestas en demonstracioj formas, 
en la murpentraĵoj de Napruŝkina, racian logikan senco-reton. Fine 
de la ŝtuparo, salono prezentas ekzemplerojn de aktuale disvastigita 
samizdato kiu atestas pri efektiva surloka politika agado. Sur la muroj, 
grandaj paneloj ilustras manifestaciojn kie povis kaj eble estonte povos 
esprimiĝi la demokrataj sopiroj de la belorusa popolo. La tuta instalaĵo 
fermiĝas pere de memportreto de la artistino portanta la fl agojn de 
Belorusio kaj Germanio, klare staranta en la centro de celtabulo, onta 
viktimo elmetita al pafvundo. 

Cele al pli profunda politika efi ko, la Bienalo provis ankaŭ kun-
laboron kun aliaj berlinaj institucioj. Unu el la plej mirigaj estas tiu 
kiu ligas la protestan kuratoron kun la Fondaĵo Fuĝo, Elpelado kaj 
Reamikiĝo (SFVV). Ĝi hejmas en la Domo de Germanio (Deutsch-
landhaus), konstruita en 1926 kaj kunvenejo en la 60aj jaroj de la 
germanoj vivintaj en diversaj teritorioj de Orienta Eŭropo. En la hodiaŭ 
malplena akcepthalo, la vizitanto renkontas la skulptaĵon La Forpelitoj 
(Die Ausgewiesenen), verkon de Hermann Pagels, kiu famiĝis dum la 
Tria Regno dank’ al siaj bronzo-bustoj de Hitler, Goebbels kaj aliaj lokaj 
famuloj. La skulptaĵo, kreita en 1922, ilustras la homan dramon kiun 
travivis Germanoj sekve de landlima revizio devigata de la traktatoj de 
Versajlo kaj Trianono. La Domo, vasta spaco nuntempe ne uzata, estis 
dividita en du ebenojn. La unua prezentas la projekton de muzeo kiun 
la fondumo planas tie malfermi en 2016. La dua, unu etaĝon malsupre, 
prezentas la vidon de Żmijewski pri la german-polaj rilatoj. 

La fondaĵo prezentas serion da objektoj, parton de la venonta eks-
pozicio, laŭ tre aktuala muzeoscienco kiu disvastiĝis en la historiaj 
muzeoj de tuta Eŭropo. Pli ol klarigi historiajn kaj sociajn fenomenojn, 
on prefere substrekas individuajn biografi ojn, konsideratajn ekzemplaj, 
por pli facile interesi la vizitantojn. Tiu muzea koncepto, kiu artefare 
kontraŭmetas memoron kaj historion, kunplektas pli da emocio ol 
da racio. Videblas do tie plejparte personaj posedaĵoj de germanaj 
forpelitoj, objektoj kiuj atestas pri personaj dramoj. Tio igas pli glate 
alirebla la ĝeneralan celaron de la fondaĵo, kiu klopodas pravigi sian 
ekspozicion pere de komparoj kun aliaj popolforpeloj laŭlonge de 
la 20a jarcento (ekzemple Armenoj en la unua mondmilito, Poloj kaj 
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Ukrainoj dum la dua, aŭ Jugoslavoj en la 90aj jaroj), tamen sendepende 
de la politikaj kaj historiaj cirkonstancoj.

En tiu absolute neverŝajna pejzaĝo, kunaperas la kontribuaĵo de 
Żmijewski, kiu reenscenigis, en la pola kaj germana ĉefurboj, la batalon 
de Berlino en 1945. Etaj teatraĵoj en epokaj kostumoj kun malnovaj 
armiloj kaj multe da bruo redonis al la publiko de ambaŭ landoj iom da 
milit-tremo. Pri la arta valideco de tiuj tiel nomataj historiaj spektakloj 
estus multe por komenti kaj kritiki. Tamen la celo de la art-ago ne estis 
la rekonstruo mem, sed la fi lmado de la publiko kiu ĉeestis. Dum la 
Bienalo, en la Germana Domo, oni montras la du videojn vidalvide, 
kaj la spektantoj de la spektantoj sidiĝas dorsaldorse por analizi ĉu la 
germanfl ankan reagon ĉu la polan. 

Tiu performanco, kiun oni ludis en Berlino en la parko de Treptow, 
ne fore de la grandioza monumento celebranta la venkon super nazia 
Germanio, perfekte ilustras la politikan iluzion kiun kreas la Bienalo. 
Ĉe la enirejo, afi ŝoj admonis la publikon pri ebla interveno de novna-
ziaj grupoj dum la enscenigo kaj pri la sekvaj riskoj por ĉies sekureco. 
La spektaklo, kiun la organizantoj volis larĝe popoleca kaj amasa, fakte 
altiris kelkdekojn da Bienalaj interesatoj. Neniom pli. Simile, absolute 
fi askis la politika kaj skandala eĥo kiun la evento celis: ekstremdekstraj 
grupoj tute ne interesiĝas pri elitaj arto-aranĝoj kie, estas sciate de ĉiu, 
povas okazi ĉio kaj nenio, kaj kiuj neniun plu ŝokas. 

Laŭ siaj kuratoroj, la 7a berlina Bienalo klopodas lukti kontraŭ arto-
merkato kiu ne plu ebligas veran, sinceran politikan engaĝiĝon. Kon-
sekvence, surmerkatigeblaj artaĵoj malaperis, kaj jen miksiĝas artistoj, 
neartistoj sed ankaŭ malartistoj. Ĝi surfas sur la ondo kiu stimulas 
la neinstituciajn partiojn aktuale fl orantajn en la naciaj parlamentoj 
de Eŭropo: la Piratoj en Germanio, la listo Palikot en Pollando aŭ la 
Kvinstela movado en Italio. Ĉiuj posedas liberecan fl aron kontestantan 
la parlamentan sistemon kiu sklerozigis la tradiciajn partiojn, sed ili 
samtempe fi eras reprezenti postulojn foje kontraŭdirajn, kiuj venas el 
individuisma engaĝiĝo. Ankaŭ la vizitanto de la Bienalo trovas sin 
en sia izolita individueco: li ne spertas arto-ekspozicion kiu kreus 
komunan senton sed vagas en granda politika kermeso kie iu ajn fl oro 
estas plukebla. La funda demando ne estas postuli la kunfandiĝon de 
arto kaj politiko sed eble rekonsideri la nekapablecon de la hodiaŭa 
politika arto ludi iun realan, socian kaj politikan rolon. Dum la berlina 
Bienalo larĝe malkontentigis galeriojn pro la neĉeesto de vendeblaj 
arto-varoj, ĝi ankaŭ plene malsukcesis veki intereson de pli vasta 
publiko al la arto-sfero kaj instigi neinteresatojn pri politiko al politika 
agado. Eliri el tiu cirklo, kiu permerkate senefi kigis politikan arton kaj 
paralizas la arto-produktadon, la Bienalo ne precize helpis. 



Recenzoj
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Sten Johansson

La granda romano

La granda kaldrono, de John Islay Francis, 
eld. TK-Stafeto, Antverpeno-La Laguna, 1978, 592 p.

Dum jaroj la skoto John Islay Francis – mor-
tinta en 2012 kiel la lasta el la poeta kva-
ropo de la “Skota skolo” – laboris pri sia 
romano La granda kaldrono, kaj pluan jarde-
kon li poste devis atendi ĝian publikigon 
ĉe TK/Stafeto en 1978. Kvankam ĝi rapide 
elĉerpiĝis ĉe la libroservoj kaj jam de jarde-
koj ne aĉeteblas, oni ne reeldonis ĝin. Tio 
estas des pli konsterna, kiam oni konstatas, 
ke ĝi estas unu el malmultaj vere valoraj 
Esperantaj romanoj. Pri tio ŝajnas konsenti 
ĉiuj, krom eble la eldonistoj.

La granda kaldrono do estas granda ro-
mano. Granda laŭ sia fi zika amplekso, sed 

precipe laŭ sia temo kaj la plenumo de tiu temo. Ĝi estas rakonto pri 
milito, aŭ pli precize pri homoj en milito, pri diversaj homaj sintenoj al 
ĝi kaj pri ĝiaj efi koj – korpaj kaj spiritaj – al la homoj.

Mozaika verko

Francis plenumas tion per verko mozaika. En aro da epizodoj bone 
scenigitaj ni akompanas kvin homojn dum la du mondmilitoj. La 
rakontado alternas inter la du epokoj, do la scenoj sinsekvas ne laŭ 
kronologia ordo. Ĉio aperas realisme kaj havas grandan konvinkan 
povon. Dum la legado la romanfi guroj ekvivas kaj iĝas multfacetaj 
individuoj. Precipe la dialogoj estas sukcesaj. Plejparte la rolantoj ne 
entuziasmas pri la militoj, sed Francis lerte prezentas al ni la premon 
de cirkonstancoj, kiuj igas la diversajn personojn sin teni malsame. La 
rilatoj inter la personoj evidentiĝas nur iom post iom, kaj la du epokoj 
kunplektiĝas kvazaŭ spegulante unu la alian.

Oni ofte prezentas ĝin kiel familian kronikon, tamen tio estas ne 
tre trafa difi no. Rolas en ĝi kvin ĉefaj personoj kaj amaso da fl ankuloj. 
Temas pri du skotaj gefratoj, Dunkan kaj Ina, kaj iliaj fi loj, la kuzoj 
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Jano kaj Donald. La kvina persono estas nefi kcia skota revoluciulo, 
Ĝon Maclean. Tiu kvinopo havas kvin malsamajn sintenojn al la mi-
lito, tamen oni ne komprenu tion tiel, ke ili estus ŝablonaj reprezen-
tantoj. Male, la parenca kvaropo estas tre sukcese kreitaj personoj kun 
karakteroj individuaj, verecaj, tre konvinkaj. Ĉe la nefi kciulo la perso-
naj ecoj kaj menso ne estas same riĉe ellaboritaj, kredeble ĉar la realaj 
faktoj iom bridis la fantazion de la aŭtoro.

La rakonto do okazas tuj antaŭ kaj dum la du mondmilitoj. Temas 
pri du fadenoj kiuj aperas alterne, po epizodoj longaj aŭ mallongaj ene 
de ĉiu ĉefa ĉapitro. El la ĉefaj personoj nur Ina aperas en ambaŭ tem-
poj, kaj el la fl ankaj eble nur du-tri. Baze la fl ankaj personoj, la medioj 
kaj situacioj grupiĝas ĉiu ĉirkaŭ unu el la ĉefaj roluloj, tiel ke tiuj ŝajnas 
vivi en kvin apartaj rondoj. Nur en la fi na triono de la libro aperas pli 
da interago inter kelkaj el la kvinopo, tiel kunplektante la fadenojn 
antaŭe disajn.

Francis uzis diversajn “tempo-markilojn” por helpi al la leganto 
orientiĝi en la du malsamaj fadenoj. Kelkaj el tiuj tamen ne tre klaras 
al ne-brita leganto. Ekzemple ne helpis min multe legi pri la granda 
ekspozicio de Wembley aŭ la aktoroj Wheeler kaj Wolsey. Verŝajne 
oni bone orientiĝus per tre zorga legado, tamen mi mem dum mia 
unua tralego iom tro longe konfuziĝis pri la du epokoj. Tamen, tia 
konfuziĝo ne estas nepra malavantaĝo, ĉar ĝi elstarigas la paralelojn 
de la du militepokoj.

Ankaŭ la rilatoj inter la ĉefaj personoj ne estas klare esprimitaj 
dekomence. Por mi daŭris eĉ ĝis la dua duono de la verko, antaŭ ol 
mi klare vidis ilin. Supozeble la aŭtoro ne volis tro evidentigi ilin de-
komence, sed eble pli atenta leganto povus iom pli frue ol mi deĉifri la 
genealogion. Ankaŭ la granda nombro de fl ankaj personoj kaŭzas, ke 
daŭras iom antaŭ ol la ĉefuloj enfokusiĝas.

Malsamaj reagoj

Inter la fl ankaj personoj ni trovas verajn militemulojn, sed la 
ĉefaj roluloj, kaj multaj el la malĉefaj, ne entuziasmas pri la militoj. 
Tamen iliaj reagoj tre malsamas. Ni trovas veran paciston, kiu rifuzas 
soldatiĝi, kaj aliajn, kiuj libervole rekrutiĝas. Ĉu vere libervole? Nu, 
Francis klare kaj diverse montras, kiel limigita estas la libereco de tiaj 
elektoj. La revoluciulo nature kontraŭas la militon, ĉar necesas male 
faligi la reĝimojn ambaŭfl anke. La aŭtoro tre bone prezentas ankaŭ 
sintenojn kaj reagojn de virinoj al la militoj, kaj iliajn sociajn rolojn, kiuj 
grave ŝanĝiĝas dum la milita tempo.

Recenzoj Sten Johansson (John Islay Francis)
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En la unua mondmilito la militagoj mem okupas gravan parton 
de la rakonto. Kaj Francis prezentas ilin tre lerte, timige kaj senmaske. 
Li kunvenigas nin en la tranĉeojn de Flandrio kaj ne hezitas scenigi 
ties inferon kun persista konsekvenceco. Tiuj eroj de la romano estas 
grava kaj preciza dokumento pri la teruraj krimoj de la militgvidantoj. 
Ni travivas ĝin tute el la perspektivo de la simplaj soldatoj, la homa 
materialo kies karno kaj mensoj estas muelataj de la militmaŝino. Nur 
kunlige kun la reala persono Ĝon Maclean oni ricevas plian superri-
gardon, ekzemple pri la germana ofensivo ĉe Verdun (p. 144-150).

La duan militon, en kiu Francis ja mem partoprenis, ni apenaŭ 
spertas en formo de konkretaj bataloj. Jano, junulo iom nematura, 
pendolanta inter ciniko kaj revemo, iĝas aviadisto. Lia vivo en la aer-
armeo estas amplekse rakontata, tamen ni preskaŭ ne spertas verajn 
batalscenojn. Rolas pli multe lia angoro – dum li demandas sin “ĉu ili 
ne komprenas, ke aviadistoj ne longe vivas dum milito?” (p. 61) – kaj liaj 
klopodoj trakti tiun angoron, per kolero, alkoholo, malestimo al virinoj 
kaj ĝenerala naŭziĝo pri la vivo. Kaj same kiel ĉe la unua milito, Francis 
elektis apenaŭ mencii la grandajn perspektivojn de la milito – la militon 
de la politikistoj, generaloj kaj postaj historiistoj. Li restas ĉe la milito de 
la ordinaraj homoj, soldatoj kaj civiluloj, patrinoj kaj fi anĉinoj. 

Francis konstruis sian verkon tre lerte kaj sukcese. Ankaŭ la detala 
tajlado ofte estas tre bona. La epizodoj varias laŭ longo kaj rakonta 
stilo. Preskaŭ ĉiam ĉiu epizodo estas memstara, ne rekte ligita al alia 
epizodo, kvankam li ofte klopodis krei lertan transsalton de epoko al 
epoko, de persono al persono, sendube por emfazi la partan paralele-
con de la du fadenoj. Nur du-trifoje li provis pli malfacilan metodon: 
miksi la du epokojn en unu sama epizodo, kun pli “glitaj” transiroj. 
Tio okazas precipe en la fi na ĉapitro, kiu iomete similas konkludan 
epilogon, iom pli fi lozofi an ol la ĉefa parto de la romano.

Dialogoj

La rakonta maniero estas efi ka kaj bona. Kutime la perspektivo 
tre proksimas al la ĉefrolulo en ĉiu epizodo, do al unu el la menciita 
kvinopo. Dialogoj formas grandan parton de la verko, kaj plej ofte 
Francis montras mirindan talenton krei vivajn, konvinkajn, realecajn 
interparolojn. Li sukcesas bone variigi la stilon de parolantoj, depende 
de persono kaj situacio. Eble eta manko tamen estas, ke mi ne povis 
senti tempo-diferencon inter la esprimmanieroj de la du epokoj. Ofte 
la dialogoj estas tre longaj, sed ili neniam iĝas tedaj. Male, la ampleksaj 
dialogoj igas la tutan romanon facile legebla, malgraŭ ĝia dikeco. 
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Por vere ekzempli la bonajn dialogojn necesas iom ampleksaj 
citaĵoj. En paĝoj 208-212 ni unue spertas iom retenitan interparolon 
okaze de neatendita renkontiĝo de Ina kun Georgo, samtranĉeano de 
ŝia frato Dunkan. Tuj poste, en paĝoj 212-217, sekvas dialogo tute ali-
tona inter Ina kaj ŝia amikino Elsa:

“Tio ne estas justa. Vi aludas la fakton ke mi ne renkontis lin ĉe la 
stacidomo antaŭ ol li foriris. Mi jam diris ke mi bedaŭras ke mi ne 
povis atingi ĝin sufi ĉe frue.”
“Ho, bone. Vi ne devas pardonpeti al mi.”
“Mi jam skribis al li.”
“Do, do.”
“Do, kion vi atendas? Li estas nun en Francujo, kaj kiu scias kiam li 
revenos? Do, kion mi faru?”
“Faru laŭvole. Ne estas mia afero.”
“Ne, sed vi kondutas kvazaŭ mi ofendis kontraŭ devo kaj deco.”
“Nu, se jes, mi pardonpetas.”
“Kaj mi pardonas. Sed tiu Georgo estas vere impona. Ĉu efektive vi 
renkontis lin nur hodiaŭ?”
“Mi jam diris. Li alvenis nur kelkajn minutojn antaŭ vi. Mi tute ne 
atendis lin.”
“Mi kredas vin. Estu afabla al li do.”
“Kaj kion tio signifas?”
“Nu, ke vi estu afabla. Kiel progresas la laboro?”
“Ho, tre kontentige. Demetu la mantelon, kaj mi sciigos vin pri ĝi.” 
(p. 213)

Alia dialogo, dudek kvin jarojn pli malfrue, inter Donald kaj bela 
aŭstra kantistino, montras la talenton de Francis esprimi multon sen 
tro diri:

“Jen, ni estas solaj. Tre atenta,” ŝi aldonis malkonsekvence.
“Jes, sendube. Mi vetas, ke li nun serĉas vin ĉie, plukante el si la 
harojn.”
“Tute ne. Iu certe certigis al li, ke mi estas ankoraŭ kun vi.”
“Ho bone! Tio trankviligos lin.”

Recenzoj Sten Johansson (John Islay Francis)
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“Jes. Kial ne? Lia gastamo estos tiel kontentigita.”
“Hm!”
“Kion tio signifas?”
Donald mense armis sin kontraŭ ŝia konversacia manovrado:
“Mi simple dubas, ĉu la – la zorgemo de s-ro Robertson estas kvieti-
gita.”
[...]
“Do, kial vi paroladas pri li? Ĉu mi estas tiel teda?”
“Ĉu vi volas do, ke mi parolu ekskluzive pri vi?”
“Ne tion mi intencis –”
“Ĉar mi estas tute preta fari tion. Finfi ne, ni ja sufi ĉe parolis pri 
mi.”
La dentopintoj de f-ino Donner denove ekbrilis, kaj li bildigis al si la 
malrapidan fortiron de la lipoj, eĉ dum ŝi respondis:
“Tiel ĉarme, sed mi unue volas scii, kial mia gastiganto tiel interesas 
vin.”
“Li ne.”
“Sed vi tiel perturbas vin –”
“Mi ne.”
“Cetere, nenecese. Ĉu gastiganto povas varti ĉiujn siajn gastojn la 
tutan tempon?”
“Ne.”
“Jen do. Nun li sendube kaptas la okazon montri gastamon al iu 
alia.”
Kia kruda persisto! Ĉu rezistadi? Kial? Preni la iniciativon – malpli 
embarase. Cetere, kion perdi? Volupta, gratula varmo fl usis tra liaj 
membroj je la ekcedo.
“Kial vi silentas?”
“Mi prezentas al mia imago s-ron Robertson sub inspiro de univer-
sala gastamo.”
“Vi mokas min.”
“Jes, kaj vi rekonas tion, ĉar vi konstatas la maltrafon de via propra 
bildo,” Donald respondis. 
(p. 187-188)
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Nur kelkfoje mi trovis dialogon kun tono, kiu ne ŝajnas al mi natura, 
ekz. iu tro fi lozofi a interparolo en Flandria tranĉeo. Tamen, mi ne 
dubas pri tio, ke Francis tion faris intence por montri, eble tute ĝuste, 
ke kota tranĉeo estas same ebla loko de fi lozofado kiel universitata 
lekciejo. Cetere, ankaŭ la rakontaj partoj de la epizodoj kelkfoje estas 
longaj, kaj laŭ mia opinio tio preskaŭ ĉiam aldonas gravecon al la 
verko kaj permesas al la aŭtoro vere serioze trakti sian temon. 

Medio

En la rakonto aperas ne nur la eksteraj agoj kaj diroj de la personoj, sed 
ankaŭ la pensoj kaj sentoj, ĉefe de la kvin ĉefaj roluloj. Kio preskaŭ tute 
mankas, estas la ekstera medio, en kiu situas la homoj. Post preskaŭ 
600 paĝoj mi kvazaŭ konas tiujn personojn kaj iliajn interrilatojn, tamen 
kun malmultaj esceptoj mi ne vidas antaŭ mi la lokojn, kie ili vivis. Tre 
malofte Francis prezentas al ni la pejzaĝojn, la stratojn, la domojn, la 
ĉambrojn, la lumon, la sezonojn. La homoj pensas kaj sentas, sed ili 
malmulte sensas, perceptas. La vetero ja iufoje rolas, ĉefe en formo de 
pluvo, sed iufoje ankaŭ de varmo aŭ fulmotondro. Nu, troviĝas kelkaj 
esceptoj. En la militfrontaj epizodoj de la unua mondmilito rolas la 
ruina kaj kratera pejzaĝo sulkita de tranĉeoj, kie oni konkeras kaj mal-
konkeras arbarojn kaj vilaĝojn jam videblajn nur sur la mapo:

Ili venis al la supro de malgranda deklivo, de kiu ili povis vidi la fron-
ton, kun la britaj tranĉeoj laŭkutime en la fundo de la valeto, kaj jam 
Dunkan povis fl ari la strangan acidan odoron, kiu ŝajnas tiel konata, 
kvankam li certe jam ne rimarkis ĝin en la semajnoj antaŭ sia hejmen-
iro. Malgraŭ la krepusko, la blankaj strioj de kalko en la tranĉeaj sul-
koj videblis, prezentante la solan kontraston kun la cetere ĉiea griz-
bruno. Sur la kontraŭa supro li imagis videblaj la remparojn de la 
malamika fronto, kaj ie malantaŭ tiu, kanona baterio aktivis, sendante 
plorzumajn obusojn al iu celo ne tro malproksime al la dekstro de la 
eta grupo. Maŝinpafi lo taktakis ie en la sensencaj tranĉelinioj. 
(p. 167)

Mi ne scias, ĉu Francis konscie elektis avari pri mediopriskriboj. Eble li 
malŝatas tiajn longajn, detalajn pripentraĵojn, kiujn senpaciencaj legan-
toj prefere preterfoliumas. Mi tamen opinias, ke iom pli da tia “loka 
koloro” kun etaj, koncizaj, trafaj detaloj pri la medio helpus min klare 
vidi kaj memori ankaŭ la homojn kaj ties interrilatojn. Nu, tio ja estas 
demando de gusto, kaj Francis plejparte preferis emfazi alion. Tamen 
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estas rimarkinde, ke la supra sceno, plena de sensimpresoj, donas for-
tan senton de ĉeesto ĝuste en tiu medio, kiun Francis mem absolute ne 
spertis, dum en la pli malfruaj medioj, kiujn li certe aŭ eble ja spertis, 
preskaŭ tute mankas tiaj ĉeesto-kreaj priskriboj. Jen tamen ekzemplo 
de minimuma escepto:

Donald kaj Patrica eliris en la stiksan nigron de la milittempa nokto, 
kaj Patrica preninte el sia mansaketo elektran torĉon, ĝin ŝaltis, al-
done al la jam multaj lampire dancantaj lum-punktetoj ĉirkaŭe. 
(p. 573)

Sekvas tripaĝa dialogo, kaj poste “Ili eniris la duonlumon de la Centra 
Stacidomo” (p. 576), dum en mia menso plu dancas tiuj lampiroj, kre-
ante fonan kulison por la duopa interparolo.

La skeptika sinteno de pluraj ĉefroluloj al la milito estas baza temo 
de la verko. Eble ĝia plej kerna punkto estas dialogo en la paĝoj 298-
309, efektive pridemandado en tribunalo, kie militrifuzanto en 1940 
devas defendi sin antaŭ juĝantoj. Francis metis tiun vorto-duelon pri 
pacismo precize en la mezon de sia verko, kaj ŝajnas al mi ke li ankaŭ 
intencis ĝin kiel pezocentron. Malfacilas citi el tiu dekdupaĝa sker-
mado, sed jen kelkaj linioj:

“[...] se en iuj hipotezaj cirkonstancoj la mortigoj de iuj homoj donus 
profi ton al la plejmulto, mi devus akcepti ke la situacio estas entute 
kontentiga, sed mi opinias ke tiu situacio estas, kaj devas esti, ja hi-
poteza. Nome, se temus pri realo, mi kontraŭstarus iujn proponojn 
mortigi cele al venonta bono, ĉar mi ne kredas ke bono povus sekvi: 
sangoverŝon povas sekvi nur venĝemo – kaj plua sangoverŝo por kon-
tentigi tion.”
“Bone, ni lasu hipotezajn revoluciojn. Kion vi farus se germano pro-
vus perforti vian fratinon?” 
(p. 305) 

Tranĉea epizodo

Alia epizodo, kiu grave rolas en la verko, okazas sur Flandra batal-
kampo en la unua mondmilito. En paĝoj 452-467 ni spertas kiel Dun-
kan, kiu atendante en la tranĉeo legas romanon de Jane Austen, perdas 
la libron dum atako, poste devas retreti kun siaj kamaradoj, kaj fi nfi ne, 
post nova turniĝo de la batalo revenas en la originan tranĉeon, dum 
centoj kaj miloj da homaj kadavroj kuŝas pelmele sur la ĉirkaŭa tero:
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Li legis plu, kaj baldaŭ la kolerospasmoj lasis lin, jam ne difektis lian 
ĝuon. La facilfl ua prozo, la serena mondo en kiun lia ŝarĝita animo 
sinsolveme fuĝas, la kvietaj tonoj, la deca konduto de la civilizitaj 
homoj prezentitaj, ĉio ĉi karesis lin en trankvilan humoron. Li sentis 
sin purigita, la putrajn abscesojn lavitaj for; liberiĝinte de la trudaj 
animoj ĉirkaŭ li, de ilia voĉigo, de ilia aŭskultado, li pli memfi de kaj 
senrezerve donis sin al la aŭtorino-fl egistino, al ŝia ŝirmo.

La gaskurteno ĉe la enirejo moviĝis kaj ilia rotserĝento eniris. Li krie-
gis ion, kaj la viroj proksimaj al li ripetis ĝin al iliaj najbaroj, ĝis la 
ordono iris de buŝo al buŝo tra la subterejo:

“Eksteren post dek minutoj kun ataka ekipaĵo!”

[...]

Oni nun kuris laŭ, anstataŭ kontraŭ, la deklivo, kaj tio akcelis la fuĝan 
impetemon kiel la malo antaŭe bremsis la nevolan atakkuron; sed la 
tranĉeaj ŝirmoj ŝajnis tre malproksimaj, kaj Dunkan, timante la even-
tualan prokraston de glitfalo, kuregis al la provizora ŝirmo de kratero, 
rimarkante la laŭvicajn falojn de kamaradoj dekstre, evidente antaŭ 
maŝinpafi lo. Li ĵetis sin en la truegon, kaj kugloj siblis super li. 

[...]

La unuan Dunkan akceptis per la bajoneto jam fi ksita por la propra 
atako. [...] La bajoneto penetris lian ventron, kaj lia pezo portis Dun-
kan en la fundon de la tranĉeo. Bonŝance la pikito falis iom fl anken, 
sed kun tuta pezo sur la bajoneto, kiu neeltireble penetriĝis; kaj jam 
novaj malamikoj ensaltas la tranĉeon.

[...]

Ekestis nun klopodoj krei ordon en la ĥaoso de la operacio. La gvar-
dianoj travivintaj la atakon retiris sin laŭordone al la nova subtena 
tranĉearo, antaŭe la tria linio, kiun ili komencis fosi pli profunda, ĉar 
ĝi estis nura sulkaro, tro malprofunda en iuj lokoj por plenŝirmi sta-
rantan viron, kaj tute ne havanta tranĉekavojn.

[...]

Dunkan rigardis la konfl ikton de la eskarpo de sia tranĉeo, eĉ ne plu 
uzante periskopon. Mense li urĝis la atakantojn al eĉ pli fervoraj klo-
podoj, al nerezistebla impeto, al venko. Li volis reiri al tiu tranĉeo, 
serĉi tiun subfosaĵon, kiun li lasis antaŭ la tagiĝo kaj tie trovi – ĉu 
ankoraŭ eble? – sian volumon de “Mansfi eld Park”; droni en ĝi; droni 
en molo, deco, puro.

Recenzoj Sten Johansson (John Islay Francis)
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[...]

La batalo fakte estis jam fi nita kiam ili alvenis: kadavroj kaj vundi-
toj kuŝis abunde en la tranĉeo, britaj kaj germanaj, sed el la aktivaj 
vivantoj nur britoj restis, kaj tiuj tumultis tien kaj reen, portante 
kugloskatolojn, maŝinpafi lojn kaj aliajn akcesoraĵojn de atako, kaj 
grimpis sur la pafŝtupo por subteni kamaradojn jam kuŝantajn en la 
krateroj ekstere, ĉar oni ankoraŭ persekutadis la fuĝintojn, almenaŭ 
pafe, kiom eble plej, kvankam rekta sturmo de iliaj redutoj montriĝas 
nepraktika.

[...]

Subite, tra la sakrantaj, piedumantaj fi guroj kiuj plenigis la subterejon 
li rimarkis ion blanketan en angulo – malfermitan libron. Iu kliniĝis 
por ekpreni ĝin, kaj Dunkan blindigite de ĵaluzo ĵetis sin kontraŭ tiu; 
sed la homo turnis sin kun la libro proponita en la mano, kaj rimar-
kante la surprizitan vizaĝon, Dunkan detenis sin de violento.

“Jen, Dunkan,” Sheddon diris, “via libro.”

Bone traktitaj

La romano de Francis enhavas tiom da eroj bone traktitaj, ke ne eblas 
ĉion mencii. La rilaton inter Jano kaj lia fratino Laŭra li montras ĉefe 
per tre trafa dialogo inter ili. Bone prezentita estas la evoluo de la juna, 
ambicia Ina en edzinon kaj patrinon zorgeman kaj plendeman pri la 
senrespondeco de viroj. La rilato inter la militrezisto de Donald kaj 
la sorto de lia patro nenie estas esprimita per vortoj, sed senteblas 
kiel “subteksto” de la rakonto. En dialogo inter Donald kaj lia amiko 
Bob, kiu vundiĝis en la milito, la aŭtoro traktas la temon vivosenco 
de kriplulo. Menciindas ankaŭ la politikaj temoj, kiuj abundas ĉefe en 
la partioj pri Ĝon Maclean, ekzemple la militsubteno de la socialde-
mokrataj partioj.

Troviĝas unu longa epizodo dum milita aeroperaco en kiu Jano sti-
ras ĉasaviadilon (p. 416-430). Kvankam ĝi estas bone verkita kaj sufi ĉe 
ekscita, ĝi ne kompareblas laŭ intenseco kun lia nelonga novelo La tuŝo 
de morto en la kolekto Vitralo el 1960, kiu estas majstra rakonto pri an-
goro de aviadisto dum bomboperaco. En La granda kaldrono la angoro 
de Jano, la aviadisto, esprimiĝas ĉefe en formo de cinika ĵargono kaj 
avida drinkado.

Humuron oni apenaŭ trovas en verkoj de Francis (kvankam li ja 
verkis satirajn novelojn fabelstilajn). Tamen jen kaj jen li esprimas ion 
ege sprite:
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Li iom admiris la verajn spertulinojn, kiuj povas trinki kun li glason 
kontraŭ glaso kaj esti sobraj je la fi no, sed malgraŭ tiu ĝenerala tole-
remo al virinoj kiuj ŝatas alkoholon, li ne ŝatis tian ŝaton en virinoj 
kiujn li vere ŝatis. 
(p. 484-485)

Aliajn spritaĵojn oni ja trovas en pluraj el la viglaj dialogoj. Ekzemple 
kiam la jam menciita aŭstra kantistino iom koketas antaŭ Donald:

“Ha, la orkestron! Ne,” ŝi korektis kun eta oblikva kapolevo kaj nova 
rideto. “Ne orkestron. Flutarojn kaj tamburojn, ĉu ne?”
“Nu, jes. Bone! Kiel vi sciis tion?”
“Muziko estas mia metio. Mi devas scii.”
“Do vi enkalkulas la ‘Grandan Tubon’ inter la muzikiloj?”
(p. 177)

Lingvaĵo

La stilo kaj lingvaĵo de Francis en ĉi tiu verko ĝenerale estas tre plaĉa 
kaj fl ua. Mi jam menciis kaj ekzempligis la trafajn dialogojn, kiuj 
ankaŭ lingve plej ofte estas bonaj. La rakonta stilo estas bona, kutime 
trankvila, senurĝa. Iufoje la frazoj povas iĝi iom longaj kaj pezaj, kaj 
escepte eĉ iomete enigmaj, sed tio okazas malofte.

La vortelekto kaj frazaranĝo kutime estas bonaj, laŭ normala in-
ternacia stilo. Troviĝas tamen esceptaj formoj, kiuj ripetiĝas. Kelkaj 
evidente estas intencaj preferoj de la aŭtoro, kaj el tiuj kelkaj ŝajnas al 
mi akcepteblaj, aliaj ne. Inter la unuaj oni trovas inventaĵon, kiun mi ne 
memoras vidi ĉe alia verkisto. Temas pri elipso, mallongigo de frazo. 
Anstataŭ ripeti la verbon, li skribas simple la subjekton plus ne aŭ ja, 
subkomprenante verbon kaj eventualan objekton. En la unue citita di-
alogo inter Donald kaj la belulino troviĝas tiaj. Jen aliaj:

“Eble la milito estos fi nita antaŭ tio.”
“Ĝi ne,” diris s-ino Gill, sed ŝi jam esperis. 
(p. 523)

Se li eldiros ĝin, li devos fari rapide, ĉar telerojtintoj alproksimiĝas. 
Donald kore esperis ke li ne, ĉar la reveno de s-ino Stewart ne mutigos 
lian propran respondon 
(p. 415)

Recenzoj Sten Johansson (John Islay Francis)
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Laŭ mi tiu rimedo kutime funkcias bone en dialogoj, vigligante la sti-
lon. En rakonta teksto ĝi eble iom pli diskutindas. 

Alia apartaĵo estas kunmetitaj vortoj, kie la unua parto konservas 
fi naĵojn de pluralo kaj/aŭ akuzativo, kiel en la supra “telerojtintoj”. 
Jen aliaj: “vidonhelpa” (p. 7), “jarojpaso” (p. 368), “nubojmovo” (p. 192), 
“arbojsuproj” (p. 194, 200), “nervojnmurda atendado” (p. 450).

Tiu sistemo ne estas ĝenerale akceptata, kaj tial mi opinias ke pre-
ferindus eviti ĝin. Tamen necesas diri, ke ĝi neniel ĝenas la kompre-
non.

Inter anglismoj ni trovas preskaŭ sisteman postmeton de la vorto 
ankaŭ rilate al la vorto, kiun ĝi aludas: “la germanoj ankaŭ bombas” 
(p. 463, = ankaŭ la germanoj bombas), “kun iom da infl uo ankaŭ” (p. 320). 
Tiu kutimo estas klare malrekomendinda, ĉar ĝi povas krei miskom-
prenojn.

Inter aliaj anglismoj oni trovas uzadon de “ĉehejme” (p. 532, 550 
k.a.) por hejme, apudmeton de substantivoj, precipe se unu estas nomo, 
kiel “la Verdun fronto” (p. 145), “la Clyde Laborista movado” (p. 565), “la 
najbaran Coldstream Gvardion” (p. 79), “la Defendo de la Regno Akto” (p. 
133), plue uzadon de “konjunkturo” (p. 195, 269, 440, 445) en la senco si-
tuacio, momento aŭ okazo, esprimojn kiel “ĉiuj la gastinoj” (p. 217), “estu 
komforta” (p. 227) kaj “ni devas vidi ilin ĝis la stacidomo” (p. 49, = akom-
pani). Aliaj lingvaj strangaĵoj estas uzado de “forpermesi” (p. 352, 376, 
550) kaj “forlici” (p. 209) en la senco havi forpermeson (el militservo), 
“Kion vi volas signifi  per tio?” (p. 332, simile en p. 374) kaj intermikso de 
la du vortetoj ju kaj des, ekz. “insistemo kiu fariĝis ju pli laŭta, des pli laŭta 
la rifuzo de la viroj” (p. 484). Plue oni trovas misuzon de si – “la kontakto 
kun siaj kamaradoj iom varmigis lian malvarmiĝintan koron” (p. 168) – kaj 
fuŝojn pri karaktero de verboj: “pasadi la longajn vesperojn” (p. 19), “sole 
al virinoj la decega s-ino Wainwright luas siajn ĉambrojn” (p. 207-208), “ak-
celigita” (p. 382), “izoligitaj” (p. 462), “li grincis la dentojn” (p. 86). 

Kvankam la stilo ĝenerale estas plaĉa kaj fl ua, precipe en dialogoj, 
sed plej ofte ankaŭ en la rakontaj partoj, oni jen kaj jen trovas frazojn 
pezajn aŭ strangajn: 

La senrespondeca optimismo per kiu li emis dronigi la seriozajn du-
bojn kaj avertojn de Jano hieraŭ ĉe la futballudo jam forvaporiĝis, ne 
tiom pro la nuna defi nitiveco de la milito, Jano sentis, kiom pro la 
fakto, ke la foriro de lia frato sukcesis konstatigi al li la faktojn de la si-
tuacio. Jano provis akomodi sin al la nekutima seriozeco de sia amiko; 
sed Riĉjo, distre respondante al liaj kuraĝigaj ĝeneraloj, pli emis ape-
lacii la naturan simpation de la virinoj, avide sorbante la konsolojn, 
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kiujn ili proponis sub preteksto taksi la efi kon sur la gepatrojn de la 
foriro de ilia plej aĝa fi lo. 
(p. 60)

Tiu ne estis ĉe la fl utara ekzerco dum la semajno, sed la foresto signi-
fas invaloron pli ŝajne ol invalidon, kaj cetere Donald preferas ren-
konti lin, kie la aliaj knaboj de la trupo ne ĉeestas por malfaciligi la 
taskon per nebonvenaj ŝercoj pri tiuj herezaj aludoj al la maldiko de 
la Dave’aj kruroj. 
(p. 106)

Dum kelka tempo li permesis al si ioman leviĝon de la spirito pensante 
pri tio, sed iom post iom la strangeco de liaj novaj kamaradoj impresis 
sin sur lian imagon, kaj liaj nervoj ekstreĉiĝis. 
(p. 160)

Escepte eĉ en dialogoj aperas pezaj esprimoj. Ekzemple dum dancado 
Donald elbuŝigas la jenon al sia partnerino (kredeble tamen la aŭtoro 
intence kuspis lian langon, por scenigi lian certagrade afektan kondu-
ton al ŝi):

“Se vi ne kontraŭos, kompreneble, sed mi volas registri la fakton ke mi 
bazas mian peton sur tio ke mi havis kun vi la unuan dancon. La lasta 
nur kvazaŭ sigelos la kontrakton.” 
(p. 490)

Bedaŭrinde ĉi tiu grava verko – same kiel multaj aliaj Esperantaj ver-
koj – ne ricevis decan traktadon de la eldonejo. Svarmas tipografi aj 
manketoj kaj tajperaroj. Kelkaj el tiuj eĉ amuzas, aliaj cerbumigas. Post 
ioma meditado mi trovis, ke “nur malpleno el tiuj” (p. 172) devus esti 
manpleno, kaj “konstanta semado en la hejmo” (p. 122) devus esti servado. 
Dume, “elektro propra” (p. 522) pli facilas: temas simple pri elekto. La 
frazo “Estas tute malvere ke soldatoj nur volas trovi manĝon en siaj pakaĵoj 
kaj forĵetas ĉiujn trinkaĵojn” (p. 559) ja ŝajnas iom bizara, sed dank’ al 
zorga serĉado en la kunteksto (kiu temas pri ŝtrumpoj) solviĝis la mis-
tero: devus esti trikaĵoj!

Recenzoj Sten Johansson (John Islay Francis)
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Komparoj

Ĉu troviĝas en la Esperanta literaturo verkoj kompareblaj kun La 
granda kaldrono? Anoncas sin ĉefe du kandidatoj: Kiel akvo de l’ rivero 
de Raymond Schwartz kaj la ankoraŭ nur komencita La fotoalbumo 
de Trevor Steele. La dua, se entute decas paroli pri verko surbaze de 
ties du komencaj partoj, estas pli esence familia kroniko ol la verko 
de Francis. La unua koncentriĝas pli multe je unu persono. En ambaŭ 
tamen rolas militoj kaj la diversaj sintenoj al la militado. Sed neniu el 
ili traktas siajn temojn tiel konscie kaj profunde kiel Francis.

Eblus cetere mencii ankoraŭ kelkajn verkojn parte kompareblajn. 
Homoj sur la tero de Stellan Engholm estas familia kroniko kie gravas 
la sinteno ne al milito, sed al la tero. En La armeoj de Paluzie de Manuel 
de Seabra ni renkontas familion, kies vivon infl uas la politika kaj socia 
ŝanĝiĝado. Kompare kun tiuj verkoj, La granda kaldrono havas pli for-
tan koncentriĝon al sia ĉeftemo, pli zorgan konstruon kaj pli realisme 
ellaboritajn ĉefrolulojn kaj interrilatojn de tiuj, dum ĝiaj medioj ne 
estas tre riĉe prezentitaj. Sume kaj resume ĝi estas nedubeble unu el la 
plej gravaj Esperantaj romanoj, kiu funde traktas la rilatojn de homoj 
al milito kaj la efi kojn de milito al homoj. 

La verko delonge estas elĉerpita en la libroservoj. Pli ol ĉiu ajn alia 
verko Esperanta, ĝi meritus reeldonon.

Sten Johansson
Resumaj skizoj 
Nomoj kaj sortoj, de Júlia Sigmond, eld. Exit, 
Cluj-Napoca, 2011, 110 p., ISBN 9786069246030.

De Júlia Sigmond aperas en ĉi volumeto dek du 
“grandparte veraj historioj” (laŭ postparolo). 
Nu, ne gravas ĉu veraj aŭ ne. Gravas, ke la 
aŭtoro jen havis je sia dispono aron da interesaj 
fabuloj1 aŭ “historioj” pri la vivoj de homoj. Sed 
gravas ankaŭ, kaj eĉ pli, ke ŝi tute ne sukcesis 
transformi tiujn historiojn en literaturon. La 
sortoj de tiuj dek du homoj estas resumataj kvazaŭ en skiza plano aŭ 
sinoptikaĵo de romano. Kelkaj el la planoj plene sufi ĉus por verki po 

1 fabulo: intrigo, enhavo, ĉefa fadeno de okazaĵoj en literatura verko 
(Neologisma glosaro, Nepivaj vortoj, Vocabolario italiano-esperanto).
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romanon. Sed por ke tio iĝu literaturo kun povo kapti mian atenton, 
ĉu romanoj, ĉu noveloj, necesus krei scenojn, doni karakteron al la 
fi guroj, loki ilin en medion, apliki ian ajn provon je psikologio, planti 
en ili dilemojn aŭ interesajn konfl iktojn, paroligi ilin, vivigi ilin. Nun 
ĉio ĉi plene mankas. Troviĝas nur primitiva raportanta voĉo, kiu 
klarigas al ni la etapojn de ilia vivo. La solaj trajtoj de tiuj homoj estas 
ilia boneco aŭ malboneco, kaj tiuj estas sciigataj en edifa kaj moralisma 
maniero. Krome, en pluraj el la rakontoj troas sukero, mankas salo. Jen 
ekzempla alineo el paĝo 49 (kun misa refl eksivo):

La patrino de Linka naskis du gefi lojn. La fi lon ŝi neniam amis. Eble ĉar 
li tro similis al sia edzo, kiun fakte ŝi ĉiam malamis. Ŝi edziniĝis al li, ĉar 
la gepatroj preskaŭ devigis ŝin, ja la familio de la edzo estis la plej riĉa en 
la urbeto. Ŝi estis bela, sed malriĉa. Do ŝi edziniĝis al la riĉulo, sen amo. Ŝi 
tamen havis bonŝancon, ĉar la edzo sufi ĉe rapide mortis, tiel ŝi iĝis bela kaj 
riĉa vidvino. Ŝi neniam reedziniĝis, nur kreskigis la du gefi lojn. Lin – sen 
amo, ŝin – amegante.

Mi tamen pensas, ke Júlia Sigmond havas verkan talenton. En du 
lokoj mi trovis embriojn de atentokaptaj scenoj. Unu estas aminduma 
nokta koncerto sur paĝo 19. Dua estas la komenco de la rakonto Florika 
sur paĝo 21, kie mi sentas ĉeeston en reala loko kaj tempo:

La suno subiris sed ankoraŭ estis brila lumo, do la du gejunuloj devis 
atendi iom senpacience, ke la benata mallumo helpu la sekretan, ĉiuvesperan 
renkontiĝon ĉe la fundo de la ĝardeno.

Fakte la ĝardenojn najbarajn disigis nur altaj arbustoj de framboj. 
Sed cetere la aŭtoro ŝajne trovis tiajn scenojn kaj etoson luksa 

balasto, kiu superfl ue pezigus la raportadon. Domaĝe!
La lingvaĵo estas plejparte normala, kvankam lingva reviziado 

povus eĉ pli normaligi ĝin. En kelkaj lokoj aperas la vortoj Dolĉapatro, 
dolĉapatrino kaj eĉ dolĉaj gekuzoj. La signifo de tiuj vortoj ne estas 
klarigita, kaj la magra rakonta stilo ne donas kuntekston, kiu helpus 
min kompreni ilin.

Ricardo Felipe Albert Reyna

Pri simplaj homoj en normala lingvaĵo

Júlia Sigmond estas delonga verkisto en esperanto. Ŝi estas ankaŭ 
delonga parolanto de hejma esperanto. Kaj tia dufl anka (beletra kaj 
hejma) uzado klare speguliĝas en ŝia plej freŝa verko, kiun mi legis 
plurfoje antaŭ ol mi decidis kiel recenzi ĝin.

Lernolibro pri recenzoj eble preskribus, ke oni difi nu la lokon de 
verko en la verkaro de aŭtoro, kaj la verkaron de aŭtoro en la rilatoj 

Recenzoj S. Johansson / R. F. A. Reyna (Júlia Sigmond)



94

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

vivcirkonstancaj kaj literaturaj. Nu, mi ne estas tiel ambicia, precipe 
ĉar tiajn sciojn biografi ajn kaj literaturhistoriajn mi tute ne havas nek 
povas akiri facile. Tamen mi povas prilumi kelkajn angulojn, kiuj 
espereble kontribuu al ia (dezirinde sobra) pritakso de ĉi tiu kolekto 
de rakontoj.

Ĉar, jes ja, kiel la strikte priskriba titolo montras, la libreto de 
nia aŭtorino estas ŝajne senfadena kolekto da personnomoj, kies 
vivhistoriojn ni ekkonas. Pri kiaj vivhistorioj temas? Ili estas normalaj 
homoj, kiel ci kaj mi, kiuj naskiĝas, vivas kaj mortas. Ili estas homoj, 
rapide skizitaj kvazaŭ per peniktuŝoj (tamen realecaj, eble eĉ realaj), 
kies centro estas iliaj emoj kaj malemoj, nescio kaj pasio, sen plia 
horizonto, kiujn la vivo pelas de plaĉoj al malplaĉoj kaj inverse. Ili 
vojaĝas tra la vivo per siaj lertaj-mallertaj decidoj en favoraj-malfavoraj 
cirkonstancoj, iele trapele duone malbone.

Oni povus konsideri la rakontojn ampleksigitaj klaĉoj de nenifara 
najbaro, aŭ kronikoj pri nekonatoj en renkontiĝo kun geamikoj aŭ 
kun familianoj en posttagmanĝaj konversacioj; fakte, dum mi legadis, 
mi havis fortan impreson, ke avino rakontas al vizitantaj familianoj, 
dum ĉi tiuj neniam scios, kiom el la rakonto estas reala kaj kiom estas 
ornama. Tamen, se la rakontoj ne estas veraj, ili almenaŭ estas bele 
eltrovitaj ”mensogoj”; nome ĉar tiaj simplaj-komplikaj sortoj okazas 
ĉirkaŭ ni ĉiun tagon, malgraŭ la mala opinio de aliaj recenzantoj, kies 
konatoj eble havis pli rutinajn vivojn, eble eĉ enue raciajn. Tiuj vivo-
sortoj estas tipaj de Eŭropo en la 20a jarcento, tamen mi povas imagi 
tre similajn en preskaŭ ĉiu mondoparto kaj en diversaj epokoj; nur 
akcesoraĵoj malsimilus. Aŭ eble mi dorlotas mian fantazion...

Kelkaj rakontoj estas individuaj tragedioj ampleksantaj jen unu, 
jen plurajn generaciojn, pro nebridita pasio (Adela, Elmero, Florika), 
aŭ pro nebridita memtrompo (Georgo), aŭ pro forlasiteco kaj 
nehelpateco (Jozefo). En la kazo de Kazimiro ni trankviliĝas pro lia 
saviĝo el promalsana tragedio. Linka prezentas tutan vivon da ĝojoj 
kaj malĝojoj en nuraj dek du paĝoj. Kun Marioara ni dividas ĝojegon 
pro ricevita letero en fono de preteksta longa rakontero pri loko 
fadenanta la tutan rakonton. Apud Olga ni lernas, ke surteraj paradizo 
kaj infero dependas de homaj kondutoj kaj sintenoj. La vivo de Peeter 
estas ekzemplo de saviĝo el angoro per persista laboro. Dum Stepan 
avertas ke, se la animo mortas, ankaŭ la korpo mortas sekve, tamen 
Viola donas al ni esperon, ĉar eblas saviĝi el la morto per sopiro.

Por fora leganto eble ne gravas tio, kiel venis la aŭtorino al tiuj 
kortuŝaj rakontoj. Por tiuj el ni, kiuj havis bonŝancon iam, eĉ nur tanĝe, 
renkonti ŝin (ekzemple, okulsigne al Júlia, mi estas tiu kompare pli 
juna ”anĝelo”, kiu en la Libroservo de la Bjalistoka UK aĉetis relative 
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grandan amason da libroj, kies altan prezon mi pagis rekte al ŝi), la 
eble membiografi a karaktero de parto de la rakontoj nur aldonas al la 
kortuŝeco de la tuta kolekto.

De kiam ŝi ricevis la pokalon de ”Nova Talento” en la Belartaj 
Konkursoj de UEA en 1969 (tion mi ne vivis mem, ĉar mi eklernis 
esperanton en 1977, jaro de UK en Rejkjaviko) ĝis ĉi tiu rakontaro, kies 
Postparolo havas daton de la unua de aprilo 2011, ŝia ne tute diskreta 
literaturado ampleksis premiojn, librojn, pupteatron, redaktoradon... 
por ne mencii ŝian organizan engaĝiĝon en la socia vivo de Esperantujo, 
kio inkluzivas ankaŭ la dek du novajn fabelojn, kiujn ŝi rakontas 
senĉese al ni el KD, kvazaŭ elektronika panjo aŭ avinjo.

Do ĉi tiu rakontaro estas apenaŭ pli fajne polurita surpaperigo de 
tio, kion ŝi verŝajne faras en sia ĉiutaga uzo de la lingvo, eĉ familie kun 
sia edzo, la esperanto-verkisto Filippo Franceschi, alinome Sen Rodin, 
kiu redaktis ankaŭ ĉi tiun verkon.

La lingvaĵo de la edzino estas preskaŭ nepercepteble malpli avan-
garda ol tiu de la edzo, tamen sur ambaŭ sidus bone la priskribo, ke ĝi 
estas normala esperanto de Eŭropo, kun siaj tipaj leksikaj malglataĵoj 
(tamen tiel plaĉe allaseblaj, laŭ mia takso, kiel la trajtoj de aliaj 
esperantoj, eĉ se nur ĉar tio donas lokan ”eŭropan koloron”) kaj kun 
sintakso komuna al plimulto de eŭropaj lingvoj, kiu fuĝas de ordoj 
tipaj nur en malplimultoj; do longaj ”komplementoj”, kaj precipe 
prepoziciaj ”komplementoj”, kutime ne antaŭas la vortojn, de kiuj ili 
”dependas”, dum la tuto havas duone liberan vortordon, almenaŭ en 
la limigita senco, ke la subjekto ne ĉiam nek nepre antaŭas la verbon.

Ne gravas ke ŝi foje kreskigas infanon kaj foje nur kreskas la etulon. 
Mi trovas tiajn ŝanceliĝojn nura pipro kaj spegulo de la fakte uzata 
esperanto malgraŭ la skandalo, kiun tiaj fenomenoj reprezentas laŭ 
niaj lingvaj severmoraj fariseoj, kiuj kutime ŝiras siajn lingvajn vestaĵojn 
pro tiaj lingvaj ofendoj. Sed, kiel dirus multaj kristanoj: kiu estas libera 
de (lingvaj) kulpoj, tiu komencu la ŝtonumon.

La plej grava, laŭ mia pritakso, estas, ke ni jen havas facile kaj rapide 
legeblan rakontaron pri simplaj homoj en normala lingvaĵo, kun tia 
polurado, kiu sufi ĉas por ŝminki ĉiutagaĵojn nur por fari ilin pli allogaj, 
tamen for de virtuozaj stilekzercoj, lingvaj saltoj kaj transkapiĝoj de 
nia literatura cirko, kiajn ni vidas precipe en niaj poetoj. Fakte, mi 
preferas ŝin kiel poeton malgraŭ ŝia foje dolĉaĉa stilo, kiu similas al 
tiu de Ĝubran’ Ĥalil’ Ĝubran’, la fama usonaraba verkisto en la araba 
kaj en la angla, kiu populariĝis en la t.n. ”kontraŭkultura (mi dirus 
”alikultura”) movado” de la 1960aj jaroj (n. 1883, m. 1931). Do jen estas 
ĉeffl uero de nia diligenta kolegaro, konvena kaj eĉ necesa ŝmiro, por 
ke iru plu la karavano.

Recenzoj Ricardo Felipe Albert Reyna (Júlia Sigmond)
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Júlia Sigmond

Vastaj emocioj kaj neperfektaj pensoj

Vastaj emocioj kaj neperfektaj pensoj, de Rubem Fonseca, el la portugala 
tradukis R. Ferreira, Impeto, Moskvo, 2010, 303 p.

En aŭgusto 1984 mi legis la unuan fojon la 
libron Ruĝa kavalerio de Isaac Babel, kaj nun, 
en 2012, la duan fojon.

Mi absolute devis legi ĝin, ĉar legante 
recenzocele la romanon de José Rubem 
Fonseca, vekiĝis en mi nevenkebla scivolemo 
kaj forta deziro relegi tiun romanon.

Dum iom da tempo mi legis la du librojn 
paralele, sed poste evidentiĝis, ke tio ne eblas, 
do mi devis decidi kaj elekti inter ili. Por pli 
bone kompreni la romanon de Fonseca, unue 
mi fi nlegis la libron de Babel (nur interkrampe 
mi proponas al ĉiuj: nepre legu ĝin, se ĝis nun 
vi ne legis!). Refreŝiginte mian memoron pri la libro de Babel, tute alie 
mi povis kaj kapablis kompreni la romanon de Fonseca. 

Oni nepre devas scii pri ĉi tiu unika brazila verkisto, ke li rifuzas 
doni intervjuon aŭ paroli publike, ĉar laŭ lia opinio: la vera biografi o de 
verkisto kuŝas en liaj verkoj. Cetere la atmosfero de ĉi tiu romano helpas 
– aŭ sugestas? – kredi, ke fakte ĝi estas grandparte membiografi a 
romano. Kvankam kelkloke ĝi estas tute absurda, sed ĉu la tuta vivo 
ne similas al absurdaĵo?

Oni povas legi ĝin kiel bonegan krimromanon, nur kun la granda 
diferenco, ke ĉi tiu romano havas altan literaturan valoron. Aldone la 
neatenditaj surprizaj turniĝoj ofte haltigas la spiron!

Kiel al ĉiuj tradukantoj de majstraj verkoj en Esperanton, ankaŭ al 
Rogério Ferreira mi estas sincere dankema. Nekonante la portugalan 
lingvon, neniam mi povintus legi ĉi tiun neĉiutagan, sensacian 
romanon, aperintan en 1988! Danke al ĉi tiu traduko, volonte mi 
legus ankaŭ aliajn verkojn de Fonseca. Mi estas konvinkita, ke ĉiuj 
legemaj, libron amantaj esperantistoj de la mondo feliĉe legus la aliajn 
mondfamajn verkojn de tiu aŭtoro!

La sincereco de la rakontanta ĉefheroo kaŭzis, ke mi povas kredi 
ĉion-ĉion, kion li konfesas en la romano. Liaj amo kaj entuziasmo al 
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Babel estas multe pli ol simpla hobio. Ĝi similas al vera, sincera pasio, 
kiu kapabligas lin ion ajn fari, eĉ riski vivdanĝerojn. Fakte li celas 
havigi al aliulo la lastan verkon de Babel – pri kiu oni kredas, ke ĝi 
detruiĝis – kun la certeco, ke ĝi meritas ke li endanĝerigu sian vivon, 
kaj kun la sekreta intenco, ke ĝi iĝu lia propraĵo.

Estas partoj de la romano, kiujn oni ne povas legi tute trankvile, sed 
nur kun forta korbato: ĉu li sukcesos plenumi ĉion laŭ la planoj? Tiuj 
ekscitaj partoj de la romano ne lasas la leganton fl ankenmeti la libron. 
La dormemo malaperas, ĉar oni nepre deziras ekscii, kio okazos en 
la sekvonta ĉapitro. (Tiel okazis, ke la pli-ol-300-paĝan romanon – la 
unuan fojon – mi legis en tri tagnoktoj!)

Sed ne kredu, ke en la romano troviĝas nur unu sola temo, la Babel-
verko. Preskaŭ paralele temas pri juveloj, diamantoj, akvamarinoj, 
smeraldoj, rubenoj, safi roj kaj diversaj aliaj altvaloraj ŝtonoj, kiuj 
kvazaŭ neatenditaj donacoj iĝas propraĵoj de la ĉefheroo. Nur ĉe la 
fi no de la romano evidentiĝas la vera historio pri tiuj ŝtonoj kaj ankaŭ 
pri la viktimoj mortigitaj, ĉar ili estis atestantoj pri la forrabo de la 
plej granda el ili: la “Florenca Diamanto”, neklasebla juvelo, super la 
maksimuma grado de la “HRD-tabelo”. Ĝi igas ŝtonamantojn murdi eĉ 
mortmalsanan homon kuŝantan sur mortolito. Tiu ŝtonego trembrilas 
eĉ nokte en kompleta obskuro. Se iu enamiĝas al ĝi, li estas perdita. 
Neniu kaj nenio povas haltigi lin, ĝis li havigos ĝin al si.

La ĉefheroo indigne aŭskultas la konfeson de la murdisto, kiun li 
konis jam infanaĝe. Tiu eksamiko konfesis sincere, ke eĉ mil homojn 
li estus mortiginta por havigi al si la eksterordinaran, valoregan 
diamanton. Tamen, li indulgis la ĉefheroon, kvankam ankaŭ li estis 
atestanto.

Cetere la ĉefheroo ne havas multnombran parencaron. Lia sola 
frato estas tute alikaraktera. Kvankam ili helpas kelkfoje unu la alian, 
tamen, ili vivas en tute alia mondo. Ili preskaŭ ne havis la samajn 
gepatrojn. (Tio ofte okazas en la reala vivo, ke laŭsanga parenco 
fremdas pli multe ol iu ajn alia terloĝanto.)

Kun amo li memoras pri siaj gepatroj, jam delonge perditaj. Estas 
kortuŝe, kiel li priskribas la ekzemplodonan empation1 inter siaj 
patrino kaj patro.

Anstataŭ la parencoj la ĉefheroo havas amikojn. Pri la unua 
evidentiĝas, ke nur iam li estis amiko, sed poste kaŭzis grandan 
seniluziiĝon. La alia, kvankam maljuna kaj malsana, restas ĝis la morto 
lia sola, vera kaj sincera, helpema amiko.

1 empatio: intelekta kaj afekcia identiĝo de subjekto kun la animstato de 
alia subjekto.

Recenzoj Júlia Sigmond (Rubem Fonseca)
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En la romano aperas ankaŭ interesaj virinoj, kiuj memkompreneble 
ne mankas en la vivo de ĉefheroo.

La plej enigma estas Ruth, kies nomo aperas jam sur la dua paĝo de 
la romano, kaj kiu konstante estas menciata, tamen li ne deziras paroli 
pri ŝi. Sentiĝas, ke kaŝiĝas iu sekreto, iu katastrofo, kion ankoraŭ li ne 
kapablis prilabori. La rememoroj turmentas lin, sed nur preskaŭ je la 
fi no de la romano li sincere rakontas pri la akcidento, kiu kaŭzis la 
morton de lia edzino.

Liliana estas la bela junulino, apud aliaj ŝi estas la ĉefa amatino, 
kiu sincere amas lin. Ŝi donas la esperon al la legantoj, ke li trovos la 
defi nitivan feliĉon apud ŝi, vivante kun ŝi: ja Liliana ĉiam pretas helpi 
lin. Lia konduto tamen ne donas tute certan konvinkon, ke ververe tiel 
okazos. Li estas tro aventurema.

Veronika, la plej erudita, plurajn lingvojn parolas, ĉion scieblan 
konas pri la vivo de Babel. Tamen, ankaŭ ŝi estas nenegeble “vera 
virino”, kiu ŝajne enamiĝas al li. Ĉe la unua renkontiĝo iu neklarigebla 
malsimpatio apartigas ilin, sed poste, abrupte, ŝanĝiĝas la situacio, kaj 
li – ĝuste danke al ŝi – ekscias ĉiujn sekretojn koncerne al Babel. Tamen, 
ĉe la fi no, kiam li plej grave bezonus ŝian helpon, li perdas la fi don en 
Veronika, kaj tiel ŝi restas nur kiel “utila aventuro” en lia vivo.

Al la aliaj virinoj aperantaj en la romano, li ĝenerale kondutas 
kun sinceraj simpatio kaj empatio, kun iu “sinjoreca” ĝentileco. Tiun 
ŝatindan virecan sintenon la inoj tre bone sentas, alte taksas, eĉ se ili 
ne entute komprenas. Li ĉiuokaze estas helpata de ili, kelkfoje tute 
neatendite kaj nekomprenate. Okazas eĉ tio, ke putino helpas lin per 
mono, por savi lin de vivdanĝera situacio. Ŝajne li estas bela, alloga 
viro, ŝatata de ĉiuj virinoj, kun kiuj li havis seks-rilaton. Ĝuste pro sia 
malavara animo li volas ĉiam ĝuigi la inojn, kiuj dankeme akceptas 
tiun raran donacon, ĝis tiam eble malofte spertitan.

Verdire, la tuta romano estas interesa kaj atenton absorba. Eble eĉ tro 
multaj temoj abundas en ĝi. Ĉio realas, tamen sugestas absurdecon.

Por mi mem, la plej interesa “absurdaĵo” en la romano ŝajnas la 
sonĝoj de la ĉefheroo.

La aŭtoro skribis: “Mia sonĝo konsistas el ideoj.” Eĉ se li sonĝas pri 
ŝtormo, li ne vidas la fulmojn kaj ne aŭdas la tondron. Unufoje tamen 
li havas la unuan bildan sonĝon, kiu fakte ŝajnas esti fragmento de iu 
fi lmo – eble iam vidita?!

En la romano estas priskribitaj dek sep sonĝoj. Ĉiuj tre bizaraj, 
kaj fantaziplenaj, kiel nur sonĝoj povas esti. Kiam mi legis la unuan 
sonĝon, mi pensis: jen, ankaŭ aliaj ne nur havas, sed eĉ priskribas siajn 
sonĝojn. Poste, kiam aperis la dua, mi jam atendis, kiam li havos la 
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sekvan sonĝon, ĉar mi ekkomprenis ne nur la neceson kaj bezonon 
priskribi ilin, sed ankaŭ ilian gravecon. Ĝuste tial, fakte, tiuj sonĝoj 
estas la plej interesaj partoj de la romano.

Mi mem konstante sonĝas kaj preskaŭ ĉiam memoras, kion mi 
sonĝis. Mi ĉiam havas kolorajn sonĝojn. Matene, kiam vekas min la 
sunradioj enŝoviĝintaj tra la fenestro, mi ekpensas kaj provas diveni, 
kial mi ĝuste pri tiuj personoj aŭ okazintaĵoj sonĝis. Kion signifas la lasta 
sonĝo? Ofte mi sentas, ke la sonĝo estas iu “stranga”, eksterordinara 
helpa sugesto, aŭ de mia subkonscio aŭ – eble – de mia superkonscio. 
Pro tio do mi komprenis, kial mi perfekte konsentas kun la ĉefheroo, 
kial mi sentas iaspecan “fratecon” kun li.

La “punkto sur i” estas la lasta frazo de la romano: “Ĉio estas 
fantazio, sonĝo, iu mondo de vastaj emocioj kaj neperfektaj pensoj.”

Karaj legantoj! Havigu kaj legu ĉi tiun romanon. Tutcerte vi pentos 
nek pro la mono nek pro la tempo!

Reklamo

9a Iberia Renkontiĝo 
de la Portugala, Kataluna kaj Hispana Esperanto-Junularoj
 

Madrido, inter la 15a (vendredo) kaj la 17a (dimanĉo) 
de marto 2013

Pliaj informoj ĉe 
IRoMadrido2013@gmail.com

Recenzoj Júlia Sigmond (Rubem Fonseca)
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Rezultoj

POEZIO
1a premio: Aleksandro Mitin (Rusio) pro Inspiro;

2a premio: ne aljuĝita;
3a premio: Timothy Brian Carr (Britio) pro La arto de la poezio kaj 

Luiza Carol (Israelo) pro Kandanco;
Honora mencio: Aleksandro Mitin (Rusio) pro Rivero Honto kaj 

Jesper Jacobsen (Francio) pro Homsaĝo.
Partoprenis 43 verkoj de 22 aŭtoroj el 14 landoj.

PROZO
1a premio: Sten Johansson (Svedio) pro Tri legendoj;

2a premio: Ewa Grochowska (Francio) pro Sabla reĝlando;
3a premio: Sten Johansson (Svedio) pro Vasta domo;

Honora mencio: Lena Karpunina (Rusio) pro La amnestipeto kaj 
Jesper Jacobsen (Francio) pro Subtenu min!

Partoprenis 21 verkoj de 15 aŭtoroj el 11 landoj.

ESEO
Premio “Luigi Minnaja”: Sten Johansson (Svedio) pro 

Ivan Ŝirjaev – la evoluo de verkisto kaj 
Luiza Carol (Israelo) pro La puzlo pri la elefanto;

2a premio: ne aljuĝita;
3a premio: Aleksandro Melnikov (Rusio) pro Leksikaj novismoj kaj 

neologismoj: anatemi aŭ odi?;
Honora mencio: Sten Johansson (Svedio) pro Ĉu fundamenta evoluo 

aŭ neologisma glosolalio? kaj 
Brandon Sowers (Usono) pro Perspektivoj pri esperanta kinarto.

Partoprenis 12 verkoj de 8 aŭtoroj el 7 landoj.

TEATRAĴOJ
1a premio: Carmel Mallia (Malto) pro Najbaroj;

2a kaj 3a premioj: ne aljuĝitaj;
Honora mencio: Adrienne Pásztor (Hungario) pro Ombro en lumo kaj 

José Eduardo Rosa Crispim (Portugalio) pro Fetorafero.
Partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.

INFANLIBRO
Premio “Infanlibro de la Jaro”: eldonejo PRO100 (Pollando) pro 

Kato Koloro de Moises Gutierrez Raimundez, tradukita de 
Przemysław Wierzbowski.

Partoprenis 6 verkoj de 6 eldonejoj el 6 landoj

PREMIO “NOVA TALENTO”
Jesper Jacobsen (Francio).

Belartaj Konkursoj 2012 Rezultoj
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Aleksandro Mitin

Inspiro

Subite, kiam vi vespere aŭ matene
En obsedemajn pensojn profundiĝis plene,
Ĝi venas, venas, venas.

Kaj la ideon, kiun vi tre volis kovi,
Sed la metodon vi neniel povis trovi,
Vi tuj komprenas, prenas.

Vi saltas kaj ekŝvebas en eter’ de kreo.
Nun de komenc’ ĝis fi n’ videblas la ideo – 
Jam tuta, tuta, tuta!

Kaj vi nun scias, kion diros via arto.
Se ekpenetris la animon krea ardo,
Ne eblas resti muta.

Sed fi ksu ĉiun penson. Tiel ne forgesos
Vi ilin, kiam sur la tero forpermesos
La liron, liron, liron.

Alie ĉio estis vanta... Kaj denove
Atendos vi malgaje, longe kaj senpove
Inspiran spiron, spiron.
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Timothy Brian Carr

La arto de la poezio

Sezonoj

La fakton, ke,
semajnon februaran,
subite eksomeras,
klarigas la vizito
de varma aermas’ sud-atlantika
al niaj seke fridaj teroj.
Tamen, poste,
nova mas’ da aero froste norda
redonas nin rigore al vintro kalendara,
al lano kaj koltukoj.

Simile nun,
sude ol ĉi maro monddivida,
norde ol Sahar’
ondo da varmo leviĝis el la homoj
kaj fandas for la blokojn kolosajn
el dirta1 glaci’.

28.02.2011 Jorge Camacho

Veterbulteno; kliŝo politikaklimata.
Post deko seso – eble sonetoido2 ia.
Bombasta perifrazo. Puzlo geografi a.
Ŝajne reĝimo ie “degelis”. Spuro data.

Stilo spontane plata, plejparte neformala.
Aspekto, kiu versojn patricas, dum ĝi regas.
Tri frazojn distranĉitajn la lango stumble legas.
Sintakse labirinta komenco tro detala.

1 dirta: malpura.
2 “Tiel oni povus nomi la sonetojn, ĉe kiuj intervenas modifoj de la 

originala skemo [du kvaroj kaj unu seso]” (Parnasa gvidlibro, 3a eld., 
Edistudio, Pizo, 1984, p. 70) – Red.

Belartaj Konkursoj 2012 Branĉo Poezio



104

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

“Ke” gongas3 linifi ne; sub spoto “ol” – nur trukoj.
“Aer’” kaj “mas’” – du fojojn – anstataŭ faka “fronto”.
“Simile nun,” – balasto. La spaco estas ponto.
Sufi ĉus “brrr!” post “norda”. “Lanaĵoj kaj koltukoj”.

“Dirta” silabon ŝparas, sed ne laŭ metra skemo.
De “ondo” al “glaci(o)” sintagmoj karambolas;
komparo malkonciza4 turnpunkton protokolas.
Ne tuŝas bagatelo, ĉar mankas peno, memo.

(Amuzas tezo pri “ol” – “sude de” l’ poemo.)

3 gongi: kp “tamtami”, “tamburi”, “trumpeti”.
4 La sepdekvin-vorta “noto” aperas en BA12, oktobro 2011, p. 131 

[«norde ol: “en loko pli norda ol”: “Tajvano situas norde ol Filipinoj”. 
Jen unu el la du signifoj de la ĝene ambigua norde de; por la alia (“en la 
norda parto de”) oni uzu norde en: “Tajpeo situas norde en Tajvano”; 
kune: “Hispanujo situas sude en Eŭropo, norde ol Afriko, oriente ol  
Portugalujo kaj okcidente ol Mediteraneo”. Per tio iom vastiĝas la uzo 
de la orfa ol kiel de neegaleca referenca aŭ kompara vorteto (kontraste 
kun kiel).» – Red.].

Reklamo

La Mirinda Sorĉisto de Oz
de L. Frank Baum 
(Tradukis Donald Broadribb)

278 paĝoj. ISBN 9781595692450. 
Kun centoj da nigra-blankaj ilustraĵoj 
el la originala angla versio.

La Mirinda Sorĉisto de Oz estas la plej 
fama el la 14 Oz-libroj de L. Frank Baum. 
Ĝi estas romano por infanoj kaj plenkreskuloj, 
publikigita unue en 1900 en Usono.

En la centro de la historio staras la knabino Doroteo, kiun ciklono 
transportas en la mirakloplenan landon Oz, kie ŝi amikiĝas kun 
strangaj estaĵoj, renkontas bonajn kaj mal bonajn sorĉistojn kaj 
travivas multajn aventurojn. 

Mendu ĉe UEA, ĉe Mondial, ĉe via kutima libroservo, aŭ en multaj retaj 
librovendejoj. Vi povas mendi la libron ankaŭ en via loka vendejo, 
uzante la supran ISBN-numeron.
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Luiza Carol

Kandanco

Homo estas kano pensanta (Blaise Pascal)

Kara knabino! Bonvolu trapasi la sojlon de mia 
ronda malgranda kabano senplanka, farita el kanoj.
Venu! Bonvolu elekti el mia kolekto de ŝuoj
paron plej taŭgan, kun lignaj plandumoj refl eksterapiaj1.
Jes... Nun observu la enajn plandumojn: sur ĉiu el ili
brilas po kelkdek glatrondaj butonoj, el kiuj triopo
estas fernigraj magnetaj, duopo jadŝtonaj, l’ aliaj
estas faritaj el ligno. Surmetu la ŝuojn kaj staru.
Jen la butonoj vekiĝas kaj dolorigetas la plandojn.
Fermu nun viajn okulojn. Aŭskultu la ritmon de l’ koro,
kanton de l’ sango aŭskultu do, kiam la plandoj tutnudaj
rekte gluiĝas al lignaj plandumoj kaj tiuj gluiĝas
rekte kaj forte al grundo. Kano tremanta vi estas,
kano kantanta vi estas, en kana kabano senplanka.
Kion vi vidas sub viaj palpebroj? Kaj kion vi sentas?
Ĉu vi vidsentas kareson de l’ suno? Kaj ĉu vi vidsentas
sub viaj plandoj la teron, kun ĝia kernfajra mistero?
Ĉiuj butonoj samtempe ektremas sendante radiojn
varmajn tremlumajn, tra via kantanta tremkorpo ĝiscerben.
Kano pensanta vi estas, en kana kabano senplanka.
Nun mallevetu l’ genuojn kaj rotaciigu la koksojn
ree kaj ree… maldekstren kaj dekstren… malsupren kaj supren…
Kano dancanta vi estas en kana kabano senplanka.
Movu la koksojn, la ŝultrojn, la brakojn, la manojn, la fi ngrojn…
El via korpo elfl uas penslumo tra lignaj plandumoj,
kvazaŭ la feraj magnetaj butonoj fariĝus tertruoj,
kvazaŭ la tero ĵus aliformiĝus en penslumsuĉilon.
Kreskas radikoj el via danckorpo profunde enteren.
Kan’ pensdancanta vi estas, kun lumaj radikoj tercentren.
Jen vi lumtuŝas la varman kaŝitan tremkoron de l’ tero.
Rotaciigu la koksojn, la ŝultrojn, la brakojn, la fi ngrojn…
Provu aŭskulti la ritman misteran spiradon de l’ tero.

1 refl eksterapio: alternativa terapio konsistanta en premado de plando, 
polmo aŭ orelo kun la celo tiel kuraci internajn organojn de la korpo.
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Nun vi vidsentas varmetajn radiojn fl uantajn inverse.
En vian korpon enfl uas penslumo tra lignaj plandumoj,
kvazaŭ la tero ĵus aliformiĝus en penslumfontanon.
Kano revanta vi estas, kun longaj radikoj radiaj.
En via menso, vi sentas la tempon fl uante fandiĝi
kiel ŝvelantan riveron, en kiu vi nun balanciĝas
ree kaj ree… malsupren kaj supren… kaj ree… kaj ree…
Ritme alvenas per brilaj koloroj, kun ombroj en ondoj,
eroj el grandaj malĝojoj kaj ĝojoj, delonge pasintaj...
Venas sub viajn palpebrojn la gravaj momentoj de via
vivo, lumjarojn distance dormintaj en via memoro.
Ĉu vi nun sentas serenan tremmildan rideton de l’ tero,
varme fl uantan tra via dancanta tremkorpo ĝiscerben?
Ĉu vi kapablas rideti pri amoj kaj timoj pasintaj?
El via koro forviŝu kolerojn kaj vanambiciojn.
Provu prilumi per ama rideto pasinton kaj nunon.
Jes, vi kapablas radii rideton el via penskorpo.
Kan’ ridetanta vi estas, en kana kabano senplanka…

Viajn okulojn malfermu… Nun provu deglui de l’ grundo
viajn piedojn kaj poste bonvolu demeti la ŝuojn.
Vian rideton konservu. Per tiu prilumu la mondon.
Ĉiam vi povos reveni ĉe l’ kanan kabanon senplankan.
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Aleksandro Mitin

Rivero Honto

Ho... Vane lulis mi esperon,
Ke dorse kreskos du fl ugiloj.
Kun tim’ rigardas mi riveron,
En kiu naĝas krokodiloj.

Ĉe l’ horizont’ videblas monto
Sur kiu staras rev’ – kastelo.
Sed ĉi river’ kun nomo Honto
Malhelpas iri al la celo.

Ne estas grundo sub la ŝuoj,
Perdiĝis vojoj al paseo.
Jam marĉa koto ĝis genuo...
Obeo tiras al pereo.

Mi faru ion! Sen rezono.
Ne eblas plu senmove stari.
Senriske vivi ĝis fordrono
Jam pli danĝeras ol erari.

Mi ĵetu min al akva brilo,
Trans vantajn dubojn naĝu pene.
Mi vidos: ĉiu krokodilo
Esencon blatan havas ene.

Finfi ne estos tim’ venkita!
Mi suprengrimpos laŭ la monto...
... Kaj se l’ kastel’ montriĝos mita,
Mi serĉos plu. Sen vanta honto.
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Jesper Jacobsen

Homsaĝo

La fl irtjupa Primavero
trakuras la pejzaĝon.
Ŝiaj nudaj piedoj
movas la polvan teron
kaj transgazelas heĝojn
el pikdrato. Arda brizo
distendas ŝian gazan
ĉemizon malpudore.
Ĉe ŝia maldekstra mamo
suĉas avide knabo
helbrunvanga. Per rigardo
imperiestra ŝi tremigas
la daktilajn palmojn kaj
movas eĉ piramidojn.
Uvojn plensukajn ŝi ĵetas
per sia mano libera al
popoloj jam esperplenaj.
Vinon el amforo antikva
ŝi oferas al batallacaj
urborekonkerintoj.

Sed nun devias ŝi norden
kaj eniras tro venkebrie
zonon, kiun fi rmtenas
bankize ankoraŭ estro
kun koro el dirta glacio.
Ŝiajn piedojn liliajn ŝiras
la fridaj kristaloj surstrate
tie sirie. Rozon vivfi nan
plantas snajpero meze
de la frunto knabeta.
Rigidiĝas lia rigardo
en gapon scivole miran.
Sed la larmojn patrinajn
superbruas la ŝrapneloj
kaj l’ indiferenta silento de
ekran-distaj anonimuloj.
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Sten Johansson

Tri legendoj

Ferioj

La Eternulo ĵus etendis sin sur kumuluso super Britio (Dio neniam 
dormas, sed fojfoje li fermetas la okulojn por revi pri eskapo el la 
granda respondeco), kiam lia konscio perceptis, ke la lasta homo jam 
ĉesis kredi. Plenigis lin granda malpleneco. Ja li sciis de ĉiam, ke venos 
tiu tago, sed kiam ĝi nun alvenis, li sentis egan elreviĝon. Ŝajnis al li, 
kvazaŭ prenonte la lastan ĉokoladan bombonon, li trovis la skatolon 
jam malplena. Tamen ĉi-foje eblis kulpigi neniun alian, kio estas unu 
el la malavantaĝoj de ĉiopovo.

La dua sento, kiu trafi s lin, estis senpeziĝo. Plu neniuj tedaj preĝoj, 
plu neniuj troigitaj atendoj, plu neniuj senesperaj demandoj pri kial. Li 
decidis unuafoje en tiel longe, kiel li povis memori – kaj Dio nur malofte 
forgesas ion – fari ferian vojaĝon. Dirite, farite. Sen vicatendado por 
enskribiĝi, sen ajna sekureckontrolo, jen li jam sidis sur nubo pli suda 
kaj pli pufa, ĝuante la sunon kaj trinketante Margarita-koktelon. Nun 
la dorlotitaj etulaĉoj devos jam zorgi pri si mem; por unu fojo ili mem 
respondecu pri siaj aferoj. Estos interese vidi, kiel prosperos al ili.

Nu, tamen ne estos troege interese. Li jam sciis, kio okazos, kio 
estas unu el la malavantaĝoj de ĉioscio. La temploj pleniĝos je 
pulbazaroj kaj diletantaj rokbandoj. La religiaj militoj provizore 
malintensiĝos, ĝis la homoj elpensos novajn kialojn buĉi kaj ekstermi 
unu la alian. La sonorila sonado kaj la vokado al preĝo daŭros kiel 
antaŭe pro kulturhistoria respekto, kvankam neniu plu aŭskultos ilin. 
La pilgrimado tute ne estos tuŝata, ĉar ĝin jam delonge akaparis la 
bonfartiga industrio. Trafi s lin la ideo, ke la homoj eble ne rimarkos 
diferencon. Sendube ĉefe li mem suferos pro la ŝanĝo. Kvazaŭ efektive 
li estus tiu, kiu perdis sian kredon. 

Kompreneble li povus rekomenci de l’ komenco. Sed li sentis ne-
niun tian emon. Kiom pri la grandaj klopodoj, kiuj necesos? Kaj kiu 
do dankos lin? Krome en lia aĝo; ne, li sendube lasos tion. Eble la tuta 
kreaĵo ne estis tre bona ideo jam dekomence. Tamen, ĉiu ja rajtas fari 
eraron, ĉu ne, eĉ se li estas ĉiopova. Sed ne necesas persisti. Unufoje 
ne gravas.

La Eternulo klinis sin dorsen, iom pufi gis la nubon kaj mendis 
novan koktelon. Ĝi gustis bone, kiel li sciis de ĉiam.
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Gvidi kaj decidi

Virgulino Maria, la sankta dipatrino, balanciĝante kiel anaso venis 
en la ofi can ĉambron de l’ Eternulo (jam de du mil jaroj la Virgulino 
suferis pro malkuniĝo de la pelvaj ostoj).

“Mi ne aŭdis vin frapi”, diris la Eternulo.
“Vi devintus antaŭscii, ke mi venos”, diris la Virgulino.
“Kompreneble mi sciis. Nu, kion vi do volas?”
“Vi jam scias.”
La Eternulo ŝovis siajn okulvitrojn frunten viŝante siajn lacajn oku-

lojn. Vidi ĉion vere konsumas la okulojn. Li ne komprenis la virinojn. 
Kiomfoje necesos diri al ili ion, antaŭ ol ili enkapigos ĝin?

“Ni jam estas triopo en la estraro”, li diris. “La homoj atendas, ke 
ni estu triopo. Ili ne deziras kvaropon.”

“Ne estos pli ol triopo”, diris la Virgulino. “Tiu senkorpa spirito ja 
estas nevidebla jam de mi ne scias kiom da tempo.”

“De Niceo, en 325 post via akuŝo.”
“Do jam temp’ está por ĝia pensiiĝo, laŭ mia humila opinio.”
“Ŝajnas al mi ke vi iomete trotaksas la estraron. Efektive ne okazas 

tre ofte, ke ni ion vere decidas. Estas ĉefe reprezentado.”
“Jen ĝuste kial ŝanĝo estas bezonata. Efektive mi notis kelkajn 

punktojn, kiujn mi intencas surtabligi. Aferojn, kie ni iom postrestas.”
La Eternulo suspiris. Li sciis, ke li havos neniun trankvilon antaŭ ol 

ŝi ekhavos laŭ sia volo. Nek poste. Liberiĝi de la Sankta Spirito estos 
nura komenco.

“Vi eble intencas, ke ni iĝu feministoj? Agantoj por daŭripova 
mon do? Kun genra perspektivo?”

“Ne provu ironii, tio ne konvenas al vi.”
“Bone, vi devos doni al mi iom da tempo, eta Marinjo. Mi promesas 

pensi pri la afero. Ne rapidu tiel terure.”
Ŝi paŭtis, tamen kolektis la jupojn kaj anaspaŝis elen. La Eternulo 

malstreĉiĝis. Ĉio jam pasis, por ĉi tiu fojo, sed li sciis, ke ŝi neniam 
rezignos. Ne dum eterna eterno. Ŝi revenos, jen certaĵo.

Ĉio efektive komenciĝis jam kiam la knabo estis juna. Ŝi maltrank-
vilis pri kio okazos al li.

“La kamaradoj mokas lin”, ŝi plendis. “Ili nomas lin putinido kaj 
mi ne scias kio.”

“Vi konas knabojn, ĉu ne? Ili intencas nenion malican.”
“Kaj nun ankaŭ la etuloj scivolas, kio mankas al ilia granda frato. 

Mi volas klarecon, tutsimple. Ĉiu infano rajtas je patro, ĉu ne?”
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“Certe, sed nur la patrino povas scii la plenan veron pri tiu afero.”
“Tamen mi memoras nenion, mi estis tute senkonscia.”
“Nu, la afero estas iom komplika, komprenu”, diris la Eternulo. 

“Mi ne povas klarigi la detalojn.”
“Mi komprenas, se vi ne volas pagi la alimenton.”
“Vi tamen ja ne vivas en mizero, ĉu?”
“Nu, ni travivas. Tamen ne estas ĝuste!”
“Kiel do ĝuste? Ne ĉio en ĉi tiu mondo estas tiel simpla.” 
Iom post iom li komprenis, ke tiu afero pri la patro de ŝia ido estis 

nura preteksto. Kion ŝi vere volis, tio estis infl ui. Kune gvidi kaj decidi. 
Sed li ne deziris truditan egalecon en la estrado. Kaj post kiam aperis 
tiu spirito, kvazaŭ el botelo, ĉiuj lokoj estis jam okupitaj.

Kompreneble ŝi estis kompatinda, pro tio kio okazis al la fi lo. Ne 
povas esti bone por patrino, se ŝiaj idoj malprosperas. Sed malgraŭ ĉio, 
kiom longe ŝi remaĉos tiun historion? Kial ŝi ne povas simple pluiri?

La Eternulo decidis labori mallonge vendrede. Vere li devus entute 
ne labori, nek vendrede, nek sabate, nek dimanĉe, por respekti ĉies 
sentojn. Se diri la veron, ĉio ĉi jam delonge tedis lin.

“Eĉ diablo ne povus servi al ĉiuj”, li murmuris forlasante la ofi c-
ejon.

Funda purigo

Iutage la Eternulo ekiris inspekti la kreaĵon. Kiel kutime akompanis 
lin Sankta Petro. Certe li povus iri sola, se necese, kaj tio eble eĉ estus 
pli trankvila, tamen estas pli amuze se eblas imponi al iu. Iu kiu diras 
”Mia Dio, kiel bele!” en la ĝustaj lokoj.

Sankta Petro siafl anke trovis la teron jam iomete makulita. Plasta 
rubaĵo en la maro, radioaktivaj rosmaroj, kaj krome klimatŝanĝo kiel 
mustardo post la manĝo.

“Jes ja, ĝi estas bela”, li diris. “Sed ĉu vi ne pensas, ke ĝi restus pli 
freŝa se vi forigus la homojn?”

“Mi provis tion je la antaŭa inundo”, diris la Eternulo. “Sed mi 
iomete enuis. Certe, ili ja estas ĝenaj, tamen ĉu ne estas io kortuŝa en 
la tretado de piedetoj?”

La maljunulo jam sentimentaliĝas, pensis Sankta Petro. Sed laŭte 
li diris:

“Ĉu vi kalkulis, kiom kostas al vi la erodado? Eble vi devus igi 
Gabrielon fari SWOT-analizon?1 ”

1 SWAT- aŭ FMOD-analizo: identigado de fortoj, malfortoj, oportunoj kaj 
danĝeroj en organizaĵo.
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La Eternulo ne komentis tion. Ja li estis ĉioscia, tamen li preferis ne 
kompreni tian abrakadabron.

Vaginte dum kelkaj jardekoj ĉirkaŭ la Mediteraneaj bordoj, ili 
alvenis ĉe la Persa Golfo.

“Ĉu ne ie ĉi tie vi iam havis tiun eksperimentan kultivejon?” diris 
Sankta Petro.

“Vi pensas pri la ĝardeno de Edeno. Ne, tion vi miskomprenis. 
Ĝi situis en Centra Afriko, kaj tio okazis antaŭ ege longa tempo. 
Tiuepoke mi havis ambicion. Sed vi scias, oni rezignas kiam superas 
la trudherboj.”

“Do vi devus ŝprucigi ion sur ilin.”
“Vi estas freneza, tion mi ne kuraĝus. La verduloj malbenus min. 

Sed mi efektive celis la homojn. Pro eraro ili disvastiĝis amase, antaŭ 
ol mi havis tempon fi nbredi ilin.”

“Ja vi mem forpelis ilin, ĉar ili ne lasis viajn fruktojn kreski en 
paco.”

“Sensencaĵo. Diablo scias, kiu elpensis tion. Ne, mia intenco estis 
evoluigi specion elteneman kaj facile bredeblan, sed ĉio fi askis antaŭ 
ol mi atingis tien. Kaj jen mi lavas al mi la manojn.”

Sankta Petro ĵetis rigardon al la manoj de l’ Eternulo. Ili ŝajnis pli-
malpli puraj, sed sufi ĉe sulkoplenaj. La maljunulo ja estis ege pli aĝa 
ol li. Ĉu li neniam emeritiĝos?

Ili plu pasumis kaj post iom venis al laboriga deklivo. Ĝi estis 
Himalajo.

“Domaĝe, ke vi ne sukcesis fari pli ebene ĉi tie”, diris Sankta Petro 
kun plenda tono.

“Bone, bone. Ne ĉiu povas esti perfektulo”, diris la Eternulo sid-
iĝante sur la grundon. “Cetere estas bone havi apogon al la dorso, se 
oni volas iomete ripozi.”

Post tio li klinis sin dorsen kaj endormiĝis. Sankta Petro senpacience 
atendis kelkan tempon. Poste li decidis hejmeniri por provizore 
transpreni la tuton. Estis tempo por vere funda purigo.

La maljunulo dankos min, li pensis. Espereble mi sukcesos tute 
forigi ĉiujn parazitojn antaŭ ol li vekiĝos.
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Ewa Grochowska

Sabla Reĝlando

1. Meleagrina ovo

Teo senpacience atendis la fi non de la lernojaro. En julio, li pasigos 
du feriajn semajnojn kun sia onklino Marta. Jam li ĝojas revidi siajn 
gekuzojn, ĉar li estas ununura fi lo kaj ne havas amikojn. Aliaj infanoj 
ofte primokas lin pro liaj rufaj haroj, plene liberaj hartufoj kaj pro 
multegaj lentugoj sur lia vizaĝo. Ĉi-jare okazis la plej malbona fakto! 
Marko, la lernkamarado, kiu ridigas ĉiujn imitante birdojn, eltrovis 
teruran moknomon por Teo:  “Meleagrina Ovo”. Teo neniam vidis tian 
ovon. Lia patrino ekspli kis al li, ke meleagrina ovo ne similas kokinan 
ovon, estante duoble pli granda kaj kun mul taj brunaj makuletoj. 

De kiam oni donis al Teo tiun ridindan moknomon, koŝmaroj 
nokte teruris lin.

Unu fojon, li sonĝis pri iu granda telero, plena de meleagrinaj ovoj. 
La patrino devigis lin manĝi ĉiujn. Alian fojon, li eliris el grandega ovo 
antaŭ gemeleagra paro, kiu ekkriis furioze:

– Glu-glu, ni ne deziras lin, li ne estas nia infano, glu-glu!

Tiu ebla simileco tristigis la knabon. Li konsideris sin tre malbela. 
Ankaŭ Aneta, kiun Teo konis ekde la infanĝardeno, tiris liajn harojn, 
vokante lin per la moknomo. Timante la aliajn infanojn, la knabo ofte 
restadis sola dum la paŭzoj. Tamen, li bone lernis kaj estis la unua en 
la klaso pri legado. Teo ŝatis legi. Profundiĝante en legadon, li forgesis 
“Meleagrina Ovo”.

Li prenis la heroojn de la libroj kiel amikojn kaj ludis kun ili. 

La tagon de la foriro, la okuloj de Teo estis malgajaj. Tio ankoraŭ 
neniam okazis: li disiĝos de sia patrino du semajnojn. Sed panjo 
atendis bebon kaj bezonis ripozon.

– Kiam vi revenos, mi jam scios, ĉu vi havos fraton aŭ fratinon, 
diris panjo, kisante la fi lon.

– Panjo, diru al la bebo, ke mi ne ŝatas ludi kun knabinoj, tiel ĝi 
scios ke preferinde ĝi estu knabo, petis Teo ekveturante.
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Dum la vojaĝo, la patro vekis la scivolon de sia fi lo, parolante pri 
Rustrel, vilaĝeto, kie onklino Marta luprenis domon.

– Vi vidos, apud Rustrel, troviĝas la Provenca Kolorado. Tio estas mir-
inda loko.

– Kial, patro?
– Ĉar oni vidas tie multkolorajn, sablajn rokojn kun strangaj formoj. 

Kiam oni marŝas sur la sabla spaco, oni sin kredas en vera dezerto.
– Ĉu oni povas ludi per tiu sablo? interesiĝis Teo, kiu ŝatis konstrui 

sablajn kastelojn dum ferioj ĉe la maro. 
– Bedaŭrinde ne, mia fi lo. Tio estas turistejo protektata, kien la 

homoj venas admiri la belecon de la naturo. Oni ne rajtas fari ĉion, 
kion oni deziras. Estas malpermesite fosi aŭ skrapi la deklivojn. 

– Do, tiu ĉi Kolorado estas tute ne interesa. Mi ne deziras viziti ĝin.
– Ĉesu paŭti! vigle rebatis la patro. Kiam vi vidos la lokon, vi ŝan-

ĝos vian opinion.

Tute ne konvinkite, Teo imagis kun bedaŭro ĉiujn sablajn kastelojn, 
kiujn li ne povos konstrui ĉi-somere.

2. En la Provenca Kolorado

Ili alvenis al Rustrel posttagmeze. Post entuziasmaj revidiĝoj, Teo, lia 
naŭjara kuzo Ivo kaj la kuzineto Aneta rapidis al la ĝardena tablo, 
kie atendis ilin la specialaĵoj de onklino Marta: la fraga kuko kaj 
multfruktaj sukoj. La infanoj delektiĝis trinkante per pajlero la friskajn 
trinkaĵojn.

– Nu, infanoj, ĉi tie vi ne povos enui. Inter biciklado, naĝejo kaj 
pro menadoj, vi havos tempon nur por manĝi kaj dormi, anoncis la 
onkl ino. 

– Lasu al ili kelkajn liberajn momentojn, ridante protestis la patro 
de Teo.

Li aldonis, rigardante sian fi lon:
– Ne timu, Teo, certe via onklino permesos al vi legi la librojn, 

kiujn vi kunportis. Tamen, vi devas ankaŭ malkovri kaj sperti novan 
ĉirkaŭaĵon, ĉar ne sufi ĉas lerni nur legante.

Poste paĉjo reiris Parizon.
La infanoj vespermanĝis en la ĝardeno. Delikata vento movis la arbojn, 
la lumaj makuloj dancis sur tero kun foliaj ombroj. Mirinda parfumo 
de provencaj plantoj ŝvebis en la aero. Ĝi estis feria parfumo, kaj 
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Teo sentis sin feliĉa malproksime de Parizo, kun infanoj kiuj neniun 
difekton trovis ĉe li.

La postan tagon, la knaboj vekiĝis samtempe. Ivo rigardis tra la 
fenestro:

– Jen, la aŭtomobilo de mia patro! Li pasigos tri tagojn kun ni kaj 
poste vojaĝos eksterlanden. Mia patro senĉese vojaĝas.

– Saluton, karaj! La voĉo de onklo Mikaelo sonoris en la tuta domo. 
Prenu viajn dorsosakojn! Ni vizitos Koloradon.

Ili foriris frue profi tante de la matena friskeco.

– Teo, ĉu vi memoras, kiu estas mia profesio? demandis onklo 
Mikaelo.

– Jes, vi diris tion al mi la lastan jaron. Vi estas “gelogo”, ĉu ne? 
– Vi preskaŭ pravas, oni diras “geologo”. La persono, kiu esploras 

la teran ŝelon. Li scias kiam kaj kiel formiĝis la kontinentoj kaj oceanoj, 
kio estas la originoj de rokoj.

– Rigardu! Jen “Saharo”, interrompis la onklino.

Ili troviĝis en vasta spaco. La piedoj enprofundiĝis en multkoloran 
sablon. La paletro de koloroj iris de helfl ava, tra oranĝa, okra, ruĝa, ĝis 
bruna. Oni facile grimpis sur deklivoj kun kelkaj arbustoj kaj pinoj.

Fakte, la loko ŝajnis speciale kreita por infanoj.
– Belege! ekkriis Teo. Sed kial oni alportis tiom da sablo, se oni ne 

rajtas ludi per ĝi?
– Kaj kial la koloroj ne estas la samaj? 
– Jen kelkaj demandoj por geologo, ridis la onklo. Neniu metis la 

sablon. Iam, antaŭ milionoj da jaroj, la maro etendiĝis ĉi tie. En la fundo 
de la maro ariĝis sablaj amasoj, pecetoj de konkaĵoj kaj etaj organismoj, 
kiuj vivis ene. Sekve, kiam tiu ĉi miksaĵo forte rigidiĝis, je kontakto 
kun la mara akvo, formiĝis verda erco kiu entenis feron.

– Mikaelo, oponis la onklino, tio estas tro komplika, ili studos tion 
iom poste, en lernejo.

– Ne, ne! protestis Teo. Mi deziras scii kio okazas en la fundo de 
la tero. 

– Bone, mi daŭrigas, ĝojis la onklo. Vi certe scias ke la tero similas 
al premmarmito, kies enhavo bolas konstante. Foje, ĝi transbordiĝas, 
kaj tio kaŭzas seismojn, vulkanajn eksplodojn aŭ gigantajn ondojn en 
maro, kiujn oni nomas cunamoj.
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– Mi vidis tion en televido, interrompis Teo. La homoj kuris por 
ŝirmi sin, sed la ondo estis tiel rapida, ke ĝi englutis ilin.

– Do, vi komprenas kiaj estas la fortoj de la moviĝanta tero. Ĉi tie, 
antaŭ cent milionoj da jaroj, pro la movoj de la tero, la maro retiriĝis kaj 
roka fundo iĝis kontinento, kie varmis kaj samtempe multe pluvis. La 
pluvoj ŝanĝis la mineralan kombinaĵon de malnovaj rokoj, kiuj perdis 
sian verdan koloron kaj iĝis okraj, la sama koloro, kiun vi vidas nun. 
De mallonge, aldonis la onklo, oni eltiris de tie okron kaj uzis ĝin por 
kolorigi murojn, manĝaĵojn por bestoj, cigaredajn fi ltrilojn. La koloro 
de rokoj dependas de la kvanto de la enaj substancoj. Simile al la haŭto 
de homoj: ĝi estas blanka, fl ava aŭ nigra. Sur blanka haŭto pigmento 
estas iafoje pli densa kaj oni ekvidas brunajn makuletojn.

– Ha! Pro tio mi havas lentugojn, miris Teo. Mi kredis, ke kiam mi 
estis knabeto, mi ofte manĝis meleagrinajn ovojn!

– Mi vidis ilin! subite elkriis Aneta, frapante la manojn.

Sidante sur la ŝultroj de sia patro, ŝi havis privilegian vidaĵon.
– Kiujn vi vidis?
– La uletojn kiuj glitadis sur la sablo, kiel mi sur tobogano. Ili 

similas miajn pluŝajn ursojn. Bonvolu, paĉjo, mi deziras ludi kun ili.
– Mensogulino! kriis Ivo. Mia fratino ĉiam imagas ion. Neniu estas 

sur la deklivoj.
– Mi ne mensogas! ekkoleris Aneta. Vere, mi vidis ilin. Vi neniam 

vidas ion.

Ne sciante kial, Teo kredis sian kuzinon. Li neniun vidis, sed sabla 
defaleto sugestis iun misteran ĉeeston, la saman, kiun li sentis ludante 
kun siaj libraj personoj.

Je tagmezo ili forlasis la sablan dezerton, kie la suna lumo devigis ilin 
ŝirmi la okulojn, kaj supreniris kun plezuro laŭ ombra vojeto por viziti 
la Kamenojn de Feinoj. La knaboj atingis la unuaj malgrandan plataĵon, 
kaj ili admire malfermis la okulojn fronte al neimageblaj rokaj formoj. 

3. Stranga renkontiĝo

La morgaŭan tagon, la infanoj, senkuraĝigite de la varmo, ne forlasis 
la naĝejon. 

Du tagojn ili ludis en la ĝardeno apud la domo, sed post la foriro 
de onklo Mikaelo, Teo pli kaj pli deziris reveni sur la teritorion de 
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Kolorado. “Eble ankaŭ mi vidos tiujn uletojn”. Okazo foriri sola al-
venis rapide. Iun vesperon, Ivo havis ventrodoloron. Li prenis medi-
kamenton kaj ekdormis.

– Teo, se vi enuas, legu libron sed, bonvolu, ne veku lin! petis la 
onkl ino.

Kiam la pordo fermiĝis, Teo surmetis oranĝan bermudan ŝorton1 kaj 
fl avan T-ĉemizon.

En “Saharo” la lastaj sunradioj ankoraŭ lumigis la suprojn de la 
klifoj, sed malsupre jam mallumis. Teo kuris pli kaj pli rapide por 
atingi la ejon, kie Aneta vidis fl avajn uletojn. 

Subite lia piedo stumblis je radiko kaŝa sub la sablo. Lia kapo forte 
frapis arbon, kaj li falis senkonscia surteren.

Kiam Teo malfermis la okulojn sentinte dorsan malvarmon kaj 
stariĝis, iu alparolis lin:

– Kiel vi aŭdacas eniri mian reĝlandon? Je tiu ĉi horo ĉiuj turistoj jam 
foriris: fi niĝis la fotoj kiuj blindigas nin, fi niĝis la bruo de homoj kiuj 
parolas senĉese. Finfi ne ni povas reeniri en niajn korpojn difektitajn, 
tretitajn de piedoj de infanoj, kiuj kuras en ĉiujn direktojn nenion 
respektante. Do, kion faras vi ĉi tie, mia knabo?

Surprizita, Teo rigardis ĉirkaŭen. Post longa momento, li distingis 
ulon, apenaŭ videblan pro la fl ava kaj oranĝa koloroj de lia korpo, kiuj 
miksiĝis kun la sablaj koloroj. La rigardo de la uleto estis malamika. 
Sur lia kapo, apenaŭ ligita al lia kolo, brilis malgranda krono.

– Mi estas la Reĝo de la Sabla Lando, kaj post sunsubiro neniu rajtas 
veni tien ĉi sen mia permeso.

– Pardonu min, mi ne sciis pri la ekzisto de via Lando.
– Nun vi scias, do mi rekomendas al vi tuj foriri.
– Ho ne! Reĝa Moŝto, permesu al li ludi kun ni. Li estas tiel bela: li 

havas sablerojn sur sia vizaĝo, kaj liaj vestaĵoj similas niajn kolorojn, 
intervenis pluraj voĉoj.

Teo sin turnis. Sur la deklivoj, glitadis grupo de amuzaj uletoj.
– Vi kredas, ke li estas afabla ĉar li similas vin, rimarkigis la Reĝo. 

Ne forgesu, ke la homoj tretas kaj vundas viajn korpojn ĉiutage. 
La Reĝo regardis denove Teon kaj suspiris, rezigne:

– Jen Sabletoj kaj Sablinetoj, gecivitanoj de mia monarkio. Ili estas 
tre fragilaj. Mi sola prizorgas ilin. Ili similas infanojn kaj ludas senĉese. 

1 bermuda ŝorto: ŝorto kies krurumoj atingas ĝis iom super la genuoj.
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Tamen, ĉi-foje ili refariĝas utilaj. Ili plukas el la vojoj la jam ĵetitajn 
bombonajn paperojn kaj maĉgumojn. Mi permesas al vi esti interne de 
tiu ĉi roko, sed ne forgesu, ke viaj movoj povas difekti iliajn korpojn.

La Reĝo tuŝis rokon per objekteto nekonata de Teo. La roko malfermiĝis 
kaj la knabo troviĝis en sabla groto. Verda lumo ebligis vidi ĉion. Teo 
levis la kapon kaj ekvidis multajn bestetojn.

– Ĉu vi neniam vidis luciolojn? Ili estas nevideblaj sub suna lumo, oni 
povas vidi ilin nur vespere en kamparo. Tiuj insektoj interkomunikas 
per scintiladoj. Ili ŝatas loĝi ĉi tie ĉar la sablo estas humida. Samtempe, 
ili servas nin per sia natura lumigado.

Teo scivole rigardis la vandojn. En multaj niĉoj staris objektoj similaj al 
tiu, per kiu la Reĝo malfermis la rokon.

– Ŝajnas al mi, ke vi vidas unuan fojon sablohorloĝon. Tiu ĉi objekto 
ebligas mezuri la tempon de pli ol 600 jaroj. Ĉi tie ni uzas sablohorloĝojn 
por mezuri la tempon de la vivo de ĉiuj terloĝantoj. Kiam vi vidas 
multan sablon en la supra parto, tio signifas, ke la homo ankoraŭ 
havas longan vivon, kaj kiam vi vidas nur iomete da sablo, tio signifas, 
ke tiu ĉi persono rapide forlasos la teron.

– Ĉu oni povas vidi nomojn de personoj sur la sablohorloĝoj? 
informiĝis Teo, pensante pri sia amata avo, kiu ofte diris, ke li baldaŭ 
eniros la ĉielon.

– Jes, sed ĝi estas skribita per sekreta kodo, konata nur de mi, 
respondis la Reĝo. Bone, nun ludu kun miaj Gesabletoj! 

Efektive, ĉiuj uletoj ludis. Unuj konstruis sablajn kastelojn, aliaj fosis 
tunelojn, kelkaj kuris trans la pontoj super subteraj riveretoj.

– Ankaŭ mi ŝatus konstrui kastelon.
– Provu, provu. Mi vidos, ĉu vi kapablas, diris la Reĝo.

Teo tuj komencis la konstruadon, tamen atente ĉar Sabletoj kaj 
Sablinetoj ĉirkaŭis lin. La sablo estis humida, do Teo progresis rapide. 
Li eĉ konstruis tri etaĝojn. Poste li faris fosaĵon por fermi la enirejon. 
Oni eniras kastelon nur tra levponto. Dume, kiam li komencis turojn,  
iu Sablineto alproksimiĝis.
– Ĉu mi rajtas helpi vin? 
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Teo rigardis ŝin sen entuziasmo. Tamen, li estis invitita de la Reĝo, do 
li ne kuraĝis konfesi, ke li ne ŝatas ludi kun knabinoj.

– Se vi volas, sed mi preskaŭ fi nis.
– Tute ne! Al via kastelo mankas dekoracioj, protestis Sablineto.
– Per kio mi povas fari tion? miris la knabo. Oni nenion trovas ĉi 

tie, nur sablon.
– Vi eraras. En sablo troviĝas multaj, belegaj aĵoj: fl ugiloj de muŝoj, 

semoj de plantoj, kaj ĉi foje vitraj pecetoj verdaj aŭ bluaj.

Teo aldonis turojn, kiujn poste ili ambaŭ dekoraciis per vitraj pecoj. La 
kastelo estis la plej bela el ĉiuj, kiujn Teo iam ajn konstruis.

La Reĝo de la Sabla Lando vere admiris la knaban faritaĵon.
– Tio estas belega reĝloĝejo. De nun mi loĝos ĉi tie, precipe 

dum plena somero. Ekstere tro varmas. Mi kore dankas vin. 
– Mi faris la kastelon ne tute sola. Unu Sablineto kun ruĝaj makuletoj 

sur la vangoj helpis min.
– Ĉu vere? Ŝi estas mia fi lino Kapucino. Kutime ŝi ne ludas kun 

nekonatoj. Vi akiris ŝian fi don. Mi ĝojas, ke vi ludis kune. Bedaŭrinde, 
vi devas reiri al via domo. Memore al via restado en mia lando, mi 
donacas al vi sablohorloĝon plenan de okra sablo. Ĝi estas tute speciala 
kaj ebligas revidi ĉi tiun lokon eĉ de malproksime, klarigis la Reĝo.

– Ankaŭ mi deziras donaci ion al vi, diris Kapucino. Jen semo de 
planto, kiu ekfl oras unu fojon jare. Ĝiaj petaloj havas multajn brunajn 
punktojn, tiel belajn, kiel tiuj de via vizaĝo.

Teo, kortuŝite, ruĝiĝis. Neniam iu trovis lin bela. “Fine, ŝajnas al mi, ke 
mi povos ludi kun knabinoj”, pensis li.

– Mi akompanos vin, mia knabo, ĉar jam noktas. Vi ne povos vidi min, 
sed mia krono disradias lumon; sekvu ĝin!

Ili marŝis rapide. La Reĝo haltis sur la vojo apud la ĝardeno.

– Mi ne povas proksimiĝi pli al la domo. Dank’al vi, mi eksciis ke 
homaj infanoj kapablas fari sablajn konstruaĵojn. Ne forgesu ke oni 
devas respekti la naturon, ĉar en ĉiu loko troviĝas reĝlandoj de kaŝitaj 
trezoroj.
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Sten Johansson

Vasta domo

Fraŭlino Okalu vivis en malnova vasta domo kun sia hundeto. Kiam 
ŝi promenigis ĝin, ŝi ĉiam kunportis pistolon en sia mansako, por 
protekti sin de rabistoj kaj seksatencantoj. Ŝi ne posedis kartoĉojn 
por la pistolo, tamen, ŝi diris, tion ja ne scias la krimuloj. La hundo, 
kiun ŝi nomis Gigant-Nana Pitono, estis duone fl ava, duone je koloro 
de malseka koto. Ĝi estis malgrasa, ĉar fraŭlino Okalu ne estis riĉa. 
Ĝiaj oreloj pendis, kaj la voston ĝi iam perdis en milito pri hundino. 
Kial ŝi nomis ĝin je tiu bizara nomo, ne estas konate. Eble pro ĝia 
kutimo kvazaŭ serpente bani sin en la tera polvo. Ĝi estis bastardo, 
kompreneble.

Ankaŭ la fraŭlino estis bastardo. Ŝia patro estis fl ughavena ofi c-
isto, kiu neniam edziĝis. La patrino estis servistino, kiu servadis la 
sinjoron de pluraj jaroj, kiam ŝi neatendite gravediĝis. Kiam la fi lino 
estis kvinjara, ŝia patrino mortis dum vizito al sia hejma vilaĝo sur la 
ĉeftero. De tiam la fi lino kreskis ĉe parencoj.

Sed mortis ankaŭ la patro, kaj fraŭlino Okalu heredis lian vastan 
domon. Al la heredaĵo apartenis ankaŭ peco da tero ekster la urbo 
kun dudeko da olepalmoj. La enspezoj de tiuj palmoj, diradis fraŭlino 
Okalu, sufi ĉis nek por vivi nek por morti. Tamen ŝi plu vivis, iele-
trapele. De temp’ al tempo ŝi devis vendi iun el la belaj mebloj 
hereditaj, kaj iom post iom la interno de la domo alprenis aspekton 
iomete dezertan.

Kiam Gigant-Nana Pitono estis naŭjara kaj fraŭlino Okalu tri dek-
sesjara, ŝi iutage promenigis ĝin kiel kutime. Tio signifi s, ke la hundeto 
malvigle paŝadis tien-reen sur la strato, dum ŝi staris en la ombro sub 
akaĵuarbo. Ŝi rigardis supren, por esplori ĉu jam maturas iu frukto, kaj 
tiam ŝi ekaŭdis motorbruon. Sekvis sono de bremsado, kaj subite akra 
ekjelpo. Kiam ŝi rigardis tien, ŝi ekvidis ŝarĝaŭton, kiu haltis stratmeze. 
Ĝia ŝoforo rigardis eksteren tra senglaca fl anka fenestro. Vidante la 
hundon agoniantan sur la stratpolvo, li elaŭtiĝis, prenis krikon de sia 
aŭto kaj levis ĝin por fi ni la suferadon de la besto.

Ĉion ĉi vidis fraŭlino Okalu de sub la arbo, do ŝi elsakigis sian 
pistolon kaj alkuris, vokante “Pitono! Pitono!”, ĉar en tia kriza 
momento ne estis tempo por eldiri ankaŭ la antaŭnomon. La ŝoforo 
ŝtoniĝis, gapis al la virino alproksimiĝanta, lasis sian krikon, saltis en 
la aŭton kaj plenrapide forveturis.
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La hundo estis evidente mortanta, kaj ĝia mastrino povis nur per 
larmantaj okuloj atesti ĝian agonion. Kiam ĝi jam foriris al la ĉielo de 
hundoj, ŝi penseme trenis sin hejmen por funebri.

Posttagmeze la policofi ciro Sanfelipe vizitis fraŭlinon Okalu. Li for-
male sciigis al ŝi la akuzojn.

“Vi pafi s al sinjoro Dembe kaj ŝtelis lian krikon. Feliĉe vi ne trafi s 
lin.”

“Kiel trafi , se mi ne havas kuglojn?”
“Ĉu ne? Kiel do vi pafi s? Ĉu blanke?”
“Mi neniel pafi s! Nur minacis, por protekti min. Vi povas priserĉi 

la domon, sed vi trovos eĉ ne unu kuglon.”
“Nu, eble vi foruzis ĉiujn.”
“Kaj kia kripo? Mi ne estas ŝtelisto!”
“Kriko, tio estas. Temas pri levilo. Radlevilo de la aŭto.”
“Por kio mi uzu tiun? Mi neniam posedis aŭton. Mi estas honesta 

persono, sed malriĉa. Kaj tiu sovaĝulo mortigis mian hundeton!”
“Nu, laŭ li, la hundo kuris senbride sur la strato.”
“Kaj li veturis senbride. Imagu, se mi ne starus sub la ŝirmo de 

arbo, li sendube mortigus ankaŭ min.”
“Hm.”
La policofi ciro eksilentis por rigardi ĉirkaŭ si en la domo. Ĝi ne 

estis tre riĉe meblita, kaj ĉio aspektis iom trivita.
“Sinjorino, ĉu vi sola loĝas ĉi tie?”
“Jes.”
“Ĉu neniu edzo?”
“Ne, kial do?”
“Nu, pro nenio. Ĝi estas vasta domo.”
“Mi heredis ĝin de la patro.”
“Bone. Ĉu vi povus montri al mi kie okazis la afero?”
Sanfelipe konfi skis la pistolon kiel pruvaĵon en la policenketo. 

Poste li veturigis fraŭlinon Okalu la tricent metrojn ĝis la krimloko. 
La kadavro de Gigant-Nana Pitono plu kuŝis meze de la strato, sed la 
kriko jam estis for. Apud la hundo videblis spuroj de radoj.

“Sinjorino, vi ne povas lasi ĉi tie vian hundon. Tio ne estas 
higiena.”

“Kion fari? Mi ne havas aŭton. Vi diru al la murdisto, ke li venu 
forporti ĝin per sia aŭtego.”

Sanfelipe ĵetis al ŝi rigardon sed diris nenion. Li paŝis en rondo 
zorge ekzamenante la grundon.

“Kie vi staris pafante?”
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“Kial vi ne aŭskultas? Mi jam diris, ke mi ne povus pafi , ĉar mankas 
kugloj.”

“Nu, mi ne trovas kuglingojn. Bone, mi esploros ĉu iu najbaro aŭdis 
pafojn aŭ ne. Do, provizore vi povas reiri hejmen, sinjorino. Tamen, 
mi eble revenos morgaŭ, do bonvolu ne forlasi la urbon.”

“Kien mi irus? Sed vi devas reveturigi min hejmen.”
“Ĉu vi ne povas paŝi? Ĉu vi ne jam unufoje venis ĉi tien kun la 

hundo?”
“Sed vi lacigis min per viaj demandoj.”

La policofi ciro Sanfelipe efektive revenis en la sekva tago, kiam 
fraŭlino Okalu regalis lin per refreŝiga malvarma legomsupo.

“Mi povas ĝojigi vin, sinjorino, per tio ke la najbaroj ne aŭdis 
pafojn.”

“Kompreneble. Ĉu mi povas rericevi la pafi lon?”
“Ankoraŭ ne. Se ni fermos la enketon, mi redonos ĝin. Tamen ĝi 

malmulte valoras sen kartoĉoj, ĉu ne?”
“Tute ne. Sufi ĉas montri ĝin kaj la murdistoj forkuras.”
Pri la kadavro de Gigant-Nana Pitono oni ne plu diskutis. Eble iu 

besto jam forportis ĝin por festeni.
La kazo do estis pli-malpli solvita. Ne okazis pafado, kaj se pensi 

pri la ŝtelo de kriko, nu, evidente la ŝoforo mem lasis ĝin surstrate. 
Malgraŭ tio la enketo ŝajne daŭris, ĉar Sanfelipe revenis ne nur unufoje, 
sed ofte, kaj ne nur por gustumi la supon de fraŭlino Okalu. Ankaŭ 
malfrue vespere oni vidis lian aŭton parkumitan ekster la granda 
domo. Fine, eĉ matene ĝi foje staris tie.

“Kara, se temus nur pri mi, ni povus geedziĝi morgaŭ”, iutage 
diris Sanfelipe matenmanĝante. “Sed mia unua edzino kaj la infanoj 
sendube turmentus vin senkompate. Kaj nia domo estas tro malvasta, 
nur duono de la via.”

“Ne zorgu”, respondis la fraŭlino. “Mi ne volas forlasi mian 
domon. Tamen…”

“Tamen kio?”
“Nu, kiel vi vidis, ĝi bezonas kelkajn etajn riparojn. Jen la 

malavantaĝo, kiam ne estas viro en la domo.”
Sanfelipe glutis sian kafon kaj rigardis ĉirkaŭ si.
“Nu, ni vidu”, li diris. “Ankaŭ mia propra domo bezonas atenton. 

Sed eble ion mi povos fari.”

Pasis kelkaj monatoj. Sanfelipe pasigis pli kaj pli da tempo en la domo 
de fraŭlino Okalu.
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“Ĉi tie estas paco kaj trankvilo”, li diris. “En mia domo mi neniam 
trovas pacon, nek spacon. Ĉiam la infanoj bruas, mi devas bati ilin pro 
iu bubaĵo, la edzino grumblas, petas monon. Se mi sidiĝas por ripozi 
en mia ŝatata brakseĝo, tuj ŝi venas por purigi per la polvosuĉilo kaj 
plendi, ke ŝi bezonas novan. Aŭ ŝi proponas inviti mian bopatrinon 
por pasigi ĉe ni kelkajn semajnojn, kaj mi devas ripeti al ŝi, ke nia 
domo ne havas spacon por gasto. Tiam ŝi ofendiĝas, dirante ke ‘panjo 
ne estas gasto’, kaj jen la kverelo jam ekas.”

“Do, ĉu vi trovas mian domon malpura?”
“Tute ne, mi ŝatas ĝin.”
“Tamen mi timas, ke la tegmento tralasos akvon, kiam komenciĝos 

la pluvoj. Ĉu vi povus esplori tion?”
“Certe, certe. Mi jam diris, ĉu ne?”
Efektive Sanfelipe planis multajn laborojn kaj plibonigojn. Precipe 

li promesis ripari la tegmenton. Sed mankis tempo. Li devis persekuti 
la krimulojn de la insulo, kaj de temp’ al tempo ankaŭ montri sin ĉe sia 
familio. La tago havas nur dek du horojn, kaj same la nokto.

Do, baldaŭ komenciĝis la pluvoj, kaj vere akvo tralikiĝis, komence 
gute, poste riverete. Nu, provizore oni metis sitelojn, ĉar ne indis 
labori surtegmente dum la pluvado daŭris. Necesis ĝisatendi la sekan 
sezonon.

Antaŭ ol fi niĝis la pluvoj, tamen ekis nova stadio en la vivo de 
fraŭlino Okalu. Nova heredonto ekĝermis.

“Nu, jen surprizo”, diris Sanfelipe. “Mi apenaŭ atendis, ke vi 
plu…”

“Do vi trovas min maljuna, ĉu ne?”
“Tute ne, kara. Sed ĉi tio iom komplikas la aferon. Tamen ne timu, 

ĉar mi estas honestulo. Mi zorgos pri la infano. Ĝi ne suferos pro 
manko de io.”

“Mi mem povas zorgi pri la fi lo. Tamen infano bezonas multajn 
aferojn, kaj mi estas malriĉulino.”

“Ne timu, ĝi ne suferos.”

Suferon tamen spertis la fraŭlino. La akuŝo estis longdaŭra kaj doloriga. 
La akuŝistino de la kvartalo helpis ĉefe per admonoj kaj riproĉoj, kaj 
per iom malfruaj edifaĵoj pri tio, ke Dio punas malmoralulojn. Ŝi ne 
permesis al la onta patro eniri la domon dum tiuj horoj. Cetere li ne 
vere faris provon eniri. Finfi ne tamen naskiĝis bela knabineto kun 
forta voĉo heredita de Dio-scias-kiu, eble de la avo. Fraŭlino Okalu 
decidis nomi ŝin Serena, kvankam laŭ la opinio de Sanfelipe la nomo 
sendube devus esti Sirena.
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La fraŭlino sendis sian policofi ciron al diversaj butikoj por akiri 
necesajn bebaĵojn. Se diri la veron, tio embarasis lin. La urbo estis 
negranda; imagu, se iu vidus lin kaj irus gratuli lian edzinon! Do, li 
longe gvatadis ekster ĉiu butiko antaŭ ol eniri, por eviti surprizajn 
renkontiĝojn. Malgraŭ tio, lia ĉefo unufoje kaptis lin kiam li metis 
pakon da vindaĵoj en la kofron de sia aŭto.

“Nu, do la familio daŭre kreskas! Brave!” laŭtis la ĉefo, kiu atingis 
sian postenon pro antaŭa talento pri detektivado.

“Ne, ne. Estas por parenco”, respondis Sanfelipe. Kaj tio ja ne estis 
mensogo.

La domo de fraŭlino Okalu vere estis vasta, kiel plurfoje ripetis San-
felipe. Malgraŭ tio ĝi tute pleniĝis de laŭta beba kriado. Do la vivo en 
la domo ne plu estis tiel serena, kiel antaŭ Serena.

Sanfelipe plu planis ripari la domon de fraŭlino Okalu, tamen por 
ne ĝeni la bebon li iom prokrastis la laborojn. Estus ja domaĝe veki la 
knabinon, se ŝi jam endormiĝis, kio tamen malofte okazis, kaj same 
domaĝe estus malhelpi al ŝi endormiĝi.

Fakte li ne plu pasigis tiom da tempo ĉe siaj amatino kaj fi lino.
“Mi havas respondecojn al mia familio”, li diris. “Mi estas honestulo 

kaj ne povas forkuri de miaj leĝaj devoj.”
Li tamen plu vizitadis fraŭlinon Okalu, daŭre alportante bezon at-

aĵojn.
Iutage forta vento kaptis la tegmentorandon de la dekstra alo de la 

domo kaj disrompis la muron. La suba ĉambro tamen apenaŭ plu estis 
uzata. Iam ĝi estis la dormoĉambro de la servistino, kiu iĝis la patrino 
de fraŭlino Okalu.

“Feliĉe, ke difektiĝis nur tiu ejo”, diris Sanfelipe. “Vi vere ne 
bezonas ĝin. Prefere mi tute forigu tiun rubon, ĉu ne?”

Tiun laboron tamen necesis prokrasti, ĉar intertempe denove 
alvenis pluva sezono.

Kun la paso de tempo Serena kreskis kaj iĝis knabino pli konforma 
al sia nomo. Malgraŭ tio ŝia patro plu havis respondecojn pri sia leĝa 
familio, kiu rabis la plej grandan parton de lia atento. Tamen de temp’ 
al tempo li vizitis fraŭlinon Okalu kaj Serenan, kaj kutime li alportis 
ion bezonatan aŭ utilan. Krome la dudek olepalmoj daŭre donis 
etan profi ton. Do, nur je esceptaj okazoj fraŭlino Okalu devis vendi 
malnovan meblon el la heredaĵo. Cetere, apenaŭ valoris la penon porti 
al foiro tion, kio nun restis.

Serena tre ŝatis la vizitojn de ŝia patro kaj tuj saltis en liajn brakojn, 
kiam li elaŭtiĝis ekster la domo. Ŝi neniam renkontis siajn pli aĝajn 
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gefratojn en lia leĝa familio. Lia edzino ĉiam ŝajnigis nenion scii pri lia 
dua familio, kvankam la urbo estis malgranda kaj kutime ĉiuj konis 
ĉiujn klaĉaĵojn pri la samurbanoj.

Multaj infanoj en la kvartalo cetere renkontis sian patron eĉ malpli 
ofte ol Serena, ĉar la viroj laboris alilande kaj revenis nur unufoje jare, 
aŭ tute ne. Kaj fraŭlino Okalu ĉiam rakontadis al sia fi lino pri la avo, 
klarigante ke tiu dum sia vivo estis grava persono. Kvankam la domo 
jam estis duone kaduka, ŝi ĉiam ripetadis al Serena, ke iam tiu tuta 
domo apartenos al ŝi.

“Mi scias”, tiam diris la knabino. “Sed ankaŭ vi povos loĝi en ĝi 
ĉiam. Ĉar ĝi estas vasta domo.”

Tamen nek Serena nek ŝia patrino povis loĝi en la domo por ĉiam. 
Kiam Serena estis okjara, trombo trairis la kvartalon, lasante post si 
larĝan breĉon plenan je rubo. Serena tiumomente estis en la lernejo, 
kaj fraŭlino Okalu butikumis en la urbocentro. Revenante hejmen, ili 
trovis nur pelmelon el brikoj kaj rompitaj tabuloj sur la loko, kie antaŭe 
staris ilia vasta domo. Ĉar ankaŭ la domoj de la najbaroj ruiniĝis, ili 
dum du monatoj devis tranokti en la lernejo de Serena. Dume sinjoro 
Sanfelipe helpis ilin akiri konstrumaterialon kaj dungis du virojn por 
konstrui novan domon surloke de la rubamaso.

“Vi bezonas tuj havi provizoran ŝirmon”, li diris. “Poste mi helpos 
vin plivastigi ĝin je okazo.”

De tiam fraŭlino Okalu kaj Serena do vivas en simpla unuĉambra 
dometo kun tegmento el ondolado. La okazon de plivastigo ili plu 
pacience atendas, dume memorante sian iaman hejmon, la vastan 
domon hereditan de la avo de Serena. Se ni povus viziti ilin, fraŭlino 
Okalu sendube regalus nin per sia fama malvarma legomsupo, 
petante pardonon pro la primitiveco kaj malvasteco de la domo, kaj 
promesante plian komforton, kiam ni revenos venontfoje.

Lena Karpunina

La amnestipeto

Kiel agrable estas sidi en la suno post preskaŭ okmonata vintro!... Ĉe 
la barakoj  – sub la fenestroj kaj apud la muroj – la neĝo jam degelis, 
kaj sur la estiĝintajn nigrajn tertapiŝojn elgrimpis el malsekaj barakoj 
la malliberuloj, restintaj en la dormzono. Plejparte tio estis bagnuloj 
ne povantaj labori aŭ liberigitaj de la laboro fare de kuracisto, ankaŭ 
kaŝiĝantaj de la kontrolo mallaboremuloj kaj obstinaj laborrifuzuloj.

Belartaj Konkursoj 2012 Branĉo Prozo
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Subnutritaj kaj malgrasaj, vestitaj en la sama nigra prizonvestaĵo, 
homoj sidis are sur la postdegelaj tertapiŝoj kaj similis unu la alian kiel 
formikoj.

Ni triope – mi, Sivokon kaj Saŝka Dominin – sidis en la suno apud 
nia barako, mallaŭte parolis kaj, ĝuante la vivdonacan varmon de la 
sunradioj, observis la aliajn barakojn, la gvatturon kun armitaj soldatoj, 
troviĝantan kvindek metrojn de ni, kaj la arbopintojn de la konifera 
arbaro, videblajn malantaŭ la pikdrata barilo.

En iu momento ni rimarkis, ke tra la kontroldometo en la areon 
eniris homo vestita en civila vestaĵo. En nian areon neniam iu eniris 
en normala vestaĵo, enirantoj estis ekskluzive militistoj, kio ĉe ni, 
malliberuloj, ĉiam tuj streĉis la atenton. La civila vestaĵo de tiu ĉi homo 
aspektis ne nur tre bonkvalita, sed eĉ iel danda: la nigra drapa palto kun 
ŝaffela kolumo, la leda ĉapelo, ankaŭ borderita per ŝaffelo, kaj blankaj 
feltbotoj sur la piedoj – ĉio ĉi aspektis nekutime lukse sur la fono de 
la soldataj paltoj kaj nigraj arestulaj jakoj. Li havis proksimume tridek 
kvin ĝis kvardek jarojn kaj aspektis dorlotite kaj agrable. Evidente iu 
gravulo.

Preterirante nin laŭ la centra vojeto inter la barakoj, tiu ĉi homo subite 
haltis dek metrojn for de ni kaj perfi ngre vokis min al si. Tio okazis tiel 
neatendite, ke mi pensis, ke tio nur ŝajnis al mi. Sed rigardante al miaj 
amikoj, mi komprenis, ke ankaŭ ili rimarkis la geston de la nekonato. 
Ni rigardis unu al la alia, ne komprenante kiun kaj kial li vokis. Tiam 
la viro nomis mian familian nomon kaj konfi rmis: “Jes, vin, vin!”

Mi rigidiĝis: de kie li konas mian familian nomon? En la malliberejo 
ne estis kutime nomi unu la alian per la familia nomo, por ke la 
gardistoj ne povu identigi la arestulojn. Eĉ tiuj gardistoj, kiuj devus 
ilin koni, ne konis ilin. Kaj ĉi tie iu nekonata persono iel eksciis mian 
nomon… Tuj trafulmis min la penso: malaperi, kaŝiĝi malantaŭ la 
barako kaj ne paroli kun tiu homo… Sed venkis la scivolemo: de kie li 
konas mian nomon?

Mi iris al li kaj salutis lin. Li demandis: “Kiu estas tiu, kiu sidas 
dekstre de vi ĉe la barako?” Mi silentis. Tiam li mem respondis: “Ĉu 
Sivokon?”

“Mi ne scias,” respondis mi, malgraŭ tio, ke mi tre bone sciis, 
ke li montris al mia amiko Sivokon, scivolema kaj trankvila viro. Li 
demandis min: “Kiel longe vi ankoraŭ restos ĉi tie?”

“Por kiu celo vi volas tion scii?” respondis mi demande.
“Nur simple tiel, mi ŝatus iomete paroli… Se vi ne volas diri, ne 

diru, mi ĉiuokaze tion ekscios.”
“Kiu vi estas?” demandis mi.
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“Mi estas la nova ĉefo de la speciala sekcio…”
“Kaj kiel vi ekkonis min? Mian familian nomon?”
Li respondis: “Laŭ la foto…”
Mi miregis: ĉi tie en la bagno ni ĉiuj estas samvizaĝaj, kaj nin ne nur 

laŭ la foto – nin laŭ la vizaĝo eĉ la propra patrino ne rekonus! Kaj tiu 
ĉi ulo diras: laŭ la foto… Mi diras al li:

“Kiel tio povas esti – laŭ la foto?”
Kaj li diras al mi: “Nu jen, rigardu: mi ja ekkonis vin… kaj vian 

familian nomon ĝuste prononcis. Kaj parolas kun vi… Kaj ankaŭ 
Sivokon mi ekkonis, malgraŭ tio, ke li troviĝas en granda distanco de 
mi kaj sidas fl anke.”

Mi kompreneble ne kredis al li kaj denove demandis:
“Sed kiel oni povas ekkoni iun laŭ foto, se temas pri nekonato?”
Li respondas:
“Jen rigardu: ĉi tie en la tendaro vi estas okcent personoj – tiuj, kies 

dokumentojn mi ricevis. Malgraŭ, ke mi ankoraŭ neniam vin ĉiujn 
vidis – mi nur trarigardis viajn personajn dokumentojn en la speciala 
sekcio –, mi povas laŭmemore nomi ĉiun el vi laŭ la nomo.”

Mi ekrigardis lin pli atente: ĉu li vere havas tiun fenomenan 
memorkapablon? Kaj kiel stranga li estas, tiu ĉi nova ĉefo de la 
speciala sekcio… Li eniris la teritorion de la malliberejo sen uniformo, 
tute simple, komencis interparolon kun malliberulo kaj rigardis sur 
ĉion sen timo, eĉ iel gaje, senĝene… Li neniel impresis kiel militisto 
kaj burokrato.

Kaj jen altrudis sin al mi stranga penso: tiu ĉi nekutima ĉefo de la 
speciala sekcio ĉi tie en la tendara zono estas same enigma fenomeno 
kiel Sivokon, pri kiu li interesiĝas. Kion li do volas de Sivokon? Intereso 
de ĉefoj pri iu arestito kutime aŭguris nenion agrablan al tiu ĉi lasta.

Sivokon aperis en nia malliberula tendaro subite. Ni sciis, ke li estas de ie 
en Ukrainio, sed kiu, kiel kaj kial, pelis lin al Vjatlag1, al la nordo – neniu 
sciis. Kontraste al la aliaj arestitoj li aspektis tre june, nepersekutite, 
nesubnutrite. Li havis belan vizaĝon kun blanka, delikata haŭto. Inter 
la arestitoj li ne estis novulo kaj kondutis konforme, adaptite: li estis 
senpretenda, sed tenis sin kun digno. Aldone ni sciis, ke tiu ĉi juna, 
blankvizaĝa, laŭaspekte nepersekutita homo “kuiriĝas” en tiu ĉi gulag-
sistemo jam pli ol dudek jarojn. Li estis vera fi lo de gulago kaj bone 
komprenis la ĉirkaŭantajn lin cirkonstancojn. Li enmiksiĝis kun neniu 
en batalon aŭ en disputon, tenis sin sendepende kaj proprakape. Neniu 
provis lin provoki, komprenante, ke tiu ĉi ulo povas sin defendi, kaj li 

1 Vjatlag: malliberejo en la nordo de Rusio, ĉe la rivero Vjatka.
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mem des pli evitis konfl iktojn. Li estis sobra, inteligenta kaj ordema. 
La tutan liberan tempon li sidis en la biblioteko. Lia klereco mirigis 
ĉiujn, oni pensis: de kie li akiris la sciojn, se el la travivitaj tridek du 
jaroj dudek li pasigis en malliberejo? Li, laŭ la aĝo jam delonge viro, ne 
nur ne havis edzinon, li eĉ ne havis eblon konatiĝi kun knabino.

Kiun krimon li faris iam en siaj dek du jaroj? Neniu sciis tion, kaj 
ŝajne ankaŭ li mem tion jam delonge forgesis. Same kiel ĉiuj longtempaj 
malliberuloj, kiuj de la komenco ĝis la fi no de sia puntempo ne rememoris, 
pro kio oni ilin kondamnis. En tiu ĉi ĥaoso, en tiu ĉi ĉiutaga embaraso 
de la malliberejaj tagoj, kiam foje matene oni ne sciis, ĉu oni ĝisvivos ĝis 
la vespero, la homoj simple forgesadis siajn antaŭlongajn krimojn.

Kelkaj originaj nur al li apartenantaj strangaĵoj draste distingis 
Sivo kon de la aliaj malliberuloj. Ekzemple, li pasie okupiĝis pri tele-
patio. Por ni estis strange – kaj eĉ ridinde – konstante aŭdi de li pri kon-
ceptoj kaj nocioj de telepatio. Ie en antaŭa tendaro li interkonsentis kun 
amiko, laŭ difi nitaj tagoj kaj horoj ekfunkciigi telepatian kontakton. 
La amiko restis en tiu alia tendaro, kaj Sivokon estis translokita al ni. 
Sivokon asertis, ke telepatie ili daŭre interrilatas. Li ne estis fanatikulo, 
sed al la fenomeno telepatio li ja rilatis tre fanatike, kaj konstante, unu-
foje monate, kontaktis sian amikon. Ni insistis, ke tio estas nenio alia ol 
nura mistikismo, kaj provis persvadi lin, ke li ne plu okupiĝu pri tio.

“Eĉ se dum viaj seancoj io okazas, kiel vi povas kontroli la rezultojn?” 
ni ripetadis al li. “Vi havas longegan puntempon en unu malliberula 
sistemo, kaj via amiko en alia. Vi ja neniam plu renkontiĝos… neniam 
povos kompari la rezultojn de viaj eksperimentoj! Do kiucele entute 
fari tion? Forlasu tiun ĉi tutan blufon…!” Tamen Sivokon neniun 
aŭskultis kaj daŭre okupiĝis pri sia telepatio.

Sed la plej nekutima en lia historio estis tio, ke li sisteme, preskaŭ 
ĉiutage dum sia puntempo skribadis amnestipetojn. Tio estis la celo 
de lia ĉiutaga agado, tio estis lia “malsano”… En la malliberejaj 
cirkonstancoj tio ne estis facila: oni devis de ie akiri paperon, inkon 
kaj unu kaj duonan horon da tempo. Krome oni bezonis kondiĉojn 
taŭgajn por koncentrita skribado.

La malsano de Sivokon estis lia kredo je humanismo: je humanismo 
de la sistemo, je humanismo de tiuj, kiuj legas liajn skribaĵojn… Li 
suferis, turmentiĝis kaj malsanis pro tio, ke li ne komprenis, kial li 
devas – jam la trian jardekon! – putri en malliberejo. Tion akcepti li ne 
povis – tio estis tro maljusta –, kaj Sivokon kredis je justeco, je homeco… 
Multaj el ni kredis jam je nenio, ĉar ni vidis: en la mondo regas ĥaoso, 
hazardo kaj… maljusteco! Sed Sivokon kredis je humanismo kaj 
skribis, skribis, skribis siajn petojn.
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Arestuloj skribas leterojn… Pri amnestio… Hejmen… Kiajn petojn, 
asertojn, esperojn kaj seniluziiĝojn ili priskribas en siaj komunikaĵoj, 
en siaj triangulaj kovertoj2!

La poŝtaĵojn oni kolektis en la kultureduka fako, metis ilin en 
dorsosakon kaj transdonis ĝin al negardita poŝtisto, same arestulo, por 
ke li ĉiujn ĉi larmojn, petojn, certigojn forportu al la centra poŝtejo. De 
tie jam alia kuriero liveris tiun ĉi alojon de homa malfeliĉo al la fervojo, 
de kie la kovertoj disfl ugadu al siaj adresoj.

Sed okazis ankaŭ alie: la unua kuriero atingis la riveron, kiun li 
devis travadi, demetis de siaj ŝultroj la dorsosakon, plenan de arestulaj 
leteroj, ĵetis tiun vivantan korespondaĵaron en la riveran torenton kaj 
trankvile ekkuŝis por dormi. Kaj la leteroj senprokraste dronis en la 
rapidfl ua akvo… Satdorminte, tiu pseŭdopoŝtisto vespere revenis al 
la malliberejo por manĝi. Post kiam li vespermanĝis, li dormis, kaj 
sekvamatene denove kun dorsosako, plena de leteroj, iris laŭ la sama 
tajga pado al la sama rivero…

Sivokon sciis pri tio kaj tamen daŭrigis sian skribadon. Li tiom 
volis fl ari la liberecon!... Ekvidi ĝin almenaŭ per unu okulo, por unu 
momento eksenti, kia ĝi estas, tiu ĉi neatingebla libereco!...

Jaroj pasis, kaj li skribis, skribis kaj skribis… Komence li skribis 
kun la espero je rapidaj amnestio kaj liberiĝo, sed kun la jaroj li ĉesis 
kredi je sia liberiĝo, kaj skribis simple tiel, laŭ inercio de dudekjara 
kutimo. Same laŭ inercio li serĉis kaj akiris de ie paperon, inkon kaj 
skribis siajn leterojn… Pasis jaroj, pasis jardekoj…

Jen kia interesa kaj originala homo estis tiu ĉi Sivokon. Same 
nekutima kiel tiu ĉi nova estro, kiu staris antaŭ mi.

Finfi ne konvinkiĝinte, ke li de mi neniun informon ricevos, la ĉefo de 
la speciala sekcio subite rapide aliris al Saŝka kaj Sivokon, kiuj same 
sidis en la suno ĉe la barako kaj observis nin. Li komencis paroli kun ili. 
Mi venis unu momenton post li kaj ankoraŭ aŭdis la fi non de lia frazo: 
“…vi ja skribis amnestipeton? Do ĝoju, Sivokon! Oni vin amnestiis… 
oni vin liberigos…”

Sivokon sidis vizaĝe al mi. Mi vidis, kiel je unu momento lia bela 
vizaĝo ekfl amis, rozkoloriĝis kaj kvazaŭ heliĝis de interne… Por 
kelkaj sekundoj lia rigardo esprimis senfi nan feliĉon kaj senfi nan 
nekredemon… Kaj tuj li falis senkonscia sur la malvarman, antaŭne-
longe ankoraŭ neĝkovritan teron. Ni alsaltis al li: “Kio okazis?...”

Sivokon estis morta. Lia koro ne eltenis.

2 Pro manko de kovertoj, oni faldis kajerajn foliojn triangule, skribis 
adreson kaj sendis – Red.
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Jesper Jacobsen

Subtenu min!

Kun longaj elastaj paŝoj la dekkvar-jara knabo piedis supren laŭlonge 
de la dekliva vojo. Cent okdek sep, cent okdek ok, cent okdek 
naŭ... Oni ne devis tuŝi la interspacojn inter la betonaj slaboj de la 
trotuaro, kaj pro tio nepris plilongigi unu el tri paŝoj, kiam la slaboj 
mallongis, kaj poste du el kvin, kiam ili plilongiĝis ĉe la vojkruciĝo. 
Lia tornistro tangis surdorse dum la streĉa gambado. Sur lia dekstra 
fl anko, malantaŭ la strato kaj la ĉerandaj heĝoj, videblis bunte farbitaj 
lignaj dometoj kun ĉirkaŭaj ĝardenoj, kies mezon senescepte ornamis 
pigre fl irtetantaj fl agoj sur la stangosuproj. Maldekstre perspektivis 
vertiĝdona panoramo de abrupta deklivo al la lazura fjordo kaj la 
postvala montarodisto.

Apenaŭ malrapidiĝante Jonas trakubutis la grincantan ferportalon 
kaj perceptis la knaron de la blanka gruzo sub siaj piedoj. Kun 
alkutimiĝinta senhezito li eniris la duan aleon maldekstre kaj haltis ĉe 
la kvina loko.

– Saluton, panjo! – murmuris li, iom spiregante pro la rapida 
promenado. Li mallapis la eksteran poŝon de sia tornistro kaj eligis 
kvinopon da fl avaj jonkviloj, jam iom ĉifi taj produktoj de la hejma 
ĝardeneto.

– Estas ja baldaŭ pasko – li aldonis, preskaŭ ekskuze, kaj metis la 
bukedon en la metalan vazon surgrunde. Okule li karesis la latunajn 
literojn, kiuj tekstis Sigrid Nyqvist * iam – † tiam. Jonas malvole suspiris, 
rekaptis la tornistron kaj piedis direkte al la volba enirejo.

Enirinte la kirkan antaŭĉambron li elpoŝigis la ŝlosilon de la 
tura pordo, malŝlosis kaj softpaŝe ascendis la ŝtuparon ĝis la orgena 
platformo. Ŝanĝinte ŝuojn li eltornistrigis la baĥan partituron, instalis 
ĝin apertan surpupitre kaj sidiĝis sur la benko.

Jonas ŝaltis la kontakton kaj ĝuis la momenton, dum kiu la aerfl uo 
sible plenigis la pulmojn de la instrumento. Li tiris kelke da registroj, 
kuplis la pozitivon al la pedalo, aldonis seskvialteron1 de la ŝvelkesto 
kaj duonfermis la ĵaluziojn2. Post prova E bemola en la pedalo li decidis 

1 seskvialtero: Orgena registro ofte uzata por emfazi la melodian voĉon 
en baroka plurvoĉa muziko.

2 ĵaluzioj: en orgeno, aranĝo de turneblaj lignobretoj, kiuj ebligas fermi 
aŭ malfermi la ŝvelkeston, tiel estigante (mal)kresĉendan efi kon.
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ŝanĝi okfutan principalon3 kontraŭ gedaĥto4 kaj ekludis. O Mensch, 
bewein’ dein Sünde groß. La unuaj notoj ekfl agris subvolbe, refl ektiĝis 
kontraŭ la transseptaj muroj kaj plenigis la spacon per sentempa 
kontemplado. La praltriloj5 de la melodia linio bedaŭris la pekojn 
de la homaro kaj lulis ĝin per ekstermonda pardono. Jonas ŝategis 
la mezuron en kiu la aldo supreniris por kunfandiĝi kun la soprano, 
antaŭ ol tiu ĉi lanĉiĝis al novaj altoj.

En la mezo troviĝis kelkaj malfacilaj mezuroj. Jonas interrompis 
sian ludadon kaj prenis la gumon apud la klavaro por krajone korekti 
maloportunan fi ngrumon. Li zorge remetis la gumon sur ties larĝa 
fl anko, kun la teksto en la ĝusta direkto. La krajonon li remetis inter 
la gumo kaj la lignaĵo de la ludtablo, por ke ĝi ne falu en la pedalaron. 
Poste li rekomencis sian ludon sufi ĉan nombron da fojoj, ĝis la rife 
riska mezuro kunfandiĝis kun la cetero en senmakula tuto.

Ĝuste antaŭ la fi no estis animŝira loko, en kiu aŭdaca modulado 
kondukis al la konkluda transfi guriĝo. Jonas longe lasis la fi nan 
akordon vibri en la preĝejo, poste levis la manojn kaj piedojn, dum 
la eĥo etere vanuis ie apud la brilantaj vitraloj. Tiel. Poste li estingis, 
kolektis siajn aĵojn kaj denove malgrimpis la ŝtuparon.

Ekstere, sub la fruprintempa suno atendis knabino proksimume 
liaaĝa. Ŝi ne estis tre altstatura, sed ŝia iom eleganta mantelo kaj la ruĝa 
bereto, kiu kovris ŝian abundan blondan hararon, elradiis iuspecan 
okulfrapan memfi don.

– Ĉu estis vi, kiu ludis? – demandis ŝi, konscie iom superfl ue. Jonas 
kapjesis konfi rme.

– Ĉu plaĉis al vi? – li timide enketis.
– Mmm... Ĉu vi iros al la urbocentro? – Io en ŝia voĉo inspiris al 

Jonas fi don, kaj post rapida interkonsento ili komencis malrapide piedi 
samdirekten. Sed post nur kelkaj paŝoj li turnis post subita intuicio la 
kapon al ŝi.

– Sara! – ekkriis li rekone.
– Ĉu vi tiel rapide forgesis vian preferatan infanan amikinon? – ŝi 

incitetis antaŭ ol disradii larĝan rideton. Jes, estis ŝi, lia samtablulino de 
la unua lerneja klaso! Ili sin brakumis rekone, kaj Sara rapide klarigis 
la kialon de la reveno de siaj gepatroj al la hejma urbeto. La knabino 
nun frekventis alian mezlernejon ol tiu de Jonas.

3 principalo: ĉefa registro en orgeno.
4 gedaĥto: orgena registro kies fajfi loj estas kovritaj je la supra fi naĵo 

(sinonimo: ferma registro).
5 praltrilo: muzika ornamo, kiu konsistas en dufoja rapida alterno inter la 

indikita tono kaj la supera duto.
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– Ĉu estas familiano via, kiu kuŝas tie? – ŝi scivolis, indikante 
kapkline la antaŭe fl orornamitan tombejon.

– Jes, mia panjo. Ŝi mortis, kiam mi estis sepjara, nur kelkajn 
monatojn post via translokiĝo. – Kutime Jonas ne ŝatis paroli pri tio kaj 
entute eludis6 la temon kaze de demandoj. Sed pro ĉi subita renkontiĝo 
kun Sara io malsamis, kaj li komencis rakonti tiun doloran historion, 
kiun la forpasintaj jaroj ne kapablis stompi.

Kiam la panjo de Jonas vivis, ŝi estis la pastrino de la eta preĝejo. 
Lia paĉjo laboris kiel inĝeniero sur naftoplatformo7. Du semajnojn 
mare kaj unu semajnon hejme. En la komenco tiuj cirkonstancoj plaĉis 
al ambaŭ gepatroj, ĉar la tempoplanado de la panjo ebligis pasigi la 
plejparton de ĉiu tria semajno kune, en familio. Tamen, iom post iom, 
la senĉesaj disiĝoj kaj la forestado de la paĉjo komencis ulceri la panjon. 
Jonas memoris la petadon far la panjo, ke la paĉjo restu hejme ankoraŭ 
unu tagon, samkiel la ripetitajn sed neniam plenumitajn promesojn 
far la paĉjo, ke baldaŭ li trovos alian postenon, ke baldaŭ ili vivu kiel 
normala familio...

– Ne devis esti facile por ŝi – konstatis Sara kaj haltis por momento. 
Apudis placeto, neste lokita inter arbustoj kun fl orbedoj kaj benkoj, 
de kie videblis supre la preĝejo kaj malsupre la fjorda haveneto. La 
matena pramo klivis la glaŭkan akvon de la apuda markolo kaj tutue 
anoncis sian baldaŭan alvenon. Sen vorta interkonsento la du gejunuloj 
surbenkiĝis, kaj Jonas daŭrigis sian rakonton.

Iom post iom la humorŝanĝoj de la panjo fariĝis pli violentaj. Kiam 
foriris la paĉjo, ŝi ne volis ellitiĝi matene kaj kelkfoje restis enfermita 
en la pastra domo dum pluraj tagoj. La tago antaŭ la dimanĉa prediko 
estis la plej terura. Iun sabatan vesperon vekis Jonason plorsingultoj de 
la panjo. Li trovis ŝin sternitan surplanke en la geedza dormoĉambro 
ripetantan, ke ŝia dikredo malsufi ĉas, ke ŝi ne indas je sia ofi co, kaj tiel 
simile. Inverse, dum la lastaj du tagoj antaŭ la reveno de la paĉjo, ŝi 
purigis la tutan domon, pasigis horojn ludante kun sia fi lo, butikumis, 
eĉ nutris projekton verki libron (en ŝiaj postlasitaj paperoj oni poste 
trovis detalan skizon de doktora disertacio pri Tomaso la Akvinano 
kaj eseojn pri la kantia dipruvo, la antaŭsokrataj fi lozofoj...). Verŝajne 
la paĉjo ne konsciis pri la duono de tio, kio okazis en la domo – aŭ ne 
volis scii pri ĝi.

Dirante tion, Jonas komencis nervoze fi ngrobati kontraŭ la benko, 
kvazaŭ ludante malfacilan gamon sur la kverkaj latoj. Sara haltigis 

6 eludi: (tr.) eviti per ruza elturniĝo.
7 naftoplatformo: surmara platformo konstruita por elborado de submara 

nafto.
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tiun virtuozadon metante singarde sian manon sur la supron de lia 
brako.

– Kio okazis poste? – demandis ŝi, rigardante lin rekte en la okulojn.
Du monatojn antaŭ sia sepjariĝo Jonas komencis frekventi la 

urban lernejon. De tiam la krizoj de la panjo plu intensiĝis. Jonas ĉefe 
memoris el tiu epoko ŝian lividan vizaĝon, kiam ŝi sidis fronte al li 
ĉe la manĝotablo, rigardante la muron malantaŭ li, kvazaŭ li estus 
travidebla. Kelkfoje, kiam li revenis el la lernejo tagmeze, ŝi ankoraŭ 
kuŝis enlite, kaŝante sin sub la kovrilo kiam li volis ŝin saluti. Ĝis tiu 
tago...

Malŝlosinte la dompordon, Jonas sentis iun nekutiman silenton. 
Kun omena sentimento li sturmis al la loĝoĉambro. Unue li vidis nur 
ŝiajn piedojn. Li lante levis la rigardon ĝis la du sangruĝaj okuloj, kiuj 
fi ksrigardis lin hipnote. Ĉirkaŭis ilin la panja korpo, kiu pendolis de 
la subplafona trabo.

– Subtenu min! – stertoris voĉo apenaŭ rekonebla el la hide salivanta 
buŝo. – La ta-bu-re...

Panike Jonas okulbalais la loĝoĉambron. La tabureto ne estis en sia 
kutima loko apud la ŝranko! Li stumblis al la sofo, provis ĝin puŝi, sed 
ĝi estis tro peza. Li aŭdis sian koron bati en la oreloj. Dek du, dek tri, 
dek kvar... Impete li elanis al la manĝosalono, karambolis kontraŭ la 
pordo, denove ekstaris. Stupore miris pri la sango surplanke kaj subite 
konsciiĝis, ke ĝi fl uis el lia propra nazo. Finfi ne revenis kun unu el la 
kuirejaj seĝoj, ŝanceliĝante kiel ebriulo.

Tro malfrue. La kapo de la panjo jam falis malantaŭen. La lango 
kontraŭnature pendis el la buŝaperturo. Kvazaŭ moke. Falva koloro 
invadis la vizaĝon kaj purpura ringo videblis ĉe la loko stringita de la 
nilona kordo, kiu ankoraŭ tenis la kadavron ligita al la trabo. Kaj tie, 
insulte al ĉia rezono, subite videblis la renversita tabureto, preskaŭ 
kaŝita malantaŭ la fotelo! En la sama loko verŝajne, kien forgambis ĝin 
la panjo, kiam ŝi plenumis sian desperan agon.

Spasme singultante, Jonas fi nis sian konfi don. Li ne rakontis, kiel 
la patro retrovis lin du tagojn poste, kaŝitan en la malvasta stokejo sub 
la ŝtuparo. Nek pri la postaj jaroj da ĉiunoktaj turmentoj, kiuj ĉiam 
fi niĝis koŝmare kun la vido de paro da senŝtrumpaj piedoj kun po 
kvin kontrahitaj fi ngroj, pendolantaj inter la tero kaj la ĉielo. Poste 
ŝriko kaj humiliga vekiĝo en fl ako da propra urino. Nek pri la senfi naj 
horoj pasigitaj ĉiusemajne en la kabineto de la komprenema kaj tamen 
hatata psikologo.

Premante lian brakon pli forte, Sara fi rmvoĉe prononcis vortojn 
neatenditajn, vortojn kuracajn.
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– Ne estis via kulpo. 
Kaj tiam, kvazaŭ liberigita de peza ŝarĝo, li reciprokis ŝian rigardon. 

Lante kaj singarde li prenis ŝian manon en sia, metante siajn fi ngrojn 
en la kvar interspacojn inter ŝiaj.

Denove tutuis la nun alveninta pramo. Ĝiaj du pobaj spuroj diskres-
tis sur la glaca akvosurfaco. Kriĉis mevoj, ĵetante sin ĉielen. Nur tri.

Sten Johansson

Ivan Ŝirjaev – la evoluo de verkisto

Kiam mi ekkonis la nomon de Ivan Ŝirjaev? Mi ne memoras precize, 
sed kredeble tio okazis malfrue en la jaroj 1990aj. Ial mi aĉetis lian 
romaneton aŭ novelegon La nova vivo, verkitan plej kredeble en la 
1920aj jaroj, sed eldonitan nur en 1993, sesdek jarojn post lia morto. Mi 
memoras, ke mi trovis la rakonton fabeleca kaj eksmoda (eĉ por 1920), 
sed ĝia lingvaĵo frapis min kiel bela, fl ua kaj internacia.

Nur poste mi konstatis, ke Ŝirjaev kreis aliajn verkojn, kie ne nur la 
lingvo kaj stilo, sed ankaŭ la enhavo fascinis. Kaj eĉ ĉe tiu unue legita 
verko mi poste trovis pliajn valoraĵojn.

Estas rimarkinde, kiel malmulte ni scias pri la persono Ivan 
Gennadieviĉ Ŝirjaev. Li naskiĝis kiel fi lo de diakono la 11an de aprilo 
1877 en la vilaĝo Vereteja ĉe la plej norda parto de Volgo, distrikto de 
Mologa, gubernio de Jaroslavl, Rusio. En 1935, du jarojn post la morto 
de Ŝirjaev, oni ekkonstruis digon kreante la grandan akvorezervejon 
de Rybinsk, kiu en la jaroj 1940aj subakvigis la distrikton de Mologa 
kun pli ol 600 vilaĝoj. La naskovilaĝo de Ŝirjaev tamen restis super 
la akvonivelo, kaj hodiaŭ oni planas tie krei histori-kulturan centron 
“Rusa Atlantido”.

Junaĝe Ŝirjaev studis en religia seminario de Jaroslavl. Inter 1899 
kaj 1904 li estis popollerneja instruisto, kaj de 1904 ĝis sia morto pro 
malsano la 23an de oktobro 1933 li estis vilaĝa pastro en la regiono 
de Vologda, kvarcent kilometrojn norde de Moskvo, iom pli norde 
ol Jaroslavl. Li lernis Esperanton en 1895 kaj dum preskaŭ kvardek 
jaroj verkis kaj tradukis beletron, sukcese partoprenis en literaturaj 
konkursoj, kunlaboris en la ĉefaj Esperantaj gazetoj, eldonis “rondirantan 
gazeton”1, kolektadis materialon pri esperantistoj, kiu post lia morto 

1 Kajero, sendata inter abonantoj, en kiu ĉiu manskribe aldonas kontri-
buaĵojn, komentojn, korektojn ktp.
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iĝis bazo de Enciklopedio de Esperanto. Ĝis proksimume 1912 liaj verkoj 
aperis sub la pseŭdonimo Ivan Malfeliĉulo (aŭ aliaj similaj).

Ŝirjaev havis edzinon kaj fi linon “Helenjo”, al kiu li dediĉis sian 
ver kon La nova vivo. Krom tio malmulto estas konata pri lia privata 
vivo, kaj pli-malpli nenio pri lia profesia agado de pastro. Nur unu-du 
malbonaj fotoj de li aperas en gazetoj kaj libroj.

Oni ofte priskribas lin kiel izolitan. En antaŭparolo de La dormanta 
grafi no Herbert Mayer en 1993 skribis:

Tragika destino de verkisto: resti tut-vive izolita ie en Rusujo for de la 
Esperanto-vivo, neniam trovi eldoniston, kiu zorge editorus la verkojn, 
malhavi konsilojn de amikoj, ne ricevi kuraĝigon de sia talento.

[…]
Lia lingvaĵo dum la tuta vivo – pro izoliteco – konservos la ĉarmon de 

tiu frua Esperanto, kiu – iom malriĉa je vortoj – malgraŭ la limigo fl anke 
de la lingva materialo sukcesis esprimi vastan gamon de homaj spertoj, se la 
aŭtoroj estis sufi ĉe geniaj.

Ankaŭ mi komence tiel rigardis ĉi tiun fi guron. Iom post iom mi 
tamen devis revizii mian imagon. La persono Ŝirjaev kaj liaj verkoj iel 
elpaŝis el la ombroj kaj montriĝis pli multfl ankaj ol mi unue supozis.

La plej frua verko de Ŝirjaev, kiun mi trovis, estas noveleto aŭ skizo 
aperinta en 1898 en Lingvo Internacia, sub la nomo Ivan Malfeliĉulo. 
Tiam li do estis dudekunujara studento de religia seminario, 
esperantisto de tri jaroj. La teksto titoliĝas “Memoras mi Viajn klarajn, 
bruligantajn okulojn.”, kun subtitolo (Rememoro el senfrukta pasinta 
vivo). Ĝi estas romantike dolĉamara, eĉ sentimentala rakonteto, en kiu 
troviĝas temoj poste retrovotaj en la verkaro de Ŝirjaev: la memoro pri 
iama vana enamiĝo junaĝa, la naturo kaj sezonaj ŝanĝiĝoj de Rusia 
kamparo, kaj ia sento de senpovo, de bedaŭro pri perdita vivo. Kaj tio 
jam ĉe la dudekunujara studento!

Du jarojn pli malfrue, en 1900, aperis same en Lingvo Internacia pliaj 
du tekstoj de Ivan Malfeliĉulo. La unua, La amo de l’ rozo, aperas kiel 
tradukita “el lingvo rusa”. Do estas eble, kvankam ne certe, ke Ŝirjaev 
mem verkis ĝin ruse. Ĝi estas naiva rakonto pri amo en metafora 
formo, kie fl oroj rolas kiel amantoj. La dua, Rememoro, similas la 
tekston el 1898. Temas pri memoro de maljunulo pri junaĝa enamiĝo. 
La amanto estas “instruisto vilaĝa”, same kiel Ŝirjaev mem en tiu 
tempo. La novelo estas tro patose melodrama sed enhavas grajnon da 
bela naturpriskribo. Kelkajn jarojn poste, en 1906, ĝi estos unu el la Sep 
rakontoj de Ivan Malfeliĉulo eldonotaj libroforme.

En 1902 aperas en Lingvo Internacia la artikolo La edziĝa festo en vilaĝo 
de centra Rusujo. Tiu folklora priskribo estas tre detale kaj riĉe realisma 
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kaj peras interesan bildon pri malnovaj vilaĝaj kutimoj. Parteton el la 
scenoj priskribataj tie li reuzos pli malfrue en sia granda romano Sen 
titolo.

En 1906 aperis la jam menciitaj Sep rakontoj ĉe Presa Esperantista 
Societo en Parizo. En tiu 73-paĝa libro oni povas unuafoje sperti la 
grandan varion en la temaro de Ŝirjaev – kaj parte ankaŭ en lia stilo. 
Ni trovas burleskan blagon pri fantomoj, bele romantikan scenon kun 
amo kaj arbara naturo, kruele realisman militepizodon (kiu kvazaŭ 
aŭguras pri postaj kontraŭmilitaj noveloj), realisman studon pri 
pigoj kaj pri homa malico, refoje burleskan scenon pri popola vivo 
kaj superstiĉoj, la jam menciitan Rememoro pri amo, kaj fi ne la longan 
novelon Ciganino, kiu formas kvazaŭ mikroromanon kun junaĝa amo, 
interrilatoj familiaj kaj klasaj, iom da superstiĉo, kaj fi no neatendita.

En la unuaj tekstoj de Ŝirjaev aperas iom da lingvaj eraroj kaj 
malglataĵoj. En la novelo el 1898 legeblas ekzemple jena frazo tre ruseca: 
“Nun mi – sen ŝi, sen la amo, sen vivo…” Lia lingvaĵo pliboniĝas sufi ĉe 
rapide. Tamen ankoraŭ en la unuaj noveloj de Sep rakontoj aperas 
kelkaj fuŝetoj, kiel: “La sonĝo daŭriĝas: ‘Meztago… La sunaj radioj 
brulas la suferantan korpon soifantan…” En pli malfruaj noveloj oni 
apenaŭ plu trovas fuŝojn. Nur relative malofte aldona “la” pliklarigus 
la sencon. Oni jam sufi ĉe frue konstatas ĉe li lertan lingvaĵon kaj bonan 
stilon pli internacian ol ĉe multaj tiamaj kaj nunaj kolegoj.

Kompreneble oni facile konstatas en la tekstoj el ĉi tiu frua tempo, 
ke la lingvo Esperanto ankoraŭ ne trovis sian modernan formon. 
Aperas tipaj fruaj vortoj, kiel arbetaĵo (= arbusto), glitveturilo (= sledo), 
malsobra (= ebria), faleti (= stumbli) kaj multaj aliaj. En Ciganino aperas 
la stranga vorto ligotubero, kredeble signifanta nodo. Krome la plej fruaj 
tekstoj de Ŝirjaev, same kiel de aliaj, plenplenas je afi ksoj, precipe -adis 
por daŭra pasinta ago, ek- por komenciĝanta aŭ subita ago, -emeco por 
-emo kaj tiel plu. Kiel ni vidos, la lingvaĵo de Ŝirjaev tamen ŝanĝiĝos 
kun la evoluo de la lingvo, precipe koncerne tiun afi ksomanion. Li 
kutime ne estis lingva avangardulo, sed volonte ekuzis novajn vortojn 
kaj formojn lanĉitajn de Zamenhof, Kabe, Grabowski kaj aliaj. La 
malglataĵoj kaj fuŝoj de lia junaĝa stilo baldaŭ malaperos tute.

Ĝis nun ni renkontis la aŭtoron Ŝirjaev kiel patosan romantikulon, 
revulon, avertanton pri milita kruelo. Jes, sed en Lingvo Internacia de 
1907 li surprizas nin per humura novelo pri infanaj petolaĵoj – Paĝo el 
miaj rememoroj infanaj. En 1909 aperas lia traduko de artikolo La muro 
de l’ ploro, de anonima aŭtoro, pri la konata muro en Jerusalemo. En 
ĝi li montras kapablon krei tekston en alia stilo ol sia propra. Dum sia 
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plua vivo li tradukos gigantajn verkojn kiel Milito kaj paco de Tolstoj 
kaj La Fratoj Karamazov de Dostojevskij – tradukoj kies manuskriptoj 
tamen perdiĝos nepublikigite post lia morto.

En 1912 aperis en Lingvo Internacia lia novelo La teda kunvojaĝanto. 
Pro certa kialo mi volas citi ties komencon:

Tio ĉi okazis en la memorinda 1905 jaro. Funkciadis nek la poŝto, nek 
fervojoj. Alkutimiĝinte ĉiutage legi freŝajn gazetojn kaj eksterlandajn 
leterojn, grandnombre interŝanĝatajn kun samideanoj diverslandaj, dum 
du-tri semajnoj mi ricevis nenion, – nenian presan linion, nenian sciigon el 
mondo kultura. Ŝajnis, ke iu ĵetis min subite sur insulon loĝatan de neniu, aŭ 
ke oni malbonintence interkonsentis plu nenie presi aŭ skribi ion.

Bone, temas ne pri membiografi a raporto, sed pri novelo, do fi kcio. 
Ĝi tamen estas io nova en la kreaĵo de Ŝirjaev, novelo en realisma stilo, 
pri okazaĵoj en la reala nuno, kiuj eble ne laŭlitere veras, tamen impresas 
verece kaj kredinde. La rakonto en si mem ne estas tre mirinda, tamen 
ĝi signas ŝtupon en lia literatura evoluo. Ĝi temas pri neatendita 
renkontiĝo de la mio kun nekonata esperantisto, kaj en la fi non Ŝirjaev 
eĉ lokis ironiaĵon: Longan tempon ni sidis je tablo interparolante amike 
pri nia lingvo kaj ĝia fi na triumfo baldaŭa kaj tute ne rimarkis la nokton 
venintan. Kio ĉefe frapas min tamen estas, ke la citita komenco temas 
ne pri homo izolita, sed eĉ male pri homo kiu kutimas ĉiutage legi freŝajn 
gazetojn kaj eksterlandajn leterojn, homo kiu havas oftan kontakton kun 
samideanoj diverslandaj. Eble Ŝirjaev pentras iomete troigitan bildon pri 
sia vivo, tamen ni jam scias, ke li kunlaboris en diverslandaj gazetoj, 
ke li pli malfrue partoprenis en literaturaj konkursoj, ke li eldonis 
kaj distribuis la multobligitan gazeton La Rondiranto, ke li kolektis 
informojn el la esperantista mondo, kiuj poste iĝis bazo de Enciklopedio 
de Esperanto. Do, ĉu izolito? Ne! Al mi evidentas, ke li estis verkisto en 
intensa kontakto kun la esperantista mondo, eĉ se tiu kontakto estis 
perletera kaj pergazeta.

Samjare, en 1912, aperis en La Ondo de Esperanto unu el liaj plej 
konataj noveloj – Tra la loko ensorĉita, kiu en 1911 gajnis la trian premion 
de literatura konkurso en tiu gazeto. En 1913 la Moskva eldonejo 
Esperanto publikigis ĝin en aparta libreto, en 1937 ĝi refoje aperis, 
redaktita de Teo Jung, en la kolekto En la vagono kaj aliaj rakontoj, en 
1992 Sezonoj reeldonis ĝin faksimile, kaj fi ne en 1993 Herbert Mayer ĉe 
Pro Esperanto en Vieno aperigis ĝin en la kolekto La dormanta grafi no. 
Do ĝi kredeble estas la plej multfoje publikigita teksto de Ŝirjaev.

Tra la loko ensorĉita kun la subtitolo Rakonto de rusa pastro estas 
malnovstila novelo pri supernatura travivaĵo dum nokta sledveturo 
(kompreneble la sledo aperas en formo de glitveturilo – la vorto sledo 
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ekuziĝis nur en la 1930aj jaroj). Kvankam eksmoda, ĝi estas tre lerte 
koncipita kaj rakontata, kaj sen ajna dubo ĝi estas plua ŝtupo en la 
verka evoluo de Ŝirjaev. La eldono de Jung el 1937 reviziis ĝian 
lingvaĵon, kio iom koruptis la stilon, kaj Mayer en 1993 bedaŭrinde 
uzis tiun koruptitan tekston kiel solan bazon de sia eldono (krome kun 
kelkaj pliaj ŝanĝetoj). Feliĉe, la eldono de Sezonoj el 1992 konservas 
la version el 1913, kiu supozeble proksimas al la manuskripto de la 
aŭtoro. Por doni impreson pri la revizia metodo de Teo Jung mi citos 
la komencon en ties du versioj:

Foje noktomeze mi ĵus fi nis la artikolon antaŭ longe promesitan al unu 
ĵurnalo, kies kunlaboranto mi estis. Rektiĝinte en la apogseĝo, mi, kun sento 
de kontentiĝo interna, ekfumis cigaredon kaj enpensiĝis. Ĉirkaŭe regis silento 
muta, nur ie sub la planko bruetis muso kaj pluvgutoj frapadis de tempo al 
tempo la feran tegmenton. (1913 kaj 1992)

Foje noktmeze mi ĵus fi nis artikolon delonge promesitan al iu ĵurnalo, kies 
kunlaboranto mi estis. Rektiĝinte en la apogseĝo, mi, kun sento de interna 
kontentiĝo, ekfumis cigaredon kaj enpensiĝis. Ĉirkaŭe regis muta silento; nur 
ie sub la planko bruetis muso, kaj pluvgutoj frapadis de tempo al tempo sur la 
fera tegmento. (1937 kaj 1993)

Temas pri ok ŝanĝoj de gramatiko, vorto aŭ vortordo, plus du de 
interpunkcio. En la tuta novelo estas centoj. Ĉiu rajtas je sia opinio; 
laŭ la mia, la stilo de Ŝirjaev apenaŭ bezonis revizion, sed jam ĉi tie ĝi 
montras komencajn signojn de granda stilisto estonta.

En 1914 aperis libroforme en Saratov la novelo Forta impreso, kiu trov-
iĝas ankaŭ en La dormanta grafi no el 1993. Ĝi estas humura, leĝere satira 
novelo pri la beno aŭ malbeno de edza kaj familia vivo. Kvankam 
enhave bagatela, ĝi montras plaĉan stilon kaj trafan manieron strukturi 
novelon.

Post tio sekvas dekjara paŭzo, pro evidentaj kialoj sociaj. Tamen 
mi ne dubas, ke Ivan Ŝirjaev plu okupiĝis pri verkado kaj tradukado 
de literaturo. Ni tamen ne konas la estiĝojarojn de verkoj poste publik-
igotaj. Oni povas nur konjekti, sed la lingvaĵo de la verkoj kelkfoje 
donas indikojn. Kiam temas pri verkoj premiitaj en konkursoj, ŝajnas 
kredinde, ke Ŝirjaev verkis ilin ne tro multajn jarojn antaŭ la koncerna 
konkurso. Ĉe verkoj aperintaj en gazetoj estas malpli certe, ĉar ili 
povus longe kuŝi ĉe la redakcio, atendante publikigon.

En 1924 aperis en Literatura Mondo la novelo Tjúva. Tiu novelo samjare 
estis premiita en la Internaciaj Floraj Ludoj en Vic (Vich), Katalunio. 
Per ĝi ni jam atingis la maturajn verkojn de Ŝirjaev. Ĝi temas pri 
“sovaĝa” simplulo kaj bonulo, pri vilaĝa vivo apudrivera, pri la Rusia 



139

naturo, kaj fi ne ankaŭ pri la krueleco de milito. La aŭtoro el ĉio ĉi 
sukcese plektis tutaĵon tre bonstilan kaj atentokaptan. La priskribo de 
la fi guro Tjúva ŝajnas iom naive romantika, sed tio malmulte ĝenas. La 
naturo- kaj mediopriskriboj estas bonegaj:

La suno subiris kaj de la odora herbejo leviĝis nepenetrebla nebulo, kiam 
ni, lacaj pro longa sencela vagado, haltis sur bordo pitoreska de ia sennoma 
rivereto, kun bruo fl uanta laŭ sia malprofunda, ŝtoneca kuŝejo. Preskaŭ ĝis 
zono malseke pro roso, malavare akvuminta la herbaron, ni decidis resti tie 
ĝis la tagiĝo.

La novelo Gaja prezentado, aperinta en Literatura Mondo de 1925, 
malgraŭ sia titolo estas tre amara, ne tre realisma edifaĵo pri klaŭno 
malfeliĉa kaj malriĉa.

Samjare, en 1925, Ŝirjaev denove estis premiita en la Internaciaj 
Floraj Ludoj, ĉifoje en Ciutat de Mallorca (Palma, Majorko). Temas pri 
la novelo Peko de Kain, poste aperonta libroforme en 1932 ĉe Internacia 
Korespond-Rondeto en Budapeŝto. Ĝi estas fortega pledo por pacismo, 
kontraŭ ĉia perforto, kaj krome fascina rakonto en la rusa tradicio pri 
sanktaj frenezuloj. Refoje do Ŝirjaev surprizas nin per novelo kun forta 
idea mesaĝo. Stile ĝi estas tre sukcesa.

En 1926 aperis en Literatura Mondo alispeca novelo, En nia distrikto. 
Certagrade ĝi impresas malmoderne. Mi ne povas eviti pensi pri frua 
Esperanta novelo de Nikolaj Borovko el 1892, nomita En la tombo. Ĉi tiu 
romantika horornovelo temis pri viva entombigito, kaj tiu de Ŝirjaev 
prezentas, post aludo al simila kazo, proksimume la malon. Kvankam 
bone kaj zorge verkita, ĝi ŝajnas aparteni al alia epoko. En sia eldono 
de 1993 Herbert Mayer alinomis ĝin La dormanta grafi no.

En 1927 triafoje teksto de Ŝirjaev estis premiita en la Internaciaj Floraj 
Ludoj, tiujare en Sóller, Majorko. Temas pri la novelego aŭ romaneto 
La nova vivo. Malgraŭ la premio, tiu verko devis atendi pluajn sesdek 
ses jarojn antaŭ ol esti publikigita de Pro Esperanto en libro 80-paĝa.

La rakonto komenciĝas inter kelkaj malriĉaj fervojgardistoj, el kiuj 
la ĉefrolulo Ipato estas naiva kaj iom kruda fraŭlo. Li revas pri ia nova 
vivo, sed ne scias kia. Tamen lia tuta vivo ŝanĝiĝas, kiam cirkonstancoj 
igas lin akcepti zorgadi pri trovita suĉinfano de nobela origino kaj 
eduki tiun kiel sian fi linon. Zorgante pri la knabino li edukas ankaŭ 
sin mem kaj iĝas pia kaj bona homo. Tiu spirita ŝanĝiĝo kaj ĝia sekvo 
estas prezentataj tute ne realisme, sed en pure fabela etoso. La fi no 
de la rakonto iĝas ĉiam pli kaj pli religie edifa. Kvankam la intrigo 
do estas fabeleca, la medio kaj la fi zikaj detaloj estas tute realisme 
prezentataj.
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Al hodiaŭa leganto – aŭ eble mi diru pli klare al mi – la intrigo do ne 
estas tre alloga. Malgraŭ tio mi ĝuas la verkon dank’ al ĝia plaĉa stilo 
kaj trafaj priskriboj de medioj kaj homoj, precipe en la unua duono de 
la verko. La fervojgardisto Ipato, lia kolego Filip Vasiliĉ kaj la knabino 
Angelina estas tiel prezentitaj, ke ili ekvivas en mia imago.

Jen kaj jen oni eĉ trovas grajnon da humuro en la teksto:
La maljunulo ofte aludis pri lia sencela vegetado, esprimis miron, kiel 

li povas kontentiĝi je sia soleca kaj senokupa vivo fraŭla kaj ne nur unufoje 
riproĉis al li la trouzadon de abomenindaj insultaĵoj, kiujn Ipato uzis ĉiam 
en sia parolo, tute ne rimarkante tion kaj kvazaŭ opiniante tion necesaĵo 
kaj neanstataŭebla elemento, sen kiu lia parolo perdus sian ĝustecon kaj 
precizecon, – unuvorte, la insultaĵoj ludis por li la saman rolon, kiun ludas la 
artikoloj en kelkaj lingvoj. (p. 10)

La lingvaĵo de La nova vivo estas tute klasika kaj bela. Oni trovas en 
ĝi eĉ malpli da nacilingva infl uo ol ĉe la plej multaj hodiaŭaj verkistoj. 
En sia antaŭparolo Herbert Mayer skribas: Ŝirjaev gardos dum sia tuta 
vivo la arkaikan lingvaĵon de la frua periodo de nia lingvo. Tion mi trovas ne 
tre bona analizo. Laŭ mia koncepto, Ŝirjaev nek “gardis” nek konservis 
arkaikan lingvaĵon. Li verkis en la lingvo de siaj epokoj, lingvo kiu 
evoluis dum la paso de jardekoj. En La nova vivo lia lingvaĵo estas nek 
arkaika, nek tre moderna, kio cetere ne strangas, se konsideri ke ĝi 
estas verkita antaŭ 1927.

La lasta verko publikigita dum la vivo de Ivan Ŝirjaev estis la novelo 
Mi ne ŝatas la printempon, aperinta en Literatura Mondo de 1933. Ĝi 
prezentas kadron el tre klare kaj vive scenigita naturpriskribo, en kiun 
la aŭtoro plektis rakonton pri juna amo, trompo kaj superstiĉa magio 
de vilaĝanoj. Se oni komparas ĝiajn lingvaĵon kaj stilon kun liaj fruaj 
verkoj, oni facile konstatas, kiom li evoluigis ilin dum sia vivo. Aperas 
vortoj kiel nigranta, tute mankas troaj sufi ksoj kiel -adis, la dialogo 
plenas je duonaj frazoj kiel en vera interparolo. Kaj la naturpriskriboj 
ŝajnas tute modernaj per sia senbalaste poezia precizeco: Silente, 
mallevinte la kapon, mi paŝis tra tapiŝmola, fl orbrodita, bonodora herbaro. 
Flirtis papilioj, zumis abeloj, ĉirpis libeloj. Vere, kiel papilio el krizalido, 
Ŝirjaev jen aperas kiel stilisto plenmatura kaj surprize moderna.

Postmorte ankoraŭ aperis en Literatura Mondo du noveloj, Venĝo 
en 1934 kaj Stranga knabinaĉo en 1937. Venĝo krome estis inkludita, kiel 
sola ero de Ŝirjaev, unue en 33 Rakontoj, La esperanta novelarto en 1964, 
poste en Trezoro, La Esperanta novelarto en 1989. Ĉiuj noveloj de Ŝirjaev 
aperintaj en Literatura Mondo inter 1924 kaj 1937 aperas ankaŭ en La 
dormanta grafi no de 1993, en redaktita formo.
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Venĝo estas novelo iom neatendita fl anke de rusa ortodoksa pastro. 
En ĝi rolas rusa episkopo ekstreme malsimpatia, vera karikaturo de 
egoisma, pseŭdoreligia bruto misuzanta sian potencon. Rolas ankaŭ 
liaj subuloj, monaĥoj pli aŭ malpli oportunisme kondutantaj, kaj ne 
malplej grave, Kubrik, la dorlotata kato de la episkopo. Cetere, la 
protagonisto povus sen gravaj ŝanĝoj esti ia ajn ĉefo, ĉu de komunista 
(aŭ alia) partio, ĉu de kapitalista kompanio, ĉu de esperantista asocio 
aŭ establo. La novelo estas tre lerte konstruita, ĝia psikologio estas 
ne tre fajna tamen trafa, kaj ĝia kritiko kontraŭ potencaviduloj estas 
senkompata. Aŭ – eble ne tute senkompata, ĉar kiel kutime en la 
maturaj verkoj de Ŝirjaev, eĉ la fi guroj malsimpatiaj havas kernon el 
homeco, kaj ankaŭ la bonuloj havas siajn mankojn. Dank’ al tio, eĉ 
karikaturo kiel la episkopa moŝto kaptas mian intereson.

Stranga knabinaĉo estas letera novelo. La protagonisto leteras alterne 
al du adresatoj, malvolvante amaferon kaj periodon en sia vivo, dum 
kiu okazas pluraj surprizoj kaj vojturniĝoj. Ĝi estas ĉefe humura, tamen 
kun amareta psikologia subteksto, precipe ĉe la fi no. Kaj ĝi estas unu 
el kelkaj ekzemploj ĉe Ŝirjaev, kie la protagonisto – ĉifoje en mi-formo 
– ne aperas centprocente simpatia al la leganto.

En 1937 Teo Jung eldonis kiel n-ron 13 de Muusses Esperanto Biblioteko 
la novelaron En la vagono kaj aliaj rakontoj de Ŝirjaev. Antaŭparole Jung 
skribas: Antaŭ jaroj la subskribinto akiris de li ampleksetan kolekton de 
originalaĵoj, por eventuala eldonado. El tiuj ni elektis nun por M.E.B. tri 
diversspecajn rakontojn.

Temas pri la jam menciita Tra la loko [en]sorĉita, krome aperas En 
la vagono kaj La malamiko. En la vagono, kiu poste aperos ankaŭ en La 
dormanta grafi no de 1993, havas iomete aspekton de rusa pupo: ĝi 
prezentas renkonton en fervoja vagono, dum kiu la renkontato ra-
kontas pri alia renkonto en vagono. La novelo havas sukcesan formon, 
kiu ebligis al Ŝirjaev disvolvi sian kapablon je priskriboj de homoj kaj 
medioj. La rakonto estas funde iom burleska, tamen prezentata per 
milde kompatema tono tre plaĉa. Temas esence pri la malforteco de 
homa karaktero kaj pri la homa emo lasi sin trompi. Laŭ stilo kaj 
enhavo ĝi ŝajnas malfrua verko de la matura Ŝirjaev.

La malamiko estas pli kliŝa esperantisma edifaĵo pri kiel komuna 
interlingvo estigas limigitan escepton en la milita malamikeco.

Oni demandas sin, kio ankoraŭ kaŝiĝis en tiu “amplekseta kolekto”, 
kaj ĉu ĝi transvivis la duan mondmiliton, la germanan okupon de 
Nederlando, la morton de Teo Jung en 1986 kaj aliajn obstaklojn.
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Kiam la 56-jara pastro kaj esperantisto Ivan Ŝirjaev mortis pro malsano 
en 1933, jam komenciĝis tiu granda teroro, en kiu la Sovetiaj regantoj 
malliberigis kaj mortigis milionojn da imagitaj malamikoj. Inter la 
viktimoj estis multaj esperantistoj, akuzitaj pri spionado pro siaj 
internaciaj kontaktoj. Mallonge poste oni ekkonstruis en Rybinsk la 
grandan digon, dronigante 4 580 km2 el tiu nordrusa pejzaĝo, kiun li 
tiel bele priskribis en siaj verkoj.

Dum duona jarcento Ŝirjaev ŝajnis preskaŭ forgesita. Sed en 1991 
aŭ 1992 (ambaŭ jaroj estas indikitaj) aperis kadre de La dua jarcento ĉe 
IEM la novelo Inkubo, “laŭ manuskripto en la Internacia Esperanto-
Muzeo”. Ĝi estas verkita en nekonata tempo, sed laŭ enhavo kaj 
lingvaĵo ĝi evidente apartenas al la relative malfruaj verkoj de Ŝirjaev. 
La dudekkvinpaĝa novelo temas pri vilaĝano Ĉulkov, kies edzino 
grave malsanas. Survoje viziti ŝin en urba hospitalo li atestas grandan 
fervojan akcidenton, kiu malfruigas lian viziton. Alvenante li trovas 
sian edzinon mortinta, kaj pro tiu sortobato li iĝas tre pia, eĉ ekstaze 
religiema ĝis la rando de frenezo.

La novelo estas unu el malmultaj verkoj de Ŝirjaev, kie rolas pro-
funda kaj aktiva religiemo, sed tiun la aŭtoro prezentas en maniero, 
kiu ebligas kaj pozitivan kaj negativan prijuĝon de la leganto. Alia 
maloftaĵo estas, ke oni rimarkas grajneton el la post revolucia socio:

– He, vi! – li diris, puŝante per piedo la ronkanton. – Estimata sinjoro, ĉu 
vi surdiĝis? Oni signalas…

– Nun ne estas plu sinjoroj! – edife respondis la gardisto […] – Nun ĉiuj 
estas egalaj! (p. 6)

Duono de Inkubo okazas dum trajnveturo al la urbo Rybinsk, kaj 
dum tiu Ŝirjaev montras sian talenton prezenti kaj surscenigi diversajn 
homtipojn per ties manieroj paroli. La dialogoj estas plejparte kredindaj, 
kaj la lingvaĵo de la novelo impresas sufi ĉe moderne.

En la kolekto La dormanta grafi no de 1993, jam kelkfoje supre men-
ciita, troviĝas unu plia novelo, kiu eble neniam aperis antaŭ tiu eldono. 
Temas pri Gru-Gru, kies fonto estas “Manuskripto en IEM”, do same 
kiel Inkubo el nekonata tempo. Ĝi estas simpla rakonto, tamen pri iom 
nekutima temo: malsovaĝa gruo. La bone prezentita loko estas urbeto 
aŭ vilaĝo ĉe Volgo, kaj laŭ la lingvaĵo la novelo ŝajnas esti verkita en 
la 1920aj jaroj.

Je la morto de Ŝirjaev kuŝis en liaj kestoj interalie manuskripto de la 
romano Sen titolo. Tiu mirakle transvivis la sekvajn jardekojn ĉe Inter-
nacia Esperanto-Muzeo en Vieno, kaj en 1995 ĝi estis eldonita de Pro 
Esperanto.
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Sen titolo sen ajna dubo estas la ĉefverko de Ŝirjaev. Ĝi estas romano 
parte membiografi a, parte fantazia, okazanta en nordrusaj urbo, vilaĝo 
kaj bienego dum unujara periodo meze de la 1890aj jaroj; krome aperas 
mallonga fi na ĉapitro Post dekkvin jaroj. Ĝia protagonisto estas Joĉjo, 
17-18-jara junulo kiu studas ĉe seminario por iĝi pastro; li estas dua 
memo de la aŭtoro, kiu mem tiuepoke estis seminariano en Jaroslavlo 
ĉe norda Volgo. El la pluaj personoj de la rakonto plej gravas Olnjo, 
16-17-jara fi lino de iama nobelo, knabino tre propraspeca, kiu ravas 
kaj konfuzas la naivan kaj timidan Joĉjon. La romano plenas de multaj 
aliaj personoj, ĉiu kun sia propra karaktero.

La ĉefaj temoj de Sen titolo estas la junula evoluo de Joĉjo, liaj 
sentoj kaj sintenoj rilate al knabinoj, al gepatroj kaj aliaj parencoj, al 
diversranguloj en la urbo, kie li studas, plue lia ŝanĝata sinteno al urba 
kaj vilaĝa vivo; krome gravas Esperanto kaj la klopodoj kaj revoj de 
Joĉjo pri tiu nobla afero, kaj iomete ankaŭ konsideroj religiaj kaj sociaj 
en la antaŭrevolucia Rusio.

La romanstrukturo estas tre lerte konstruita. Se escepti la lastan 
ĉapitron, la tuto estas kuntenata en konvena kadro. Ĝi komenciĝas kaj 
fi niĝas per la hejmvilaĝa vivo de Joĉjo, kun unujara interspaco. Tiu 
jaro do konsistigas lian evoluon, liajn spertojn kaj ŝanĝiĝojn.

La romano ampleksas tre vastan gamon de epizodoj, personoj kaj 
medioj. Krom la ĉefa, normala rakonto, kie Joĉjo estas prezentata de 
ekstere, en li-formo, aperas ankaŭ pluraj ĉapitroj el lia taglibro, kaj 
krome prezentiĝas kelkaj noveloj aŭ rakontoj de du-tri el la personoj 
en la rakonto. Ĉiuj ĉi eroj tamen bone kunefi kas por krei relative 
koheran tutaĵon, kvankam la rakonta fadeno ne estas tute rekta. 
Cetere, en dudeko da paĝoj la ĉefa rakonto tute forlasas Joĉjon por 
doni la antaŭan familian historion tre bizaran de Olnjo. Ĉiuj diversaj 
eroj tamen aperas en pli-malpli simila stilo, fl ua, facile legebla, kun 
multe da viglaj dialogoj. Do, ankaŭ la stilo igas la verkon kohera.

La socio, en kiu okazas la romano, estas tre tradicia, kaj la samo va-
lidas pri la sociaj prijuĝoj esprimataj en kaj per la romano. Ŝajnas, 
ke la altrangaj personoj estas plejparte tre noblaj, kvankam ne ĉiam 
same religiemaj kiel Joĉjo kaj aliaj simpluloj. Eĉ per lupeo ne eblas 
trovi ian socian kritikon aŭ ribelemon. Malgraŭ tio, la ege frapaj 
klasaj diferencoj estas senkaŝe prezentataj. Dum la patro de Olnjo kaj 
aliaj riĉuloj disŝutas rublojn po miloj, la gepatroj de Joĉjo distribuas 
ŝparitajn kopekojn inter siaj gefi loj. Konkludojn pri tio devas fari la 
leganto mem; tion faras nek Joĉjo, nek la aŭtoro.

Aliaj aferoj tamen ŝajnas malpli tradiciaj. La knabino Olnjo, kies 
patrino mortis, vivas en tre malkonvencia familio kun sia patro kaj 
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ties amiko, kiun ŝi nomas “la paĉjo-doktoro”. Ŝi mem estis edukita 
kiel knabo ĝis sia dekkvara jaro, kaj nun ŝi estas tre agema, iniciatema 
knab ino kun liberaj kaj senĝenaj kutimoj, kiu ŝerce kaj mokete petolas 
kun eksaj kaj nunaj svatiĝantoj. En la romano tamen ne aperas aludoj 
pri erotiko.

Ŝirjaev ofte prezentas mediojn en tradicia romana maniero, per 
izolita priskribo sufi ĉe detala, iomete kiel ĉe Flaubert:

Ĝi estis sufi ĉe granda ĉambro, komforte meblita, en kies mezo staris bela 
skribotablo kun luksa skribilaro kaj kelkaj fotografaĵoj, inter kiuj Joĉjo tuj 
rimarkis portreton de Olnjo. Meze de la tablo en ordo severa kuŝis paperoj 
kaj kelkaj libroj. Du molaj apogseĝoj estis almovitaj al ĝi. Dekstre de la 
skribotablo, laŭlonge de la muro staris du libroŝrankoj, el kiuj tra vitroj estis 
vidataj luksaj bindaĵoj de enciklopedio kaj aliaj libroj. Laŭlonge de la muro 
kontraŭa staris granda tablo longa de simpla laboro, ĉirkaŭita de seĝoj kaj sur 
ĝi jam senorde kuŝis amasoj da paperoj, sennombraj diversaj albumoj, novaj 
libroj, dikaj ĵurnaloj kaj ĵus ricevitaj gazetoj vesperaj. Apud la libroŝrankoj 
staris granda leda kanapo. (p. 92)

Kelkaj tiaj mediopriskriboj tamen estas tre trafaj kaj alportas al la 
leganto intensan senton de ĉeesto surloke. Tio validas ekzemple pri 
tripaĝa priskribo de kampara pejzaĝo, tra kiu Joĉjo piediras revenante 
vilaĝen post jaro en la urbo. Kiel ni scias de liaj noveloj, Ŝirjaev majstre 
regis la arton prezenti la Rusian naturon.

Ankaŭ personoj kelkfoje estas simile priskribataj je sia unua apero:
Li estis altkreska, kvazaŭĝiba, tute griza maljunulo kun ĉiam glate tondita 

kapo, razita vizaĝo, laŭlonge kaj laŭlarĝe kovrita de sulkoj profundaj, kun 
maldikaj kaj malsupreniĝantaj, kiel sakoj, vangoj, agla nazo kaj densaj, longaj 
grizaj brovoj, el-sub kiuj malafable rigardis okuloj severaj. (p. 23)

Tamen, kiel kutime ĉe vere talentaj verkistoj, la plej gravajn 
personojn ni ekkonas ĉefe per ties faroj kaj diroj, per la interagado kaj 
dialogoj inter la diversaj fi guroj:

– Ĉu vi jam amikiĝis kun la franca samideano? – ridetante diris Julia 
Andreevna, am-admirante la ĝojan, feliĉan vizaĝeton de la knabino. – Vi jam 
nomas lin Marĉjo!

– Ho, jes! Marĉjo, Marĉjo, Marĉjo!... Mi eĉ skribos al li jene... “Mia kara 
samideano Marĉjo!” Ke li skribu al mi “Olnjo”, mi nenion havas kontraŭ tio 
ĉi, ja ĉiuj min nomas Olnjo...

– Ho, Olnjo, Olnjo! – riproĉe diris Julia Andreevna. – Sed la leŭtenanto? 
Li ja freneziĝos pro ĵaluzo!

Julia Andreevna kaj Olnjo laŭte ekridis.
– Ĉi tio estas bagatelo, – la knabino daŭrigis gaje, – vi rigardu, rigardu, 

kion skribas al mi Marĉjo: “Mi kisas viajn manetojn kaj piedetojn!”



145

– Ho, mia Dio! Jen, oni tuj rekonas la francan ĝentilecon! Malfeliĉa 
leŭtenanto! – diris Julia Andreevna.

– Mi montros al li la poŝtkarton kaj tradukos tion ĉi, – diris Olnjo, rid-
ante.

– Olnjo, vi estas senkora!
– Kaj pluajn leterojn mi ne tradukos al li, mi diros, ke li mem lernu la 

lingvon, se li volas scii, kion skribas al mi junuloj. (p. 88-89)
La romano estas plena je epizodoj memorindaj, iufoje amaraj, 

alifoje sukere dolĉaj, sed ofte amuzaj, eĉ burleskaj, kiel ekzemple 
du tre humuraj rakontoj pri Kristnaskaj maskovojaĝoj, en kiuj Joĉjo 
aperas maskite jen kiel pastro, jen kiel diablo. Entute, oni rimarkas 
neniun apartan respekton al ekleziaj aŭ religiaj aferoj ĉe la aŭtoro, la 
ortodoksa pastro Ŝirjaev.

La rakonto daŭras de julio ĝis la sekvajara julio. Por montri al ni la 
evoluon de Joĉjo dum tiu jaro en la urbo, la aŭtoro tre trafe igas lin 
dufoje – antaŭe kaj poste – renkonti la vilaĝan knabinon Anjo:

“Kiel bonaj estas niaj fraŭlinoj vilaĝaj”, li pensis, ĉiam suprenirante. 
“Ili tute ne similas al fraŭlinoj urbaj... al tiuj fi erulinoj... Mi ne ŝatas ilin! 
Kial okazas tio ĉi, ke en ĉeesto de la lastaj mi ĉiam konfuziĝas, ne povas 
eldiri eĉ unu vorton, kaj en ĉeesto de tiaj belulinoj, kiel Anjo, mi estas vere 
bravulo” – li pensis, fi ereme rektigante sian bruston enfalintan kaj bravule 
metante la ĉapelon sur la nukon. (p. 13)

Li fi kse rigardis la vizaĝon de Annjo, kiun li opiniis antaŭe belulino, kaj 
kun malgajo nun konstatis, ke nenio alloga, ĉarma estis en ŝia vilaĝana beleco, 
ke ŝiaj gestoj estis tute negraciaj kaj ŝiaj ŝercoj – vulgaraj kaj sovaĝaj. Tra 
nebulo li vidis la fi guron de la alia knabino, vere belulino, gracia, bonedukita 
kaj ĉarma, sed nenio mirinda estis en tio, ĉar tiu knabino estis grafi dino kaj 
Annjo – nur vilaĝanidino! (p. 256)

Tre grava trajto en la krea talento de Ŝirjaev estas lia kapablo tiel indi-
vidue tajli siajn personojn, ke ili ekvivas en la konscio de la leganto. Li 
faras tion ne ĉefe per priskriboj, sed per iliaj manieroj agi kaj paroli. Tiel 
iom post iom aro da ĉefaj fi guroj ekhavas fi rmajn konturojn kaj reale 
homajn ecojn. Joĉjo mem aperas sinĝena, naive impresiĝema revulo, 
tamen fojfoje brava knabo. Olnjo estas fl irtema, mokema, memstara, 
nekonvencia, samtempe varma kaj malavara knabino. Ŝia patro, sinjoro 
Veselov, ŝajnas originala, mense nestabila, sed bonvola kaj sincera, iel 
similanta personojn en Ĉeĥova teatraĵo. La leŭtenanto, rivalo de Joĉjo 
pri la favoro de Olnjo, estas fi era, sprita, aroganta, tamen bona amiko. 
Sonjo, la grafi dino, kiun fi ne preferas Joĉjo, estas pli pala fi guro, ja bela 
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kaj nobela, sed ĉefe objekto de lia revado. Aparte komplika persono 
estas la onklo de Joĉjo, homo obseda, kaprica, postulema, preskaŭ 
paranoja, kiu fi nfi ne surprizas Joĉjon kaj la leganton per alia fl anko de 
sia personeco.

La interseksaj rilatoj, kiuj tre gravas en la intrigo, estas esprimitaj en 
“senkulpa”, senerotika formo. Malgraŭ tio la aŭtoro sukcesis enmeti 
multe da sensa volupto en scenon, kie Joĉjo okaze de ekskurso helpas 
Olnjon kaj la du nobelajn fratinojn Sonjo kaj Alnjo subeniri laŭ kruta 
deklivo:

La belulino komence sin apogis nur per la mano al la ŝultro de Joĉjo, per 
la alia mano subtenante la randon de sia bela vestaĵo, sed poste ŝi pro timo 
forlasis ĝin kaj jam per ambaŭ manetoj ĉirkaŭbrakis Joĉjon ĉe la kolo. Li 
uzis neverŝajnajn penojn por ne ekgliti kaj ne faligi la grandvaloran ŝarĝon 
kaj precipe por ne malpurigi ŝian vestaĵon, dume li sentis ŝian nekutiman 
proksimecon al si, la nerveman batadon de ŝia koreto kaj la molajn bonodorajn 
bukletojn, kiuj agrable tiklis lian vizaĝon. 

[...] 
Ŝi ne volis sekvi la ekzemplon de Olnjo kaj, gracie levinte iom la vestaĵon 

per la mano maldekstra, per la dekstra sin apogis al la brusto de Joĉjo. Li delikate 
prenis ŝin ĉe la talio kaj komencis jam je la tria fojo la vojon danĝeran. Ŝia 
vizaĝo beleta kaj ruĝiĝinta nun estis tre proksime de lia vizaĝo kaj ŝia spirado, 
kiel taga venteto varmeta, blovis ĝuste sur lian vizaĝon. (p. 209-210)

Plejparte la rakonto estas tre optimisma kaj montras prosperojn en la 
vivo de Joĉjo, precipe pri lia Esperanta agado, kvankam de temp’ al 
tempo okazas ankaŭ ĝenoj kaj perturboj. Ĉe la fi no la romano tamen 
alprenas konsiderinde pli malhelan koloron. Joĉjo iel perfi das sian 
amikinon Olnjo, ĉar sorĉis lin la beleco kaj nobeleco de la grafi dino 
Sonjo, sed fi ne li disiĝas de ambaŭ knabinoj. Ŝajne Ŝirjaev ne trovis 
tiun fi non tute kontentiga, do li aldonis lastan ĉapitron, kie Joĉjo kaj 
Olnjo hazarde renkontiĝas denove, post dek kvin jaroj. Tiu fi no ne 
estas tute sukcesa, ĉar tro mallonga, pala kaj kun neklara intenco. Eble 
la aŭtoro volis mildigi la iomete amaran fi non de sia romano, pri kio 
li tamen ne sukcesis. Sen titolo do aliĝas al aro da Esperantaj romanoj 
kun ne tute trafa fi no. En ĉi tiu kazo la verko kiel tuto tamen apenaŭ 
suferas pro tiu manko, kiu koncernas nur la ses lastajn paĝojn.

Jam diritas, ke la stilo de Ŝirjaev estas bonega. Per sia fl ua, internacia 
rakonta stilo kaj la viglaj, naturaj kaj atentokaptaj dialogoj li superas la 
plej multajn el siaj samtempuloj kaj plurajn el la nuntempaj verkistoj. 
Kvankam laŭ enhavo kaj tendenco la romano ŝajnas aparteni pli-
malpli al la 19a jarcento, ĝiaj stilo kaj tono impresas pli moderne.
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Plurloke oni asertis, ke Sen titolo estas verkita en “arkaika lingvaĵo” 
aŭ “frua lingvaĵo Zamenhofa”. Herbert Mayer en sia antaŭrimarko 
de la eldono opinias, ke ĝi estas probable la unua originala romano, do 
verkita antaŭ 1907, kiam aperis Kastelo de Prelongo de Henri Vallienne, 
aŭ eĉ antaŭ 1906, kiam aperis Urso de Henri Sentis. Se tiuj asertoj estus 
pravaj, ni atendus trovi en ĝi lingvaĵon similan al tiu en la fruaj noveloj 
de Ŝirjaev, kiel Rememoro kaj La amo de l’ rozo el 1900. Mi citu du-tri 
frazojn el Rememoro:

La ondoj glitadis laŭ la ŝtonetoj brilantaj, kaj ŝajnis al ni, ke ili ridetadis al 
ni, murmuretante ion nekompreneblan, sorĉan, misteran…

[…]
Ofte dum ĉi tiaj minutoj la stranga antaŭsento de la morto proksima min 

ĉirkaŭprenadis. Kial ĝi aperiĝadis ĉe mi?
Efektive, la lingvaĵo de Sen titolo estas pli moderna. Oni vidas tion 

per la plia ŝparemo je afi ksoj, sed eĉ pli klare per la apero de vortoj 
ne kutimaj antaŭ la jaro 1907. Por analizi la lingvaĵon de Ŝirjaev mi 
komparis kun fontindikoj en la etimologia vortaro de Vilborg (kiuj 
tamen ne ĉiam indikas la unuan aperon de radiko). Por Zamenhofaj 
vortoj neofi cialaj en 1927 mi serĉis en Zamenhof-radikaro de Wüster, 
eldonita en tiu jaro. Lastatempe Gonçalo Neves komencis kompili tre 
ambician historian vortaron. Ĝis nun eldoniĝis nur la du komencaj 
jaroj 1887-1888, sed mi povis konsulti lin ankaŭ pri kelkaj vortoj pli 
malfruaj. Fine mi komparis la lingvaĵon de Ŝirjaev kun Tekstaro de 
Esperanto (tekstaro.com), kiu enhavas sufi ĉe grandan parton de la 
plej gravaj fruaj tekstoj de Zamenhof kaj aliaj, kaj ankaŭ abundan 
materialon pli malfruan. Bedaŭrinde ne ĉiuj tekstoj tie aperas en formo 
absolute fi dela al la originaloj.

En la germanaj Esperanto-vortaroj de Jürgensen, “redaktitaj” de 
Zamenhof kaj aperintaj en pluraj eldonoj inter 1904 kaj 1909, ni trovas 
multajn vortojn uzitajn de Ŝirjaev en Sen titolo. Jen kelkaj ekzemploj: 
inkubo, uragano, toasti (= nuna tosti), kvasto, stulta, burleska, sugestio, 
portepeo, laŭnteniso, villo. Aplombo kaj fi ktiva aperis eĉ en la Esperanto-
franca vortaro de Beaufront el 1902. En Tekstaro de Esperanto oni tamen 
ne trovas uzon de tiuj radikoj antaŭ 1907, do ŝajnas, ke ili ne estis vaste 
uzataj. Kelkaj el ili estis ofi cialigitaj inter 1909 kaj 1935; aliaj restas 
neofi cialaj eĉ hodiaŭ.

Ŝirjaev en Sen titolo uzas ne nur tiajn relative modernimpresajn 
radikojn, sed ankaŭ vortformojn kiel ope, dandi, fojfoje, tiu-ĉi-foje. Fine 
aperas tre surprize po unufoje dura kaj alies. Tiuj du lastaj impresas eĉ 
bizare, sed eĉ se oni supozus ilin kontrabandaĵo de “alies” pli malfrua 
interveno, tamen restus sufi ĉe da indikoj, ke Ŝirjaev apenaŭ povus 
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verki ĉi tekston antaŭ 1907, kaj tre kredeble eĉ ne antaŭ 1920. Kiel 
mi jam diris, li ne estis lingva avangardulo, tamen li ne rifuzis uzi 
novaĵojn jam lanĉitajn de aliaj bonaj verkistoj.

Sufi ĉe interesa en Sen titolo estas la abunda uzo de stulta kaj stultulo. 
La vorto stulta estas konata ĉefe per Parnasa Gvidlibro de 1932, sed 
efektive ĝi aperas jam frue en la vortaroj de Jürgensen. Ĉu ĝi estas 
Zamenhofa aŭ ne? En la Malnova Testamento el 1916, Jeremia 23:13, 
oni povas legi: Ĉe la profetoj de Samario Mi vidis stultecon. Jen la sola 
trovita apero de stult- en la Biblio, kaj la sola antaŭ 1924 en Tekstaro 
de Esperanto. Mi tamen ne povas diri kun certeco, ĉu ĝi estas vere 
Zamenhofa aŭ de la Londona Biblia Societo.

Eble la romano tamen ja estis verkata dum pluraj jaroj kaj eble 
eĉ enhavas erojn pli malnovajn. Ekzemple aperas en ĝi rakonto El la 
pasintaĵo, verkita de la protagonisto Joĉjo, kiu povus esti rakonto de 
la juna Ivan. Sed ĝia lingvaĵo ne diferencas rimarkeble de la cetera 
romano. Mi ja trovis en ĝi la vorton nepetegebla (= nepersvadebla), sed 
tiu aperas ankaŭ aliloke en Sen titolo. Kaj la rakonto de Joĉjo ne pli riĉas 
je afi ksoj ol la cetera romanteksto.

Alian parton de la romano konsistigas taglibro de Joĉjo, kiu ja 
povus baziĝi sur iama vera taglibro el la junaĝo de Ŝirjaev. Tamen 
ankaŭ tiu estas en tute sama stilo kaj lingvaĵo kiel la cetera romano.

La surpriza unufoja apero de dura troviĝas en la tuja komenco de 
Sen titolo:

Laŭ la vojo, glate piedbatita kaj dura kiel ŝtono, malkrute malsupreniĝanta 
de la vilaĝo al la rivero kaj ĉirkaŭita ĉe ambaŭ fl ankoj jen de maljunaj abioj 
nigrecaj, kiuj malproksimen etendis super la vojo siajn branĉojn kvazaŭ 
manojn, jen de belaj betuloj kun molaj silkaj folioj kaj blanka ŝelo, rimarkebla 
de malproksime – laŭ tiu vojo malrapide iris Joĉjo, deksep-jara knabo maldika 
kaj altkreska. (p. 11)

Eĉ sen uzo de la vorto malmola, la frazo enhavas sepfoje la prefi kson 
mal-, do oni povas kompreni, ke la aŭtoro volis eviti okan fojon. Sed 
de kie li ĉerpis sian dura? Ĝi estis lanĉita en la esperanta-franca vortaro 
de Grosjean-Maupin en 1910. Sed kiel ĝi atingis ĝis Ŝirjaev? Ne eblas 
diveni. Nur per Parnasa Gvidlibro de 1932 ĝi iĝis iom vaste konata (kaj 
anatemata). Se Sen titolo estus verkita antaŭ 1920, la uzo de dura estus 
preskaŭ sensacia. En Tekstaro de Esperanto troviĝas neniu dura el la 
tempo de Ŝirjaev.

Ege surprizas ankaŭ “ŝi apenaŭ moviĝas sen alies helpo” (p. 61). 
Fakte, Plena Gramatiko mencias “B. Mudie, 1906” kiel fonton de la 
vorto alies, tamen refoje mi dirus, ke ĝi estas neatendita ĉe Ŝirjaev. 
En Tekstaro de Esperanto troviĝas neniu alies el la tempo de Ŝirjaev. 
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Tamen, ni atentu kion skribis Zamenhof en 1907 en Lingva Respondo pri 
la tabelvortaj (pseŭdo)fi naĵoj: Tiamaniere ilia uzado sendependa (ekzemple 
en formoj “ali-u”, “ali-es”, “kelk-om”, k.t.p., kiuj per gramatika instinkto estis 
uzataj de kelkaj Esperantistoj) estas kontraŭregula. (La Revuo, aprilo 1907, 
p. 376). Do jam de cent kvin jaroj la aŭtoritatoj vane avertas kontraŭ tiu 
alies ĉiam reaperanta kiel kardo en legombedo!

Krom modernaĵoj, oni tamen ja trovas en Sen titolo kelkajn detalojn 
ho diaŭ arkaikajn kaj eksmodajn. Tamen en la 1920aj jaroj ili ne estis 
arkaikaj, sed plu normale uzataj. Ĉe Ŝirjaev ilia apero montras, ke li ja 
kelkfoje ekuzis novajn vortojn, sed alifoje restis je la malnovaj, al kiuj 
li kutimiĝis. Tio estas sufi ĉe normala konduto, laŭ mi. Jen kelkaj tipaj 
malmodernaĵoj en Sen titolo:

Anstataŭ arbusto aperas arbetaĵo, anstataŭ per sledo oni veturas 
per glitveturilo. Ni trovas la ĉarman aldonita (= sindona) kaj almiliti 
(= konkeri). Nepetegebla ŝajnas signifi  proksimume nepersvadebla. 
Plue ostaro (= skeleto) kaj toasti (= tosti). Jen kaj jen oni trovas ankaŭ 
abundon da afi ksoj. “Ŝiaj vangetoj diketaj estis pli ruĝetaj” (p. 223) 
al hodiaŭa leganto sonas iom komike. La iama trouzado de -adis por 
daŭra pasinta ago tamen tute ne aperas en Sen titolo. La eksmoda 
odoro ĝenerale estas milda kaj cetere bone konformas al la traktata 
epoko, la 1890aj jaroj.

Fakte, la manuskripto enhavis iom pli da malnovstilaj aŭ personaj 
trajtoj, kiujn la nunepokaj redaktantoj ŝanĝis, bedaŭrinde sen precizaj 
indikoj. En postparolo oni mencias kelkajn tipojn de ŝanĝoj: aldono 
aŭ forigo de la, ŝanĝo de tabelvortoj je -ia al -iu, ŝanĝo de unu al iu en 
kelkaj okazoj, kelkfoja ŝanĝo de -inta al -anta. Tiaj modifoj kompreneble 
ĝenas la eblon studi la plene aŭtentajn stilon kaj lingvaĵon de Ŝirjaev.

Kvankam la matura stilo de Ŝirjaev ĝenerale estas tre internacia, oni 
tamen trovas kelkajn rusismojn. Temas ekzemple pri uzo de mano en 
la senco brako (p. 41, 56, 90), juna homo por junulo (p. 89, 93, 124) kaj 
ankoraŭ en la senco jam (p. 55, 114, 126, 159). Tamen, la pezan uzatan de 
multaj ruslingvanoj frazaranĝon kun foren ŝovita substantiva ĉefvorto 
oni apenaŭ trovas ĉe Ŝirjaev.

Ĉe la verbo vesti aperas kiel rekta objekto ne nur homoj kaj korpo-
partoj, sed krome la koncerna vestaĵo, do vesti tie signifas surmeti – “vesti 
la palton” (p. 89), “vesti ankoraŭ gantojn kaj ĉapon” (p. 181). Tiu iom ĝena 
kutimo cetere tre oftas eĉ hodiaŭ.

Resume, se oni komparas la lingvaĵon de Sen titolo kun aliaj verkoj de 
Ŝirjaev, oni devas konkludi, ke ĝi estas inter la plej malfruaj el liaj ver-
koj.
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Krom la lingvaĵo, ankaŭ la verka talento necesa por tajli tian 
ambician verkon, kiel la romano Sen titolo, laŭ mia opinio montras, 
ke la romano estas verko de la matura spertulo, ne de la juna revulo. 
Temas pri la tre konscie ellaborita strukturo de la verko, pri la lerta 
nuancado de personaj karakteroj, pri la relativa manko de edifaĵoj 
kaj de sentimentaleco. La psikologio de la romano pli similas tiun de 
la malfruaj noveloj, kvankam ĝi kutime superas tiujn, ol la naivajn 
kliŝojn de la junaĝaj provoj.

Laŭ mia opinio ankoraŭ kelkaj aferoj en la romanintrigo estas 
interesaj por proksimume loki ĝin en tempan kuntekston. Inter la 
knabinoj, kiuj logas Joĉjon, al mi la plej interesa estas Olnjo. Mi jam 
prezentis ŝiajn malkonvenciajn familiajn rilatojn: iam edukita kiel 
knabo ŝi nun estas fraŭlino kun du “paĉjoj”. Jen vere familio laŭ nia 
nuntempa “kvira”2 modo! Nu, ĝuste en la jaroj 1920aj dum nelonge 
aperis diversaj novaj fenomenoj en la frua Sovetia socio. Eblus 
diri, ke Olnjo reprezentas novan manieron vivi emancipite, dum la 
grafi dino Sonjo reprezentas la malnovan regantan klason de Rusio. 
La ideo enkonduki tian personon kiel Olnjo apenaŭ aperus al Ŝirjaev 
en la Rusio de 1907, kvankam la eventoj de la romano estas tempe 
lokitaj proksimume en 1895, kiam la aŭtoro mem studis en Jaroslavla 
seminario. Olnjo estas fi guro, kiu reprezentas ion revolucian, ian vivon 
estonte eblan, nekonatan kaj eble maltrankviligan. Cetere ni povas 
noti, ke ŝia familio iam estis nobela, sed jam longe ŝi estas – sen titolo!

La recenzoj pri Sen titolo okupiĝas ĉefe pri ĝia lingvaĵo kaj ĝia priskribo 
de frua esperantista agado. Ĝia esperantismo vere okupas multe 
da spaco, tamen en la rakonto ĝi gravas ĉefe kiel rimedo por Joĉjo 
renkonti aliajn gravajn personojn. Por mi la romano temas ĉefe pri 
liaj evoluo kaj amproblemoj. Ŝirjaev tre lerte tajlas sian protagoniston 
kaj alian memon tute ne kiel homon idealan. Joĉjo kelkfoje kondutas 
vere stulte. Li perfi das Olnjon, ĉar logas lin la grafi dina brilo. Li 
malzorgas siajn studojn. Li tro admiras altrangulojn. Dum la legado 
mi ofte incitiĝas pro lia konduto. Tio signifas, ke li estas homo vereca, 
kredinda. Olnjo impresas ĉefe per siaj viveco kaj originaleco. Ankaŭ 
pluraj fl ankaj personoj estas interesaj, originalaj kaj vive prezentataj. 
Jen kaj jen milda humuro penetras tra la rakonto.

Pro ĉio ĉi, kaj krome pro sia stilo, Sen titolo laŭ mi estas unu el 
la plej interesaj verkoj de la originala Esperanta literaturo. Ĝi estas 
romano leginda kaj facile legebla, lerte konstruita, eble escepte de la 

2 kvira (el la angla queer): rilata al homoj, kiuj kritikas la socian normon de 
strikta malsamseksemo aŭ ne vivas laŭ ĝi.
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fi na ĉapitro, en stilo elstara, preskaŭ modela. Oni povas ja bedaŭri, ke 
ĝi ne estis eldonita tuj kiam verkita. Tamen nun ne indas plori pri tio; 
prefere ni ĝoju ke ĝia manuskripto mirakle transvivis ĉiujn Eŭropajn 
tragediojn kaj estis konservita ĝis hodiaŭ. Ĝi povintus esti giganta 
mejloŝtono en nia literaturo, sed reale ĝi estas inda monumento pri 
unu el la pioniroj de nia prozo. Kaj ankaŭ tio estas bela sorto!

Tre kredeble troviĝas pliaj noveloj kaj aliaj tekstoj de Ŝirjaev dise en 
la gazetaro, al kiu li kontribuis. Liaj tre ampleksaj tradukaĵoj sendube 
perdiĝis por ĉiam, kaj eble same kelkaj originalaĵoj. Tamen eĉ sen tio 
mi ne hezitas diri, ke li dum sia vivo iom post iom evoluis al unu el la 
plej gravaj beletristoj de nia centdudekkvinjara literaturo. Ne ĉio el lia 
mano estas majstraĵoj, tamen liaj vario kaj persistemo imponas, kaj liaj 
plej bonaj verkoj tre legindas kaj ĝueblas de hodiaŭa literaturamanto, 
kiel mi. Se Ŝirjaev hodiaŭ estas forgesito, kulpas ne li, sed la forgesintoj. 
Same kiel lia naskoloko Vereteja mirinde saviĝis de subakviĝo, lia 
verkaro grandparte saviĝis el la torentoj kaj inundoj de l’ historio, kaj 
tio estas bonŝanca kaprico de la destino.

Luiza Carol

La puzlo pri la elefanto
(Komentoj pri Poemo de Utnoa1)

Se la tutan Esperantan literaturon minacus monda katastrofo (ĉu 
natura, ĉu socia) kaj mi kapablus savi unu solan Esperantan libron por 
la estonteco, tiam mi elektus el miaj ĝisnunaj legaĵoj tiun, kiu ŝajnas al mi 
la plej “tipa”, por ke la posteuloj pli-malpli komprenu postkatastrofe, 
kion la Esperanta kulturo signifi s por ni. Kaj mi sentas, ke tiu libro 
estus Poemo de Utnoa de la kataluna verkisto Abel Montagut. Mi sentas, 
ke ĝi enhavas la semojn de ĉiuj bonaj ecoj de la Esperanta kulturo...
Mi komentos pri nur kelkaj aspektoj de tiu epopeo, interpretebla 
diversmaniere.

La aŭtora voĉo

Abel Montagut uzas aŭtoran maskon por sia epopeo. La aŭtora 
voĉo, kiu adresas al la leganto pli ol 7000-verse longan surscenejan 
monologon, estas la voĉo de iu mistera Daa-35, kiu subskribas la ege 

1 Poemo de Utnoa, Abel Montagut, eldonejo Pro Esperanto, Vieno, 1993.
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signifan Averto de la aŭtoro, antaŭ la komenco de la verko mem.2 Li estas 
nek la ĉefa heroo nek unu el la aliaj herooj (teranoj aŭ aliplanedanoj) 
partoprenantaj la eventojn priskribitajn en la epopeo. Li eĉ ne estas 
samtempano de tiuj herooj: li rakontas pri pasintaj eventoj, samkiel 
Homero kaj Vergilio faris. Laŭ siaj evidentaj konoj pri la nuna 
historio, Daa-35 ja estas nia samtempano, sed… li ne ŝajnas esti nia 
samplanedano. Nek ŝajnas li esti “gobdo” (t.e. “raciulo devenanta de 
la planedo Goba”, laŭ la difi no de la epopea glosaro). En la epopeo, la 
nomoj de la gobdoj, kvankam strangaj laŭ terana vidpunkto, neniam 
enhavas ciferojn. La nomo “Daa-35” aspektas kiel mistera kodo aŭ 
pasvorto. Mia propra supozo estas, ke Daa-35 povus esti loĝanto de 
la fi kcia planedo Ummo, priparolata en la sciencfi kciaj tekstoj Informoj 
de Ummo, kiuj troviĝas en la listo de fontoj je la fi no de la libro.3 Tiu 
aneksa listo ja estas farita de Abel Montagut mem, senmaske. Sed en 
la malpli detala listo de fontoj, farita de la tiel nomata Daa-35 en la 
Averto de la aŭtoro, tiu asertas, ke la plej gravaj fontoj de la epopeo 
estas: “Poemo de Gilgameŝ, Biblio, Ramajano, Eneado, Dia Komedio”. 
Okulfrape mankas al tiu listo ĝuste Informoj de Ummo. Anstataŭe, 
Daa-35 asertas: “Alifl anke mi baziĝis sur konfederaciaj arkivoj, ĉu 
aŭdvidaj ĉu grafi kaj, transdonitaj de posteuloj de tiuj stelanoj, kiuj antaŭ 
jarmiloj ĉeestis la rakontotajn okazaĵojn dum kolonia kosmovojaĝo.”2 
Se oni rememoras, ke la loĝantoj de Ummo havas tiajn nomojn kiel IE 
456 aŭ WIE 1, oni konjektas, ke Daa-35 povus aparteni al la sama gento 
aŭ eble al iu parenca gento, kun pli-malpli simila tradicio pri nomoj.4 

Do, la aŭtora voĉo de Poemo de Utnoa apartenas al aliplanedano, 
kiu studas de malproksime kaj neŭtrale ĉiujn homajn kaj “gobdajn” 
dokumentojn pri la eventoj, kiujn li priskribas. La surteraj fontoj de 
liaj informoj estas la supre menciitaj malnovaj rakontpoemoj. Sed kiuj 
estas tiuj misteraj dokumentoj el “konfederaciaj arkivoj, ĉu aŭdvidaj 
ĉu grafi kaj”? La leganto trovas en la teksto mem de Poemo de Utnoa 
ne malmultajn detalojn pri la dokumentoj, kiujn la gobdoj kolektis 
dum multaj jaroj, kaŝobservante la teron. En la epopeo, la gobdoj 
tre ofte estas kolektantaj, studantaj kaj pridiskutantaj diversspecajn 
dokumentojn pere de “hologramkuboj”, “girosfero”, “spektroskopo 
cerebra” k.a. Pere de centoj da versoj, la leganto konatiĝas kun korŝiraj 
dokumentaj “holodramoj” pri la homa raso, malvarme spektataj de 
la gobdoj dum ties kunsidoj. Jen fragmento el sceno, kiu okazas en la 
gobda parlamento nomata “Ajuba”:

2 Poemo de Utnoa, p. 7.
3 Poemo de Utnoa, p. 201-202.
4 Mi uzis la retpaĝon More On The Ummo Contacts (Pli pri la kontaktoj de 

Ummo): bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_ummites05.htm
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“... Meze de l’ halo Ajuba, / sur kondiĉita ejo, en travidebla 
kasono, / aperis buntaj bildoj kaj reliefe viviĝis. / Kiu neniam spektis 
tiajn, ekkredus alarme / ĉion reala kaj timus pro la fl uo de sango / 
kaj orelŝiraj ŝrikoj. Sed la Najanoj atente, / senmove alrigardis …” 5

En la supra ekzemplo, ni konatiĝas kun unu el la multaj teknikaĵoj, 
pere de kiuj Daa-35 studis la dokumentojn konservitajn en la tiel-
nomataj “konfederaciaj arkivoj”.

La vidpunkto de la aŭtoro

Rilate la vidpunkton de Abel Montagut, mi rememorigos faman azian 
fablon, laŭ ĝia ĝainisma varianto. Temas pri ses blinduloj, kiuj tuŝis la 
saman elefanton, kaj poste priskribis ĝin tiel: kiu tuŝis unu el la kruroj, 
tiu diris, ke la besto similas al kolono; kiu tuŝis la voston, tiu deklaris, 
ke la besto similas al ŝnuro; kiu tuŝis la rostron, tiu asertis, ke la besto 
similas al branĉo; kiu tuŝis unu el la oreloj, tiu supozis, ke la besto 
similas al ventumilo; kiu tuŝis la ventron, tiu konjektis, ke la besto 
similas al muro; kiu tuŝis unu el la eburdentegoj, tiu sciigis, ke la besto 
similas al pipo. 

La vidpunkto de Daa-35 estas tiu de detektivo, kiu provas ekscii 
post jarmiloj, kio vere okazis antaŭ la fama inundego de la tero. Li 
ŝajnas koni tre bone la konkretajn cirkonstancojn de la katastrofo, sed 
tiuj detaloj ne plu interesas lin. Tial li ne rakontas al ni la sinsekvon de 
la eventoj (ne diras, ĉu asteroido vere koliziis kun la tero, ĉu Noa vere 
plenumis sian planon ktp). Daa-35 interesiĝas precipe pri la ampleksaj 
psikologiaj konfl iktoj antaŭkatastrofaj, okazantaj inter la gobdoj kaj la 
homoj, inter la homoj mem kaj ankaŭ inter la gobdoj mem. Daa-35 
studas la sociajn cirkonstancojn de tiu epoko kaj surtere kaj sur la 
kosma stacio, uzante unufl anke la skribitajn atestojn troviĝantajn sur la 
tero kaj alifl anke la gobdajn arkivojn. Verŝajne ĉar li ŝajnas ravita de la 
tiama homa kreopovo (samkiel parto el la gobdoj, jarmilojn antaŭe…), 
Daa-35 imitas la homajn antikvajn kutimojn kaj tial elektas la formon 
de epopeo por priskribi la eventojn. Li verkis tiun beletraĵon ŝajne por 
sciigi la nunan homaron pri la veraj animaj travivaĵoj okazintaj dum tiu 
antaŭkatastrofa tempo. Li ŝajnas admoni kaj averti la nunan homaron 
pri la estontaj ebloj, kvazaŭ ni denove travivas iun antaŭkatastrofan 
tempon… 

La rilato inter Daa-35 kaj Abel Montagut estas interesa. Ni povus 
imagi, ke la kataluna verkisto estas mediumo, kiu ricevas aliplanedanajn 
informojn pere de hipnoto, samkiel okazas en la Informoj de Ummo. 
Ni ankaŭ liberas imagi, ke Daa-35 estas spirito, kiu kontaktas Abel 

5  Poemo de Utnoa, kanto I, versoj 305-311.
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Montagut iamaniere, laŭ spiritismaj tradicioj (kiel ekzemple okazas en 
la spiritisma libro La genezo de Allan Kardec, kie spiritoj informas i.a. 
pri la diluvo6). En Poemo de Utnoa aperas alvokoj al “muzo”, kiuj povas 
esti konsiderataj simplaj ŝablonaj alvokoj laŭ la antikva tradicio… sed 
alifl anke oni povas pensi, ke la “muzo” fl ustranta al Montagut estas 
ĝuste la mistera Daa-35. 

La vidpunkto de Montagut estas tiu de poeto, kiu rigardas la 
aliplanedanon (spiriton? muzon?) Daa-35 rigardantan ses antikvajn 
dokumentojn postlasitajn de ses “blinduloj” (la dokumentoj estas: 
Poemo de Gilgameŝ, Biblio, Ramajano, Eneado, Dia Komedio kaj lastvice 
sed ne lastrange Konfederaciaj arkivoj) kaj provantan rekonstrui la tutan 
“puzlon de la elefanto” el la pecoj. La leganto sentas kvazaŭ Daa-35 
havas spertojn, kiujn Montagut ne konas tutece, sed ankaŭ Montagut 
havas homecajn spertojn kaj komprenojn, kiuj estas fremdaj al Daa-35. 
Tiamaniere, per la masko nomita “Daa-35”, Montagut realigas ege 
riĉajn simbolojn kaj senfi najn eblojn de interpretado.

Tempaj kaj lokaj koordinatoj

Abel Montagut scias, ke la epopeo, kiun Daa-35 verkas (aŭ verkigas?) 
entenas “anakronismojn” (laŭ la komuna vidpunkto de teranoj), sed 
li ne korektas tiujn. Li lasas la aliplanedanon rakonti laŭ sia propra 
maniero, kaj la rezulto estas, ke en la epopeo la reĝo Nimrod kaj la 
Babela turo ekzistas antaŭ la diluvo, la homaj lingvoj abundas antaŭ 
la falo de la Babela turo… Oni rimarkas multajn tiajn cirkonstancojn. 
Sed, ĉu entute temas pri anakronismoj? La antikvaj tekstoj, kiujn ni 
posedas sur la Tero, estas kutime pecoj el tekstoj, kiujn oni kopiis laŭ pli 
fruaj tekstoj, jam kopiitaj kaj iom ŝanĝitaj kaj ree kopiitaj, kelkfoje kun 
eraroj (eventuale intencaj), kelkfoje ŝanĝante la ordon de la ĉapitroj aŭ 
alineoj… La tempoindikoj en tiuj tekstoj estas interpretitaj de fakuloj, 
kies opinioj ofte malkongruas, kelkfoje eĉ malkongruegas… Alifl anke, 
geologoj parolas pri pli ol unu granda inundo (minimume du), kaj 
ankaŭ iliaj opinioj malkongruas ofte. Pri neniu antikva indiko de 
tempo aŭ loko ni povas esti tute certaj. Kial do ni zorgu pri la historia 
“vereco” de Poemo de Utnoa, kiam la vero kiu gravas por la aŭtoro 
ŝajnas esti la mistero de la homa psikologio? Samkiel la antikvaj 
epopeoj de la mondo, Poemo de Utnoa ŝvebas inter legendo kaj historio. 
En tiu epopeo, Utnoa konstruigas ŝipon, forbruligas ĝin kaj planas 
rekonstruigadon. Kiom da fojoj li refarigos la ŝipon? Kaj kiom longe la 

6 La Genezo. La mirakloj kaj la antaŭdiroj laŭ spiritismo, Allan Kardec, 
elfrancigita de Affonso Soares, Brazila Spiritisma Federacio, 2003. Rete 
ĉe lakaravelo.net/uploads/8/6/3/7/8637636/allan.kardec_la.genezo.pdf
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tutan homaron minacos fi ndetruonta katastrofo? Eble la diluvo estas 
nur eterna simbolo de detruo kaj renaskiĝo? Eble la ŝipo mem estas 
eterna simbolo? Eble la teksto mem de Poemo de Utnoa fariĝas iusence 
unu el la malmultaj altvaloraj “ŝipoj”, celantaj savi la belajn tradiciojn 
de la homaro, la bonajn tutmondajn homajn kreaĵojn – inkluzive 
Esperanton kaj la katalunan (la du lingvojn en kiuj Montagut verkis 
po unu versio de tiu libro7) kaj inkluzive la literaturan formon de 
epopeo… Eĉ la abundo de plantoj kaj bestoj diverskontinentaj kaj 
diverstempaj igas la leganton rigardi tiun ĉi libron kiel “ŝipon de 
Noa” konstruitan el vortoj.

La lokoj kie okazas la eventoj estas la Tero kaj la spackolonio Naje (la 
stacio de la gobdoj), samkiel la scenejoj de la grandaj malnovaj epopeoj 
estis la Tero kaj la Ĉielo (kiu signifas la loĝlokon de la dioj aŭ de Dio).  
En la 5a kaj la 7a kantoj, la “paradiza” kaj la “infera” sonĝoj de Utnoa 
aperas kiel du fulmaj vizioj pri estonteco, el malsimilaj vidpunktoj. 
Iel, la du sonĝoj (instigitaj de aliplanedanoj) ŝajnas fragmentoj de 
plirapidigitaj fi lmoj, dum kiuj Utnoa kaj liaj akompanantoj rigardas la 
teron el birda perspektivo. La du sonĝojn oni povus legi kaj komenti 
ankaŭ kiel memstarajn beletraĵojn – kvazaŭ antikvajn utopion kaj 
distopion8 pri la historio de la homaro ĝis nun. La unua prezentas 
nur la plej admirindajn realigaĵojn de nia mondo; la dua, pli fantazia, 
prezentas superrealisme imagitajn punojn pro la homaj realaj kulpoj. 
Ili esploras kaj spegulas la samajn spacon kaj tempon, el du malsimilaj 
vidpunktoj. El tiuj du sonĝ-spektakloj reĝisoritaj de gobdoj, min plej 
multe impresis la “priekologia” fragmento el la priinfera sonĝo. Kaj 
pro la literatura valoro, kaj pro la aktualeco de la socia mesaĝo, mi 
aprezegas tiun fragmenton. 

La herooj

La ĉefa heroo de Poemo de Utnoa estas samtempe Utnapiŝtim (la 
ŝipkonstruinto en la eposo Poemo de Gilgameŝ) kaj Noa (la simila 
ŝipkonstruinto en Genezo). La aŭtoro malavare donacas al li tri 
nomojn: Uttu, Noa kaj Utnoa. La leganto povas laŭvole konsideri 
tiujn kiel tri mallongigaĵojn de la nomo Utnapiŝtim (kiu signifas 
“li trovis vivon”). La biblia nomo Noa (originale “Noah”) signifas 
“ripozo” (eble rilate al la fakto ke post la diluvo la grundo fariĝis pli 
taŭga por kultivado, kaj tiel la homa laboro plifaciliĝis, do la homoj 

7 Kataluna versio: La gesta d’Utnoa, Abel Montagut, Pagès editors, Lleida, 
1993.

8 distopio: malutopio, misutopio, negativa utopio (ofte kiel literatura aŭ 
kina ĝenro).
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povis iom ripozi). La leganto povas interpreti la kunmetitan nomon 
“Utnoa” laŭ diversaj manieroj. Mi proponas kunmetitan simbolan 
sencon: “li trovis kaj donis al la homaro spiritajn vivon kaj ripozon”.9

Utnoa estas la ĉefa “kobajo”, sur kiu la aliplanedanoj studas la ecojn 
de la homa specio. Por ili, li estas interesa specimeno; por la leganto, 
li iĝas simbolo de homa heroeco. Temas pri novtipa heroeco, kiel trafe 
rimarkas Probal Daŝgupto en la postparolo de la libro: “La teksto 
de Montagut rekte ĝisfosas ĝis la heroa bazo de ĉia literaturado kaj 
reverke rezistas la longe akceptitan, sed ne plu akcepteblan, kodon de 
la heroa militado...”.10

Samkiel ĉiuj aliaj teranoj, Utnoa ne kapablas pensi tiom racie, kiel 
la gobdoj. Krome, liaj prisciencaj konoj estas ege limigitaj kompare 
kun tiuj de la gobdoj. Tial ŝajnas al li, ke la aliplanedanoj estas dioj. 
Ekde la komenco ĝis la fi no de la epopeo, nek Utnoa nek alia terano 
komprenas ion ajn pri la onta katastrofo, anoncita de la gobdo Emme. 
Ili ĉiuj pensas, ke la dioj decidis helpi ilin reveni al sia perdita lando. 
La konfuzo okazas pro tio, ke longa tradicio igis la genton de Utnoa 
(inkluzive lin mem) esperi, ke ili sukcesos meriti la pardonon de la dioj 
kaj la reakiron de sia perdita lando (tiu estis la eble mita, eble historia 
insulo Dilmun, pri kiu oni aludis en Poemo de Gilgameŝ kaj aliaj antikvaj 
tekstoj.) La sopiro pri la insulo Dilmun, perdita antaŭ sep generacioj, 
identiĝas en la epopeo kun la universala sopiro de la homaro pri iu 
perdita Paradizo, kiu aperas en ĉiuj tradicioj iamaniere. Samkiel en la 
Biblio Moseo hezitas antaŭ ol konsenti fariĝi la gvidanto de la granda 
“Eliro”, tiel ankaŭ Utnoa hezitas en la epopeo: “Krome, ĉu vere realas 
/ l’ insulo praa? Ĉu ĝi ne estas revo de niaj / avoj, ia pensaĵo mita aŭ 
nura legendo / por konsoladi korojn, por trankviligi ĉe premoj, / ĉar 
multe tra la jaroj nia popolo suferis?”11 

9 Indas mencii parenteze, ke en la bahaisma tradicio la ŝipo de Noa estas 
interpretata kiel simbolo. Laŭ la bahaa profeto, Noa savis la spiritan 
vivon de tiuj homoj, kiuj sekvis lian moralan ekzemplon: “Konsideru, 
ekzemple, ke inter la Profetoj estis Noa. Kiam Li estis vestita per la robo 
de profeteco kaj instigita de la Spirito de Dio por leviĝi kaj proklami Lian 
Aferon, kiu ajn ekkredis je Li kaj konfesis Lian kredon, al tiu favordonita 
estis nova vivo. Pri tiu homo oni povis sendube diri, ke li estis renaskita 
kaj revivigita, …” [fragmento el parto 1, alineo 162 el Kitáb-i-Íqán (Libro 
de certeco) de Bahá'u'lláh, esperantigita de Lidia Zamenhof laŭ la versio 
angligita de Shogi Effendi; rete legebla ĉe eric.coffi net.pagesperso-
orange.fr/B.E.L/U-tekstoj/Libro_de_Certeco.pdf].

10  Poemo de Utnoa, postparolo, p. 205.
11  Poemo de Utnoa, kanto II, versoj 361-365.
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Estas ege kortuŝa tiu granda malkongruo inter la anonco de la 
gobdo Emme (pri la baldaŭa diluvo) kaj la maniero laŭ kiu Utnoa 
kaj la cetero de la “dilmunida” gento interpretas ĝin. Tio pensigas la 
leganton pri la limoj de la homa komprenpovo, tiam kaj ĉiam… 

La sopiro pri la perdita paradiza insulo kunekzistas kun la sento 
de kulpo, kiu hantas la “dilmunidojn”. Ili pensas, ke ilia ekzilo estis 
dia puno pro tio, ke ili venĝis kaj mortigis unu la alian antaŭ longe 
(pli precize: antaŭ sep generacioj). Ili freneze kaj despere klopodas 
plibonigi siajn karakterajn trajtojn, por meriti la promesitan “savon”. 
Iom post iom, Utnoa fariĝas speco de Savanto, liaj proksimuloj fariĝas 
iusence martiroj, kaj kelkaj kernaj scenoj rekte pensigas la leganton 
pri la fruaj kristanaj martiroj. Ekzistas ekzemple tre impresa sceno en 
kanto IV, kie la “dilmunidoj”, inkluzive de Utnoa, rezignas eĉ pri la 
sindefendo, por ne vundi aŭ mortigi aliajn homojn. Ili akceptas esti 
buĉitaj, fanatike ĉirkaŭante la ŝipon, kiu (laŭ ilia kredo) devintus 
porti ilin en la insulon Dilmun: “Ĉirkaŭ goferaj traboj, apud la bordo 
Puratta, / la Dilmunidoj staris, leviĝis fronte fi ere, / kun angorplena 
brusto sed kun vizaĝo serena, / kun kora turmentiĝo, vidante verŝi la 
sangon / de samtribanoj karaj, de ĝemplorantaj etuloj / kaj knabinetoj 
mildaj, sed ĉiuj fi rme rezistis / kaj staris plu senmove en manenmana 
kateno / ĉirkaŭ altprua ŝipo, ĉar plenkonvinke fi demis, / ke el ĝi fl ue 
fontas mistera forto savanta.”12

Tiu sceno kaj kelkaj aliaj igis min pensi pri similaj scenoj rilate 
kristanajn martirojn, en la romanoj Quo vadis? de Henryk Sienkiewicz 
kaj La ŝtona urbo de Anna Löwenstein (kvankam ekzistas distanco de 
jarcento inter tiuj romanoj, kaj granda malsimileco de perspektivo inter 
la aŭtoroj). La juda kaj kristana devigo “Amu vian proksimulon kiel 
vin mem”, kiu aperas kaj en la Malnova13 kaj en la Nova Testamentoj14, 
fariĝas la testo pri homeco por la herooj en Poemo de Utnoa. Kvankam 
ĝi ne estas vortumita tiel en ajna verso de la epopeo, oni fortege 
sentas ĝin en ĉiuj dilemoj kaj turmentoj de la herooj. Fakte, oni 
sentas la konfl ikton inter la instinkto pri memprotekto kaj la morala 
devigo “Amu vian proksimulon kiel vin mem”. Se oni ĝisfunde 
enprofundiĝas en tiun devigon, oni devas ami per tute simila amo sian 
fi lon kaj ties mortiginton; en cirkonstancoj de milito, oni devas agi tiel, 
ke la ĝenerala nombro de viktimoj en ambaŭ fl ankoj estu kiel eble plej 
malalta, eĉ se tio signifus, ke oni oferu sian tutan genton, inkluzive sin 
mem kaj siajn plej amatajn familianojn kaj amikojn. Se oni komencas 
12  Poemo de Utnoa, kanto IV, versoj 552-560.
13  Malnova Testamento, Levidoj 19:18.
14  Nova Testamento, Marko 12:31.
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fi lozofumi kaj harfendi, por diferencigi inter pli proksimaj kaj malpli 
proksimaj proksimuloj… oni jam pridubas la esencon de la senkondiĉa 
amo. “Justeco” kaj “maljusteco” estas ideoj, kiuj ne kongruas ĝisfunde 
kun senkondiĉa amo. 

Ĉu la “dilmunidoj” sukcesis malpliigi la tutan nombron de homaj 
viktimoj per sia rezigno pri sindefendo? Portempe jes, ĉar portempe 
ili ĉesigis la ĉenon de venĝoj. Sed pro ilia sinofero, la procento de 
agresemuloj kreskis en la mondo. Tio signifas, ke baldaŭ tiuj ko-
mencos aliajn seriojn de atakoj kaj venĝoj aliloke. Tial, la efi ko de la 
“dilmunida” sinofero estas pridubinda. 

Ĉu la “dilmunidoj” sukcesis kontentigi tiujn, kiujn ili nomas “dioj” 
(t.e. la gobdojn)? Nur malgranda aro el tiuj estas kortuŝitaj pri la 
sinofero de la “dilmunidoj”. Ĉu tiu aro kapablos konvinki ankaŭ la 
aliajn gobdojn, ke ja indas savi la homan specion? Jen alia dilemo, ĉi-
foje koncernanta la konsciencon de la gobdoj. 

Kiu fakte savas la vivon de la lastaj kelkaj “dilmunidoj”, dum la 
supre menciita milito? Nek Utnoa, nek alia “dilmunido”, nek unu el 
la gobdoj. La fremda soldato Tudar, timeme fuĝinta el la malamika 
urbo Ur, spektas la atakon kontraŭ la pacemaj “dilmunidoj” kaj sentas 
tioman koleron fronte al la maljusteco, ke li mortigas la ĉefon de la 
malamika armeo. Tiel li ĉesigas la buĉadon, pagante tion per sia propra 
vivo. Jen tute nekliŝa portreto pri normala homo, simpla soldato, foje 
malkuraĝa, alifoje bravega, neniel fanatika, neniel tro racie agema, sed 
ĝuste pro tio homeca kaj tre realisma laŭ psikologia vidpunkto.

Dum la unua legado, mirigis min la fakto, ke post tiu milito, Utnoa 
funebris sian amikon Laŝmu pli fervore ol siajn edzinon kaj fi leton. 
Mi opiniis tiam, ke tio estas nur preteksto por la aŭtoro, por enigi 
en la epopeon memorindan funebran lamenton, spegulantan tiun 
faman lamenton de Gilgameŝ je la morto de Enkidu (des pli ke la 
personeco de Laŝmu rememorigas tiun de Enkidu: la sama korinklino 
kontraŭstari ĉasadon por protekti bestojn k.a.). Sed je la dua legado mi 
komprenis ke, krom tiu aludo al Enkidu, la reago de Utnoa havas sian 
naturan homecan bazon. La mortigojn de la edzino kaj fi lo Utnoa ne 
povintus malhelpi, ĉar li ne troviĝis ĝuste apud ili, kiam la malfeliĉo 
okazis. Sed lia plej fi dela amiko estis sovaĝe buĉita antaŭ liaj okuloj, 
kaj li ne defendis lin… Utnoa ne kapablas trovi pacon en sia animo, ne 
kapablas tutkore “ami siajn proksimulojn”, kiuj suferigis tiom kruele 
la noblan Laŝmu. Lamentante pri la forpaso de Laŝmu, Utnoa fakte 
lamentas ankaŭ la forpason de sia fi do pri la justeco de la dioj, kaj 
ankaŭ la forpason de sia espero, ke li kapablus senti egalan amon por 
ĉiuj “proksimuloj”. Vane la gobdoj provas kuraĝigi lin per la spektakla 
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sonĝo pri la “Paradiza” eventuala estonto de la homaro. Pli forta ol la 
gobda racia pledo estas la intima voĉo de lia koro. Tial, tuj post la 
sonĝo, Utnoa bruligas la ŝipon kune kun la senviva korpo de Laŝmu, 
dirante: “– Adiaŭ, Laŝmu, frato, via spirito liberu, / vi povu preternubi 
ĝis la insulo feliĉa”.15

La dua sonĝo reĝisorita de gobdoj, la “infera” sonĝo, celante ĉi-
foje malkuraĝigi la animon de Utnoa, estas same neefi ka. Kvankam 
ege artece prezentita, la sonĝo pri la eventuala estonta infero restas 
nekonvinka por Utnoa, kiu jam spertis dum sia vivo multegajn 
realajn malfeliĉojn. Krome, la malfeliĉuloj en la “infero” ja meritis sian 
sorton, tial mankas tie la sento de maljusteco, kiu tiom akre turmentis 
kaj daŭre turmentas la homajn realajn vivojn. Do, denove la gobdoj 
fuŝas sian provon manipuli la homajn agadojn: la novedziĝinta Utnoa 
vekiĝas post la priinfera sonĝo, rememorante nenion alian ol bildon 
de dutranĉa hakilo, pri kiu li rakontas al sia nova edzino. Temas pri 
simbola sonĝo (spegulanta la similan sonĝon de Gilgameŝ), kaj la 
edzino interpretas ĝin kiel kuraĝigan signon de la dioj… Verdire, 
“dutranĉaj” (aŭ dusencaj?) ŝajnas preskaŭ ĉiuj klopodoj de la gobdoj 
komuniki ion ajn al la teranoj…

La intergobdaj rilatoj, kvankam multege pli raciaj ol la interhomaj, 
tute ne estas perfektaj: la gobdoj ofte ŝajnas hipokritaj, egoismaj, 
nefi dindaj, enviemaj kaj intrigemaj ne nur fronte al la homoj sed ankaŭ 
inter si. Ili eksperimentas per la homaj specimenoj, samkiel nuntempaj 
biologoj en nia mondo eksperimentas per kobajoj, ofte sufi ĉe kruele. 
Plej interesa estas la fakto, ke ankaŭ ili spertas la saman turmentan 
moralan dilemon alfrontatan de la homaro: elekti inter siaj propraj 
instinktoj pri sinprotekto, kaj la kosma morala leĝo, deviganta ilin 
savi la teranojn, eĉ riskante la pereon de sia propra kosma stacio. La 
kosma morala leĝo fakte identas kun la judkristana devigo “Amu vian 
proksimulon kiel vin mem”, sed por la gobdoj “proksimulo” signifas 
ajnan racian estulon en la kosmo. Tial, la tuta gobda konfl ikto evoluas 
ĉirkaŭ la morala bezono decidi ĉu la teranoj estas entute raciaj estuloj.
En la epopeo, la plej memorinda respondo al tiu demando apartenas 
al la gobdo Emme. En sia monologo priskribanta la ecojn de la homa 
specio, li diras i.a.: “Inter surteraj homoj ekzistas ja violento / ĉar 
ŝajne la pasioj en ili multe pli fortas, / sed ĝuste ĉi elano ilian arton 
ebligas. / Necesus praimpulsojn al krea vervo direkti / anstataŭ al 
detruo, venĝo, murdemo, malamo. / Ties inklinoj koraj esence plej 
pozitivas, / ĉar estas fundamento por transformanta progreso.”16

15  Poemo de Utnoa, kanto V, versoj 1216-1217.
16  Poemo de Utnoa, kanto VI, versoj 122-128.

Belartaj Konkursoj 2012 Branĉo Eseo



160

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

La rilatoj inter la gobdoj kaj la homoj pensigas onin pri la historiaj 
okazoj, kiam koliziis teraj civilizacioj apartenantaj al malsimilaj niveloj 
de teknika evoluo. Evidentiĝas, ke longa sperto ĉi-rilate kondukis 
la gobdojn al la konkludo, ke ilia kunvivado kun malpli evoluinta 
civilizacio signifus ties totalan detruon, nepre evitendan. Jen kion 
diras Emme ĉi-rilate: “Se ni ekloĝus teron, l’ aŭtoktonaro radike / 
alieciĝus. Oni la terkulturon atence / nuligus, krom se gobdoj je la 
tekniko rezignus, / ĉar tute malsimilas la evolua nivelo / de ambaŭ. 
Tamen kelkaj juĝas, ke nepre superas / la civilizo nia kaj eĉ ke tiu ilia / 
estas fordetruenda. Tiel respekti ne eblos / kulturon de l’ terglobo.”17

En la sama monologo, tuj poste, Emme tuŝas la problemon de lingva 
ekologio, antaŭvidante la danĝeron, ke la gobda lingvo ekanstataŭus 
ĉiujn lingvojn de la tero: “Unu solnura lingvo en nia mondo ĉiamis, 
/ ekstreme riĉa, rare bela, duoble mesaĝa, / kaj ni evoluigis altgrade 
telepation, / sed ĉe ni mankas tiu ege varia riĉeco / de l’ teraj lingvoj. 
Ĉiu el ili propre prezentas / unikan konkretigon de l’ esprimpovo 
homara, / kvazaŭ petaloj buntaj aŭ panoramoj irizaj. / Ĉu ni forviŝu 
ĉiujn, al unu sola reduktu?” 18

(La kolizio inter du civilizacioj el diversaj planedoj aperas kiel ĉefa 
temo en amaso da sciencfi kciaj verkoj. La dilemo de la gobdoj pensigas 
min pri la fama sciencfi kcia romano Aĉaj cignoj19 de la fratoj Strugackij. 
Tie fremdaj misteraj estuloj faras ĝuste la decidon, kiun Emme 
klopodas eviti: ili ja ekokupas la teron kaj edukas siamaniere novan 
generacion de teranoj. La romano priskribas terurajn psikologiajn 
ŝokojn ĉe la teranoj, konfl iktojn inter homaj generacioj ktp. La tragedia 
etoso de tiu libro iel kongruas kun la plej teruraj timoj de Emme.)
Dum la teranoj kredas je diversaj dioj (kiujn ili fi das kaj respektas 
diversgrade, laŭ siaj portempaj inklinoj), la ĝenerala eduksistemo de 
la gobdoj ŝajnas materiisma. Ili travivas siajn gravajn viv-eventojn 
(ekzemple naskojn, mortojn, geedziĝojn) sen preĝi al ajna mistera 
forto de la universo. Kvankam nepetantaj kaj nedankantaj al ajna 
supera forto, ili tamen klopodas respekti la kosmajn leĝojn pri moralo. 
Oni povus priskribi tian “kosman leĝon” kiel formon de la “kategoria 
imperativo”, kiun Kantio esprimis tiel: “Agu nur laŭ tia principo, 
pri kiu eblas voli samtempe ke ĝi fariĝu universala leĝo”.20 Apenaŭ 

17  Poemo de Utnoa, kanto VI, versoj 93-100.
18  Poemo de Utnoa, kanto VI, versoj 111-118.
19 Гадкие лебеди, братья Аркадий и Борис Натанович Стругацкий, 

1972. / Aĉaj cignoj, fratoj Arkadij kaj Boris Strugackij, elrusigita de 
Aleksandr Kerbel, KD, 2009.

20 Originala citaĵo: “Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 
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rimarkinde, kvazaŭ hazarde, la aŭtoro mencias dufoje iun gravan 
kunvensalonon de la “Ajuba” (la gobda parlamento), kie gravega 
komputilo estas alirebla. Jen la fragmentoj: “Post kiam l’ oponantoj fi nis 
alporti la pruvojn / kaj argumentojn taŭgajn, la Tribunalo Supera / 
kunvenis konsiliĝe en najbardoma salono, / revidis la informojn, nove 
kontrolis atestojn / dum helpe prikonsultis la komputilon Ajuban.” 21 
Kaj denove post kelkdeko da paĝoj: “Fine de la atestoj, la Tribunalo 
de Goba / kunvenis en salono de l’ Komputila Cefalo.”22 Kaj jen alia 
ĉirkaŭteksto, tute malsimila, kie aperas la sama “Komputila Cefalo”: 
temas pri la geedziĝfesto de paro de junaj gobdoj. Oni povas rimarki 
la grandan rolon de tiu aparato en la personaj destinoj de la gobdoj: 
“Nun funkciulo venis, reprezentanto popola / ĉi-kaze, kunportante 
la terminalan ekipon / de l’ Centra Komputilo. Li estis sperta fakulo 
/ biokosmologia. Tiam laŭmore li faris / la lastan prikonsulton al 
Komputila Cefalo. / Sekve, al la geparo solenavorte parolis”. 23 

Pri kia speco de komputilo temas? Kian specon de informoj donis 
ĝi al la gobdoj? Ĉu, pere de tiu “Komputila Cefalo”, la gobdoj sentis 
sin pli proksimaj ol ni al la grandaj misteroj de la kosmo? Daa-35 ne 
donas pliajn klarigojn ĉi-rilate. Ni povas supozi ion ajn… Ĉiukaze, 
malgraŭ siaj granda teknologia supereco kaj edukita racieco, la gobda 
mondo ne ŝajnas ĉiam kaj ĉiel pli trankvilanima kaj feliĉa ol la nia…
 
La ampleksaj komparoj

La ampleksaj komparoj de la epopeo plibeligas la tekston kaj samtempe 
markas la stilon per tre aparta eco. Ili daŭrigas la tradicion de la famaj 
komparoj en la antikvaj epopeoj, kaj alifl anke ili estas tiom originalaj, 
ke ili pruvas iusence la “aliplanedanecon” de Daa-35. En preskaŭ ĉiuj 
ampleksaj komparoj de Poemo de Utnoa, oni komparas la konfl iktojn de 
la homaj sentoj kun la agadoj de diversaj bestoj. Malsimile al teranaj 
verkistoj, la aliplanedano Daa-35 ne imagas la emociojn de siaj teranaj 
herooj, sed vidas tiujn emociojn pere de viddokumentoj. La teksto 
de la epopeo entenas detalan priskribon de la maniero, laŭ kiu la 
gobdoj observis kaj konservis siajn informojn pri la homaj emocioj. Jen 
fragmento pri la gobdo Roa Numuo kaŝobservanta la emocian staton 

zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.” 
[Grund legung zur Metaphysik der Sitten (Fundamento pri la metafi ziko 
de etiko), Immanuel Kant, 1785.]

21 Poemo de Utnoa, kanto I, versoj 611-615.
22 Poemo de Utnoa, kanto V, versoj 210-211.
23 Poemo de Utnoa, kanto III, versoj 449-454.
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de Utnoa: “Senmove inter nuboj per girosfero rigardis / kaj vidis la 
tribanojn el la kabanoj eliri. / Baldaŭ li stude sondis per spektroskopo 
cerebra / la menson de Utnoa kaj kvankam bluoj enestis / li trovis 
superregon de la viola refrakto, / kio indikis klare pri l’ animstato de 
Uttu, / ke malgraŭ ŝanceliĝoj li entrepreni nun emas.”24

Laŭ tiu priskribo, ni komprenas ke la “konfederaciaj arkivoj” studitaj 
de Daa-35 konservis la emociojn de la teranoj en viddokumentoj, laŭ 
kiuj ĉiuj psikaj reagoj havis formojn kaj kolorojn, verŝajne moviĝis 
kaj koliziis unuj kun la aliaj samkiel teraj bestoj kolizias, logas aŭ 
forpelas unuj la aliajn ktp. Nemirinde do, ke tiuj ampleksaj komparoj 
aspektas tiom riĉ-enhavaj, kvazaŭ ili estus etaj memstaraj fabloj ene 
de la epopeo. Tamen, ne temas pri tradiciaj fabloj, ĉar ili ne estas 
alegorioj kun klaraj moraligaj celoj. Oni povus elpreni ĉirkaŭ 50 tiajn 
ampleksajn komparojn kaj krei originalan kolekton de komparoj, 
spegulantaj buntajn homajn emociojn. Mi citos ĉi tie unu solan, kiu 
ŝajnas al mi tre signifa, pro la fakto ke ĝi bone spegulas la konfl iktajn 
kaj rapide ŝanĝeblajn animrilatojn inter la homoj kaj la gobdoj, 
similantajn tiujn inter la homoj kaj la iom pli evoluintaj bestoj. Jen 
ĝi: “Samkiel grotsimio en sekarbara dezerto / vidas vagulon bori tra 
termitejo kaduka / misteran truon rondan kaj poste tien enkaŝi / el 
nigra ŝultrosako aferojn ŝajne manĝindajn; / kiam li posttrunkiĝas, de 
scivoleco puŝate / ĝi kuras ŝovi manon, sed ekkaptinte la semojn / ne 
povas ĝin retiri, la pugnon daŭre fermante, / kaj kriĉe ne komprenas 
pri l’ tute stranga faraĵo, / dum tiu ĝin ŝnurligas por ke ĝi gvidu ĉe 
fonton, / post kiam li alĵetos salbulojn ĝin soifi gi”.25

Cetere, oni povas rimarki ankaŭ la fakton, ke la tuta epopeo estas 
iusence unu granda ampleksega komparo: Daa-35 ŝajnas kompari la 
tiutempajn gobdojn kun la homoj, samkiel la tiutempaj gobdoj estis 
studantaj kaj komparantaj la siatempajn homojn kun la bestoj sur la 
tero. Krom tio, kaj la gobdoj kaj la homoj alfrontas la minacon pri la 
defi nitiva pereo de sia specio, tial ĉiuj el ili zorgas pri la savo de sia 
propra “ŝipo”. Aldone al tiu zorgo, la gobdoj cerbumas heziteme kaj 
konfl ikteme ankaŭ pri la ebla savo de la teranoj. Tra la tuta epopeo 
(precipe en la ampleksaj komparoj) aperas granda nombro da bestoj 
kaj plantoj, apartenantaj al ĉiuj kontinentoj kaj ĉiuj etapoj de la surtera 
vivo. Al tiuj aldoniĝas ankaŭ aliplanedanaj vivformoj. La granda 
riĉeco de vivformoj kapablas kelkfoje doni al la leganto la impreson, 
ke la tuta epopeo estis elpensita kiel bela literatura savŝipo. (Tiun ĉi 
rimarkon mi ligas al mia propra emocia reago al la libro – la reago per 
kiu mi komencis la eseon.) 
24 Poemo de Utnoa, kanto VII, versoj 260-266.
25  Poemo de Utnoa, kanto II, versoj 598-607.
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En la postparolo al la libro, Probal Daŝgupto nomas tiujn kom-
pa rojn “abelaj komparoj”, laŭ la nomo de la aŭtoro kaj la imago 
pri abeloj en unu el ili. Li trafe priskribas ilin kiel “mal ob jek taj kaj 
partoprenaj”, rimarkante ke ili “plulinias la specifan vivadon de la 
enfokusaj protagonistoj, daŭrigante ĉi ties agadodramformojn en aliaj 
tempoj, kontinentoj, speciosferoj, kaj dotante ilin per tiu konkreta mita 
valideco, kiu signas la epopeojn.”26

La amaso de bestnomoj kaj plantnomoj en la ampleksaj komparoj 
riĉigas ankoraŭ pli la ege buntan vorttrezoron de Poemo de Utnoa. En 
la tuta libro, sed precipe en la ampleksaj komparoj, la aŭtoro ŝajnas 
ame kolekti por sia epopea “vortŝipo” vortojn apartenantajn al ĉiuj 
vortspecioj: unuradikaj kaj kunmetitaj, ofi cialaj kaj neologismaj 
(inkluzive imagitajn neologismojn aliplanedan-devenajn!). 

Indas aldoni ke ofte la maniero laŭ kiu komparo rilatas al sia 
ĉirkaŭteksto donas apartan humuran spicon al la epopeo.

La loko de Poemo de Utnoa ene de la Esperanta literaturo

La Esperanta kulturo havas riĉan trezoron de longaj rakontpoemoj. La 
plej frua el ili estas la epopeo Uranogedio27 de Johano Ricci, fi nverkita 
en 1926. Mi supozas ke, pro siaj enhavo kaj strukturo, ĝi estas la plej 
komparebla kaj komparinda kun Poemo de Utnoa. Post Uranogedio, 
aperis en la Esperanta literaturo multaj aliaj longaj rakontpoemoj, 
kelkaj el ili jam tre famaj, aliaj ankoraŭ nemulte konataj.28

La ĉ. 7 000-versa Poemo de Utnoa de Abel Montagut eldoniĝis en 
1993, post 10 jaroj de verkado. En 1996, eldoniĝis la ĉ. 10 000-versa 
Vivo de Prometeo de Bonipatij Tornado, tri jarojn post la forpaso de sia 
aŭtoro (do en 1993 ĝi jam estis fi nita, sed oni ne konas detalojn pri la 
periodo/j/ kiam ĝi estis verkita). Tio signifas, ke ĉirkaŭ la jaro 1987, je la 
centjariĝo de Esperanto, minimume du gravaj epopeoj estis ĝermantaj. 
En sia Konciza enciklopedio pri la originala literaturo en Esperanto29 eldonita 

26 Poemo de Utnoa, postparolo, p. 210.
27 Mi legis nur la fragmenton, kiu aperis en Esperanta Antologio. Poemoj 

1887-1981. La manuskripto ne estas ankoraŭ eldonita tutece.
28 Jen kelkaj ekzemploj laŭ kronologia ordo: La kosmo (1952) de John 

Francis, La infana raso (1956) de William Auld, La konfl ikto de la epokoj 
(1961) de Edwin de Kock, Homara epopeo (1977) de Sylla Chaves, Poemo 
de Utnoa (1993) de Abel Montagut, Vivo de Prometeo (1996) de Bonipatij 
Tornado, kaj Ĥodapro. En tarda sorpotempo (2009) de Folke Wedlin 
[publikigita en BA6, oktobro 2009, p. 77-116 – Red.]. 

29 Concise Encyclopedia of The Original Literature of Esperanto, Geoffrey 
Sutton, Mondial, New York, 2008.

Belartaj Konkursoj 2012 Branĉo Eseo



164

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

en 2008, Geoffrey Sutton konstatas ke, kvankam la longa rakontpoemo 
estas tre malofta formo en nuntempaj etnaj literaturoj, tamen ĝi estas 
ofte preferata de verkistoj en Esperanto. Sutton konkludas la jenan: 
“Eble tio rilatas al la interna ideo de Esperanto koncernanta justecon 
kaj egalecon, kontraŭanta la niatempan supozon, ke tutmonda kultura 
unuformeco estas akceptebla kaj neevitebla.” 30

Mi aldonas ke, laŭ mi, la entuziasmo de la esperantistaj verkistoj 
pri longaj rakontpoemoj rilatas ankaŭ al la deziro kontraŭstari la 
popu laran antaŭjuĝon de la neesperantistoj, ke nia kulturo estas “sen-
radika”, ĉar al ĝi “mankas” originalaj proverboj, legendoj kaj longaj 
rakontpoemoj. Defi e, la esperantista kulturo iĝis riĉega je proverboj, 
legendoj kaj diversaj formoj de longaj rakontpoemoj (epopeoj, sagaoj, 
didaktikaj eposoj, miksformaj poemegoj ktp).

Indas rimarki, ke Montagut verkis ankaŭ katalunan version de 
sia epopeo, aperintan prozforme en la sama jaro, kiam la Esperanta 
versforma versio aperis. Do, la epopeo de Montagut “spiras” de-
komence kaj en Esperanto kaj en la denaska lingvo de la aŭtoro.  

En la tuta enhavo de Poemo de Utnoa, oni povas trovi eĥojn el 
Felikso aŭ Libro de la mirindaĵoj31 – fama mezepoka didaktika prozaĵo 
pri ĉiuj aspektoj de la vivo, verkita en la 13a jarcento de la kataluna 
verkisto Ramon Llull. (Felikso, la juna protagonisto de tiu libro, ler-
nas pri Dio, anĝeloj kaj homoj, pri bestoj kaj plantoj, vizitas la para-
dizon kaj la inferon… La ĉapitro pri bestoj estas aparte fama kaj bele 
eĥas la ampleksajn komparojn de Poemo de Utnoa.) Llull estis unu el 
la plej universalemaj mezepokaj verkistoj, tial la katalunaj radikoj 
de Poemo de Utnoa harmonie interplektiĝas kun ĝiaj plurkulturaj 
radikoj kaj ankaŭ kun la tradicia “puzleco” de la Esperanta kulturo. 
En sia enkonduko al Poemo de Utnoa, William Auld rimarkas la apartan 
lokon de tiu epopeo, ne nur en la Esperanta literaturo, sed ankaŭ en 
la tutmonda kulturo. Auld diras: “Ŝajnas al mi, ke ‘Poemo de Utnoa’ 
estas la unua vere atentinda fantascienca32 epo peo en la mondo, kaj 
unu el tre malmultaj modernaj epopeoj.”33

30 Originala citaĵo: “There may be a correlation with Esperanto’s raison 
d’être of fairness and equality standing in opposition to contemporary 
supposition that globalized cultural uniformity is acceptable and 
inevitable.” (p. 12)

31 Fèlix, o Llibre de les meravelles, Ramon Llull, 1289. Mi uzis la francan 
version: Félix, ou le Livre des Merveilles, Raymond Lulle, tradukita de 
Patrick Gifreu, Éditions du Rocher, Anatolia, 2000.

32 fantascienco: iama propono (laŭ la itala lingvo) por nomi la ĝenron 
nun konatan kiel sciencfi kcio (SF).

33 Poemo de Utnoa, enkonduko, p. 6.
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En la libroserva retpaĝo de UEA, Ionel Oneţ komentas pri tiu libro 
koncize kaj trafe: “Jen unu el tiuj originalaj libroj en Esperanto, por 
kiuj indas (bone) lerni Esperanton.” Tio igas min pensi, ke eble la 
originaleco de la Esperanta literaturo devus esti pli ofte menciita dum 
niaj informadoj pri Esperanto en neesperantistaj medioj.

Sten Johansson

Ĉu fundamenta evoluo aŭ neologisma glosolalio?

Ĉiu lernanto de Esperanto devas trapasi la stadion, kie oni alproprigas 
ĝian grandan potencialon konstrui vortojn per kunmetado de radikoj 
kaj afi ksoj. Al kelkaj homoj tio ne estas granda novaĵo, ĉar ilia gepatra 
lingvo havas eblojn similajn, kvankam kutime ne same riĉajn kaj 
liberajn. Al aliaj ĉi tiu trajto ŝajnas pli ekzota. Iuj esperantistoj restas 
negativaj aŭ almenaŭ skeptikaj al trouzado de tiuj ebloj. Aliaj estas 
plene delogataj. Precipe en la frua Esperanto oni ofte renkontis 
kunmetaĵegojn kiel La fi anĉiniĝo de Sovaĝulineto – titolo de originala 
teatraĵo el 1909 verkita de la francino Roksano (Jeanne Flourens).

Iom poste la plej multaj Esperantoparolantoj rimarkas la eblojn 
ŝerci per vortoj nur ŝajne kunmetitaj, laŭ la stilo de alia franco, 
Raymond Schwartz. Multaj memoras lian poemon pri la diversaj aĝoj 
de l’ homo: etaĝo, kuraĝo, vojaĝo kaj tiel plu. Aparte riĉan materialon 
por tiaj ŝercoj, kaj en maloftaj okazoj eĉ por miskomprenoj, prezentas 
granda grupo da vortoj kelkfoje nomataj grek-latinaĵoj. Por multaj 
eŭropanoj ili signifas nenion novan, ĉar la plimulto el ili apartenas 
al la tielnomataj vortoj internaciaj. Aliaj homoj, ekzemple azianoj, 
devas lerni ke katastrofo de monopolo neniel rilatas al ia besta poemo 
pri Pollanda kapitalisto, nek metaforo de teologo al ia formeto de invito 
al tetrinkado.

La plej granda parto de la Esperanta vortaro estas latinida. Ĉi-
kuntekste mi tamen okupiĝos ne pri vortoj kiel tablo, fl oro aŭ fonto, 
nek pri la grekdevena kaj. Temos pri tiel nomataj erudiciaj vortoj. 
Pluraj estas sciencaj terminoj kiel karboksilo aŭ ortognata. Tiujn vortojn 
neniam elbuŝigis Cicerono aŭ Sokrato; ili estas kreitaj el latina kaj 
greka materialo fare de sciencistoj en ege pli malfrua tempo. Aliaj iĝis 
vortoj komunuzaj, preskaŭ ĉiutagaj, kiel festivalo kaj katastrofo. Sed tre 
multaj ŝvebas ie inter la sciencaj fakterminoj kaj la komunuzaj vortoj. 
Pluraj estas ofi cialigitaj aŭ eĉ fundamentaj. Kiam oni diskutas ĉi tiun 
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vastan aron da vortoj, plej tipe temas pri tiuj, kiuj en Esperanto havas 
nedivideblan radikon, sed en sia latina aŭ greka formo estas kunmetitaj 
el pli ol unu radiko, kaj do unuavide povus ŝajni kunmetaĵoj ankaŭ en 
Esperanto.

Oni ne malofte renkontas akran kritikon kontraŭ la ekzisto mem 
de ĉi tiu vortgrupo. Tiu kritiko enhavas plurajn punktojn, kaj ne ĉiu 
kritikanto emfazas la samon.

1) Unue oni atentigas pri la ĵus aludita risko je miskomprenoj, kiu 
tamen ja troviĝas ne nur ĉe la vortoj “grek-latinaj”.

2) Due oni opinias, ke ili konsistigas duan tavolon da morfemoj en 
Esperanto, kiu duobligas la radikaron kaj kelkfoje karambolas kun la 
vere Esperantaj radikoj.

3) Trie oni konstatas, ke multaj grek-latinaĵoj estas sinonimoj de 
aliaj pli ĉiutagaj vortoj, kaj oni trovas tiajn sinonimojn nebezonataj. 
Aldone oni opinias, ke novaj kunmetaĵoj devus esti kreataj, por 
anstataŭi ekzistantajn grek-latinaĵojn.

Aparta subgrupo inter la grek-latinaĵoj estas la internacie validaj 
latinaj nomoj de plantoj kaj bestoj. Ili konsistas el du partoj, genronomo 
kaj specionomo, konstruitaj en latino sed ne malofte el grekaj vorteroj. El 
tiuj latinaj terminoj (kutime nur el la genronomoj) oni kreis Esperantajn 
nomojn. Tipaj ekzemploj estas anemono, devenanta tra latino el greka 
vorto signifanta vento (same kiel la parenca vorto animo), kaj leontodo, 
greke signifanta leondento. Ial oni malofte vidas kritikon kontraŭ ĉi tiu 
subgrupo, eble pro la prestiĝo de la latina nomaro.

Mi volas ĉi tie diskuti precipe la duan kaj trian el la supraj punktoj 
de kritiko. Pri la unua punkto eble sufi ĉas konstati, ke ne eblas eviti 
vortojn misanalizeblajn, sendepende de ties deveno. Eĉ simpla vorto 
kiel kajo estas teorie homonima, kaj same la ĉi-supre uzita formeto, se 
ne paroli pri konservi, inspiro, defendi, marĝeno kaj miloj da aliaj vortoj 
relative ĉiutagaj. Se ni kapablas manipuli tiujn sen miskomprenoj, 
kredeble ni povas lerni ĝuste interpreti ankaŭ metaforon de teologo, aŭ 
katastrofon de monopolo.

La duan punkton mi trovas pli grava. Kiel ni efektive rigardu tiujn 
erojn de vortoj, kiujn ni iom post iom lernas rekoni? Tiujn ana-, bio-, 
demo-, grafo-, hemo-, kata-, logo-, mono-, ptero-, stereo-, tele- kaj dekojn da 
aliaj – ĉu ili vere konsistigas ian duan tavolon da Esperantaj radikoj? 
Evidente, post momento da pripenso neniu prudentulo asertus tion. 
Kial do? Ĉar oni ne uzas ilin libere por formi novajn vortojn per 
kombino kun Esperantaj radikoj kaj afi ksoj. Kvankam kata- ŝajnas ofte 
enteni la sencon de malsupren, neniu esperantisto dirus, krom eble 
kiel ŝercon tre esoteran, ke oni slalome kataskias. Kaj kvankam hemo- 
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evidente rilatas al sango, ni neniam manĝas hemokolbason. Ne, ili certe 
ne rolas kiel Esperantaj radikoj. Oni ja uzas ilin por konstrui novajn 
vortojn, tamen ne specife en Esperanto, sed paralele en multaj lingvoj. 
Kaj oni kombinas ilin nur kun lingveroj de la sama speco. Eĉ troviĝas 
ia tendenco preferinde ne miksi vorterojn grekajn kun eroj latinaj, 
kvankam tio ja escepte okazas, kiel en miligramo.

Do, eblaj vortoj estus ekzemple katagrafo aŭ hemodonto, kondiĉe 
ke tiuj havus ian sencon kaj estus uzataj aŭ lanĉataj ankaŭ en aliaj 
lingvoj.

Troviĝas tamen esceptoj. Kelkaj vorteroj el la kategorio pritraktata 
ĉi tie efektive iĝis – aŭ estas proponitaj kiel – Esperantaj morfemoj. Tiaj 
estas pseŭdo- kaj -logo aŭ -ologo. La unua ŝajnas relative vaste akceptita. 
En PIV oni citas la Zamenhofajn pseŭdoinstruita, pseŭdoscienca kaj aliajn. 
Ankaŭ la duan oni trovas en PIV (en la formo -olog/) kun ekzemploj 
kiel esperantologo, psikologo kaj aliaj. Pri tiu vortero tamen ŝajnas pli 
dube, ĉu ĝi vere estas ĝenerale konsiderata kiel Esperanta morfemo.

Se oni trafoliumas etimologian vortaron, ekzemple Konciza Eti mo-
logia Vortaro de André Cherpillod, oni facile trovas vortojn iel simi-
lajn al la grek-latinaĵoj, tamen ĉerpitajn el aliaj lingvoj. Futbalo ne 
estas kunmetaĵo el Esperantaj futo kaj balo, sed konstruita el ĝermanaj 
morfemoj en la angla lingvo (kun la signifo piedo kaj pilko) kaj importita 
kiel preta pakaĵo en Esperanton. Samovaro ne rilatas al sama varo, sed 
konsistas el slavaj morfemoj kun signifo de mem kaj boligi. Simile 
estas pri kimono el japana kunmetaĵo, maharaĝo el hindia, katamarano 
el tamila, nunatako el inuita, ĉokolado el naŭatla,1 orangutango el malaja, 
dazibaŭo2 el ĉina kaj multaj aliaj. La ĉefa diferenco inter tiuj vortoj kaj la 
grek-latinaĵoj estas, ke la unuaj estas importitaj po unu, dum la lastaj 
amase. Kredeble neniu ekhavus la ideon, ke orang- kaj utang- estus 
morfemoj en Esperanto (signifantaj homo kaj arbaro). Kaj se nunatako, 
samovaro kaj futbalo ŝajnas kolizii kun eblaj Esperantaj kunmetaĵoj, oni 
sendube traktas tion kiel aferon analogan al la kazoj balkono, kuraĝo kaj 
kolego – do kiel bazon de vortludoj, ne kiel strukturan problemon en la 
Esperanta vortfarado.

La tria punkto de kritiko kontraŭ la grek-latinaj vortoj estas interesa 
kaj kredeble senfi ne diskutebla afero. Ĉu ili entute estas bezonataj? Kial 
preni vorton konstruitan en fremda lingvo, kaj leĝere esperantigi ĝin, 
se eblas same facile konstrui vorton el la Esperanta lingva materialo? 
Se hemiplegio devenas de grekaj vorteroj signifantaj duono kaj frapo, kial 

1 naŭatla (aŭ nahuatla): azteka lingvo parolata en la mezo de Meksiko.
2 dazibaŭo (aŭ dazibao): murgazeto.

Belartaj Konkursoj 2012 Branĉo Eseo



168

Beletra Almanako 15 Oktobro 2012

ne simple nomi la fenomenon duonfrapo? Ĉu indas nomi kapdoloron 
cefalalgio, se tio ĉiuokaze estas kapo kaj doloro en la greka? 

Wouter Pilger en sia Provizora privata listo de komunlingvaj nomoj de 
plantoj de nord-okcidenta Eŭropo faris la jenan rimarkon: Mi esperas, ke 
ek de nun pli da homoj kuraĝos diri “anserpiedo” esperantlingve, anstataŭ 
“kenopodio”, kiu estas esperantigita formo de latinigita grekaĵo kiu tamen 
signifas la samon. Mi devas konfesi, ke lia opinio estas al mi simpatia, 
des pli se temas pri plantoj, kiujn mi bone konas, kaj kiuj iel ĉeestas en 
mia ĉiutaga vivo.

Oni ofte legas, ke la lingvoj ĉina kaj japana ne konstruas sciencajn vor-
tojn el aparta lingva materialo, sed el la samaj morfemoj, kiuj kon-
sistigas la vortojn ĉiutagajn. Mi ne scias, ĉu tio estas la plena vero, sed 
ne necesas longe serĉi ekzemplojn de tia vortfarado ankaŭ en lingvoj 
eŭropaj. En iuj lingvoj, dum iuj epokoj kaj en iuj fakoj oni kelkfoje 
preferis konstrui novajn fakvortojn el la propra lingva materialo. 
Tio evidente same eblas kaj same bone funkcias kiel la importado de 
internaciaj grek-latinaĵoj. En iuj lingvoj kaj epokoj oni preferis krei 
proprajn kunmetaĵojn pro kialoj gramatikaj, fonetikaj aŭ foje politikaj. 
Sufi ĉas foliumi kelkajn vortarojn aŭ iom elprovi retan tradukilon por 
trovi ekzemplojn:

Hipopotamo, el grekaj ἵππος (hippos) = ĉevalo kaj ποταμός (potamos) 
= rivero, laŭ Google-tradukilo estas hungare víziló = akva ĉevalo, 
germane Nilpferd = Nilĉevalo, svede fl odhäst = riverĉevalo, fi nne 
virtahepo = riveregĉevalo. Geografi o, el γαῖα (gaia) = tero kaj γράφω 
(grafo) = skribi, estas nederlande aardrijkskunde = terscienco, islande 
landafræði = landstudado, fi nne maantiede = terscienco aŭ maantieto = 
terscio, hungare földrajz = terpriskribo. Telefono, el τῆλε (tele) = fore kaj 
φονή (fone) = sono, estas islande sími = fadeno, fi nne puhelin = parolilo, 
ĉine diànhuà kaj japane denwa, ambaŭ = elektroparolo. (Cetere, 
germane ekzistas apud Telefon ankaŭ la vorto Fernsprecher = fore-
parolilo.) Interjekcio, el latinaj inter = inter kaj iacere = ĵeti, denove laŭ 
Google-tradukilo estas ĉeĥe citoslovce = sentvorteto, hungare indulatszó 
= emocivorto, germane Zwischenruf = intervoko kaj ĉine gǎntàn cí = 
sentsuspirvorto. 

Mi petas pardonon pro kredeblaj eraroj propraj kaj de Google inter 
la supraj ekzemploj. Ŝajnas tamen klare, ke en multaj lingvoj la kreado 
de vortoj el propra lingva materialo funkcias bonege. Gravas konscii, 
ke ili estas same precizaj kiel la franca téléphone aŭ la rusa gippopotam. 
Se foje germana turisto, vidante ĉevalon troti laŭ la bordo de Nilo, 
eble diras: Ha, jen Nilĉevalo! tio ne signifas, ke li konfuzis ĝin kun 
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hipopotamo. Estas nura vortludo laŭ la stilo de Schwartz. Avantaĝo 
de vortoj el propraj morfemoj povas esti, ke ili pli bone adaptiĝas al la 
gramatiko kaj fonetiko de la lingvo, kaj ke ili pli facile kompreneblas 
kaj memoreblas. Malavantaĝo estas, ke oni ĉiuokaze devas lerni la 
internacian grek-latinaĵon, studante fremdajn lingvojn.

La antikvaj kulturoj helena kaj romia gravege infl uis la postajn 
sociojn, unue de Eŭropo, poste de la tuta mondo. Laŭ mi estas sufi ĉe 
natura afero, ke tiu infl uo videblas ankaŭ sur la lingva kampo. 
Esperantistoj ofte pli ol aliaj homoj interesiĝas pri lingvaj aferoj. 
Povus ŝajni nature, se fascinus ilin ĉi tiu parto de nia vortotrezoro, 
kiu kelkfoje estas pli internacia ol multaj ordinaraj Esperantaj vortoj. 
Inter la vortoj grek-latinaj oni facile, eĉ preskaŭ neeviteble, kolektas 
paralelajn seriojn. Sube sekvas kelkaj tiaj serioj (f signifas fundamenta, 
1-7 signifas ofi cialigita per Ofi ciala Aldono kun koncerna numero, z 
signifas Zamenhofa).

Jen unue kelkaj grekaj: Anabolo, katabolo, metabolo, parabolo2, 
sim bolo1. Anaforo, epiforo, metaforo1. Anagramo2, diagramo, epi gra-
mo1, monogramo1, programo1, telegramo1. Analizi1, dializi, katalizi, 
paralizif. Analoga7, apologo1, dialogo1, epilogo1, katalogo1, monologo1, 
prologo1. Apostrofo2, katastrofo1. Apostolo1, diastolo, epistoloz. Diag -
nozo1, prognozo1. Diakrona, sinkrona. Diaskopo, episkopof, tele sko-
po2. 

Kaj jen latinaj: Dedukti3, indukti3, kondukti, produktif, redukti4. 
Inspekti2, prospekto1, respektof, suspektif. Inspirif, konspirif, suspiri. 
Detekti, protekti1.

Tia katalogo da paralelaj vortoj devus laŭ mia opinio veki la sci-
volon de ĉiu lingvuzanto. Se ne, oni almenaŭ povas diri, ke la paraleloj 
faciligas al ni la taskon memori ĉi tiujn vortojn. Por tiu, kiu iom 
interesiĝas pri etimologio, lingvohistorio aŭ ĝenerale la maniero, kiel 
evoluas lingvoj, ili prezentas riĉan materialon por komparoj. Eĉ tute 
sen helpilo oni rapide deduktas kelkajn sencojn kaj rekonas – precipe 
en la latinaĵoj – Esperantajn vorterojn. Per etimologia vortaro eblas 
deĉifri ilin pli-malpli komplete. 

Oni do trovas, ke la greka vortkomenco ανά (ana) signifas: supre, 
από (apo) = el, διά (dia) = tra, επί (epi) = sur, κατά (kata) = malsupre, μετά 
(meta) = post, trans, μόνος (monos) = sola, παρά (para) = apud, πρό (pro) 
= antaŭ, σύν (syn) = kun kaj τήλε (tele) = fore. Inter la vortfi noj, -bolo 
devenas de βάλλω (ballo) = ĵeti, -foro de φορέω (foreo) = porti, -gramo de 
γράμμα (gramma) = litero, -gnozo de γνῶσις (gnosis) = scio, kono, -krona 
de χρόνος (ĥronos) = tempo, -lizi de λύσις (lysis) = malligado, -logo de 
λόγος (logos) = parolo, -foro de φέρω (fero) = porti, -skopo de σκοπέω 
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(skopeo) = observi, -stolo de στέλλω (stello) = ekipi kaj -strofo de στρέφω 
(strefo) = turni. 

La latina de egalas Esperantan de, in = en, pro = por, re = re, retro, 
sub = sub. Plue -dukti venas de ducere = konduki, -spekti de specere = 
rigardi, -spiri de spirare = spiri aŭ blovi, kaj -tekti de tegere = kovri.

Simile oni povus plu malmunti aliajn vortojn, kiuj en Esperanto estas 
unuradikaj, sed tamen kaŝas en si plurajn vorterojn en la fontlingvoj 
latina kaj greka, aŭ en aliaj fontlingvoj. Negrave ĉu oni ŝatas tiujn 
vortojn aŭ ne, ilia ĉeesto en (kelkies) Esperanto donas okazojn por iom 
pensi pri la homa menso.

Sed ĉu tiuj vortoj nature hejmas en Esperanto aŭ ne? Ĉu temas pri 
fundamenta evoluo – el latinaj fundus = fundo, e = el kaj volvere = ruliĝi 
– aŭ pri neologisma glosolalio – el grekaj νέος (neos) = nova, λόγος (logos) 
= parolo, γλώσσα (glossa) = lango, lingvo, kaj λαλέω (laleo) = babili? 

Mi jam montris kelkajn ekzemplojn nacilingvajn de kazoj, kie vorto 
konstruita el propra lingva materialo povas anstataŭi la internacian 
grek-latinaĵon. En la internacia lingvo Esperanto tamen mankas la 
motivo de nacilingva fl egado. Krome, la grek-latinaĵoj plejparte relative 
facile adaptiĝas al la Esperantaj fonetiko, ortografi o kaj gramatiko. Nu, 
kelkaj distingoj ja malaperas, kiel tiu inter la grekaj ὑπό (hypo) = sub 
kaj ἵ ππος (hippos) = ĉevalo. Ili ambaŭ iĝas hipo-, sed similaj maldistingoj 
okazas ankaŭ en naciaj lingvoj.

Tamen vorto konstruita el Esperantaj morfemoj ja estas pli 
travidebla kaj pli facile memorebla ol vorto enhavanta ekzemple iujn 
maloftajn grekajn vorterojn. Kiel ni enkapigu kaj memorfi ksu, ke 
leptocefalo estas larvo de angilo, ke spondilito estas infl amo de vertebroj, 
aŭ ke puerpera signifas post-akuŝa? Al homo, kiu ĉiutage parolas aŭ 
skribas pri tiaj aferoj, la vortoj certe ne kaŭzas problemon, sed al tia 
laiko kiel mi ili ŝajnas iel hermetaj. Kredeble oni devas simple en ĉiu 
unuopa kazo konsideri kaj pesi la avantaĝojn kaj malavantaĝojn. Ju 
pli iu vorto estas faka aŭ scienca termino, des pli sendube gravas la 
simileco kun responda vorto uzata en pluraj naciaj lingvoj. Sed ju pli ĝi 
estas aŭ povos iĝi komunuza, ĉiutageca, des pli gravas ĝia travideblo 
kaj la facileco memorfi ksi ĝin.

La lingvaj diskutoj en kaj pri Esperanto ofte alprenas ekstremajn 
vidpunktojn. Oni lanĉis vortliston “bonlingvisman”, kie oni proponas 
alternativajn vortojn kunmetitajn anstataŭ grek-latinaĵoj kaj aliaj 
“neologismoj”. Kiel mi montris, multaj el la grek-latinaĵoj tamen jam 
delonge estas ofi cialigitaj, kelkaj eĉ fundamentaj. Kvankam multaj 
estas fakaj vortoj maloftaj, aliaj estas centra parto de nia ordinara, 
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ĉiutaga vortostoko. Krom pluraj jam menciitaj, jen kelkaj fundamentaj 
ekzemploj: akuzativo, diablo, disputi, fotografi , kilogramo, konfuzi, krokodilo, 
pardoni, principo, profeto, sistemo, sufi ĉa. Elsarki ilin ĉiujn estus granda 
laboro kaj signifus krei tute novan Esperanton, kiu neniam antaŭe 
ekzistis. Tiu “bonlingvismo” temas do – en sia plej ekstrema formo – 
pri reforma lingvoprojekto.

Alifl anke, tio ne signifas, ke ni nepre devas utiligi ĝis maksimumo la 
plenan kapaciton de la latina kaj greka lingva materialo. Se jam ekzistas 
vorto konstruita el Esperantaj morfemoj, aŭ se oni facile kunmetas tian 
vorton, ja ne necesas tuj importi novan radikon, negrave ĉu tiu estas 
latina, greka, angla, franca aŭ svahila. Tamen, ni memoru, ke la tre 
ofte ripetata juĝo “vorto nebezonata” signifas esence nur tion, ke “mi 
ĝis nun ne bezonis ĝin”. Ni konsciu, ke aliaj homoj povas havi aliajn 
bezonojn. Unu tia bezono ja povas esti ies aspiro pavi per erudicia kaj 
esotera lingvaĵo. Alia tamen povas esti la neceso de preciza kaj unueca 
terminologio scienca. Tria, tre grava bezono estas resti je la jam uzataj 
kaj komprenataj vortoj, ne reinventi la radon, ne reformi la komunan 
lingvon.

La listo de “bonlingvaĵoj” sendube enhavas utilajn proponojn 
por tiu, kiu volas verki aŭ paroli en lingvaĵo pli facile travidebla. 
Ofte oni tamen proponas ne alian vorton, sed priskribon aŭ difi non 
de la malrekomendata vorto. Alifoje la listo ŝajnas iom komika, kiel 
la propono uzi anstataŭ mamografi o la vorton mamobildo, kiu delogas 
mian penson al tute aliĝenraj bildoj. Por sinonimo oni proponas 
samsignifvorto, anstataŭ fonetiko oni diru parolsonscienco, elparola scienco 
aŭ prononcoscienco. Por diakrona oni proponas tratempa, por epidemio – 
amasinfekta malsano. Nek dialekto nek epigono aperas en la listo, do ne 
eblas scii, ĉu ili estas akceptitaj, aŭ ĉu oni ankoraŭ ne sukcesis trovi 
anstataŭaĵojn de ili.

Kvankam ja leginda, la “bonlingvisma” listo ŝajnas al mi ofte 
iom maltrafa kaj nebuliga. Priskriboj povas esti tre bonaj, sed ili ne 
anstataŭas la precizajn vortojn. Se mi verkus ĉi eseon en tia dialekto, ĝi 
ne nur aspektus tre alie, sed laŭ mia opinio krome estus pli malklara, 
do malpli komprenebla. Kaj tiu lasta vidpunkto ŝajnas al mi iom grava, 
se temas pri lingvo.

La lingvo esence estas interkonsento inter la homoj, kiuj uzas ĝin. 
Nenio en ĝi estas decidita de la naturo, nenio absolute necesas, nek 
malnecesas. Ĉion eblus esprimi alie. La interkonsento ne estas sen-
ŝanĝa, sed iom post iom glitas, ŝoviĝas fl anken. Normale la ŝanĝoj 
estas apenaŭ rimarkeblaj. Kiam oni tamen rimarkas ilin, ofte temas pri 
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tio, ke junuloj faris novan interkonsenton, sen demandi permeson de 
la maljunuloj.

Tamen ne eblas draste kaj subite ŝanĝi la lingvan interkonsenton. 
Se oni tion provas, sekvas konfl ikto, nekompreno, aŭ almenaŭ 
nekomprenemo.

La internacia interkonsento nomata Esperanto jam de frue enhavis 
vortojn apartenantajn al la kategorio de tiel nomataj grek-latinaĵoj. Jam 
en la Unua Libro de 1887 oni trovas kelkajn vortojn ĉerpitajn el grekaj 
eroj, kiel episkopo kaj kilogramo, kaj latinaĵoj jam svarmas. Ekzemple, 
da radikoj komenciĝantaj je kon- oni trovas dek unu: kondiĉ’, konduk’, 
konfes’, konsent’, konserv’, konsil’, konsol’, konstant’, konstru’, kontent’, 
konven’. Ĉiu ajn povas deĉifri ilin per etimologia vortaro.

Baldaŭ Zamenhof ekuzis pliajn vortojn el grekaj eroj, kiel analizi, 
fi lozofi , fi ziologio, kilometro, matematiko, pseŭdonima (en la Dua Libro, 1888), 
kaj apostolo, geografi o, metaforo, monologo, paralizi, programo, simbolo, 
telegramo (en Plena vortaro Rusa-Esperanta, 1889), kaj multajn aliajn.

Ŝajnas do evidente, ke granda aro da “grek-latinaĵoj” jam de pli ol 
cent dudek jaroj hejmas en Esperanto, formante gravan parton de ties 
vortotrezoro. Se iu volus elsarki ilin, tio estus ŝvitiga laboro. Ili penetris 
en Esperanton same kiel en multajn aliajn lingvojn man-en-mane 
kun la nocioj, kiujn ili nomas. Tiuj vortoj kaj nocioj estas kreaĵoj de la 
klasika kulturo, aŭ de pli malfruaj scienco, fi lozofi o, politiko, eklezio 
ktp. Estas nek surprize nek malkonvene, ke ni ofte adoptis la nomojn 
kune kun la nocioj. Kompreneble ni povus rebapti ilin, kvankam tio 
kreus daŭran konfuzon kaj kverelojn pri kiel eltrovi la plej konvenajn 
vortojn. Tamen, kial entrepreni tian kvereligan reformadon? 

Brandon Sowers

Perspektivoj pri esperanta kinarto

Esplorante la esperantan kinarton, ni devas forte bedaŭri tion, ke 
neniu ĝis nun adaptis por la ekrano la sciencfi kcian romanserion de La 
rustimuna ŝtalrato (angle: The Stainless Steel Rat), de Harry Harrison1. 
Harrison estis siatempe sufi ĉe furora aŭtoro, kaj li daŭre ricevas 
honorojn. Li verkis dekojn da romanoj, el kiuj la plej konataj apartenas 

1 Harry Harrison (1925-2012) forpasis la 15an de aŭgusto. Vd p. 18. – Red.
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al la supre menciita serio, krom Make Room! Make Room! (Donu Spacon! 
Donu Spacon!), kiu prezentas mondon tro homdensan. Tiu ĉi adaptiĝis 
en la sufi ĉe faman fi lmon Soylent Green, sed Harrison ege malkontentis 
pri diversaj ŝanĝoj. Harrison ricevis, en la sciencfi kcia medio, plurajn 
prestiĝajn distingojn. Krome, li estas honora membro de la usona landa 
asocio Esperanto-USA kaj honora patrono de UEA, ĝuste pro tio, ke 
li ne nur metas Esperanton en siajn fi kciajn universojn (precipe tiujn 
de La rustimuna ŝtalrato kaj Deathworld/Mortmondo), sed ankaŭ ĉiam 
reklamis la usonan kaj britan landajn asociojn en la lastaj paĝoj de siaj 
verkoj. Ankoraŭ hodiaŭ granda kvanto de la informpetoj ricevataj de 
Esperanto-USA venas de homoj kiuj ĵus fi nis legi unu libron lian.

Laŭ mia subjektiva takso kiel ŝatanto de sciencfi kcio, tiuj verkoj 
ne estas tre altvaloraj artaĵoj, sed ili malmulte pretendas tiurilate, 
okupante la genron de furorfi kcio.

Tamen, ili havas ĉarman naivon, kaj ne estas dubeble, ke grandan 
parton de kino konsistigas rubaĵoj kun multe malpli da arta valoro. 
Ĉiaokaze, ni ankoraŭ povas esperi ke oni adaptos liajn verkojn al fi lmoj 
– antaŭnelonge ja reeldoniĝis la komiksa adaptaĵo de La rustimuna 
ŝtalrato, kiu eventuale vekos intereson.

Dum ni esperas pri eventuala adaptaĵo, ni povas konstati ke 
lastatempe aperis multaj fi lmoj kaj televidprogramoj kiuj iel uzas aŭ 
referencas Esperanton kaj/aŭ la esperantan kulturon. Mi proponas 
priskribi kaj interpreti manplenon da ili, uzante kiel bazon la esploron 
de Judit Schiller Kino kaj Esperanto, kiu datiĝas de 2000. (Bedaŭrinde ne 
estas evidente, ĉu ĝi estas facile alirebla por la publiko.)

Schiller liveras preskaŭ kompletan priskribon de la fi lmoj pro-
duktitaj ĝis tiu jaro. Do mi koncentriĝos je fi lmoj produktitaj post 
tiu dato kaj aldonos nur kelkajn, kiuj ne aperis en ŝia studo. Nepras 
mencii, ke ankaŭ mia fi lmolisto ne pretendas esti kompleta. Eĉ 
lastatempe produktiĝis du dokumentfi lmoj pri Esperanto, nomitaj The 
International Language/La Internacia Lingvo kaj, pli simple, Esperanto, kiuj 
ambaŭ tamen meritas apartajn esplorojn kaj multe pli da spaco ol nun 
disponeblas. La ĉefa celo de la nuna studo estas montri la lastatempan 
evoluon de verda kinarto kaj ĝiajn eventualajn evoluvojojn, kaj la dua 
celo estas ŝtopi la truojn aŭ duontruojn kiuj nun ekzistas en nia scio 
pri Esperanto kaj kino.

Antaŭ ol fi ni la enkondukon, mi rimarkigu teknikan punkton: mi 
notis ĉiun uzon de Esperanto en la studataj fi lmoj, sed en Street Fighter, 
Gattaca kaj El coche de pedales estas multe da dialogo aŭ teksto sen 
aparta gravo. Do, en aparta nepublikigita dokumento mi komentas 
ĉiun malgravan aperon en tiuj fi lmoj, sed tion ne povis enmeti en la 
nunan eseon pro spacomanko.
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Filmoj antaŭ 2000

Stranga nupto (1980)2

En 1975, la diktatoro de Hispanio, Francisco Franco [pr. Franko], 
fi nfi ne mortis. Post tio, la hispanoj kompensadis la maltrafojn de la 
1960aj jaroj, aparte en Madrido. Tio nomiĝis la movida madrileña (“la 
madrida moviĝemo”), kaj karakteriziĝis per sekso, drogoj kaj artaj 
eksperimentoj. 

La madridaj esperantistoj ne estis imunaj al tiu momento. En 1979 
kaj 1980 la Madrida Esperanto-Liceo produktis eksperimentan fi lmon3, 
kiun reĝisoris Eduardo Jádenes de Salazar. Ŝajnas ke la reĝisoro poste 
freneziĝis aŭ kabeis. Pro neklaraj kialoj, eventuale pro minacoj de la 
reĝisoro, oni ĉiam hezitis distribui la fi lmon pro timo ke la reĝisoro 
postulus monon. Preskaŭ ne ekzistas informoj pri ĝi surrete.

Mi tamen havis la bonŝancon spekti la fi lmon, dum la madrida festo 
por la Tago de la Esperanta Libro de 2011, kaj denove dum la Hispana 
Kongreso de Esperanto en 2012. Pro la malfacilaj cirkonstancoj, mi 
devos priskribi ĝin laŭmemore. Ĝi estas ne tre longa fi lmo, proksimume 
15 minutojn, kaj la teknika kvalito ne estas tre alta. Krome, ĝi estas 
por nunaj gustoj tre stranga. (Ŝajne, tio estas alia kialo ke oni ne 
distribuas ĝin, ĉar oni supozas ke tiuj, kiuj ne bone komprenas tiun 
momenton de la hispana socio, vidos ĝin nur kiel balaston.) Enestas 
murdoj, geedziĝo, dancoj kaj tre strangaj kostumoj. Iuj, kaj eventuale 
ĉiuj, el la aktoroj estis aktivaj esperantistoj. Dialogoj ne oftas, sed ili 
okazas en Esperanto, kaj krome estas iuj afi ŝoj aŭ intertekstoj (ekranoj 
kiuj montras nur tekston) en Esperanto. Entute, ne estas multe por 
serioze komenti, sed tamen rimarkindas, ke la teknikaj aspektoj kaj la 
alternativa etoso tre similas al tiuj de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 
montón (Pepi, Luci, Bom kaj aliaj knabinoj sen impon’), la unua fi lmo 
de la poste mondkonata reĝisoro Pedro Almodóvar, kaj efektive venas 
de tiu sama jaro. 

Red Dwarf (1980aj)
La brita komedio programo Red Dwarf (Ruĝa nano) uzas kaj referencas 
Esperanton ĉefe por komediaj celoj. Tre resume, la intrigo baziĝas en 
spacoŝipo, sur kiu okazas radiada akcidento, mortigante ĉiujn homojn 
krom la teknikisto (Dave Lister), kiu letargias. La ŝipo tenas lin viva 

2 Nia voĉo, 1979, n-ro 1, 3a epoko, Madrid. [Sentitola intervjuo pri Stranga 
nupto.] Rete: bitoteko.esperanto.es:8080/jspui/handle/123456789/477

3 La fi lmon mencias Miguel Fernández en Konfesinde: ni vivis kaj plu vivas 
(unua parto), en BA14, junio 2012, p. 68 – Red.
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dum 3 jarmilionoj, do kiam li elletargiiĝas, li estas la lasta viva homo 
kaj povas paroli nur kun la komputilo, kun holografi aĵo de alia ŝipano 
(Rimmer) kaj kun inteligenta estaĵo evoluinta el kato.

La afi ŝoj en la ŝipo estas en Esperanto kaj la angla. Ekzemple 
“Kitchen/Kuirejo”, “Dining Room/Manĝo-ĉambro” ktp. Krome dum 
kelkaj momentoj aperas aliaj referencoj al Esperanto, ekzemple lerno-
libroj. Tamen la plej ampleksa uzo de Esperanto situas en serio 2, ĉa-
pitro 1.

Ĉe la komenco, oni spektas instru-fi lmeton de Esperanto. Ĝi in-
stru as la jenajn frazojn: “Mi esperas ke, kiam vi venos, la vetero estos 
milda”; “Bonvolu direkti min al kvin-stela hotelo”; “La manĝo estas 
bonega. Plej korajn gratulojn al la kuiristo” (kun aĉa elparolo); “La 
menuo apektas bonega. Mi provos la kokidaĵon”.

Poste, por montri sian mastradon de la lingvo, Rimmer diras la 
jenan: “Bonvolu alsendi la pordiston, laŭŝajne estas rano en mia 
bideo.” Tamen li intencis diri ion tute alian, kaj Lister korektas lin kaj 
tra dukas la frazon.

Poste ili trovas roboton, kaj por ŝajnigi edukitecon, Rimmer uzas 
Esperanton (“Ĉarmita!”). La respondo (“Ha, vi parolas Esperanton, 
Kapitano Rimmer!”) estas tro por li, do li revenas en la anglan.

La humuro kaŝiĝas en la malkongrueco de la uzo de Esperanto 
en universo kie ekzistas nur unusola homo. Iasence temas pri fi na 
venko, sed evidente en tiu venko nia lingvo ne tre utilas. Aparte de 
la citita epizodo, troviĝas humuro ankaŭ en la specifaj frazoj de la 
instrufi lmeto. Ne plu ekzistas kvin-stelaj hoteloj, kuiristoj, ranoj aŭ 
bideoj, sed eĉ en nia epoko estas tre malfacile imagi situacion, en kiu 
estus utile lerni paroli tiel en Esperanto.

Street Fighter (1994)
Mi hontas konfesi, ke infanaĝe mi estis tute ravita de tiu ĉi fi lmo kaj 
neniam satiĝis spekti ĝin. Temas pri fi lma adapto de la komputilludo 
Street Fighter (Stratbatalanto). La fi lmo apenaŭ enhavas arton, krom 
la aktorado de Raúl Juliá, kiu vivigas la malbonulon. Efektive la 
fi lmo servas kiel ideologia medikamento por la usona konscienco, 
konfl iktoplena ankoraŭ pri la militoj en sudorienta Azio same kiel pri 
la tiamaj konfl iktoj en Balkanio.

La fi lmo prezentas fi kcian landon en sudorienta Azio, en kiu 
fi generalo atingis la potencon helpe de drogmono, kaj li evidente havas 
“armeon egalan al kiu ajn de la industriiĝinta mondo”. Kompreneble 
li devas esti forigita, kaj nur armeo de la “Aliancitaj Nacioj” (legu: 
“Unuiĝintaj Nacioj”) povas tion fari.
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Ni povus feliĉe forgesi la fi lmon, se ĝi ne enhavus Esperanton. Nur 
dufoje ĝi estas parolata. Aperas sennoma soldato4 kiu krias “Kapitano! 
Kapitano!”. Iom pli interese, la leŭtenanto de la malbona generalo 
foje ordonas al siaj subuloj: “Pretu! Celumu! Pafu!” (verŝajne rekte 
tradukita el la angla). Krom tio, oni povas konstati uzon de Esperanto 
en diversaj tekstaĵoj. Ĝenerale la literoj estas iom stiligitaj por ŝajni 
tajecaj, kaj la gramatiko estas fuŝa. La plej amuzaj uzoj estas momento, 
en kiu soldato legas la supozeble pornografi an revuon Amoristo, kaj la 
diversaj propagandaj afi ŝoj laŭ la stiloj de la 1930aj jaroj, kiuj montras 
mikson de Esperanto kaj Volapuko.

Gattaca (1997)
Gattaca estas interesa kaj pensiga sciencfi kcia fi lmo, aparte ĉar ne tro 
fantasta. Estas facile imagi ke la situacio montrita povus realiĝi post 
unu aŭ du generacioj. En la fi kcia estonteco, la homa genaro estas 
sufi ĉe bone mapita por ebligi manipulon antaŭkoncipan de la beboj, 
kaj ankaŭ por ke la genoj servu kiel (preskaŭ) netrompebla identigilo.

La heroo estas tiel nomata “fi dobebo”, do, koncipita laŭ la natura 
maniero, kaj sekve ne “perfekta”. Li intencas iĝi spacovojaĝisto, sed 
tio estas tute malebla pro liaj normalaj genoj, spite al lia sindediĉo. 
La fi lmo iom post iom montras kiel li sukcesas trompi la sistemon, 
ŝajnigante esti perfektgenulo.

En la fi lmo, la tekstoj de la laŭtparolilaj anoncoj en la sciencurbo de 
Gattaca estas dulingvaj, en Esperanto kaj la angla.5

La uzo de Esperanto bone reliefi gas la raciecon de la nova sistemo. 
Ne plu gravas, de kiu mondoparto venas la homoj, gravas nur ke ili 
havu la ĝustajn genojn. Ni povas supozi ke multaj el la sciencistoj uzas 
Esperanton kiel interlingvon, tamen la dialogoj estas nur anglalingvaj. 
Mankas pruvo, sed mi volus sugesti ke la uzo de Esperanto estas ankaŭ 
subtila omaĝo al Harry Harrison; ja la temo estas sufi ĉe proksima al 
la liaj, kaj la historio disvolviĝas en tro raciigita mondo kiu tamen 
ankoraŭ ne estas tute fermita al la plej lertaj trompistoj, simile al tiu de 
La rustimuna ŝtalrato.

The Daily Show (1999) 
Tiu ĉi estas por mi persone aparte grava, ĉar ĝi estis laŭ mia memoro 
la unua fojo, kiam mi aŭdis pri Esperanto.

4  Eble temas pri Alexandru Almaşan: oni vidu intervjuon de István Ertl 
kun li en Esperanto, oktobro 1994, p. 176 – Red.

5 Per voĉoj de Marisa John kaj Miko Sloper; vidu Esperanto, oktobro 1997, 
p. 170 – Red.
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The Daily Show (La ĉiutaga spektaklo) estas usona novaĵstila satira 
programo. Nuntempe ĝi estas alte taksata kiel miksaĵo de humuro kaj 
seriozo – ja multaj usonanoj konsideras ĝin kiel pli bonan novaĵfonton 
ol la “seriozaj” kanaloj, kaj ne senkiale. Kontraste dum siaj unuaj jaroj 
la programo estis preskaŭ nur ŝerca.

En tiu spirito, ili evidente tre ĝojis, kiam ili aŭdis pri la remalkovro 
kaj reeldono de Incubus (Inkubo), la legenda (sed ne nepre spektenda) 
fi lmo el 1965 en kiu ĉefrolis William Shatner, antaŭ ol li famiĝis pro la 
fi lmserio Star Trek (Stela vojaĝo).

Do, satirante la stilon de la programoj kiuj intervjuas stelulojn pri 
ties plej freŝaj fi lmoj, la “ĵurnalisto” Mo Rocca akiris intervjuon kun 
Shatner.

Unue montriĝas scenoj de Incubus, bretaro da esperantaj libroj, 
kaj sekvas la ĉefa sekvenco: la intervjuo. Neniel serioze, Rocca milde 
mokas al Shatner kaj demandas ekzemple, ĉu li tiam timis, ke li poste 
ricevos rolojn nur en Esperanto-lingvaj fi lmoj.

Tiuj, kiuj konas la elparolmanieron de Shatner en tiu fi lmo, scias 
jam ke neniam ekzistis tiu danĝero, eĉ se produktiĝus pli da verdaj 
fi lmoj. Evidentiĝas, ke Shatner restis eterna komencanto, kiam li 
ripetas unu linion sian, kiun mi registras kiel eble plej akurate: “Mi 
dezires, ki vu amu mim... tu – amu mim?”

Poste Rocca parolas kun grupo de kvin esperantistoj, el kiuj kvar 
estas tre maljunaj virinoj, kaj la kvina juna tamen iom strangaspekta 
viro. Ili spektas Incubus, ŝajne por la unua fojo. Rocca demandas, en 
Esperanto, “Ĉu vi aprobas, aŭ malaprobas?” La malaprobo universalas. 
Fine oni petas la esperantistojn voĉlegi la tekston por montri la 
ĝustan prononcon, do estas iom pli da dialogo. Bedaŭrinde, tamen, la 
elparolmaniero de la esperantistoj ne estas tre bona, kaj ili iomete invitas 
mokon de la spektanto pro la tre seka maniero, per kiu ili legas.

2000 – Nun

Que sera, sera (2002)
Jen mallonga komedia fi lmo el Norvegio, kvankam kun titolo el 
hispana kanto signifanta “kio estos, estos”. Malfacilas tre detale kritiki 
ĝin, ĉar la plejmulto de la dialogoj estas en la norvega lingvo. Ne 
scipovante tiun lingvon, kaj ne trovinte version kun subteksto legebla 
por mi, mi devis aŭskulti la esperantajn dialogojn kaj provi sekvi la 
fi lmon. Temas ŝajne pri nova prezidanto de la Norvega Esperanto-
Societo, kiu inaŭguras sian prezidantecon per tre festa kongreso. 
Tamen, malgraŭ liaj esperoj, nur manpleno da homoj venas, inter 
kiuj troviĝas raportisto kiu evidente volas fari raporton pri la komike 
malsukcesinta kongreso.
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Kvankam la norvega estas pli ofta, Esperanto estas sufi ĉe ofte 
uzata en la fi lmo, kaj eĉ kun komplikaj, longaj frazoj. La prononco ne 
ĉiam glatas, sed mi aŭdacus diri ke ĝi akcepteblas, kaj oni povus facile 
imagi la aktorojn kiel meznivelajn nordiajn samideanojn. Pli grava 
estas tio, ke la arta nivelo de la aktoroj, dum ili uzas Esperanton, estas 
multe pli alta ol en la fi lmoj ekzamenitaj ĝis nun. Oni vere sentas la 
streĉitan kordon de la samideano-prezidanto, eĉ dum li parolas en nia 
lingvo. Por ĝui tiun ĉi fi lmon ni devos scipovi ridi je ni mem, aŭ akiri 
tiun kapablon.

El coche de pedales (La pedalaŭto; 2003)
Tiu ĉi hispana fi lmo rezervas sufi ĉe grandan rolon por Esperanto. 
An taŭ ol analizi la enfi lmajn referencojn, menciindas ke Esperanto 
estas elektebla inter la ofi cialaj subtekstoj.

La fi lmo situas en Madrido, dum la jaro 1959, do, dudek jarojn post 
la enlanda milito kaj sub plena diktatora reĝimo. La ĉefrolulo estas 
juna knabo, Pablito, el tre malriĉa familio. Lia patro estas iaspeca 
opoziciulo kaj esperantisto. Ankaŭ evidentiĝas ke liaj kamaradoj-
opoziciuloj uzas aŭ simpatias Esperanton, samkiel la avo, kiu ne he zi-
tas deklari sin komunisto.

La plejmulto de la esperantaj frazoj ne superas unu-du vortojn en 
longo, aŭ temas pri sinsekvoj de unuopaj vortoj. Tamen, dum kelkaj 
momentoj la patro citas Zamenhofajn proverbojn: “Nokte ripozi, tage 
labori”, kaj “Kia patro, tia fi lo”. Plej kurioza estas pli longa frazo, 
kiun la patro uzas en la lernejo, kaj kiun parte diras iuj venusanoj 
en la koŝmaro de Pablito pli frue. La vortoj de la patro estas: “Antaŭ 
multaj jaroj vivis unu reĝo kiu tiel amis... belajn novajn vestojn ke li 
elspezadis sian tutan monon por nur esti ĉiam bele ornamita. Punkto. 
Li ne zorgadis pri siaj soldatoj, esceptinte. Punkto kaj fi no.” Tiuj frazoj 
ne kongruas kun la simpleco de la aliaj uzataj en la fi lmo, kaj povus 
rezulti malfacile enkuntekstigi ilin. La ĝisostaj esperantistoj inter 
ni tamen sendube rekonos la vortojn: temas pri la enkonduko de la 
Andersen’a fabelo La novaj vestoj de la reĝo, tradukita de Zamenhof. La 
ĝismedolaj samideanoj tamen konstatos, ke estas erara cito – devus 
esti “li ne zorgis pri siaj soldatoj, nek pri teatro kaj ĉaso, esceptinte... “, 
kaj neniel povus sekvi tion “punkto”.

Okazas kelkaj pliaj referencoj al nia kulturo. En la lernejo kelkaj 
studentoj portas verdajn stelojn sur la brusto. Dum familia vesper-
manĝo okazas disputo pri la utilo de Esperanto kaj ties instruado kaj 
lernado. Oni mallaŭdas ĝin kompare kun la hispana kaj la franca, pli 
utilaj kaj studindaj lingvoj. Poste, en la hejmo de la avo de Pablito oni 
povas rimarki grandan pentraĵon de la verda stelo.
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La lasta referenco al Esperanto estas tre subtila, sed des pli interesa. 
En la domo, kie renkontiĝas la maldekstruloj, ni vidas en la fono 
portreton de Zamenhof. Kiam aŭdiĝas pordofrapo, timante la policon, 
oni rapide turnas ĝin. Sur la dorsa fl anko videblas supozebla gravulo 
de la Franco’isma reĝimo.

Blade Trinity (2004)
Blade estas nomo de komiksa “superheroo”, kaj de ties komiksolibroj 
kaj fi lmoj. Li estas ne ordinara superheroo, sed duonvampiro kiu ĉasas 
la aliajn vampirojn. Por la tria fi lmo en la serio, oni uzis Esperanton 
kelkmaniere. 

La unua montro de Esperanto okazas kun ĉiutaga dialogo inter 
gazetovendisto kaj amiko de Blade: “Ĉu tio?” / “Mi prenas ĉi tion 
ankaŭ.” / “Tiu fucker [bugrulo] bezonas novan hobion.” / “Ni esperu, 
ke ne.”

Poste aperas policejo kiu havas dulingvajn afi ŝojn. Ekstera afi ŝo 
diras “Policejo / Protekti kaj Servi”. Internaj afi ŝoj multas kaj ne ĉiam 
legeblas. La plej facile legeblaj diras “Squad Room A / Rotĉambro A” 
kaj “Transfer Offi ce / Transiga Ofi cejo”.

Kiam Blade kaj liaj amikoj eskapas el la policejo, estas videble ke 
tie pendas usona kaj esperanta fl agoj kune kaj egale. Simile, dum posta 
surtegmenta lukta sceno oni dummomente vidas esperantan fl agon.

Fine, dufoje aperas Incubus en la fi lmo. En unu sceno videblas la 
fi lmo sur televida ekrano kaj aŭdeblas la dialogo, kaj en alia sceno ĝi 
aŭdeblas el ekster la bildo.

Facilas interpreti la fi lmon. Ĝi estas holivuda rubaĵo forgesenda, 
simile al Street Fighter. Forgesenda por ĉiuj, krom esperantistoj, ĉar nia 
kina povro devigas nin noti ĉion, kio uzas aŭ referencas niajn lingvon 
kaj kulturon. Kaj tiurilate la fi lmo iom povas nin interesi. Ĝi neniam 
klare mencias Esperanton, kaj estus facile por neesperantisto spekti 
ĝin kaj neniam supozi ke temas pri nia lingvo. Tamen, malsame al 
Gattaca, la uzo de Esperanto ne estas nur oportunisma. Oni prenis ĝin 
ne simple por uzi la lingvon, sed la aperoj de Incubus kaj la Esperanto-
fl agoj pensigas nin pri iu postnacia Usono, en kiu Esperanto normaliĝis. 
Ĝi atestas ankaŭ, ke iu el la produktistoj almenaŭ supraĵe konis nian 
kulturon aŭ esploris ĝin, kaj supozeble respektis ĝin.

Danny Phantom (Fantomo Danny, 2004)
Temas pri infana programo, en kiu adoleskulo, Danny, hazarde iĝas 
duonfantomo.
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Tiel li havas specialajn povojn lukti kontraŭ malbonaj fantomoj. 
En du ĉapitroj rolas lupfantomo, Wulf, kiu “parolas” nur Esperanton. 
En la unua (ĉapitro 14), malamiko de Danny ordonas al Wulf kapti 
Danny por akiri la propran liberecon. Reage Wulf demandas, “Vi 
deziri detrui?”. Poste Wulf atakas Danny, kaj diras “[nekompreneblan 
vorton] vi?” antaŭ ol fuĝi.

Amiko de Danny iel, tre mirinde, konstatas el tiuj du-tri vortoj ke 
temas pri Esperanto. Danny petas klarigon, kaj la anglalingva res-
pondo estas ke Esperanto “estas artefarita lingvo el la 19a jarcento, kiu 
nuntempe servas nur por doni al kuriozuloj sekretan lingvon, per kiu 
paroli kun aliaj kuriozuloj”. Poste ni vidas esperantan “dialogon”, kun 
tre stranga vortumo kaj elparolo, inter alia studanto kaj la amiko: “Kiel 
ĝi iras?” / “Vi kani, kiel skiAM [ĉiam?]”. Mi proponas kompreni tiujn 
liniojn kiel tre malbonan tradukon de anglaj frazoj, por kiuj pli trafa 
traduko estus la jena: “Kio okazas?” / “Vi scias, la ĉiama”.

Krom unu vorto (“virino”), la sekva uzo estas demando pri Wal ker, 
la malamiko de Danny. La amiko demandas al jam pli trank viliĝ inta 
Wulf, “Kiel estas Walker?”, kaj ricevas respondon, kiun li ne kom-
prenas (pri tio, ni povas kunsenti): “Li estas almete al via amiko en 
mallibereho” (elparolita tiel!).

Estas du lastaj uzoj de nia lingvo en la ĉapitro, ambaŭ de Wulf. “Mi 
libera!”, tuj post kiam Danny kaj liaj amikoj liberigas Wulf de magia 
kolrimeno, kaj “Amiki ... friend”, al Danny, kiam Wulf estas denove 
ekzilita al la fantoma mondo.

Wulf aperas en alia ĉapitro (numero 50), kaj, rekonante Danny, 
salutas lin: “Ĉio bona al vidi vin denove mia amiko”. Danny komprenas 
sed respondas angle, kaj klarigas ke li petis al la amiko instrui iom da 
Esperanto, “specife por momentoj ĉi tiaj” (anglalingve).

Alia frazo de Wulf: “Veni malantaŭ”. Poste amikino de Danny 
petas al Wulf “veni kun mi”. La amikino poste klarigis, ke ankaŭ ŝi 
petis instruadon de Esperanto kaj pro tio nun parolas ĝin.

Finfi ne, antaŭ ol Wulf malaperas denove, estas eta dialogo inter li 
kaj Danny.

“Libera?” (Wulf) / “Jes, libera, mia amiko.” (Danny) / “Amiko.” 
(Wulf). 

Ni ankoraŭ devas iom interpreti la uzon de Esperanto. Malgraŭ ĝia 
aĉa kvalito al niaj oreloj, la programo prezentas Esperanton al vasta 
publiko, ĉefe infanoj, kiel ion realan kaj lerneblan. Tiuj, kiuj aĝis dek 
kiam elsendiĝis la programo, nun aĝas dek ok. Ĉu ni vidos de tio etan 
rikolton en Usono dum la venontaj jaroj?
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Conlang (2008)
Tiu ĉi mallonga, ĉarma fi lmo temas pri klubo de lingvo-konstruemuloj. 
La heroo kreis propran artlingvon (t.e. planlingvon kreitan pro nur 
artaj kialoj) kaj amas kaŝe klubaninon. La klubprezidanto portas 
kostumon de Star Trek, kaj supozeble tendencas por la klingona. La 
dramo komenciĝas kiam la prezidanto anoncas sian retiriĝon, kaj ĵus 
antaŭ ol la heroo heredus la prezidantecon, venas... la esperantistoj. 
“Mi defi as! Mi defi as je la herkuleaj taskoj!”, diras esperante la ĉefo. La 
herkuleaj taskoj estas ludoj rilataj al konstrulingvoj, ekzemple Skrablo 
en hazarda konstrulingvo (ĉi-kaze, unu el la elfl ingvoj de Tolkien). 
Estas dua esperanta frazo – “Fek’!” – grumblita kiam ili malvenkas en 
unu el la ludoj.

La esperantistoj en ĉi fi lmo aĉulas kaj neniel simpatias. Sed diver-
saj E-instancoj fi nance subtenis la fi lmon kaj la DVD havas E-sub-
tekston, kiun faris Chuck Smith. Kial tiom da aprobo? Verŝajne 
ĉar “ĉiu reklamo estas bona reklamo”. Spektantoj de la fi lmo vidas 
almenaŭ, ke esperantistoj ekzistas. Krome, la fi lmo estas tre amuza, 
kaj esperantistoj ja devas scii ridi pri si.

Senmova (2010)
Alia mallonga fi lmo, el Turkio. Pli ol la antaŭaj du, ĝi estas “altkoncepte” 
arteca. Ŝajne temas pri futureca, griza mondo, en kiu du virinoj parolas 
pri konspiro kontraŭregistara. Poste oni vidas la disvolviĝon de tio, 
kio okazas al ili.

Oni neniam mencias Esperanton dum la fi lmo. Tamen, ĝi estas 
la nura lingvo uzata, kaj la parolo estas preskaŭ senmanka. La fi lmo 
montras diversajn emociajn ekstremojn, kaj ni ĉiam ne nur imagas la 
feliĉon, malĝojon, koleron aŭ aroganton de la roluloj, sed samtempe 
vidas ĝin en la vizaĝoj kaj aŭskultas ĝin en la elparoloj. Tio estas 
laŭdinda plenumo, ĉar verŝajne eĉ multaj veteranoj malofte spertis 
tiujn emociajn statojn dum ili parolis Esperanton.

Atako de la lunaj zombioj6 (2010)
En 2009 la usona reĝisoro Chris Mihm petis helpon de Esperanto-USA 
traduki esperantan frazon por uzi ĝin en nova fi lmo sia. Li volis montri 
estontecan sciencan lunbazon laŭ la vidpunkto de la 1950aj jaroj, kaj 
helpe al tio li volis uzi emblemon kun la devizo “paco per scienco”, en 
Esperanto. Poste, li demandis ĉu oni interesiĝas pri tradukado de la 
teksto por disponigi esperantan subtekston. Evidente jes, kaj li ricevis 
la E-tekston. 

Sukcesinte je tio, li proponis dubli la tutan fi lmon baze de la teksto. 
Evidente ni esperantistoj ne disponas je studio kun la teknikaj rimedoj 

6 zombio: kadavro vekita per sorĉo al kvazaŭa vivo de sklava obeado al la 
volo de mastro; fi gure, homo aganta kvazaŭ meĥanike, sen propra volo 
(Vikipedio). – Red.
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por tion fari, nek je grupo da spertaj aktoroj (des malpli en Usono). La 
solvo trovita por nia unika situacio estis ke ĉiuj volontuloj registru sin 
mem kaj sendu la dosieron al kunordiganto.

Finfi ne la produkto estas priplendebla, almenaŭ pri certaj aspektoj. 
Oni tamen devas memori la jenajn faktorojn: 1) Mihm faras fi lmojn 
intence “malbonajn”, laŭ la stilo de la kino de la 1950aj, kaj disponas 
nur je tre malgranda buĝeto; kaj 2) la teknika fl anko de la dublado 
estis tute nova kaj eksperimenta. Konstatinte tiujn faktorojn, mi taksas 
la rezulton sufi ĉe interesa, kvankam ankoraŭ plibonigenda.

Ĉapeloj (2010)
La unuan animacian7 fi lmon originalan en Esperanto faris la usonano 
Simmon Keith-Barney. La tre mallonga fi lmo ne havas dialogon, sed 
kreas ŝercojn kompreneblajn nur por esperantistoj. Ranino kaj virmuso 
piknikas, kaj la virmuso portas magian ĉapelon, kies polvo ŝanĝas 
tion, kion ĝi tuŝas. La ŝanĝoj ne estas hazardaj, sed donas aŭ forportas 
ĉapelon al la literumado de la vorto, kiu reprezentas la aferon. La 
ŝanĝoj estas la jenaj: Sako > Ŝako; Kaĉo > Kaco; Pico > Piĉo; Muso > 
Muŝo. La fi lmo estas amuza kaj ĉarma, kaj certe konservos sian lokon 
en nia kinohistorio. Ni esperu ke la kreinto sekvos la saman vojon, kaj 
ke venos konkurantoj.

Venontaj fi lmoj (eventuale)

Domo de la fantomoj (2012)
Post la sperto kun la antaŭa fi lmo, Chris Mihm decidis denove 
kunlabori kun esperantistoj. La kunlaboro pli-malpli samas, tamen 
oni multe pli priatentas la teknikan fl ankon. Ĉi-foje oni intencis 
dum la tradukado laŭigi la silabojn de la esperantaj frazoj al tiuj de 
la anglalingvaj. Oni pli atentas ankaŭ la aktorado-nivelon. La rezulto 
estos spektebla dum la usona landa kongreso, en Junio, kaj supozeble 
dum aliaj postaj kongresoj.8

La jida policista sindikato (angle: The Yiddish Policemen’s Union)
Origine temas pri romano de Michael Chabon el 2007, kiu mencias 
Esperanton kaj Zamenhofon en siaj unuaj linioj, eĉ uzante (kvazaŭ-)
esperantan vorton (“elevatoro”, kvankam devus esti “lifto”). La 

7 animacio: kreado kaj prezentado de desegnitaj moviĝantaj bildoj 
(animaciaĵoj), ekzemple porinfana desegnofi lmo (ReVo).

8 Intertempe ja aperis la nigrablanka hororfi lmo House of Ghosts (Domo de 
fantomoj), DVD kun subteksto kaj kun dublo en Esperanto, 1 h 17 min., 
eld. Saint Euphoria Pictures, 2012 – Red.
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dramo situas en alternativa historio, kie parto de la ankoraŭ ne 
ŝtatiĝinta Alasko estis donita en 1948 al judaj rifuĝintoj el Eŭropo, 
kaj sekve neniam estiĝas Israelo. La juda metropolo alaska elektas la 
jidan kiel sian ofi cialan lingvon, kaj la romano estas interalie esploro 
pri la potenciala aspekto de tiu lingvo se ĝi estus nuntempe vaste 
parolata. La fi lmo supozeble estas nun produktata9. Ni ne povas certi, 
ke ĝi sekvos la romanon kaj referencos Esperanton, sed la anoncitaj 
reĝisoroj estas la fratoj Coen, sufi ĉe avangardaj, kiuj en sian lastan 
fi lmon metis longan dialogon en la jida. Tio montras, almenaŭ, ke ili 
estas malfermaj rilate lingvojn konsideratajn kiel mortaj.

Konkludo(j)

Dum preskaŭ la tuta historio de kinarto, reĝisoroj uzis Esperanton pro 
kialoj kaj por celoj diversaj. Foje ili agnoskis la uzon, foje ili kaŝis ĝin 
kaj simple metis nian lingvon en la fonon. Ĉar kino estas unu el la plej 
malfortaj fl ankoj de nia kulturo, ni devis simple atendi kaj esperi ke 
eksteraj reĝisoroj favoros nin. Foje ni eĉ devis honti, kiel ekzemple pri 
Inkubo. La pli-malpli hazarda aperado de Esperanto en fi lmoj daŭre 
okazos dum la videbla estonteco, ĉu tio plaĉas al ni aŭ ne.

Sed ĉu la materiaj faktoroj, kiuj limigis nian forton en la kino-areno 
daŭre validas? Ni historie havis multajn malavantaĝojn rilate kinarton. 
Kiel ekzemplojn mi mencius mankon de trejnitaj aktoroj, reĝisoroj kaj 
aliaj teknikistoj, de kapitalo kaj de pagonta publiko ktp. La proble-
mojn pliakrigas nia diseco: eĉ se ni havas reĝisoron en iu urbo, viran 
aktoron en alia, inan aktoron en jen alia, estas ege malfacile por ili trovi 
tempon kune labori. Ĉiuj niaj problemoj rilate teatron multobliĝas en 
la kina sfero.

Mi heziteme kuraĝas diri, ke eble ni nun eniras momenton, en kiu 
ni povas venki iujn el tiuj problemoj. Unue, la bitigo de fi lmoj ebligas 
al ni facile aldoni subtekstojn al nacilingvaj fi lmoj, multe pli facile 
ol antaŭe. Necesas nur lerta tradukisto kaj iom da teknika scio. Tio 
jam okazas pere de la projekto “Filmoj sen limoj”, kaj estos interese 
priatenti ĝian progreson dum la venontaj jaroj.

Sed tio en si mem ankoraŭ ne fortigas la originalan Esperanto-
kinon. Mi vidas kelkajn novajn vojojn por la kreado de originala kino 
esperanta.

9 Efektive, en 2008 oni diris ke la fratoj Coen intencas fi lmi la romanon, 
kaj tio estis la plej freŝa informo kiam mi verkis tiun ĉi tekston. Tamen 
lastatempe Chabon menciis en intervjuo ke la Coen’oj ne plu prilaboras 
tiun projekton, kaj ke la fi lmrajtoj revenis al li.

Belartaj Konkursoj 2012 Branĉo Eseo
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Unue estas la vojo montrita de Simmon Keith-Barney. Per modernaj 
rimedoj, mallongajn animacifi lmojn povas produkti unuopuloj, se ili 
ne bezonas voĉaktorojn. Eĉ pli longaj fi lmoj povus esti faritaj de disa 
grupo, kunlaboranta pere de la reto. 

Dua vojo ne estas komplete nova, sed ja plu esplorinda. Jam estas 
konata la genro de “kvaronhorodaŭraj fi lmoj”. Eĉ estas festivalo, la 
“Kunveno de Kvaronhora Kino” (angle: “Fifteen-minute Film Fest”). 
La fi lmoj Conlang, Que sera, sera, kaj Senmova ĉiuj longas malpli ol 
15:00, kaj bone montras ke oni povas produkti valorajn fi lmojn kun 
nur manpleno da aktoroj, fi lmitajn en normala loko kaj sen multaj 
teknikaj rimedoj. Iasence tiu ĉi genro rilatas al la longaj fi lmoj same 
kiel novelo rilatas al romano. La diferenco estas ne nur la longo, sed 
ankaŭ la rimedoj necesaj por bone elturniĝi.

Ni havis altnivelajn novelojn jam en la fruaj jaroj, kiel En la brikejo 
en 1896, sed estimindajn romanojn ni devis atendi longe, laŭ diversaj 
taksoj eĉ ĝis post la unua mondmilito. Mi antaŭvidas, ke ni povas su-
pozi similan diferencon inter longaj kaj mallongaj fi lmoj. Por produkti 
pli da mallongaj fi lmoj ni devus superi pli-malpli la samajn defi ojn, 
kiujn ni alfrontas farante teatraĵon esperantan. La lastatempa apero 
de teatra kvaropo en Parizo10, kaj la projekto “Morgaŭ la Printempo”, 
povas doni al ni esperon pri tiu ĉi vojo.

Tria vojo, kaj miaopinie inter la plej promesplenaj, utiligus la 
teknikajn solvojn, kiujn lastatempe pioniris Chris Mihm. Dum la 1970aj 
jaroj kelkaj reĝisoroj eksperimentis kun tekniko, en kiu oni kvazaŭ 
“ŝtelas” alian fi lmon (kutime azian), forviŝas la tekston, kaj aldublas 
tute novan tekston. La plej fama estas What’s Up, Tiger Lilly? [Kio 
okazas, Tiger Lily?] (1966), de Woody Allen. Tiuepoke, tio postulis 
profesian studion kaj kunigitan grupon de aktoroj. Tamen, se oni bone 
lernas dubli fi lmon kun disa grupo de aktoroj esperantistaj, tio ege 
faciligos la lastan teknikon.

Ĉiuokaze, ni estas en epoko kiam multe pli da fi lm(et)oj rilataj al 
Esperanto komencas aperi.

Ĉe multaj ni povas plendi pri la kvalito, el vidpunkto ĉu arta ĉu 
lingva, sed certe la fi lmaj esperantaĵoj rapide multobliĝas. Restas por 
la esperantistoj montri, kiel ili per la novaperintaj rimedoj produktos 
novajn artverkojn.

Bibliografi o
“Esperanto-fi lmo”, en Vikipedio, 23 Dec 2011, 00:43 UTC. 31 Mar 
2012, 21:11 eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperanto-fi lmo& 
oldid=4000414

10 Temas pri Kvako, kiu ĝis nun prezentiĝis nur ĉe la kongreso de SAT-
Amikaro kaj en FESTO.
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Belartaj Konkursoj 2012
Raporto de la Prezidanto

En la kunveno de la Belartaj Konkursoj en Hanojo ĉi-jare, ni turnis 
nian rigardon al la venkintoj en la konkursoj de antaŭ kvindek jaroj, 
en 1962, honorante tute aparte Sylla Chaves, Miyamoto Masao kaj 
Marjorie Boulton. Chaves gajnis unuan premion pri originala poezio 
kaj Miyamoto duan. Boulton estis inter la honoraj mencioj (la alia estis 
Clelia Conterno, el Italio). Ne nur tio: Boulton gajnis unuan kaj duan 
premiojn por tradukita poezio (tiu branĉo ankoraŭ ekzistis), unuan kaj 
duan premiojn por originala dramo, kaj duan premion por originala 
prozo. Tia ĉiufl anka gajnado ŝajne estis senprecedenca.

La fakto, ke ni konas tiom da nomoj el inter la premiitoj (Chaves, 
Miyamoto, Boulton, Conterno, Vesna Skaljer-Race, Mario Sola, Emilija 
Lapenna kaj aliaj) ne surprizu nin: homoj, kiuj gajnas premiojn aŭ 
ricevas honoran mencion en la Belartaj Konkursoj, ofte fariĝas poste 
konataj nomoj en nia literaturo. Tamen, en tiu ĉi kazo Chaves estis jam 
en 1962 bone konata pro sia poemaro Animo prisma, aperigita jam en 
1959, kaj Boulton estis ja aŭtoro de eĉ du poemaroj – la elstaraj Kontralte 
(1955) kaj Eroj (1959). Eĉ Miyamoto apenaŭ estis debutanto.

Ĉi-jare oni renkontas iom malpli da konkursantoj kun tiel konataj 
nomoj: la literaturaj veteranoj emis resti ekster la ludo – aŭ ili jam 
transiris de la rolo de konkursanto al tiu de juĝanto. Tiu ĉi ŝanĝo de 
la profi lo de la Konkursoj eble estas utila atestaĵo kontraŭ tiuj, kiuj 
kritikas la Belartajn Konkursojn pro la supozata malalta kvalito de 
konkursaĵoj en kelkaj branĉoj. 

Tamen, ideale, la Belartaj Konkursoj estu ne nur malferma okazo 
por novuloj sed ankaŭ indico de literatura kaj lingva kapablo – do, 
modela ekzemplaro de literatura kvalito. Necesas stiri mezan vojon 
inter noveco kaj establiteco. Ekzistas spaco por ambaŭ kategorioj. 

La Hanoja kongreso estas okazo por lanĉo de nova kolekto de 
literaturaj eseoj selektitaj el inter la premiitaj verkoj en la branĉo 
eseo, starigita antaŭ pluraj jaroj memore kaj honore al sinjoro Luigi 
Minnaja. S-ino Michela Lipari, sekretario de la Konkursoj, kaj mi 
mem, kiel prezidanto, deziras, ke la eseoj en la kolekto, kiun ni 
redaktis, konsistigu modelojn de tio kio eblas en tiu literatura formo 
en Esperanto. Ni esperas, ke en venontaj jaroj la Belartaj Konkursoj 
regule liveru al la Esperanto-publiko ekzemplodonajn modelojn de 
tio, kio karakterizas bonan stilon en Esperanto.

Belartaj Konkursoj 2012 Raporto de la Prezidanto
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Sed ni turnu nin al la ĉi-jara rikolto…

Branĉo Poezio. Juĝantoj estis Carmel Mallia (Malto), Anja Karkiainen 
(Finnlando) kaj Gerrit Berveling (Nederlando). Partoprenis 43 ver-
koj de 22 aŭtoroj el 14 landoj – nombro komparebla kun tiu de la 
pasinta jaro, kiam partoprenis 49 verkoj de 18 aŭtoroj el 14 landoj, kaj 
konsiderinde pli alta ol en 2010 kaj 2009. Unu juĝanto asertis, ke ĉi-
jare estis facile elsarki la malbonajn poemojn sed ne tiel facile elekti 
inter la bonaj – problemo kiu cetere ĉiam ekestas en tiu ĉi branĉo, 
kie la kriterioj de la juĝantoj varias laŭ iliaj poeziaj preferoj. Malalta 
lingva nivelo estis evidenta ĉe pluraj konkursaĵoj, kaj rezultigis ilian 
tujan malakcepton. Kvankam verkoj ja estu plene originalaj verkoj de 
la koncernaj konkursantoj, tiu originaleco ne nepre devas inkluzivi 
mankantajn akuzativojn aŭ misojn pri transitiveco. Antaŭ ensendo de 
konkursaĵoj, la konkursantoj prefere kontroligu siajn verkojn ĉe spertaj 
esperantistoj – por ne misuzi la tempon de la juĝantoj kaj redukti la 
propran eblecon gajni… Unu juĝanto kritikis la obskurecon de kelkaj 
konkursaĵoj; alia menciis (iom deprimite), ke “ĉi tiu jaro ŝajnas esti jaro 
de maljuneco: granda parto de la poemoj enhavas vivofi najn pensojn, 
rememorojn, cedemon”, eĉ se kelkaj konkursantoj verkis pri tiuj temoj 
freŝe. Kie estas niaj junaj poetoj? Kie la revoluciuloj kaj optimistoj?

Branĉo Eseo. La juĝantoj estis Detlev Blanke (Germanio), Gian Carlo 
Fighiera (Italio) kaj Gotoo Hitoshi (Japanio). Partoprenis 12 verkoj de 
8 aŭtoroj el 7 landoj – multe pli ol pasintjare, kiam venis nur 4 verkoj, 
kaj pli ol en la antaŭaj du jaroj. La kresko de la nombro de eseoj ĉi-
jare ne nepre altigis la kvaliton. La juĝantoj trovis multon por laŭdi 
inter la bonaj verkoj, sed kritikis kelkajn aliajn aŭ pro ilia malbona 
lingva kvalito aŭ ĉar la konkursantoj ŝajne ne komprenas, kio estas 
eseo, supozante ke pluraj centimetroj da kontinua prozo, sen klara 
komenco aŭ klara konkludo, konsistigas bonan eseon. Eseo, eĉ se 
temas pri nefi kciaĵo, tamen estas arta formo. 

Branĉo Prozo. La juĝantoj estis Donald Broadribb (Aŭstralio), Jacques 
Le Puil (Francio) kaj Syozi Keiko (Japanio). Partoprenis 21 verkoj de 
15 aŭtoroj el 11 landoj – simila nombro kiel pasintjare, kiam venis 20 
verkoj de 13 aŭtoroj el 10 landoj. Ni notis supre, ke la poemoj ĉi-jare 
havis iom retrospektivan tonon; ankaŭ la prozaĵoj, laŭ unu juĝanto, 
estis “tristaj”. 

Tiu juĝanto notis preferon por verkoj (ĉu tristaj ĉu netristaj!) 
uzeblaj kiel modeloj de bona verkado, precipe inter lernantoj de la 
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lingvo. Denove iuj juĝantoj plendis pri la nombro de lingvaj eraroj kaj 
eĉ tajperaroj en la konkursaĵoj. Mi ripetas: petu kompetentan uzanton 
de la lingvo trarigardi viajn konkursaĵojn antaŭ la ensendo. Kaj (ĉu 
vere necesas tion emfazi?) legu vian tajpaĵon kaj korektu ĝin. 

Branĉo Teatraĵo. Juĝis Wera Blanke (Germanio), Paul Gubbins (Britio) 
kaj Giuliano Turone (Italio). Magris la rikolto ĉi-jare: 4 verkoj de 4 
aŭtoroj el 4 landoj, duono de la pasintjara nombro. La komentoj de la 
juĝantoj ĉi-jare montras certan disdividon de opinioj inter tiuj, kiuj juĝas 
teatraĵon laŭ ties poluro kaj tiuj kiuj juĝas ĝin laŭ ĝia ludeblo. Alifl anke, 
eĉ se venis malmultaj konkursaĵoj, ĉi-jare ili prezentis materialon por 
utila debato. “Senteblas,” skribis unu juĝanto, “ke almenaŭ du aŭtoroj 
komprenas, kio estas belarta konkurso” – eventuale, laŭ pliaj komentoj 
de tiu juĝanto, eĉ tri. Tamen, laŭ alia juĝanto, kaj malgraŭ lastatempaj 
artikoloj de Paul Gubbins, kiu klopodis klarigi minimumajn postulojn 
kaj doni helpajn konsilojn, la konkursantoj ankoraŭ ne plene kaptis 
la esencon de teatra verkado. “Estus bone,” unu juĝanto skribis, 
“se esperantistaj dramverkistoj povus kunlabori kun teatro-grupoj, 
aktoroj, reĝisoroj, por sursceneje, praktike, poluri siajn verkojn” kaj 
nur poste publikigi ilin. Sed ĉu ni rajtas atendi, ke la Esperanto-teatro 
iam ebligos tion?

Branĉo Infanlibro de la Jaro. La juĝantoj estis Jouko Lindstedt 
(Finnlando), Kitagawa Hisasi (Japanio) kaj James Rezende Piton 
(Brazilo). Venis 6 verkoj de 6 aŭtoroj el 6 landoj (kompare kun 5 en la jaro 
2011 kaj 9 en 2010). Fundamenta karakterizo de bona infanlibro estas 
komprenebla lingvaĵo, manko de lingvaj eraroj, kaj alloga prezento. 
Laŭ la juĝantoj, eĉ kelkaj adekvate respondis al ĉiuj tri kriterioj. Sekve, 
elekti nur unu el ses konkursaĵoj ne estis tiel facile. 

Resume. Ĉi-jare ĉiuj branĉoj havis samajn juĝantojn kiel pasintjare. Tiu 
kontinueco kaj akumuliĝo de spertoj faciligis la laboron kaj profundigis 
la komentojn. Ni povas danki la (cetere akurate laborintajn) juĝantojn 
pro ilia sindediĉo ne nur kiel pesantoj de la konkursaĵoj sed ankaŭ 
kiel pozitivaj kritikantoj de la beletraj formoj pri kiuj ili respondecis. 
Plia faktoro, kiu iom faciligis la laboron ĉi-jare, estis la foresto de la 
branĉoj Kanto kaj Filmo, kiuj almenaŭ dumtempe dormas ĝis la 
Asocio decidos ĉu ili havas estontecon. Ambaŭ branĉoj estis iasence 
viktimoj de la ŝanĝiĝanta teknologio, kiu malhelpis starigon de klaraj 
juĝkriterioj kaj igis malklaraj eĉ decidojn ĉu difi nitaj verkoj povas esti 
konsiderataj. Ni jam rimarkis, ke en la jaro 1962 ankoraŭ ekzistis la 
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branĉo Tradukita Poezio. Oni poste abolis ĝin pro la malfacileco juĝi 
tradukon el lingvo, kiun la juĝantoj eventuale tute ne konas. Kiel juĝi 
ĉu temas pri bona traduko aŭ ne? Eble similan sorton, pro aliaj kialoj, 
havu la branĉoj Filmo kaj Kanto.

Sume, do, temis pri ĝenerale pozitiva jaro – kiu estus eĉ pli pozitiva 
se la konkursantoj sekvus la dekses regulojn kaj trafus la ĝustajn 
klavojn, kaj ankaŭ pensus iom pli konsekvence pri la beletraj formoj, 
kiujn ili celas praktiki.

Restas profunde danki la sekretarion de la Konkursoj, nome 
sinjorinon Michela Lipari, kies akurata kunordigo de la tuto, per 
amika sed fi rma tono, garantiis la plenumon de la ĉi-jaraj konkursoj 
kaj ebligis al ni gratuli en Hanojo la sukcesintojn.

27 julio 2012

La 86a kongreso de SAT okazos de la 28a de julio ĝis la 4a de
aŭgusto 2013 en Madrido (Hispanio), nome ĉe Colegio 
Mayor San Juan Evangelista. Dum la lastaj dek jaroj, la 
SAT-kongreso okazis ĉiam en Orienta Eŭropo kaj nur dufoje 
(Milano kaj Parizo) en Okci denta Eŭropo. Do, denove en 
Hispanio post 11 jaroj! Tuttaga ekskurso okazos al Toledo 
kaj duontagaj prome nadoj tra Madrido. Postkongreso inter 
la 5a kaj la 8a de aŭgusto vizitigos la najbarajn urbojn Avilo,
Segovio, Aranjuez aŭ Eskorialo.

Reklamo
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Por la plej senzorga abonado de Beletra Almanako, 
vidu ankaŭ nian reklamon sur paĝo 49!

Beletra Almanako kaj preskaŭ ĉiuj aliaj eldonaĵoj de Mondial, 
inkl. la Esperantajn, estos, ekde la komenco de 2013, presataj 
sur kvar kontinentoj: en pluraj presejoj de Usono (en diversaj 
landopartoj), en Brazilo, Aŭstralio, Britio kaj Ger manio.

Por ricevi niajn eldonaĵojn kiel eble plej rapide kaj mal multe-
koste, kaj se vi loĝas en unu el ĉi tiuj (aŭ najbaraj) landoj, jen 
kelkaj retadresoj de vendejoj, kiuj rekte kunlaboras kun la lokaj 
presejoj. Se vi ne trovas certan libron serĉante laŭ ties titolo, 
kopiu ĝian ISBN-numeron el librejo.com aŭ beletraalmanako.
com kaj reserĉu.
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amazon.com• 
books.com• 
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Krome, lokaj vendejoj estas same konektitaj al la lokaj presejoj.
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