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Предисловіе.
Выпуская настоящій новый самоучитель международнаго языка эсперанто, мы считаемъ совершенно излишнимъ повторять сдѣлавшіяся общимъ
мѣстомъ соображенія о значеніи даннаго языка какъ средства сообщенія
народовъ другъ съ другомъ. Многіе относятся еще скептически къ идеѣ
созданія искусственнаго языка, который могъ бы служить дѣлу братскаго
единенія чуждыхъ другъ другу народовъ и облегчить экономическія и др.
международныя сношенія. Споръ объ этомъ теперь безполезенъ, такъ какъ
практика эсперанто, успѣвшаго въ короткое время завоевать всемірную
извѣстность и пріобрѣсти сторонниковъ не только среди поборниковъ мирнаго единенія народовъ, но и въ средѣ практическихъ дѣятелей, можетъ служить лучшимъ доказательствомъ въ пользу положительного рѣшенія вопроса. Въ нѣкоторыхъ странахъ эсперанто введенъ въ школы; недавно этотъ
языкъ предложено изучать полицейскимъ для международныхъ служебныхъ
сношеній; персоналу краснаго креста, какъ учрежденія международнаго,
тоже предстоитъ ознакомиться съ эсперанто и т. д. Словомъ, этотъ языкъ
постепенно завоевываетъ положеніе международнаго.
Тѣмъ не менѣе, давая нашимъ читателямъ этотъ, по отзывамъ
компетентныхъ лицъ, прекрасный самоучитель эсперанто, мы руководились
не одними только соображеніями желательности ознакомленія нашихъ читателей съ этимь языкомъ будущаго, но имѣли въ виду и чисто педагогическую цѣль: оказывается, что изученіе эсперанто можетъ имѣть значеніе въ
смыслѣ подготовки и облегченія изученія другихъ языковъ. Это объясняется
строгою логичностью и простотою эсперанто, изученіе котораго требуетъ
отъ учащагося того сознательнаго отношенія, которое при изученіи другихъ
языковъ, къ сожалѣнію, отодвигается на задній планъ, и преобладающее
значеніе пріобрѣтаетъ простое заучиваніе. При изученіи эсперанто главное
вниманіе обращается на логическое построеніе словъ, на ихъ словообразованіе изъ корней. Естественно, что это обстоятельство потомъ, при изученіи другихъ языковъ, въ значительной степени состоящихъ изъ тѣхъ же
корней, оказываетъ большое вліяніе на успѣшность усвоенія новаго языка. И
это усвоеніе происходитъ уже сознательно, такъ какъ законы каждаго изъ
живыхъ языковъ имѣютъ извѣстныя логическія основанiя, сравненіе которыхъ съ законами эсперанто даетъ нѣкоторую мнемоническую и логическую
опору для усвоенія болѣе сложной грамматики и словообразованія любого
изъ арійскихъ языковъ.

В. Битнеръ.
Тип. „Т-ва Художеств. Печати“. Спб., Ивановская 14.

АЗБУКА.
А а, В b, С с, Ĉ ĉ, D d,
Произносится:

а

б

ц

Е е, F f,
э

ч

д

G g, Ĝ ĝ, H h,

ф

г (гора)

дж

г (Господь)

Ĥ ĥ, I i, J j, Ĵ j, K k, L l,
х

и

й

ж

к

ль

M m, N n, O o, Р р, R r, S s,
м

н

о

п

р

с

Ŝ ŝ, T t, U u, Ŭ ŭ, Ѵ v, Z z.
ш

т

у

у (краткое)

в

з

Всѣ буквы произносятся. Удареніе всегда на
предпослѣднемъ слогѣ.
Прочитайте:

g

ĝ.

Igi.

Iĝi

Regi.

Reĝi.

г

дж

дѣлать

дѣлаться

править

царить
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j

ĵ.

Jes.

Ĵus.

й

ж

да

только что

Maljuneco. Malkomprenaĵo.
Старость

Недоразумѣніе

h

ĥ.

Наrо.

Ĥоrо.

На!

Ĥaoso.

г

х

волосъ

хоръ

а, ахъ

хаосъ

s

ŝ.

Ses.

Ŝuo.

с

ш

шесть

башмакъ

с

ĉ.

Сі.

ц

ч

ты

u
у

ŭ.
у краткое

Dissemi. Disŝovi.
разсѣять

разсовывать

Ĉu,

Malpaco.

ли

Несогласіе

Нравиться

Eŭropo.

Plu.

Naŭ.

Plumo.

дальше

девять

Перо.

Plaĉi.

———
Всѣ глаголы оканчиваются на i, существительныя — о,
прилагательныя — а, нарѣчія — е. Перемѣною этихъ окончаній
можно образовать соотвѣтственныя слова, напр.: brui шумѣть,
bruo шумъ, brua шумный, я, е, brue шумно.
savi спасать *)
patro отецъ
ruzi хитрить
filo сынъ
erari ошибаться
bona хорошій.
demandi спрашивать

Переводъ.
о
Спасеніе.
Хитрость.
Eraro.
Demando.

а
Спасительный.
Хитрый.
Erara.
Demanda.

е
Спасительно.
Хитро.
Erare.
Demande.

Sava ruzo. Erara demando. Ruza patro. Ruza demando. Ruze
demandi. Savo. Save. Ruzo. Bona filo.
*) Слова надо заучивать прежде, чѣмъ приступать къ переводу.
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2.

Настоящее время глаголовъ оканчивается на as , прошедшее — is , будущее — os , напр.:
ami,
amas,
amis,
amos.
любить

люблю

любилъ

полюблю, буду любить.

Личныя мѣстоименія:
mi я, ѵі ты, li онъ, ŝi она, ĝi оно, ni мы, ѵі вы, ili они,
онѣ, oni безличное (не переводится,— напр., oni amas любятъ,
oni diras говорятъ, oni kantos будутъ пѣть), сі (ты) употребляется, главнымъ образомъ, въ обращеніи къ животнымъ и т.п.; ĝi
относится только къ именамъ вещей или животныхъ.
По лицамъ и числамъ глаголъ не измѣняется, напр.:
mi
amas
mi
amis
mi amos
vi
amas
vi
amis
vi
amos
li, ŝi, ĝi
amas
li
amis
li
amos
ni
amas
ni
amis
ni
amos
vi
amas
vi
amis
vi
amos
ili
amas
ili
amis
ili
amos
oni
amas
oni amis
oni amos
Проспрягайте mi savas, mi savis, mi savos, mi demandas,
спасаю

спасъ

спасу

mi demandis,
спросилъ

спрашиваю

mi demandos.
спрошу

Отъ гл. ruzi и erari образуйте настоящее, прошедшее
и будущее, перемѣнивъ і на as, is, os, и проспрягайте.
ne не, нѣтъ
sed но
kaj и
ĉu ли (въ началѣ вопроса).

Переводъ.

Filo kaj patro eraras, sed mi ne eraras. Ĉu vi ruzas? Mi ne ruzas,
sed ŝi ruzas. Ĉu ni eraras? Ne, vi ne eraras.
Ni eraras, eraris kaj eraros. Ŝi ruzas. Vi ruzas, ruzis kaj ruzos.
Ĉu li demandas?
Любитъ ли онъ? Любите ли вы? Любилъ ли онъ? Будетъ ли
онъ любить? Мы любимъ, любили и будемъ любить.
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Ты хитришь. Онъ ошибается. Они спрашиваютъ. Она
спрашиваетъ.

3.

Условное наклоненіе — us,
amus

повелительное — u
amu

любилъ бы

люби

mi, vi, li, ŝi, ĝi, ni, vi, ili, oni amus я, ты и т. д. любилъ бы (любили
бы), li amu пусть онъ любитъ! ni amu будемъ любить!
esti быть
devi долженствовать
havi имѣть
fari дѣлать
scii знать
trankvila спокойный.
роѵі мочь
Отъ гл. esti образовать времена на as, is, os. Отъ гл. havi
образовать формы на us, u.
Отъ гл. scii, povi, devi, fari образовать всѣ времена на as, is,
os, us, u, напр.: mi scias, sciis,
scios,
scius
sciu.
я знаю

зналъ

буду знать

зналъ бы

знай.

Переводъ.
Читать legi. Я читаю, читалъ, буду читать, читалъ бы. Читай!
Расти kreski. Я расту, росъ, буду расти, росъ бы. Расти!
Skribi писать. Mi skribas, skribis, skribos, skribus. Skribu!
Kanti пѣть. Mi kantas, kantis, kantos, kantus. Kintu! Li kantu! Ŝi
kantu! Ni kantu! Ili kantu! Ili legus. Ili skribus. Ni kreskus. Estu
trankvila, Ni povus kanti. Ili devus fari.

4.
настоящее прошедшее будущее

Причастіе дѣйствительнаго залога: –anta,
–inta –onta
„
страдательнаго залога: –ata,
–ita,
–ota
Причастіе, подобно прилагательному, оканчивается на
а, напр.: amanta любящій, я, е. Черезъ перемѣну а на е образуется дѣепричастіе, напр., любя. Savi спасать, savanta спасающій,
savante спасая. Savanto спаситель (savinto, savonto), amato любимецъ (amito, amoto).
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a.

savanta
savinta
savonta

е. savante
savinte
savonte

спасающій, я, е
savata спасаемый, я, е,
спасшій, я, е
savita спасенный, я, е,
имѣющій, я, е спасти savota имѣющій, я, е быть
спасеннымъ, ой
спасая
savate будучи спасаемъ, а, о
спасши
savite бывъ спасенъ, а, о
имѣя спасти
savote имѣя быть
спасеннымъ, ой
legi читать
vidi видѣть
fari дѣлать
aŭdi слышать
laŭdi хвалить

Отъ legi образуйте причастія дѣйств. зал. на anta, inta, onta.
Отъ fari образуйте причастія страдат. з. на ata, ita, ota.
Отъ laŭdi образуйте всѣ причастія на anta, inta, onta, ata, ita, ota.
Отъ vidi образуйте всѣ дѣепричастія на ante, inte, onte, ate, ite, ote.
Отъ aŭdi образуйте всѣ причастія и всѣ дѣепричастія.

Переводъ.
(настоящее)

(прошедшее)

(будущее)

a.

Читающій,
читавшій,
имѣющій читать.
Читаемый,
читанный,
имѣющій быть читаемымъ.
Faranta,
farinta,
faronta.
Farata,
farita,
farota.
e. Читая,
читавши,
имѣя читать.
Будучи читаемъ, бывъ читанъ, имѣя быть читаемымъ.
o. Слушатель. Зритель. Aŭdanto. Vidanto.

5.

Глаголъ esti, estas, estis, estos, estus, estu вмѣстѣ съ причастіями образуетъ сложныя времена дѣйствительнаго и страдательнаго залога.
дѣйств. залога.
я есмь
mi estas laŭdanta (хвалящій, я, е)
былъ
estis
laŭdinta (хвалившій, я, е)
буду
estos laŭdonta (имѣющій хвалить)
страдат. залога.
былъ бы
estus
laŭdata (хвалимъ, а, о)
будь
estu
laŭdita (хваленъ, а, о)
быть
esti
laŭdota (имѣющій быть хвалимымъ)
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Сложите mi estas, estis, estos, estus съ каждымъ изъ причастій дѣйств. залога, напр.: mi estas laŭdanta я хвалю, mi estis
laŭdanta я хвалилъ и т. д.
Сложите mi estas, estis, estos, estus съ каждымъ изъ
причастій страдательнаго залога, напр.: mi estas laŭdata я хвалимъ
(меня хвалятъ), mi estis laŭdata я былъ хвалимъ (меня хвалили), mi
estos laŭdata я буду хвалимъ (меня будутъ хвалить), mi estis laŭdita
я былъ хваленъ (меня похвалили) и т. д.
Творительный
падежъ
при
страдательномъ залогѣ,
означающiй д ѣ й с т в у ю щ е е л и ц о , переводится помощью de
(отъ), напр.: de patro отцомъ, de bona patro добрымъ отцомъ, de mi
мною. Творительный падежъ при страдательномъ залогѣ, означающій п р е д м е т ъ , посредствомъ котораго дѣйствіе производится, переводится помощью per (посредствомъ), напр.:
per mano рукою, per granda mano большою рукой, per plumo
перомъ.
patro отецъ
plumo
перо
filo
сынъ
bona
хорошій, добрый
letero письмо
krajono карандашъ
preni брать, взять
mano
рука.

Переводъ.

Vi estas laŭdata de mi. Vi estas laŭdita de ni. Li estas vidata de
ili. Patro estas amata de bona filo. Letero estas skribita de lia frato.
Letero estas skribata per bona krajono. Ni skribas per mano.
Bona filo estos laŭdata de ni. Vi estis vidata de mi.
Ŝi estas amata. Ŝi estas amanta, estis amanta, estos amanta. Ŝi
estas aminta.
Я любимъ братомъ. Я былъ любимъ отцомъ. Я буду любимъ
сыном. Я хвалимъ. былъ хвалимъ, буду хвалимъ.
Карандашъ взятъ мною. Перо было взято рукою.

6.

Притяжательныя мѣстоименія образуются отъ личныхъ mi,
vi, li и т. д. прибавленіемъ окончанія прилагательнаго: mia мой,
via твой, lia его, ŝia ея, ĝia его, nia нашъ, via вашъ, ilia ихъ. Si
себя, sia свой.
Для образованія множественнаго числа склоняемыхъ словъ
прибавляется j, напр.:
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mia granda birdo, kiu...

miaj grandaj birdoj, kiuj...

моя

мои

большая

птица, которая...

большія

птицы,

которыя...

Винительный падежъ принимаетъ n, напр.:
mian grandan birdon, kiun...
miajn grandajn birdojn, kiujn...
мою

большую птицу, которую...

моихъ большихъ птицъ,

которыхъ...

min, vin, lin, ŝin, ĝin и т. д.. меня, тебя и т. д.
mi vestas min
я одѣваюсь
ni vestas nin
vi vestas vin
ты одѣваешься
vi vestas vin
li vestas sin
и т. д.
ili vestas sin
И. kiu кто, который, kio что?
В. kiun кого, котораго, kion что?
jes
да
onklo дядя
juna молодой
avo
дѣдъ
nevo племянникъ
tri
три.
nepo внукъ
granda большой

Переводъ.
Ĉu vi havas avon? Jes. Ĉu via avo havas fraton? Jes, li havas
fraton, kiun li amas. Ĉu vi havas nevon? Jes, mi havas tri grandajn
nevojn, kiujn mi amas. Ĉu viaj nevoj amas sian bonan avon? Jes, miaj
nevoj amas sian avon; ili estas bonaj nepoj. Ĉu vi amas ŝin? Jes. Kiun
vi amas? Mi amas mian grandan nepon kaj miajn nevojn*). Kiun vi
vidas? Mian patron. Ĉu vi vestis vin? Jes, mi estas min vestinta.
ВидѢли вы моего дѣда (Ĉu... )? Имѣете ли вы большихъ
племянниковъ? Кто любитъ васъ? Мои большіе племянники. Кого
вы видите? Ее и его. Я имѣю хорошихъ внуковъ, которыхъ я
люблю. Я одѣнусь.

7.

Родительный падежъ выражается постановкой впереди de
(или da послѣ словъ, означающихъ мѣру, вѣсъ: unu funto da teo
фунтъ чаю), напр.: de patro отца, de bona хорошаго, de mia моего,
de mi меня, de patroj отцовъ, de bonaj хорошихъ, de niaj нашихъ;
дательный — al, напр.: al patro отцу, al mi мнѣ; творительный —
per (посредствомъ), напр.: per mano рукою, per manoj руками;
*) Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда по-русски говорится: Я люблю с в о е г о большого внука и т. д.,
переводить надо: mi amas m i a n и т. д. (а не sian), потому что «своего» относится къ слову я
(mi). Vi amas vian, li amas sian, ni amas nian…
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если при страдательномъ залогѣ творительный падежъ означаетъ
дѣйствующее лицо (а не орудіе), то онъ (твор. пад. ) переводится
посредствомъ предлога de (см. выше § 5), хотя бы рѣчь шла и
о неодушевленномъ лицѣ, напр.: la milito estas proklamita de la
regno, война объявлена государствомъ; la infanoj estas edukataj de
la familio, дѣти воспитываются семьей; la libro estis prenita de la
patro, книга была взята отцомъ; предложный — pri (о), напр.: pri
mano о рукѣ, pri manoj о рукахъ, pri filo о сынѣ.
Передъ существительнымъ можетъ стоять опредѣленный
членъ la, если оно означаетъ извѣстный, опредѣленный предметъ,
или если передъ существительнымъ подразумѣвается слово —
всякій, этотъ, или если о данномъ предметѣ или лицѣ уже шла
рѣчь, напр.: la hundo estas besto, собака (всякая) есть животное; la
domo apartenas al la mastro, домъ (подразумѣвается „этотъ“)
принадлежитъ хозяину (т. е. опредѣленному, своему хозяину)
и т. п. Употребленіе la необязательно.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

de
al
per
pri

de
al
per
pri

Единственное число.
la granda mano
большая рука
la granda mano
большой руки
la granda mano
большой рукѣ
la grandan manon большую руку
la granda mano
большою рукою
la granda mano
о большой рукѣ
Множественное число.
la grandaj manoj
большія руки
la grandaj manoj
большихъ рукъ
la grandaj manoj
большимъ рукамъ
la grandajn manojn большія руки
la grandaj manoj
большими руками
la grandaj manoj
о большихъ рукахъ

Просклоняйте: la piedo, la granda piedo, mia piedo и проч.
la piedo нога
doni
давать
la infano дитя
manĝi ѣсть
la buŝo ротъ
plaĉi нравиться
la glaso стаканъ
paroli говорить
kies
чей (кого)
iri
идти.
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Переводъ.
Kies piedoj estas grandaj? De la frato kaj de lia avo. La piedoj de
mia infano ne estas grandaj. Kies patron vi vidas? La patron de la grandaj infanoj. Al kiu vi donas la birdon? Al la infano, sed ne al lia
frato. Donu manĝi al la grandaj infanoj! Al kiu plaĉas la infanoj? Al
siaj patroj. Per kio oni manĝas? Per la buŝo. Per kio ni iras? Per la
piedoj. Pri kiu vi parolas? Pri vi, pri via frato kaj pri niaj infanoj.
Я ѣмъ ртомъ. Нога ребенка не (estas) велика. Дай птицу ребенку. Птицы нравятся дѣтямъ. Я говорю о ребенкѣ. Дай стаканъ
чаю! (da teo).

8.

Числительныя количественныя не склоняются!
1 unu
6 ses
11 dekunu
30, 40 tridek, kvardek
2 du
7 sep 12 dekdu
100, 200 cent, ducent
3 tri
8 ok
13 dektri и т.д. 1000 mil
4 kvar 9 naŭ 20 dudek
2222 dumil ducent dudek du
5 kvin 10 dek 21 dudek unu
3333 trimil tricent tridek tri.
Только отъ unu множ. число будетъ unuj (одни, однѣ).
Порядковыя принимаютъ а (и скл. какъ прил. ): unua, dua, tria
и т. д. 1-ый, 2-ой, 3-ій и т. д.
Существительныя принимаютъ о: deko, dekduo, cento... десятокъ, дюжина, сотня...
Дробныя принимаютъ on: duono половина, triono треть, kvarono четверть, 2/3 du trionoj, 5/6 kvin sesonoj и т. д.
Нарѣчія: unue, due, trie... во 1-хъ, во 2-хъ, въ 3-хъ и т. д.
Множительныя принимаютъ obl: duobla, triobla... двойной,
тройной... duoble, trioble... дважды, трижды...
Собирательныя принимаютъ op: triope, kvarope... втроемъ,
вчетверомъ.
Для раздѣлительныхъ — предлогъ po; po unu, po du... по
одному, по два...
la tago
день
la nombro число
la semajno недѣля
kia
какой
la horo
часъ
kiom
сколько
veni
приходить
la dato
дата
(обозначенiе времени).
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Переводъ.
14, 15, 16, 17, 18, 19. 50, 60, 70, 80, 90. 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 125. 237. 348.
Unua tago de la semajno estas lundo (понедѣльникъ); la dua —
estas mardo; la tria — merkredo; la kvara — ĵaŭdo; la kvina —
vendredo; la sesa — sabato; la sepa — dimanĉo. Unu tago estas
sepono de la semajno. Kian daton ni havas? La trian de la marto.
Kiom da libroj vi legis? Kia horo estas? Estas la dua, — duono de la
kvara,— kvarono de la tria,— tri kvaronoj de la kvina,— dudek minutoj de la sesa. Mi venos la duan de januaro (la kvaran de marto, la
okan de aprilo). Duoble tri estas ses. Moskvo, la kvinan de majo
mil naŭcent ok (Москва, 5 мая 1908).
Который часъ? 1/4 третьяго. Какое число (ni havas)? Пятое
апрѣля. Я пріѣхалъ (venis) перваго января, а (kaj) ты второго
марта.

9.

Окончаніе винительнаго падежа n употребляется, когда нужно
выразить: 1) направленіе, напр.: kie гдѣ, kіеn куда? En Parizon въ
Парижъ; 2) число мѣеяца, напр.: la trian (tagon) de marto 3-го
марта; 3) мѣру времени, пространства, вѣса, цѣны, напр.: mi estas
tri tagojn en Parizo я 3 дня въ Парижѣ. La poŝtmarko kostas 7 kopekojn почт. марка стоить 7 копеекъ.
lerni
учиться la monato
мѣсяцъ
hejme дома
labori
работать la urbo
городъ
hejmen домой
loĝi
жить
la aĝo
возрастъ
en
въ
la ĉambro комната la magazeno магазинъ
la jaro годъ
lundo, mardo, merkredo понедѣльникъ, вторникъ, среда.
ĵaŭdo, vendredo, sabato, dimanĉo четвергъ, пятница, суббота,
воскресенье.

Переводъ.

Kien vi iras? En magazenon. Mi iras hejmen. Dimanĉon ni ne
laboras. Mi lernas unu jaron kaj du monatojn. Ni venos la naŭan de
majo. La bileto kostos unu rublon, du biletoj kostos du rublojn. Mi
iras en la urbon. Mi loĝas en la urbo. Kian aĝon vi havas? Mi havas
dudek jarojn kaj unu monaton.

ЭСПЕРАНТО
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Я иду въ комнату. Въ комнатѣ (estas) мои дѣти. Мы пойдемъ
домой. 4-го марта 1909. Мы работаемъ (въ) понедѣльникъ,
вторникъ, среду, вы работаете (въ) четвергъ, пятницу, субботу.

10.

Предлоги требуютъ именительнаго падежа, напр.: kun la
patro съ отцомъ.
el
изъ
per посредствомъ
dum
пока
ĉe
у (у кого-ниб.) pri о, относительно
preter мимо
ĉirkaŭ
вокругъ
por для
krom кромѣ
tra
черезъ, сквозь pro ради, изъ-за
al
къ
anstataŭ вмѣсто
de отъ
ĝis
до
kun
съ
laŭ по, согласно (чему-л.) dank’al благодаря
sen
безъ
malgraŭ вопреки
(чему-н.)
Fіno
конецъ.
Evangelio Евангеліе.
Suferi
страдать. Ricevi
получать.
Vivi
жить.
Amiko
другъ.

Переводъ.

Ĝis revido (до свиданія). Ĝis la fino. Mi iras al la patro. Unu el
ni manĝos kun la avo. Mi iris sen la infano tra la urbo kaj ĉirkaŭ via
domo. Ni laboras por la infanoj. Patrino suferas pro siaj infanoj. Ĉu vi
iris preter la onklo? Krom kiu? Krom mi. Oni parolas pri vi kaj pri via
frato. Ĉe kiu estas la infanoj? Ĉe la avo. Li vivas laŭ la Evangelio.
Dank’al amikoj.
Онъ шелъ мимо меня. Кто изъ васъ пойдетъ? Идите безъ
дѣтей. Я иду ради васъ. Она работала для ребенка. Отъ кого вы
получили птицу? До свиданья! Безъ конца. Я пришелъ вмѣсто
своего (моего) друга.

11.

Но если послѣ предлога стоитъ слово, отвѣчающее на вопросъ „куда?“, то оно ставится въ винительномъ падежѣ, потому
что означаетъ направленіе. (Послѣ предлоговъ al и ĝis всегда именительный).
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en
въ
post послѣ, за
inter
между
ekster внѣ
trans черезъ (надъ), пере- kontraŭ противъ
super надъ
sur на
antaŭ передъ.
sub
подъ
apud подлѣ, возлѣ
Слѣдовательно, послѣ предлоговъ en, sub, sur и др. надо
ставить или именительный падежъ, если сущ. отвѣчаетъ на
вопросъ гдѣ? — или винит. падежъ, если сущ. отвѣчаетъ на
вопросъ куда?
Если нельзя опредѣлить, какой предлогъ надо употребить, то
ставится предлогъ je (или просто винительный падежъ безъ
всякаго предлога), напр.: Mi kredas je Dio я вѣрю въ Бога, je la sepa
horo въ 7-омъ часу. Предлогъ je надо употреблять возможно
рѣже.
la fenestro окно
sidi
сидѣть
la simio
обезьяна
salti
прыгать
la tablo
столъ
sidigi
посадить
la hundo
собака
la seĝo стулъ
la kato
котъ, кошка.

Переводъ.

Mi iris en mian ĉambron. Sur la fenestro sidis simio. Ĝi saltis
en la ĉambron kaj iris en la ĉambro. Poste ĝi saltis sur la tablon kaj
sidis sur la tablo. Mi sidigis mian hundon apud la simio. Mi sidigis
mian katon inter la simio kaj la hundo. Iru al mi!
Я иду за городъ (Mi iras ekster la urbon). За городомъ (estas)
мои дѣти. Собака прыгнула на стулъ и сидѣла на стулѣ. Я иду въ
комнату. Сиди въ комнатѣ!

12.

Сравнительная степень образуется помощью pli — болѣе (ol
чѣмъ), напр.: pli bona ol mi добрѣе меня.
Превосходная степень образуется помощью plej наиболѣе (el
изъ), напр.: Petro estas plej bona el ni Петръ наилучшій (самый
хорошій) изъ насъ, Петръ лучше всѣхъ насъ.
Bone хорошо, pli bone лучше, plej bone лучше всего.
Приставка mal означаетъ противоположность, напр.:
pli
болѣе
malpli
менѣе
plej
наиболѣе
mal plej
наименѣе
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frue
рано
juna
молодой
bono добро
bona хорошій
bone хорошо
granda большой
la knabo мальчикъ
tiam
trovi
находить
veni
la nukso орѣхъ
la ŝelo
diri
сказать
la grajno
ekkapti схватить
tiel

malfrue
поздно
maljuna
старый
malbono
зло
malbona
дурной, злой
malbone
дурно
malgranda маленькій
тогда
saĝa
умный
придти
(saĝe, malsaĝa,
скорлупа malsaĝe?)
зерно
aparteni принадлежать
такъ
kiel
какъ.

Переводъ.
Du knaboj trovis unu nukson. La pli granda knabo diris: „Ĝi
estas mia: mi vidis ĝin pli frue ol vi!" — „Ne, ĝi estas mia: mi vidis
ĝin pli malfrue, sed mi ekkaptis ĝin pli frue!“ diris la pli malgranda.
Tiam venis ilia plej maljuna frato kaj diris: „Al la pli granda knabo mi
donos la pli grandan ŝelon, al la pli malgranda knabo mi donos la pli
malgrandan ŝelon. Sed mi estas la plej granda kaj la plej maljuna, kaj
la grajno apartenas al la plej maljuna .
Li estas tiel malsaĝa, kiel infano. Vi estas la malplej saĝa el
viaj fratoj.
Я старше тебя (=чѣмъ ты). Я самый старшій изъ моихъ
братьевъ. Ты меньше меня. Ты наименьшій изъ насъ. Онъ такъ
малъ, какъ дитя. Онъ наименѣе уменъ. Злой мальчикъ. Злому
мальчику. Злымъ мальчикомъ.

13.

Мѣстоименія: неопредѣленныя, вопросительныя (и относительныя), указательныя, обобщительныя и отрицательныя.
Лицо
вещь
качество
принадлежность
(окончаніе u)
(оконч. о)
(оконч. а)
(оконч. es)
iu
кто-нибудь, кто-то

kiu
КТО,

который...

io

ia

что-нибудь, что-то какой-нибудь, какой-то...

ies
чей-нибудь, чей-то,
чья-нибудь и т. д.

kio

kia

kies

что

какой, какая, какое

чей, чья, чье

tiu

tio

tia

ties

тотъ, та, те

то

такой...

того
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ĉiu

ĉio

ĉia

ĉies

всякій, каждый...

все

всяческій...

всякого, каждаго

neniu

nenio

nenia

nenies

никто, ни одинъ...

ничто

никакой...

ничей, ничья, ничье.

(Надо твердо заучить сперва — iu, io, ia, ies; потомъ iu, kiu,
tiu, ĉiu, neniu; остальное будетъ понятно).
Для обозначенiя болѣе близкаго указанія къ указательнымъ
мѣсто-именіямъ tiu, tio, tia, (тотъ, то, такой) прибавляется
частица ĉi. Напр.: tiu ĉі этотъ, tio ĉi это, tia ĉi этакій...
Частица ĉi можетъ ставиться и передъ tiu, tio и т. д.
Множественное число: kiuj которые, tiuj тѣ, tiuj ĉi эти, tiaj
такіе и т. п.
. ... ajn бы ни, напр.: kiu ajn кто бы ни, kio ajn что бы ни.
Очень важное правило: въ эсперанто, какъ почти во всѣхъ
другихъ языкахъ (кромѣ русскаго, польскаго и нѣк. др.), всегда
ставится одно отрицаніе. Напр.: по русски: я ничего не хочу (два
отрицанія), по эспер.: mi nenion volas или mi volas nenion (одно
отрицанiе). Я никуда не иду — mi iras nenien. Онъ никакь не
можетъ сказать — li neniel povas diri. У меня нѣтъ никакихъ
дѣлъ — mi havas neniajn aferojn.
alia
другой
multa многій, multe много
cetera прочій
malmulta немногій, malmulte мало
kelka нѣкоторый
tuta цѣлый, весь, tute совсѣмъ
bela
красивый
ĝojo радость (malĝojo?)
la homo человѣкъ
aŭ
или
la domo домъ.

Переводъ.
Ĉu iu venis? Neniu. Kiu legos, tiu aŭ tiu ĉi? Ĉiu povas legi.
Kiun vi vidas? Neniun. Ĉu vi povas ion diri? Nenion mi diros
kontraŭ tio ĉi. Kia bela tago! Ĉu plaĉas al vi tiaj infanoj? Ne. Kies
patro venis? Nenies. Kelkaj homoj manĝas multe, aliaj malmulte. Kiu
ajn venus, mi al li diros pri tio. Ĉiuj homoj (всѣ люди). Ĉiu homo
(всякій человѣкъ). La tuta homo (весь человѣкъ).
Что вы скажете? Ничего. Кто придетъ? Никто. Который
больше, тотъ или этотъ? Чей ребенокъ пришелъ? Ничей. Какая
радость! Какая печаль! Весь домъ (цѣлый домъ). Всѣ дома.
Всякій домъ. Всякіе дома.
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14.

Нарѣчія мѣста, времени, образа дѣйствія, причины, количества.
(е)
ie
гдѣ-нибудь, гдѣ-то

(am)
iam

(el)
iel

(al)
ial

(om)
iom
сколько-нибудь

когда-нибудь

какъ-нибудь

почему-нибудь

kie

kiam

kiel

kial

kiom

гдѣ

когда

какъ

почему

сколько

tie

tiam

tiel

tial

tiom

такъ

тогда

такъ

потому

столько

ĉiom

ĉie

ĉiam

ĉiel

ĉial

вездѣ

всегда

всячески

по всякой причинѣ

все

nenie

neniam

neniel

nenial

neniom

нигдѣ

никогда

никакь

ни по какой причинѣ

нисколько, ничего.

(Надо заучить ie, iam, iel, ial, iom, потомъ ie, kie, tie, ĉie,
nenie).
Направленіе : ien куда-нибудь, kien куда, tien туда, ĉien
всюду, nenien никуда. Tie ĉi здѣсь. Tien ĉi сюда.

supre
вверху (supren?) tro
слишкомъ
malsupre внизу (malsupren?) sufiĉe
довольно
ĵus
только что
jen… jen то… то
tuj
сейчасъ, тотчасъ ju pli… des pli чѣмъ болѣе… тѣмъ болѣе
jam
уже
iĝi
дѣлаться
preskaŭ почти
ludi
играть
ргесіре преимущественно ĉar
такъ какъ, ибо, потому что
demandi спрашивать
sata
сытый.

Переводъ.

Kie estas la infanoj? Ili ludas ie. Kiam ili iĝos trankvilaj?
Neniam Kiel vi lernas? Tiel bone, kiel vi. Mi neniel povas plaĉi al
ĉiuj. Kial vi ne manĝas? Ĉar mi estas tute sata. Manĝu iom! Mi
manĝos neniom. Ĉu ili estis ĉie en la urbo? Ne, ili estis nenie. Kiam
ili estos tie? Neniam. Li ĵus venis, mi lin tuj demandos. Ne manĝu
tro multe! Jen ŝi lernas, jen si ludas. Ju pli multe mi lernas, des pli
multe mi scias. Kien vi iras? Tien ĉi!
Гдѣ вы были? Нигдѣ. Когда онъ учится? Никогда. Почему вы
не говорите? Потому что я не хочу. Я никакь не могу ѣсть.
Почему? Потому что я (estas) сытъ.
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15.

Союзы придаточныхъ предложеній:
se
если
kvankam хотя
ke
что
kvazaŭ какъ будто
por ke
чтобы
kiam
когда
tial, ke
потому, что
tuj kiam какъ только
ĉar
ибо, такъ какъ
dum
между тѣмъ какъ
ĉu
ли
antaŭ ol прежде чѣмъ
ĝis kiam до тѣхъ поръ, пока...; anstataŭ вмѣсто того, чтобы.
пока не.
Для выраженія приказанія, желанія, цѣли въ придаточномъ
предложенiи ставится форма повелительнаго наклоненія (оконч.
u), напр.:
Mi ordonas, ke li lernu я приказываю, чтобы онъ учился.
Mi deziras, ke vi manĝu я желаю, чтобы вы ѣли.
Estas necese, ke li iru
необходимо, чтобы онъ шелъ.
Vi lernas, por ke vi sciu вы учитесь (для того), чтобы вы знали
(=por scii)
(=чтобы знать).
Kompreni понимать
peti просить paroli говорить.

Переводъ.

Ni lernas, por ke ni estu saĝaj (=por esti saĝaj). Ju pli multe ni
lernas, des pli saĝaj ni iĝas. Diru, ke li venu! Mi petas, ke vi manĝu.
Estas necese, ke ili lernu. Se li venos, mi diros. Li komprenos min,
ĉar li estas saĝa. Ŝi demandas, ĉu la infano estas saĝa. Vi estas
malsata, car vi estas manĝinta malmulte. Mi lernos, ĝis kiam mi
scios. Ŝi ne manĝas, kvankam mi petas ŝin manĝi. Kiam mi estis ĉe
vi, vi diris nenion. Tuj kiam li venis, mi petis lin pri tio. Anstataŭ
manĝi vi parolas. Antaŭ ol iri demandu lin.
Учись, чтобы быть умнымъ. Я желаю, чтобы она пришла.
Скажите, видите ли вы его. Я ѣмъ, потому что я (estas) голоденъ.
Кушай, если (vi) хочешь. Ты поймешь, если ты не глупъ.

16.

Приставки и суффиксы имѣютъ разъ навсегда опредѣленное значеніе.
Суффиксы ig, iĝ:
— igi дѣлать чѣмъ-ниб., напр.: blinda слѣпой, blindigi ослѣпить,
blindigo ослѣпленіе; sidi сидѣть, sidigi посадить.

ЭСПЕРАНТО
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(Повторите
наизусть)

Упражненіе: (pura чистый) чистить, чистка, (fianĉo женихъ)
обручить, (riĉa богатый) обогатить, (simpla простой) упростить,
упрощеніе, (scii знать) извѣщать, извѣщеніе, (devo обязанность)
обязывать, обязательный, обязательно, (efektiva дѣйствительный)
осуществить, (klara ясный) объяснить, объясненіе.
— iĝi дѣлаться, напр.: раlа блѣдный, paliĝi блѣднѣть, paliĝo
поблѣдненіе; blindiĝi ослѣпнуть; sidiĝi сѣсть, садиться.
Упражненіе: (ruĝa красный) краснѣть, покраснѣніе, (verda
зеленый) зеленѣть, (stari стоять) становиться, (супругъ edzo)
жениться, женитьба, (dika толстый) толстѣть, (scii знать) узнать,
(kuŝi лежать) ложиться.
Къ blind прибавьте igi, igas, igis, igos, igus, igu.
Къ bon
„
iganta, iginta, igonta, igante, iginte, igonte.
Къ pur
„
igata, igita, igota, igate, igite, igote
Къ sid
„
iĝi, iĝas, iĝis, iĝos, iĝus, iĝu.
Къ pal
„
iĝanta, iĝinta, iĝonta, iĝante, iĝinte, iĝonte.
(Постарайтесь понять всѣ образованныя формы).

Переводъ.

Klarigu, kial vi dikiĝas. Oni dikiĝas dank’al trankvila vivo. Tio ĉi
estas klarigita. Kiu estas maltrankvila? Mi maltrankviliĝas pro paliĝo
de mia infano. Trankviliĝu, ĝi jam ruĝiĝas. Kiu venis? La riĉiĝinta
frato. Mi klarigos, kiel li riĉiĝis. Simpligu ĉion. Sidiĝu kaj sidigu
vian infanon.
Объясните, почему вы краснѣете. Я упрощаю, упрощалъ и
буду упрощать это. Онъ толстѣетъ, толстѣлъ и будетъ толстѣть.

17.

Суффиксы ad, et, eg:
— ad означаетъ продолжительное и многократное дѣйствіе,
напр.: iri идти, iradi ходить, хаживать, irado хожденіе,
pensado мышленіе.
— et означаетъ уменьшеніе (или ослабленіе степени), напр.:
urbo городъ, urbeto городокъ, ridi смѣяться, rideti
улыбаться, rideto улыбка.
— eg означаетъ увеличенiе (или усиленіе степени), напр.:
pordo дверь, pordego ворота, peti просить, petegi умолять,
petego мольба, ridegi хохотать, ridego хохотъ.
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Упражненіе въ словообразованіи.
(ad)
(et)
(eg)
пѣсня
kanto пѣніе
ротъ buŝo ротикъ
пасть
видѣть vidi видывать рука mano ручка
лапа, ручище
знать
koni знавать
ѣсть
manĝi закусывать жрать
стрѣлятъ pafi стрѣльба дождь pluvo дождикъ ливень
бить
bati бивать
дверь pordo калитка, ворота.
[дверца
Къ ir прибавьте adi, adas, adis, ados, adus, adu, adanta, adinta, adonta.
Къ bat
„
adata, adita, adota; adate, adite, adote.
Къ rid
„
eti, etas, etis, etos, etus, etu; etanta, etinta, etonta;
etante, etinte, etonte.
Къ pet
„
egi, egas, egis, egos, egus, egu; eganta, eginta,
egonta; egante, eginte, egonte; egata, egita, egota;
egate, egite, egote.
(Каждое упражненіе повторите наизусть),
fermi
запирать ĵeti бросать boji лаять (bojado?)
la hundo собака
timi бояться fari дѣлать.

Переводъ.
La pordeto estis fermita, tial la knabeto iris tra la pordego. La
hundego sin ĵetis al li kun bojado. La knabeto estis timigita de la
hundego. La hundego bojadis, sed ĝi nenion faris al la knabeto. Mi
ridetas, vi ridegas. Li estas batadata. Ni iradis al ili.
Я улыбаюсь, улыбался, буду улыбаться. Вы хохочете,
хохотали, будете хохотать. Это не ротикъ, а (sed) пасть! Я
умоляю васъ! Я хаживалъ къ нему. Я знавалъ вашего отца.

18.
— in

— id

Суффиксы in, id, an, estr:
означаетъ — женскій полъ, женщина (самка— если рѣчь
идетъ о животныхъ), напр.: patro отецъ, patrino мать,
patrina материнскій, reĝo царь, reĝino царица, filo сынъ,
filino дочь, ĉevalo лошадь, конь, ĉevalino кобыла.
означаетъ — дитя (вообще потомокъ), напр.: bovo быкъ,
bovino телёнокъ, bovida телячій, ĉevalido жеребенокъ, izraelido
израильтянинъ.
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— an означаетъ — членъ, житель, приверженецъ, напр.: regno
государство, regnano гражданинъ parizano парижанинъ.
— estr означаетъ — начальникъ, напр.: ŝipo корабль, ŝipestro капитанъ, regnestro глава государства, urbestro городничій и т. п.
(in)
(id)
пѣтухъ
koko
курица цыпленокъ
собака
hundo
сука
щенокъ
(an)
(estr)
общество societo членъ общества начальникъ общества
городъ
urbo
горожанинъ
градоначальникъ
la porko свинья, боровъ (porkino, porkina, porkido?).

Переводъ.
Mia patrino vidis 3 ĉevalojn, 2 ĉevalinojn kaj unu ĉevalidon; mia
fratino (сестра) vidis unu bovon, 2 bovinojn kaj 7 bovidojn. La
bovo estis dika, sed la bovinoj kaj la bovidoj estis maldikaj. Ĉu tiu
ĉi bovino havas idon? Ni estas adamidoj.
Моя свинья имѣетъ 6 поросятъ. Видѣли ли вы нашихъ коровъ
и телятъ? Эти коровы и телята (estas) толсты. Наши горожане не
любятъ своего (sian) городничаго. Куда идутъ эти начальники?

19.

— ist
— ul
— aĵ

— ec

Суффиксы ist, ul, aĵ, ec:
означаетъ — занимающiйся (профессія), напр.: dento зубъ,
dentisto дантиотъ, dentistino дантистка, maristo морякъ, labori
работать, laboristo рабочій.
означаетъ лицо, отличающееся даннымъ качествомъ, напр.:
juna молодой, junulo юноша, junula юношескій, maljunulo
старикъ, maijunulino старуха, maljunulina старушечій.
означаетъ вещь или нѣчто, отличающееся даннымъ качествомъ
или сдѣланное изъ даннаго матеріала, напр.: mola мягкій,
molaĵo мякишъ. malnova старый, malnovaĵo старье, frukto плодъ,
fruktaĵo нѣчто изъ плодовъ, bovaĵo говядина, bovidaĵo телятина,
kokinaĵo курятина, bonaĵo хорошее.
означаетъ качество, свойство, яапр.: bela красивый, beleco красота; moleco мягкость, juneco молодость, maljuneco старость,
boneco доброта, frateco братство, saneco здоровье, dieco божественность.
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(ist/istin)
сапожникъ,
сапожиица.
лѣчить kuraci лѣкарь.
учить
instrui учитель,
учительница.
воровать ŝteli
воръ,
воровка.
писать skribi писарь.
Сапогъ

boto

другъ
чистый
мужчина
женщина

ul

ulin

amiko
pura
viro
virino

(aĵ)
существо

быть

esti

расти
новый

kreski растеніе
nova новость

зеленый verda

зелень

ребенокъ infano ребячество

(ec)
дружба
чистота
мужественность
женственность

богатый riĉa
бѣдный malriĉa, святой sankta, скупой avara.
богачъ, богачка, бѣднякъ,
святой, святая, скупецъ;
bona, bonulo, bonulino; bela, belulo, belulino, beluleto.
Inviti приглашать, ŝati цѣнить, fortika крѣпкій, прочный.

Переводъ.

Botisto. Kuracisto, kuracistino. Instruisto, instruistino. Ŝtelisto.
Skribisto. Estaĵo. Kreskaĵo. Novaĵo. Verdaĵo. Infanaĵo. Infaneco.
Vireco, virineco. Forti-keco. Pureco. Riĉulo, malriĉulo, riĉulino,
malriĉulino. Sanktulo, sanktulino.
Avarulo, avarulino. La kuracistoj kuracas riĉulojn kaj
malriĉulojn, riĉulinojn kaj malriculinojn. Ĉu vi vidas la riĉulon kaj la
belulinon? Kian novaĵon vi havas? Mi havas 2 novaĵojn. Saneco kaj
fortikeco estas bonaj ecoj. Ĉu vi havas tiujn ĉi ecojn? Mi havas
sanecon.
Я пригласилъ врача, двухъ учителей и учительницъ. Имѣете
ли вы новость? Я имѣю двѣ новости. Пригласи богача и
красавицу богачку! Цѣни дружбу!
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— er
— ar
— uj

— ej

Суффиксы er, ar, uj, ej:
отдѣльная единица: sablo песокъ, sablero песчинка, mono
деньги, monero монета.
собраніе данныхъ предметовъ: arbo дерево, arbaro лѣсъ,
vorto слово, vortaro словарь.
вмѣститель, носитель (т.-е. вещь, въ которой ч.-н. хранится;
растеніе, приносящее извѣстные плоды; страна, заселенная
кѣмъ-л.): supo супъ, supujo суповая миска, pomo яблоко,
pomujo яблоня, turko турокъ, Turkujo Турція.
мѣсто для чего-н.: bani купаться, banejo купальня, lerni
учиться, lernejo школа.
Ŝtupo ступень
homo человѣкъ

ar

лѣстница,
человѣчество.

piro
груша
teo
чай
sukero сахаръ

uj

портъ-сигаръ, грушев. дерево,
Германія, чайница,
кошелекъ, сахарница.

молиться kuiri варить
жить
greno хлѣбъ

ej

церковь, кухня,
жилище, амбаръ.

cigaro сигара
germano нѣмецъ
mono деньги
preĝi
loĝi

(зерновой)

nur
только serĉi искать
ankoraŭ еще
planti сажать (растенія, цвѣты, деревья и т. п.)
Fajro огонь, fajrero искра, fajrereto искорка, fajreto огонекъ.

Переводъ.
Monero, motnereto. Fajrero, fajrereto. Arbareto. Vortaro, vortareto,
vortarego. Ŝtuparo, ŝtupareto. Homaro. Cigarujo, cigarujeto. Pirujo.
Germanujo. Teujo. Monujo, monujeto. Sukerujo, sukerujeto. Preĝejo.
Kuirejo, kuirejeto. Loĝejo, loĝejeto.
Li petas kelkajn monerojn, sed mi havas nur unu moneron. Donu
unu monereton! Niaj arbaroj estas belaj. Donu viajn vortarojn: la
vortaregon kaj la vortareton! La patro plantas unu pomujon kaj du
pirujojn. En la preĝejoj oni preĝas. Ĉu vi vidis mian loĝejon? Ni
havas du lernejojn kaj unu preĝojon. Mi amas la patrujon
(отечество).
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Дай монету! Ищи слово въ словарѣ! Люби отечество! Въ
церкви молятся (oni). Мы любимъ лѣса. Я сажаю двѣ яблони и
одну грушу.

21.

Суффиксы іl, ing, ĉj, nj, um и титулъ Moŝto:
— il орудіе для чего-нибудь: tondi стричь, tondilo ножницы, pafi
стрѣлять, pafilo ружье, pafilego пушка.
— ing вещь, въ которую вставляется что-нибудь: plumo перо,
plumingo ручка.
— ĉj ласкательн.
приставляются къ
Pecjo Петя
мужск. рода
соб ственнымъ имен,
— nj ласкательный
послѣ 1—5 первыхъ
Manjo Маня.
женск. рода
буквъ
— um съ разными значеніями (рѣдко употребляется): plena полный, plenumi исполнять, kolo шея, kolumo воротникъ, mano
рука, manumo манжета.
Титулъ Moŝto: Ваша Честь, Ваша Милость, Ваше Степенство, Ваше
Величество и проч.: via grafa Moŝto, via episkopa Moŝto.
kudri шить
kombi чесать
sonori звонить
balai мести, выметать
teni
держать
ludi
играть
cigaro сигара
fingro палецъ

tranĉi рѣзать
ŝlosi запирать
falĉi косить
preni брать
flugi летать
veturi ѣхать

kandelo свѣча
piedo нога

necesa
необходимый,
promeso обѣщаніе,
cigareto сигаретка,

ing

il

иголка
гребень
звонокъ
метла
рукоятка
игрушка

мундштукъ
напёрстокъ

ножъ
замокъ
коса
щипцы
крыло
повозка

подсвѣчникъ
стремя

la reĝo царь, король,
skribi писать,
папироса (papiroso).

Переводъ.
Kudrilo. Tranĉilo. Kombilo, kombileto. Ŝlosilo, ŝlosileto.
Sonorilo, sonorilego. Pafilego. Balailo. Prenilo. Tenilo. Flugilo.
Ludilo. Veturilo, veturileto. Skribilaro (письменный приборъ). Manĝilaro. Cigaringo. Kandelingo. Fingringo. Piedingo. Multaj iloj estas
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necesegaj: kudrilo, tranĉiloj kaj ceteraj. Prenu ŝlosilon kaj
sonorileton! Ĉu vi vidis pafilojn kaj pafilegojn? Donu du kandelingojn!
Pecjo, ĉu vi havas kolumon kaj manumojn? Via reĝa Moŝto, mi
plenumos la promeson!
Мы шьемъ иголками (per). Видали ли вы колоколъ (Ĉu — въ
началѣ фразы)? А (kaj) пушки? Возьми папиросницу! Маня возьми
эти воротнички! Ваше Величество, я исполнилъ свое (мое)
обѣщаніе.

22.
Суффиксы em, ebl, ind:
— em склонный, имѣющій привычку: babili болтать, babilema
болтливый, kredi вѣрить, kredema легковѣрный.
— ebl возможный: kompreni понимать, komprenebla понятный,
kompreneble понятно, kredi вѣрить, kredebla вѣроятный,
kredeble вѣроятно, ebleco возможность, eble возможно, neebla
невозможный.
— ind достойный: laŭdi хвалить, laŭdinda достохвальный, laŭdinde
достохвально, похвально, kredi вѣрить, kredinda достовѣрный, kredinde достовѣрно; fidi полагаться (на кого-нибудь),
fidinda надежный.
mensogi лгать
vero
правда
лживый, правдивый;
laboro трудъ
kompreni понимать
трудолюбивый, понятливый;
em забывчивый, бережливый;
forgesi забывать ŝpari
беречь
krii
кричать venĝo
мщеніе
крикливый, мстительный;
fleksi
manĝi

гнуть
ѣсть

vidi видѣть
legi читать

гибкій; очевидный, очевидно;
съѣдобный; разборчивый, неразборчивый;
ridi смѣяться
bedaŭri сожалѣть
смѣшной, смѣшно; достойный
сожалѣнія, къ сожалѣнію;
ind
memori помнить forgesi забывать
достопамятный; достойный
забвенія;
la edzo супругъ (edzino?).
ebl

Переводъ.
Kredema, nekredema. Babilemeco. Mensogema, nemensogema.
Verema, neverema, veremeco. Laborema, nelaborema, laboremeco.
Komprenema,
nekomprenema,
komprenemeco.
Forgesema,
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neforgesema. Ŝparema, malŝparema. Kriema. Kredebla, kredeble.
Videbla, videble. Fleksebla. Manĝebla. Legebla, nelegebla. Kredinda.
Ridinda. Leginda. Bedaŭrinda, bedaŭrinde. Forgesinda. Ŝi havas
laboreman kaj ŝpareman edzon. Babilemaj edzinoj estas ridindaj.
Mi ne amas mensogemajn infanojn. Tiuj ĉi vortoj estas nelegeblaj. Vi
diras nekompreneblajn vortojn. Mi, kredeble, ne venos. Legu la
ridindajn vortojn!
Я люблю правдивыхъ дѣтей. Это смѣшно (это есть
смѣшно): tio ĉi estas ridinda (но не ridinde). Это (estas)
непонятныя слова. Вѣроятно ли это (Ĉu)?

23.

mastro хозяинъ

nepo внукъ

amiko пріятель

edzo супругъ

fianĉo женихъ

frato братъ

diri
fari
doni
soni

сказать
дѣлать
давать
звучать

sendi
gajni
bati
iri

посылать
выигрывать
бить
идти

1а paco миръ
la devo долгъ

хозяинъ съ хозяйкой,
внукъ съ внучкой
пріятель и пріятельница,
ge супружеская чета
женихъ съ невѣстой,
братья и сестры.

(Повторите
наизусть)

Приставки bo, ge, re:
bo— пріобрѣтенный бракомъ: patrino мать, bopatrino теща.
ge— озн. соединеніе обоихъ половъ: patro отецъ, gepatroj
родители.
re— снова, назадъ: vidi видѣть, revidi снова увидѣть,
veni приходить, reveni возвращаться.
patro отецъ filo сынъ
тесть зять
bo
frato братъ filino дочь
шуринъ невѣстка

возражать, отсылать назадъ
передѣлывать, отыграть
re отдавать, отбивать (отражать)
откликаться (откликъ?),
отступать

1а libro книга
aŭdi
слышать
t. е.
т. е.
tio estas = то есть.

(pacema? librejo?)
eĥo эхо
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Переводъ.

Bopatro, bopatrino. Bofilo, bofilino. Bofrato, bofratino. Gepatroj.
Gemastroj. Genepoj. Geamikoj. Geedzoj. Gefianĉoj. Gefratoj. Reveni.
Revidi. Rediri. Resendi. Refari. Regajni. Redoni. Rebati. Resoni. Reiri.
Tiuj ĉi bofiloj ne amas siajn bopatrinojn. La gefratoj devas vivi расе.
Amu viajn gepatrojn. Redonu al mi la libron! Ŝi revenis je la deka
horo. Ĉu vi aŭdas resonon de miaj vortoj? Mi ne povas regajni tion,
kion mi malgajnis. Resono estas rebatita sono. Ĉu la geedzoj
revenis?
Возврати это хозяевамъ. Мы возвратимся съ родителями.
Отошлите это вашей тещѣ. Не возражайте ничего*). Слышите ли
вы эхо, т. е. отраженный звукъ? Я люблю родителей и братьевъ
съ сестрами.

24.

Приставки dis, ek, mal:
dis– раз- (раздѣленіе, разсыпаніе): ŝiri рвать, disŝiri разорвать, semi
сѣять, dissemi разсѣять, dise врозь.
ek– начало или мгновенность: kanti пѣть, ekkanti запѣть, krii ричать,
ekkrii воскликнуть, kapti хватать, ekkapti схватить.
mal– противоположность: espero надежда, malespero отчаянье, estimi
уважать, malestimi презирать; maleco противоположность.
ŝuti
kuri
ĵeti
dormi
lumi
ridi
rigardi

сыпать
бѣжать
бросать
спать
свѣтить
смѣяться
смотрѣть

iri
fali

feliĉa
permesi
facila
pura
beni
supre

счастливый
позволять
легкій
чистый
благословлять
вверху

идти
падать

flami пылать
flori цвѣсти
pensi думать
tremi дрожать
gaje
bela
alta
amiko
larĝa
supren

разбрасывать
заснуть, запылать
засвѣтить, зацвѣсти
ek: засмѣяться, вздумать
взглянуть, вздрогнуть

весело
красивый
высокій
другъ
широкій
вверхъ

la vento вѣтеръ
la folio листъ
*) Одно отрицаніе.

разсыпать, расходиться

dis: разбѣгаться, распадаться

несчастный, печально
запрещать, безобразный
трудный, низкій
mal: грязный, врагъ
проклинать, узкій
внизу, внизъ

la knabo мальчикъ
rompi
ломать.
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Переводъ.

Disŝuti. Disiri. Diskuri. Disfali. Disĵeti. Disŝiri. Disrompi.
Dissemi. Ekkrii, ekkrio. Ekdormi. Ekflami. Ekflori. Ekridi. Ekpensi.
Ekrigardi. Ektremi. Ekkanti. Malespero. Malestimo. Malfeliĉo,
malfeliĉe, malfeliĉulo. Malgaje, malgaja. Malpermeso. Malbela.
Malfacila, malfacilaĵo. Malpura, malpuraĵo. Malamiko, malamike,
malamikeco. Malbeno. Malsupre, malsupren. La folioj estas disĵetataj
de la vento. Li estas ekdorminta, — ekkriis la patrino. Ekrigardinte la
malfeliĉulon, mi ektremis. La knaboj kaj la knabinoj diskuris. La
kantisto ekkantis.
Мы разошлись и работаемъ врозь. Взглянувши на меня (min,
но не sur min), онъ разсмѣялся. Они разбѣгаются, какъ листья,
разбрасываемые вѣтромъ. Не отчаивайся!

Для повторенія.
1. Полная грамматика.
Всякой буквѣ соотвѣтствуетъ всегда одинъ и тотъ же звукъ.
Уда-реніе всегда на предпослѣднемъ слогѣ.
Сущ. оканчивается на о, прилаг. на а, нарѣчіе на е, неопр.
накл. гл. на і. Глаголъ по числамъ и лицамъ не измѣняется.
Наст. вр. гл. оканч. на as, прош.— is, будущ.— os, условн.— us,
повел.— u, прич.— ant-a. int-a, ont-a, at-a, it-a, ot-a, дѣеприч.— ant-e,
int-e, ont-e, at-e, it-e, ot-e.
Множ. ч. прин. j, винит, п. приним. n. Для родит, частица de
(da послѣ мѣры, вѣса), дат.— al, творит.— per или de, предложн.—
pri. Для сравнит, степ, pli (чѣмъ ol), превосх.— plej (изъ el).
Числит.: unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, 11 dekunu, 20
dudek, 35 tridek kvin, 100 cent, 1000 mil; для множит. obl, для дробн.
on, для собират. op; unu-a первый, unu-e во-первыхъ. Мѣстоим.: mi,
vi (ci), li, ŝi, ĝi, ni, vi, ili, oni, si. Предлоги требуютъ именит, пад. Ли
ĉu ставится въ началѣ вопроса. Всегда ставится одно отрицаніе.
Притяжательныя мѣстоим. (mia, via) всегда согласуются въ лицѣ
съ подлежащимъ (mi amas mian fraton, vi legas viajn librojn, ni
manĝas nian panon). Никогда не пропускаются сказуемыя есть, суть
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и подлежащiя я, ты и т. д. (домъ хорошъ la domo estas bona;
говорю вамъ mi diras al vi).

2. Суффиксы.

ig
iĝ
in
ad
eg
et
id
an
estr
ist
ul
aĵ
ec
er
ar
uj
ej
il
ing
ĉj
nj
um
em
ebl
ind

дѣлать (blindigi)
дѣлаться (blindiĝi)
женск. полъ (patrino)
продолжит. дѣйств. (irado)
увелич. (buŝego)
уменьш. (buŝeto)
дитя, потомокъ (bovido)
членъ, житель (regnano, berlinano)
начальникъ (regnestro)
профессія, занятіе (dentisto)
лицо съ качествомъ (junulo)
нѣчто съ качествомъ (molaĵo)
качество, свойство (moleco)
отдѣльная единица чего-либо (monero)
собраніе предметовъ (arbaro)
вмѣстилище (supujo)
мѣсто для чего-н. (banejo)
орудіе (pafilo)
вещь, въ котор. вставляется ч.-н. (plumingo)
ласкат. мужск. (Peĉjo)
ласкат. женск. (Manjo)
разн. знач.
склонный (babilema)
возможный (komprenebla)
достойный (kredinda).

mal
ek
dis
re
bo
ge

противоположность (malgranda)
начало, мгновенность (ekridi)
раз- (disŝiri)
снова, назадъ (reveni)
пріобрѣтенный бракомъ (bopatrino)
соед. двухъ половъ (gepatroj).

3. Приставки.

Примѣчаніе. Членъ la можно по желанію сокращать, если передъ нимъ стоитъ
предлогъ de, напр., de 1’patro (вмѣсто—de la patro). Только въ cтихахъ можно
замѣнять окончаніе существ. (только существ.)— о, и при томъ лишь въ единств.
числѣ, значкомъ ’; напр., ho mia kor’ (вмѣсто — ho mia koro).
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Приложеніе.
При переводѣ съ Эсперанто на русскій языкъ слѣдуетъ пользоваться
однимъ изъ существующихъ эсперантско-русскихъ словарей или
„Universala Vortaro" д-ра Заменгофа. Прежде всего надо отдѣлить
грамматическое окончаніе и всѣ входящіе въ составъ даннаго слова
суффиксы, приставки, признаки причастій и пр.; найденную такимъ
образомъ чистую основу даннаго слова надо искать въ словарѣ, а затѣмъ
остается перевести все слово, принимая во вниманіе всѣ остальныя
составныя его части. Соотвѣтственно этому надо отыскивать значеніе
сложныхъ словъ, т. е. образованныхъ посредствомъ соединенія двухъ
различныхъ основъ въ одно слово. Напр., въ помѣщенной ниже
„Deklaracio de D-ro Zamenhof" въ пунктѣ 1 слово p e n a d o образовано изъ
слова peni (стараться), d i s v a s t i g i изъ vasta (обширный, просторный),
u z a d o изъ uzi (употреблять), e n t r u d a n t e изъ trudi (навязывать),
ma l s a ma j изъ sama (самый, тотъ же), p a c i g a изъ paco (миръ); въ пунктѣ
2 — n u n a изъ nun (теперь), ĉ i u f l a n k e изъ ĉiu (всякій, каждый) и flanko
(сторона), d e l o n g e изъ longa (длинный, долгій); въ п. 4 — l e ĝ d o n a n t o
изъ leĝo (законъ) и doni (давать), k r e i n t o изъ krei (творить, создавать); въ
анекдотѣ «Leciono de grandanimeco» слово k o r t e g a n o j образовано изъ
слова korto (дворъ) — kortego (дворъ монарха), и. т. под.
При чтеніи надо обращать особенное вниманіе на ударенія (всегда на предпослѣднемъ слогѣ). Напр., d e k l a r a ci o , а не deklaracio, —a li a , а не alia, —
neni u, а не ne niu, — n a ci a , i n t e r n a ci a, а не na cia, interna cia и т. под.

I. Deklaracio
de D-ro Zamenhof.

Декларация
д-ра Заменгофа. *)

1. La Esperantismo estas penado.
disvastigi en la tuta mondo la uzadon
de lingvo neŭtrale homa, kiu, „ne
entrudante sin en la internan vivon
de la popoloj kaj neniom celante
elpuŝi la ekzistantajn lingvojn“, donus al la homoj de malsamaj nacioj
la eblon kompreniĝadi inter si, kiu
povus servi kiel paciga lingvo de

1. Эсперантизмъ есть дѣятельность,
направленная къ распространенiю во
всемъ мірѣ употребленія нейтральнаго
человѣческаго языка, который, „не вмѣшиваясь во внутреннюю жизнь народовъ и нисколько не стремясь вытѣснить существующіе нацiональные языки“, далъ бы людямъ разныхъ націй
возможность понимать другъ друга,

*) Настоящая декларація, составленная д-ромъ Л. М. Заменгофомъ, авторомъ языка
Эсперанто, была принята на I Международномъ Конгрессѣ Эсперантистовъ въ Boulogne-sur-Mer (Франція) въ 1905 г. въ качествѣ офиціальнаго изложены основныхъ
принципов идеи международнаго языка и эсперантскаго движенія.
Прим. ред

ЭСПЕРАНТО

publikaj institucioj en tiuj landoj,
kie diversaj nacioj batalas inter si
pri la lingvo, kaj en kiu povus esti
publikigataj tiuj verkoj, kiuj
havas egalan intereson por ĉiuj
popoloj. Ĉiu alia ideo aŭ espero,
kiun tiu aŭ alia Esperantisto ligas
kun la Esperantismo, estas lia
afero pure privata, por kiu la
Esperantismo ne respondas.
2. Ĉar en la nuna tempo neniu
esploranto en la tuta mondo jam
dubas pri tio, ke lingvo internacia
povas esti nur lingvo arta, kaj ĉar el
ĉiuj multegaj provoj, faritaj en la
daŭro de la lastaj du centjaroj, ĉiuj
prezentas nur teoriajn projektojn,
kaj lingvo efektive finita, ĉiuflanke
elprovita, perfekte vivipova kaj en
ĉiuj rilatoj pleje taŭga montriĝis nur
unu sola lingvo Esperantо, tial la
amikoj de la ideo de lingvo
internacia, konsciante, ke teoria
disputado kondukos al nenio kaj ke
la celo povas esti atingita nur per
laborado praktika, jam delonge ĉiuj
grupiĝis ĉirkaŭ la sola lingvo
Esperanto kaj laboras por ĝia
disvastigado kaj la riĉigado de ĝia
literaturo.
3. Ĉar la aŭtoro de la lingvo
Esperanto tuj en la komenco rifuzis
unu fojon por ĉiam ĉiujn personajn
rajtojn kaj privilegiojn rilate tiun
lingvon, ti al Esperanto estas
„nenies propraĵo“, nek en rilato
materiala, nek en rilato morala.
Materiala mastro de tiu ĉi lin gvo
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который могъ бы служить въ качествѣ
примиряющаго
языка
публичныхъ
учрежденій въ тѣхъ странахъ, гдѣ
различныя націи борются между собою
изъ-за языка, и на которомъ могли бы
появляться тѣ сочиненія, которыя имѣютъ одинаковый интересъ для всѣхъ
народовъ. Всякая другая идея или на
дежда, которую тотъ или другой Эсперантистъ связываетъ съ Эсперантизмомъ, есть его чисто частное дѣло, за
которое Эсперантизмъ не отвѣчаетъ.
2. Такъ какъ въ настоящее время ни
одинъ изслѣдователь во всемъ мірѣ уже
не сомнѣвается въ томъ, что международнымъ языкомъ можетъ быть только
искусственный языкъ, и такъ какъ
многочисленныя попытки, дѣлавшіяся
въ продолженіе послѣднихъ двухъ столѣтій, всѣ представляютъ только теоретическіе проекты, а языкомъ дѣйствительно законченнымъ, все сторонне
испытаннымъ, совершенно жизнеспособнымъ и во всѣхъ отношеніяхъ наиболѣе
годнымъ оказался только одинъ языкъ
Эсперанто, поэтому друзья идеи международнаго языка, сознавая, что теоретическіе споры не приведутъ ни къ чему, и
что цѣль можетъ быть достигнута только
путемъ практической работы, уже давно
всѣ сгруппировались вокругъ единственнаго языка Эсперанто и работаютъ для
его распространенія и обогащенія его
литературы.
3. Такъ какъ авторъ языка Эсперанто
въ самомъ началѣ отказался разъ
навсегда отъ всѣхъ личныхъ правъ и
привилегій по отношенію къ этому
языку, то Эсперанто не составляетъ
„ничьей собственности", ни въ отношеніи матеріальномъ, ни въ отношеніи
моральномъ. Матеріальнымъ хозяиномъ
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estas la tuta mondo kaj ĉiu dezi
ranto povas eldonadi en aŭ pri tiu ĉi
lingvo ĉiajn verkojn, kiajn li
deziras, kaj uzadi la lingvon por
ĉiaj eblaj celoj.
4. Esperanto
havas
neniun
personan leĝdonanton kaj dependas
de neniu aparta homo. Ĉiuj opinioj
kaj verkoj de la kreinto de
Esperanto havas, simile al la
opinioj kaj verkoj de ĉiu alia
Esperantisto, karakteron absolute
privatan. La sola unu fojon por ĉiam deviga por ĉiuj Esperantistoj
fundamento de la lingvo Esperanto
estas la verketo,, Fundamento de
Esperanto“. en kiu neniu havas la
rajton fari eĉ la plej malgrandan
ŝanĝon. Ĉiun ideon, kiu ne povas
esti oportune esprimata per tiu
materialo, kiu troviĝas en la „Fundamento de Esperanto“, ĉiu
Esperantisto havas la rajton esprimi
en tia maniero, kiun li trovas la plej
ĝusta, tiel same, kiel estas farate en
ĉiu alia lingvo. Sed pro plena
unueco de la lingvo al ĉjuj
Esperantistoj estas rekomendate
imitadi kiel eble plej multe tiun
stilon, kiu troviĝas en la verkoj de
la kreinto de Esperanto.
5. Esperantisto estas nomata
ĉiu persono, kiu scias kaj uzas la
lingvon Esperanto tute egale, por
kiaj celoj li ĝin uzas. Apartenado al
ia aktiva Societo esperantista por
ĉiu Esperantisto estas rekomendinda, sed ne deviga.

этого языка является весь міръ, и
каждый желающій можетъ издавать на
или объ этомъ языкѣ всякія сочиненія,
какія онъ желаетъ, и пользоваться языкомъ для всевозможныхъ цѣлей.
4. Эсперанто не имѣетъ никакого
личнаго законодателя и не зависитъ ни
отъ какого отдѣльнаго человѣка. Всѣ
мнѣнія и сочиненія творца Эсперанто
имѣютъ, подобно мнѣніямъ и сочиненіямъ всякаго другого Эсперантиста,
характеръ абсолютно частный. Единственнымъ разъ навсегда обязательнымъ
для всѣхъ Эсперантистовъ основаніемъ
языка Эсперанто является небольшое
сочиненіе „Fundamento de Esperanto“, въ
которомъ никто не имѣетъ права сдѣлать
даже самое маленькое измѣненіе*).
Всякую идею, которая не можетъ быть
удобно выражена посредствомъ того
матеріала, который находится въ „Fundamento de Esperanto“, каждый Эсперантистъ имѣетъ право выразить такимъ
образомъ, какой онъ находить самымъ
подходящимъ, точно такъ же, какъ
дѣлается во всякомъ другомъ языкѣ. Но
въ цѣляхъ полнаго единства языка всѣмъ
Эсперантистамъ рекомендуется подражать какъ можно больше тому стилю,
который находится въ сочиненіяхъ
творца Эсперанто.
5. Эсперантистомъ называется всякое лицо, знающее и употребляющее
языкъ Эсперанто совершенно безразлично, для какихъ цѣлей оно его употребляетъ. Принадлежность къ какомунибудь активному Обществу Эсперантистовъ каждому Эсперантисту рекомендуется, но не является обязательной.

*) „Fundamento de Esperanto“ содержитъ: 1) предисловiе д-ра Л. М. Заменгофа. 2)
16 правилъ грамматики Эсперанто, 3) „Ekzercaro" (сборникъ упражненій) д-ра
Заменгофа, 4) „Universala Vortaro“ (Универсальный Словарь) его-же. Прим. ред.
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II. Malgrandaj diversaĵоj
Kaj anekdotoj.
Leciono de grandanimeco. —La
angla reĝo Karlo II ricevis la tronon
parte dank’ al lordo Shaftesbury (Ŝeftsbjuri). Sed baldaŭ la rego forgesis la
servojn de la lordo kaj nenion faris por
altigi lin inter ĉiuj aliaj korteganoj. Unu
fojon, kiam la reĝo estis en sia palaco
kun la lordo, oni raportis pri alveno de
deputatoj
de
la
Skotlanda
(Шотландскій) nobelaro. Ĉar al Karlo
tedis ĉiuj similaj petoj kaj prezentoj, li
diris al lordo Shaftesbury:
— Ni interŝanĝu hodiaŭ niajn lokojn: vi ludos la rolon de la reĝo, kaj mi
estos anstataŭ vi.
Kiam aperis la deputataro, la lordo
Shaftesbury sin turnis al ĝi, dirante:
— Sinjoroj, ne miru, ke mi ankoraŭ
nenion faris por vi. Jen estas lordo
Shaftesbury, — kaj la parolanto montris
la veran reĝon, — dank’ al kiu mi
fariĝis reĝo kaj al kiu mi ne donis
ankoraŭ ian eĉ la plej malgrandan signon de dankeco.
Turkaj proverboj. — Por maldiligentulo ĉiu tago estas Bajram. — Blanka
hundo kaj nigra hundo: ambaŭ estas
hundoj. — Ĉiu ploro havas sian ridon.
— Se oni eĉ detranĉas la nazon kaj la
orelojn de azeno, tamen ĝi restas
azeno. — Kio estas donata prunte, tio
foriras kun rido kaj revenas kun ploro.
— Lango pli mortigas ol glavo.—
Hodiaŭa ovo estas pli bona ol morgaŭa
kokino. —Manĝu kaj trinku kun via
amiko, sed ne faru negocon kun li.
Salomona juĝo. —En lernejo por
knabinoj en unu malgranda bohema
urbo okazis, ke du lernantinoj malpaciĝis, disputante, al kiu el ili apartenas
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ŝtrumpo, jam duone trikita; ĉiu el la
knabinoj diris, ke la ŝtrumpo estas Sia.
Ili petis tiam la instruistinon, ke ŝi juĝu
ilian malkonsenton. Ĉar neniu el ceteraj
lernantinoj povis kiarigi, kies estas la
ŝtrumpo, la instruistino decidis tiel:
— Mi volas kontentigi ambaŭ
vin, — diris Si al la knabinoj, — kaj
ĉar mi ne scias, kiu juste posedis la
ŝtrumpon, mi disprenos la trikaĵon kaj
dividos inter vi la fadenon. Nu, ĉu vi
konsentas?
La unua knabino konsentis, la dua
ekploris. Tiam la instruistino donis la
tutan trikaĵon al la dua knabino.
Ĝentileco en Hinujo (Китай). —
Oni scias bone pri „ĥinaj ceremonioj»
kaj pri neordinara ekstera ĝentileco de
ĥinoj. Ofte tio ĉi estas simila preskaŭ al
ironio. Kiam aŭtoro alsendas en redakcion de gazeto nepresindan manuskripton, tiam la redakcio respondas al li:
„Ni legis vian verkon kun grandega plezuro. Ni ĵuras, ke neniam ĝis
nun ni legis tian bonegan verkon. Se
ni presus ĝin Lia Imperiestra Moŝto
nepre ordonas, ke ni prenu ĝin kiel
modelon kaj neniam presadu ion
malpli bonan. Sed ĉar io egala al via
belega verko certe ne aperos dum dek
mil jaroj, ni, tremante, resendas al vi
vian manuskripton kaj dek mil fojojn
petas vian pardonon...“
El la historio de gazeto . — La
unua efektive politika gazeto estis
fondita de Petro Rousseau (Russó)
en urbo Liege (Lieĵ) en Belgujo en
la jaro 1756. Ĝia titolo estis:
J o u r n a l E n c y c l o p e d i q u e . Tiu
ĉi gazeto eliradis unu fojon en ĉiu
semajno kaj havis en la nombro de siaj
kunlaborantoj la plej glorajn homojn de
la XVIII-a jarcento: Voltaire, J. J. Rous-

34

„ВѢСТНИКЪ ЗНАНIЯ“.

seau, D’Exiles, Prevost, D’Alembert,
Diderot, Mirabeau kaj aliaj. — La unua
ĉiutaga gazeto estis la ĵurnalo La
Feuille sans titre (La Folio sen titolo),
sed ĝia vivo estis mallonga.
El la statistiko de l’uzado de
lingvoj. —En la poŝta kongreso en

Vaŝingtono estis montrite per oficialaj
ciferoj, ke du trionoj da ĉiuj leteroj,
pasantaj tra ĉiuj poŝtaj stacioj de la tuta
tera globo, estas skribataj en la angla
lingvo. Tamen, oni parolas en la angla
lingvo pli malmulte ol skribas. El kvincent milionoj da homoj, kiuj uzas unu el
dek aŭ dekdu eŭropaj lingvoj, nur 125
milionoj parolas en la angla lingvo.
Poste sekvas la lingvoj: rusa, 90 milionoj; germana, 75 milionoj; franca, 55
milionoj; hispana, 45 milionoj; itala, 35
milionoj; portugala, 12 milionoj; hungara, 10 milionoj kaj tiel plu.
Sur la strato . — Ni transiru sur la
alian flankon. Tie ĉi iras Johano, kiun
mi ne volas renkonti, ĉar mi ŝuldas al
li kvin frankojn.
— Ho, ni povas resti tie ĉi; certe li
transiros, ĉar li ŝuldas al mi dek
frankojn.
Ŝi povas bone flegi . — Diru, ĉu
vi povas flegi infanojn? —Jes,
kompreneble, sinjorino; mi havis mem
tri infanojn. — Kie ili estas? — Ili
mortis, sinjorino: unu dronis tiun ĉi someron, la alia falis el fenestro, la trian
transiris veturilo.
Senatenta profesoro . — P r o f e s o r o (kiun oni ĵus prezentis al
fraŭlino): Kiel fartas via edzo? —
L a f r a ŭ l i n o : Mia edzo? sed mi estas ja fraŭlino! — La p r o f e s o r o :
H a! Jes! mi forgesis!.. Kredeble, via
estimata edzo ankaŭ estas fraŭlo?..
Sur la strato . — A l m o z u l o :
Donu, mi petas vin, ion al mi. —

L a s i n j o r o : Bedaŭrinde, mi nenion havas. —L a a l m o z u l o : Se vi
nenion havas, ne promenu sur la strato,
sed laboru!
Trankvila
morto .
— La edzo
(antaŭ sia morto): Kara mia edzino, se
vi deziras, ke mi mortu trankvile,
promesu al mi, ke vi post mia morto ne
fariĝos edzino de Francisko. — La
edzino: Nu, vi povas morti tute trankvile, mia kara edzo, ĉar mi jam
promesis min al Georgo.
Milionulo . — En Parizo du milionuloj promenas en unu el novaj kvartaloj de l’ urbo, interparolante. Subite
unu el ili diras:
— Kiom multe kostas nun unu
kvadrata metro da tiu ĉi tero. Sed mi
bone memoras, ke antaŭ 30 jaroj oni
povis aĉeti ĝin, paginte nur la prezon de
unu paro da botoj!
— Kial do vi ne faris tion ĉi? —
demandas la alia.
— Ha, tiam mi pli bezonis botojn.
En balo . — L a j u n a s i n j o r o :
Kara fraŭlino, vi estas la stelo de 1’
vespero. — L a f r a ŭ l i n o : Vi estas la
unua, kiu tion ĉi diras. — L a s i n j o r o:
Permesu do, ke mi, kiel eltrovinto, donu
al tiu ĉi stelo mian nomon..
Leono kaj tigro. — En Budapeŝto,
kiel preskaŭ en ĉiu granda urbo de
Hungarujo, sur anguloj de stratoj ordinare staras homoj, nomataj en la hungara lingvo h o r d á r , kiujn oni povas
dungi por diversaj laboroj aŭ servoj.
Unu tagon alvenas al tia h o r d á r ia
sinjoro kaj diras:
H o r d á r , ĉu vi volas ricevadi dek
kronojn ĉiutage dum kelka tempo?
— Jes, via sinjora moŝto, — respondas la h o r d á r . — Kaj kion mi devos
fari?
— Preskaŭ nenion.

35

ЭСПЕРАНТО

—?
— Mi estas mastro de sovaĝbestejo.
— ??
— Mia leono hieraŭ mortis.
— ???
— Vi anstataŭos ĝin. Vi vestos sur
vin ĝian felon kaj dum la tuta tago vi
promenados en la kaĝo, prezentante la
leonon.
La h o r d á r akceptas la proponon
kaj en tiu sama tago komencas sian
„laboradon“.
Jam dum unu horo li trankvile
promenis en sia kaĝo, kiam subite
okazis io terura, neatendita. Oni enlasis
en tiun saman kaĝon tigron. La hordár–
leono ekkriis per homa voĉo, ektiminte
terure la minacantan morton. Sed kio
okazis?.. La tigro aliras al li kaj mallaŭte diras en lian orelon:
— Ne timu, kolego, mi ankaŭ estas
hordár.

III. Versaĵoj kaj rakontoj.
Sonĝo.
De M. Lermontov.

Animo sia, kun sopir’ sonĝante,
En mond’ malgaja ial longe restis.
En valo Dagestana sur mem fundo, —
Ŝi sonĝis, —kuŝis malvivul’ konata,
En lia brusto estis nigra vundo, Kaj
malvarmiĝis flu’ de sang’ verŝata...
Pino.
De M. Lermontov.
En nordo sovaĝa, sur nuda supraĵo
Balancas sin sola la pino
Kaj dormas, vestita en neĝ’ ŝutiĝanta,
Kaj sonĝas pri sia fratino.
Ĝi sonĝas, ke ploras sur monta krutaĵo.
En lando de l’ suna suriro,
En fremda dezerto kun sablo brulanta
La palmo belega je miro.

Ondoj kaj homoj.
De M. Lermontov.

Ondoj ruliĝas, post unu — alia,
Brue kaj surde plaŭdante;
Homoj pasadas kun celo nenia,
Homojn aliajn sekvante.
Ondojn malvarm’, libereco pli tiras
Ol sudradioj plej ĉarmaj;
Homoj animojn varmigi deziras...
Ondoj sed estas pli varmaj!

En valo Dagestana, dum varmhoro,
Senmova kuŝis mi kun brusta vundo;
Fluigis sangajn gutojn mia koro,
Kaj fumiĝadis plumbo en profundo.
Dikulo kaj maldikulo.
Kaj kuŝis sola mi sur sabl’ brulanta;
De Ant. Ĉeĥov.
Malvaste ŝtonaj montoj ĉirkaŭ staris,
Bruligis flavajn suprojn sun’ brilanta
En la stacidomo de la fervojo
Kaj min,— sed dormo min malviva Nikolajevskaja renkontiĝis du amikoj:
faris. unu — dika, dua — maldika. La dikulo
Kaj sonĝis mi brilantan per fajretoj
ĵus finis tagmanĝi en la stacidomo, kaj
Festenon dum vesper’ en land’ loganta; liaj lipoj, kun tavoleto de butero, brilis
Junulinar’, kronita per floretoj,
kiel maturaj ĉerizoj. De li iris odoro de
Pri mi parolis gaje kaj ĝojante.
ĥereso kaj de f l e u r –d ’о r a n g e . La
Sed, kun aliaj ne paroladante,
maldikulo ĵus eliris el vagono kaj estis
Revanta unu junulino estis,
surŝarĝita per valizoj, pakaĵoj kaj
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kartonaj skatoloj. De li iris odoro de
ŝinko kaj de kafa densaĵo. Post lia dorso
rigardadis malgraseta virino kun longa
mentono — lia edzino kaj alta gimnaziano kun fermetita okulo — lia filo.
Porfirij! — ekkriis la dikulo,
ekvidinte la maldikulon. — Ĉu tio
estas vi? Kara mia! Kiom da vintroj,
kiom da someroj ni ne intervidis!
Patroj miaj! — ekmiregis la maldikulo. —Miŝa! Amiko de infaneco!
De kie vi aperis?
La amikoj trifoje sin kisis reciproke kaj direktis — unu en la alian —
la okulojn, plenajn de larmoj. Ambaŭ
estis agrable frapitaj de miro.
— Kara mia! — komencis la maldikulo post la kisado. — Jen, mi ne
atendis! jen estas surprizo! Nu,
rigardu do min bone! Same tia belulo,
kia estis! Same tia ĉarmetulo kaj
dando! Ha, mia Dio! Nu, kiel do vi
vivas? Ĉu estas vi riĉa? Edziĝinta?
Mi estas jam edziĝinta, kiel vi vidas...
Tio ĉi jen estas mia edzino, Luizo,
naskita Vancenbaĥ... luteranino... kaj
tio ĉi estas filo mia, Nafanailo,
lernanto de III klaso. Tio ĉi, Nafaĉjo,
estas amiko de mia infaneco! En la
gimnazio ni kune lernis!
Nafanailo iom pensis kaj forprenis
de la kapo ĉapon.
— En la gimnazio ni kune lernis!
— daŭrigis la maldikulo. — Ĉu vi
memoras, kiel vin oni incitadis? Vin
oni incitadis, nomante Herostrato —
tial, ke vi lernejan libreton per cigareto
trabruligis, kaj min Efialto — tial, ke
mi kalumnii amis. Ho-ho... Infanoj
estis ni! Ne timu, Nafaĉjo! Aliru al li
pli proksime... Kaj tio ĉi estas mia edzino, naskita Vancenbaĥ... luteranino.
Nafanailo iom pensis kaj kaŝiĝis
post la dorso de la patro.

— Nu, kiel vi vivas, amiko? —
demandis la dikulo, rave rigardante la
amikon. — Ĉu vi servas ie? Ĉu vi
atingis ian rangon?
— Jes, mi servas, kara mia! Mi
estas kolegia asesoro jam la duan
jaron kaj havas Stanislav’on. —
Salajro estas malbona... nu, tio do ne
estas grava! Edzino mia lecionojn de
muziko donas, mi cigarujojn private
faras el ligno. Bonegaj cigarujoj! Po
unu rublo mi ilin vendas. Se iu prenas
dekon kaj pli, por tiu estas rabato. Iel
ni povas vivi. Mi servis en departamento, kaj nun mi estas tien ĉi difinita kiel tablestro en tiu sama ofico...
Tie ĉi mi servados. Nu, kiaj do estas
viaj aferoj? Kredeble, vi estas jam
ŝtata konsilisto? Ha?
— Ne, kara mia, levu pli alten, —
diris la dikulo. — Mi jam ĝis sekreta
konsilisto atingis... Mi havas du
ordenajn stelojn.
La maldikulo subite paliĝis,
ŝtoniĝis, sed baldaŭ lia vizaĝo
kurbiĝis en ĉiujn flankojn per larĝega
rideto; ŝajnis, kvazaŭ de lia vizaĝo
kaj okuloj ekŝutiĝis fajreroj. Mem li
kuntiriĝis, ĝibiĝis, mallarĝiĝis... Liaj
valizoj, pakaĵoj kaj kartonaj skatoloj
kuntiriĝis, sulkiĝis... La longa
mentono de la edzino fariĝis ankoraŭ
pli longa; Nafanailo eltiris sin fronte
kaj butonumis ĉiujn butonetojn de sia
uniformo...
— Mi, via ekscelenco... Tre agrable! La amiko, oni povas diri, de
infaneco... kaj jen fariĝis tia grandsinjoro! ĥі-ĥi-ĥi.
— Nu, lasu! — sulkiĝis la dikulo.
—Por kio estas tiu ĉi tono? Ni kun vi
estas amikoj de infaneco — kaj por kio
tie ĉi estas tiu rangrespekto!
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— Ho, pardonu... kiel do vi... —
e k - ĥ i - ĥ i - i s *) la maldikulo, ankoraŭ
pli kuntiriĝante. — Favora atento de
via ekscelenco... kvazaŭ viviga
akvo... Tio ĉi jen, via ekscelenco, estas
filo mia Nafanailo... edzino Luizo,
luteranino, iamaniere...
La dikulo deziris kontraŭdiri ion,
sed sur la vizaĝo de la maldikulo estis
skribite tiom da estimego, dolĉeco kaj
respekta acideco, ke al la sekreta
konsilisto fariĝis naŭze. Li sin deturnis
de la maldikulo kaj donis al li por
adiaŭo sian manon.
La maldikulo premis tri fingrojn,
kliniĝis, salutante, per la tuta korpo kaj
e k - ĥ i - ĥ i - i s , kiel ĥino: „ĥi-ĥi-ĥi“. La
edzino ekridetis. Nafanailo ekŝovis la
piedon kaj faligis la ĉapon. Ĉiuj tri
estis agrable frapitaj de miro.

La rompita vazo.
De Apuĥtin.

La vazon, kie staris floro delikata,
Vi senatente puŝis per la ventumilo.
Sed ĝia fend’ ne estis rimarkata.
Dum longa temp’ ĝi staris kun trankvilo.
La infanaĵo tute forgesiĝis,
Sed vazo estas de mizero minacita,
La floro velkis, akvo jam foriĝis—
Ne tuŝu: estas ĝi rompita.
Vi same altuŝetis mian koron
Per via mano, kara kaj amata,
De tiam sentas mi en ĝi doloron,
Ŝajnigan, ke mi estas ofendata.
Ĝi same batas tamen kaj vivadas,
De ĉiuj estas la sufero elkaŝita,
Sed vundo pligrandiĝas kaj kreskadas–
Ne tuŝu: estas ĝi rompita.
*) Захихикалъ.

Serenado el „Don-Ĵuan“.
De grafo Aleksej Tolstoj.

De la ora Alpuĥaro
Estingiĝas rand’ ĉiela,
Al voksonoj de gitaro
Vi eliru, mia bela!
Kiuj diros, ke alia
Povas nur kun vi egali,
Ĉiujn mi, pro am’ pasia,
Vokas por ĝis mort’ batali!
Ruĝiĝis ĉіеlо
De l’luna radi’,
Niseto, anĝelo,
Eliru al mi!
De Seviljo ĝis Grenado,
En mallumo nokta rava,
Ĉie sonas serenado,
Sonas ĉie frapo glava;
Kun kantad’ pri belulinoj,
Sangverŝante oni mortas—
Al plej bela el virinoj
Mi do mian vivon portas!
Jam brulas ĉielo
De 1’luna radi’,
Niseto, anĝelo,
Eliru al mi!

Sonĝo.
(El la tempo de l’Pariza Komuno).

Memkontenta kuŝiĝis dormi la
regna prokuroro. Per la hodiaŭa parolado li plenumis sian devon. Morgaŭ
oni parolos sole pri li. La gazetoj de
„ordo“ superŝutados lin per laŭdo kaj
komplimentoj... Apenaŭ li lasis la
tribunon, ĉirkaŭ li oni komencis
kunvenadi: unuj gratuladis, aliaj
premadis la manon. Li tion ĉi meritis!
Kiel vive pentris li la Internacionalon!
Kiel trafe priskribis li la profundegaĵon, en kiun trempiĝas la societo...
Kaj kia logiko! kia fajro en esprimoj!
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kiaj konkludoj! Per unu ekbato li forhakis ĉiujn sep kapojn de 1’monstro
kaj nun povas trankvile dormi!
Li dormiĝis. En la sonĝo li aŭdas
ies voĉon: „Brave! vi belege paroladis“. Respondante al tio ĉi, la oratoro
ĝentile diris: „ĉu ne vere?“ kaj ekrigardis ĉirkaŭ si, sed neniun rimarkis.
La voĉo ne kvietiĝis: —„Al mi tio
ĉi estas konata. Mi estis en tia sama
stato. Mi devis ankaŭ savi la ordon,
propraĵon, familion, religion, patrujon.
Mi ne malrapidis. Mi havis aferon kun
tiaj samaj mizeruloj. Tio estis societo,
kreita de unu homo el la homoj de
popolo. Kaj kion nur ili volis! Ĉion ili
neigis: patrujon — ni ĝin ne havas,
diras ili; familion — apenaŭ ili konfesadis la edzecon; kastojn kaj klasojn —
ĉiuj homoj estas egalaj; propraĵon —
ili postulis, ke riĉuloj dividu sian
havaĵon inter malriĉuloj“...
— Brave! Vi estas prava! Vi parolas
pri la I n t e r n a c i o n a l o ! —ekkriis la
reprezentanto de l’administracio.
— Ne,— diris la voĉo. — Sed lasu
min fini. Ĉu povis ni toleri tian
societon? Tio ĉi estis neebla. Ni estas
amikoj de libereco, ni estas toleremaj
al ĉiaj religioj, ĉiaj opinioj, moroj,
societoj. Sed tio estis ne societo, sed
konspiro. Kio okazos kun la armeo, se
por ĝi patrujo estos malplena sono?!
Kio estos kun la tuta societo, kiam la
edzeco estos malestimata?! Longan
tempon ili estis liberaj. Ilia agitado ne
estis porsekutata. Kiam do oni
komencis ilin persekuti? En kia
momento de l’reĝado de Nerono? Nur
tiam, kiam ili bruligis Romon. Tio
estis terura brulego! Ĉiuj partoj de
1’urbo estis en flamo! Ili ne volis konfesi, rifuzadis, sed vane...

— Certe, vane ili rifuzas: ili bruligis Parizon.
— Romon, sed ne Parizon. Mi
volas al vi pruvi. Post kiam mi ordonis
persekuti ilin, dufoje brulis mia
palaco. Ĉu tio ĉi estas okazo?
— Via palaco en Burĵo, jes?.. mi
rememoriĝas.
— Ne, ne! En Nikomedio... Teruraj
estis tiuj ĉi homoj. En la tuta lando ili
formis multon da malgrandaj komunoj.
Kaj kia organizacio! ŝajnis, ke la
komunoj estas sendependaj unu de
alia, sed en efektivo tio estis agitado
universala, planokonforma...
— La sekcioj de l ’ I n t e r n a c i o n a l o ...
— Ne, la religiaj asociacioj...
Adeptoj iliaj ĉiuj estis homoj de
simpla stato...
— Jes, jes, ia bindisto...
— Ne, la fiŝisto.
— Ĉu Varlen?
— Petro oni nomis lin. Tio estis
homoj el laborista klaso. Ili sendadis
emisarojn en ĉiujn landojn de
1’mondo...
— Jes, por ekzemplo — Tolen’on...
— Ne, Paulon. Ili estis ruzaj; ĉion
ili ekspluatadis por sia celo.
— Tiel, kooperativaj ligoj...
— Ne, misteraĵoj... Unuvorte, tio
estis la plej danĝeraj homoj. Sed plej
rimarkinde estas, ke ili mortadis heroe,
malkaŝeme konfesadis sian religion,
iris al loko de ekzekuto ne falante, la
plenumon de ekzekuto renkontadis
trankvile, sen ia timo.
— Tio ĉi estas vera: Millier,
Djuval...
— Ne, tio estis tute aliaj nomoj;
precipe rimarkindaj estis virinoj.
— Bruligantinoj, petrolistinoj...
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— Mi ne komprenas vin... Se vi ne
ĉesos
min
interrompadi,
mi
silentiĝos... Iliaj estroj estis abomenaj
demagogoj. Mi rememoriĝas pri unu,
pri kiu oni parolis, ke li instigadis la
popolon al mortigo de la reprezentanto
de 1’ sociala administracio...
— De 1’generalo Lekont?..
— Ne, de 1’prefekto Orest... Li
estis danĝera demagogo...
— Tio estas Raul Rigo!...
— Tio estis la konata Cirilo, sankta
Cirilo, kiel lin oni nomis. Li mortigis
la instruitulinon Ipation. Kaj tio ĉi
estas ankoraŭ ne ĉio. Kvankam
okazadis inter ili ankaŭ instruituloj,
tamen ili forbruligis la bibliotekon pro
la malamo al klereco.
— En Luvro?
— Ne, en Aleksandrio. Tial mi
devis energie komenci. Mi uzis unu
tre utilan rimedon — haki. Tio ĉi estas same tio, kion ankaŭ vi rekomendas... Mi estas konvinkita, ke miaj
ordonoj estis plenumataj, kaj ke nun
ekzistas neniu el tiuj ĉi konspiranoj.
Nenio tiel bone efikas, kiel rapida
puno kaj rapida juĝo.
— Bonege! — ekkriis la regna
prokuroro,— vi veron diris. Kvankam
mi ne tute komprenas, pri kio vi
parolas (vi uzas strangajn vortojn), sed
en ĉefo mi tute konsentas kun vi. La
ordo — tio estas mia kaj via religio.
Laŭdo estu al vi, kara frato! Sed kiu
estas vi?
— Mi estas a imperiestro Diokletiano...
— La imperiestro Diokl... La malamiko de la religio! La persekutinto de
1’kristanoj! Pri kiu do vi parolis?
Pri la kristanoj...

Ploro kaj rido.
De V. N. Devjatnin.

(Originale verkita en Esperanto).

Se iu ploras senespere,
En tiu sama temp’ ni vidas
Alian, kiu tre sincere
En ĝojo granda gaje ridas...
Pro kio? Ĉar al lia koro
Nenion diras fremda ploro...
Formortis ia laboristo,
Kaj ploras lia familio,
Sopiras, ĝemas... Sed ĉerkisto
Tre gaja estas nur de tio...
Pro kio? Ĉar de tiu morto
Al li profiton donas sorto.
Mi servis... Oni min forpelis,
Kaj jen mi estas almozulo!..
Sed li al mia loko celis,
Kaj ĝojas mia proksimulo...
Pro kio? Ĉar por lia koro
Utila estas mia ploro.
Malsobra diboĉulo ia
Forperdis monon... Jen li sidas
Ploranta, sed amiko lia,
De li amata, ĝoje ridas...
Pro kio? Estas li feliĉa:
Fariĝis iom li pli riĉa!..
Jen kudristino laborema,
Plorante, en malĝojo sidas, —
Sed maljunulo voluptema,
Ŝin aĉetinta, gaje ridas...
Pro kio? Ĉar al lia koro
Agrabla estas ŝia ploro.
Riĉulo ploras en malforto:
Malsano ŝarĝa lin turmentas,
Minacas lin kruela morto...
Sed iu ridas kaj kontentas...
Pro kio? Ĉar riĉula ploro
Profiton donas al doktoro.
Apenaŭ viva, lama, blinda,
Ploranta ia ĉifonulo
Sendube estas kompatinda, —
Sed ridas grava kortegulo...
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Pro kio? Ĉar al nobla koro
Ridinda estas fremda ploro.
Poet’ priskribas vivon nian,
Plorante ĝin el tuta koro, —
Kaj, ekaŭdinte ploron lian,
Tre gaje ridas redaktoro...
Pro kio? Ĉar de lia ploro
Profiton havos redaktoro.
Ridindaj estas homa ploro,
De vivo ŝarĝa premo,
Sopir’, malĝojo kaj doloro,
Ĉagren’, mizero, ĝemo...
Pro kio? Ĉar al nia koro
Nenion diras fremda ploro.

al miaj movoj senfidecon kaj akran
nekonstantecon.
En sen kvin minutoj sep al mi fariĝis varmege.
En sen du minutoj sep al mi fariĝis
malvarme.
Ĝuste en sep horoj mi konvinkiĝis,
ke ŝi ne venos.
En la duono de la naŭa horo mi estis
la plej mizera ekzistaĵo en la mondo. La
mantelo estis butonumita per ĉiuj
butonoj, la kolumo — levita, kaj la
ĉapo — surŝovita sur la bluiĝintan
nazon; la haroj sur tempioj, la lipharoj
kaj okulharoj blankiĝis de prujno, kaj la
dentoj iom interfrapadis. Pro piedtiranta
Rido.
irado kaj fleksita dorso min oni povis
opinii sufiĉe ankoraŭ vigla maljunulo,
De Leonid Andrejev.
reiranta el gastado en rifuĝejon.
I.
Kaj ĉion tion ĉi faris — ŝi! Ho,
En la duono de sepa horo mi estis diabl... ne, ne decas: povas esti, ke ŝin
certigita, ke ŝi venos, kaj al mi estis oni ne lasis, aŭ ŝi estas malsana, aŭ
treege gaje. Mantelo mia estis butonum- mortis. Mortis! — kaj mi insultas.
ita per sola supra hoketo kaj disbloviĝadis de malvarma vento, sed malII.
varmon mi ne sentis; kapo mia estis
— Tie hodiaŭ estas ankaŭ Eŭgenia
fiere klinita malantaŭen, kaj la studenta
ĉapo sidis tute sur la nuko; okuloj miaj, Nikolajevna, — diris al mi kolego,
rilate al renkontiĝantaj viroj, esprimadis studento, sen a kaŝita penso: li ne
favoron kaj bravecon, rilate al virinoj povis scii, ke mi atendis Eŭgenia’n
elvokon kaj afablecon: kvankam jam Nikolajevna’n en la frosto de sep horoj
kvar tagojn mi amis solan ŝin, sed mi ĝis la duono de la naŭa.
— Jen kiel! — profundpense
estis tiel juna, kaj koro mia estis tiel
riĉa, ke resti tute indiferenta al aliaj respondis mi, sed en la animo elsaltis:
virinoj mi ne povis. Kaj paŝoj miaj estis ho, diabl...
Tie — tio ĉi estas en la vesperbalo
rapidaj, kuraĝaj, flirtantaj.
En sen kvarono sep horoj mantelo ĉе Polozov’oj. Polozov’oj estas homoj,
mia estis butonumita per du butonoj, ĉe kiuj mi neniam estadis. Sed hodiaŭ
kaj mi rigardis nur virinojn, jam sen mi tie estos.
— Sinjoroj! — gaje ekkriis mi. —
elvoko kaj afableco, sed — pli precize — kun abomeno. Mi bezonis nur Hodiaŭ estas Kristnasko; hodiaŭ ĉiuj
unu virinon — ceteraj povis renvers- gajas — gaju ankaŭ ni.
— Sed kiel? — malgaje diris unu.
iĝi al diablo: ili nur malhelpadis kaj
— Sed kie? — aldonis alia.
per sia ŝajna simileco al si aldonadis
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— Ni maskiĝu kaj veturadu en
ĉiujn vesperbalojn, — decidis mi.
Kaj al ili, tiuj ĉi sensentaj homoj,
efektive fariĝis gaje. Ili kriadis, saltadis kaj kantadis. Ili dankadis min kaj
kalkuladis la kvanton da kontanta
mono. Kaj post unu duonhoro ni varbadis en la tuta urbo ĉiujn solajn, ĉiujn
enuantajn studentojn, kaj kiam ni estis
en la kvanto da dek gaje saltantaj
diabloj, ni veturis en frizejon, — ĝi
estas ankaŭ kostumejo, — kaj plenigis
ĝin per malvarmo, juneco kaj rido.
Mi bezonis ion malluman, belan, kun
nuanco de bela malgajeco, kaj mi petis:
— Donu al mi kostumon de
hispana nobelo.
Kredeble, tio ĉi estis tre longa
nobelo, ĉar en lia vesto mi kaŝiĝis tuta
sen resto kaj eksentis min jam tute
sola, kvazaŭ en vasta kaj senhoma
salono. Elirinte el la kostumo, mi petis
ion alian.
— Ĉu eble vi volas arlekenon?
Multkolora kun tintiletoj.
— Arlekenon! — kun malestimo
ekkriis mi.
— Nu banditon. — Tia ĉapelo kaj
ponardo.
Ponardo! — tio ĉi estas konforma
kun miaj intencoj. Bedaŭrinde, la
bandito, kies veston oni donis al mi,
malcerte atingis plenaĝon. Plej kredeble, tio ĉi estis malvirtiĝinta bubo en
la aĝo, proksima al ok jaroj. Lia
ĉapeleto ne kovris mian nukon, kaj el
veluraj pantalonoj min oni devis eltiri,
kvazaŭ el kaptilo. Paĝio ne taŭgis — li
estis tuta en makuloj, kvazaŭ tigro.
Monaĥo estis plena de truoj.
— Kio do vi? Malfrue estas! —
rapidigis min la vestintaj jam sin kolegoj. Restis sola kostumo — de nobeloĥino.

— Donu ĥinon! — eksvingis mi per
la mano, kaj al mi oni donis ĥinon. Tio
ĉi estis — diablo scias — kio! Mi ne
parolas jam pri la mem kostumo. Mi
silentas pri iaj idiotaj koloraj botoj, kiuj
estis por mi malgrandaj, eniris duone
kaj en alia sia, la plej esenca parto staris
en formo de du nekompreneblaj aldonoj
sur ambaŭ flankoj de piedo. Silentos mi
ankaŭ pri rozkolora ĉifono, kiu kovris
mian kapon anstataŭ peruko kaj estis alligata per fadenoj al oreloj, kiuj pro tio
ĉi leviĝis kaj stariĝis, kiel ĉe vesperto.
— Sed la masko!
Tio ĉi estis, se oni povas tiel sin
esprimi, abstrakta fizionomio. Ĝi havis
nazon, okulojn kaj buŝon, kaj ĉіо tio ĉi
estis regula, staranta sur sia loko, sed en
ĝi estis nenio homa. Homo еĉ en ĉerko
ne povas esti tiel trankvila. Ĝi
esprimadis nek malgajecon, nek gajecon, nek miregon — ĝi absolute nenion
esprimadis. Ĝi rigardadis vin rekte kaj
trankvile — kaj nedetenebla ridego
ekposedadis vin. Kolegoj miaj ruliĝadis
de rido sur kanapoj, senforte faladis sur
seĝojn kaj svingadis per manoj. Tio ĉi
estos la plej originala masko, — parolis
ili. Mi apenaŭ ne ploris, sed kiam mi
ekrigardis en spegulon, la rido ekposedis ankaŭ min. Jes, tio ĉi estos la plej
originala masko.
— En nenia okazo ni forprenu de
1’vizaĝoj la maskojn,— interkonsentadis la kolegoj dum la vojo. —Ni donu
ĵuran parolon.
— Parolon! Parolon!..

III.
Absolute, tio ĉi estis la plej
originala masko. Post mi oni iradis en
tutaj amasoj, turnadis min, puŝadis,
pinĉadis — kaj kiam, turmentita, mi
kun kolero min turnadis al persekut-
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antoj — nedetenebla ridego ekposedadis ilin. Dum la tuta vojo min ĉirkaŭadis kaj premadis brueganta nubo de
ridego, kaj moviĝadis kune kun mi, kaj
mi ne povis elŝiriĝi el tiu ĉi ringo de
freneza gajado. Kelkajn minutojn ĝi
kaptadis ankaŭ min: mi kriadis, kantadis, kaj la tuta mondo sin turnadis en
miaj okuloj, kiel malsobra. Kaj kiel ĝi
estis malproksima de mi, tiu ĉi mondo!
Kaj kiel sola mi estis sub tiu ĉi masko!
Fine, min oni lasis en trankvileco.
Kun kolero kaj timo, kun malico kaj
delikateco mi ekrigardis ŝin kaj diris:
— Tio ĉi estas mi.
La densaj okulharoj malrapide kaj
kun miro leviĝis, la tuta garbo de
nigraj radioj ekŝprucis sur min — kaj
rido, sonora, gaja, hela, kiel la
printempa suno, rido respondis al mi.
— Jes, tio ĉi estas mi. Tio ĉi estas
mi! — ripetadis mi, kaj ridetadis. —
Kial vi ne venis hodiaŭ?
Sed ŝi ridis. Gaje ridis.
— Mi tiel suferis. Tiel eldoloris la
koro,— petegis mi respondon.
Sed ŝi ridis. La nigra brilo de ŝiaj
okuloj estingiĝis, kaj — pli kaj pli hele
— disbruliĝadis la rideto. Tio ĉi estis
suno, sed suno brula, senindulga,
kruela.
— Kio estas al vi?
— Tio ĉi estas vi? — diris ŝi, sin
detenante. — Kia vi estas... ridinda! —
Ŝultroj miaj malleviĝis, kaj la kapo
malleviĝis, kaj tiel multe da malespero
estis en mia pozo. Kaj dum ŝi, kun
estingiĝanta lumo de la rideto sur la
vizaĝo, rigardis la kurantajn rapide
preter ni junajn parojn, mi parolis:
— Hontinde estas ridi. ĉu post mia
ridinda masko vi ne sentas vivan suferantan vizaĝon — ja nur por vidi vin mi
vestis ĝin. Vi donis al mi esperon pri

via amo, kaj tiel rapide, tiel kruele vi
forprenas ĝin. Kial vi ne venis?
Rapide, kun rediro sur la ĉarma
ridetanta buŝo ŝi turniĝis al mi — kaj
kruela rido potencege ekposedis Sin.
Sufokiĝante, preskaŭ plorante, kovrante la vizaĝon per punta parfuma tuketo, Si malfacile diris:
— Ekrigardu... vin mem. Malantaŭe
en la spegulon... Ho, kia estas vi!..
Kunmovante la brovojn, kunpremante de l’doloro la dentojn, kun la
malvarmiĝinta vizaĝo, de kiu forfluis
sango, mi ekrigardis en la spegulon,—
min rigardis idiote-trankvila, neŝanceleble indiferenta, nehome senmova fizionomio. Kaj mi... mi ekridis. Kaj kun
nemalvarmiĝinta ankoraŭ rido, sed jam
kun tremo de komenciĝanta kolero,
kun frenezeco de malespero, mi
ekparolis, preskaŭ ekkriis:
— Vi ne devas ridi!
Kaj kiam ŝi trankviliĝis, mi daŭrigis
murmurete paroli pri mia amo. Kaj
neniam mi parolis tiel bone, tial, ke
neniam mi amis tiel forte. Pri turmentoj de atendado, pri venenaj larmoj
de freneza ĵaluzo kaj sopiro, pri mia
animo, kie ĉio estis amo, mi parolis.
Kaj mi vidis, kiel, malleviĝante, ĵetis
la okulharoj densan ombron sur la
paliĝintajn vangojn. Mi vidis, kiel tra
ilia malbrila blankeco ĵetadis ruĝan
relumon la ekflaminta fajro, kaj kiel la
tuta fleksebla korpo senvole kliniĝadis
al mi. Ŝi estis vestita kiel diino de nokto kaj — tuta enigma — kvazaŭ per
nebulo, vestita per nigra punto, brilanta per briliantoj de steloj, estis bela,
kiel forgesita sonĝo de l’ malproksima
infaneco. Mi parolis — kaj larmoj
surboladis sur miaj okuloj, kaj ĝoje
batadis la koro. Kaj mi ekvidis,
ekvidis, fine, kiel ĉarma, kompatanta
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rideto malfermis ŝian buŝon, kaj,
ektreminte, leviĝis la okulharoj.
Malrapide, timeme, kun senfina
konfido turnis ŝi al mi la kapeton,
kaj...
Tian ridon mi ankoraŭ ne aŭdis!
— Ne, ne, mi ne povas... —
preskaŭ ĝemadis ŝi kaj, klininte
malantaŭen la kapon, ree elpafadis per
sonora kaskado de rido.
Ho, se al mi nur por unu minuto
oni donus homan vizaĝon! Mi mordadis la lipojn, larmoj fluadis sur mia
varmegiĝinta vizaĝo, sed ĝi, tiu ĉi
idiota fizionomio, en kiu ĉio estis
regula, la nazo, okuloj kaj lipoj, rigardis kun neŝanceleble terura — en sia
sensenceco — indiferenteco. Kaj kiam,
lamante sur miaj koloraj piedoj, mi
foriris, ĝis mi longe ankoraŭ sin
alportadis la sonora rido: kvazaŭ de
grandega altaĵo faladis arĝentkolora
flueto de akvo kaj kun gaja kantado
disbatiĝadis apud malmola ŝtonego.

IV.
Disŝutiĝinte sur la tuta dormanta
strato, ekante la noktan mallaŭtecon
per viglaj, ekscititaj voĉoj. ni iris hejmen, kaj kolego al mi parolis:
— Vi havis kolosan sukceson. Mi
neniam vidis, ke oni tiel ridus...
Atendu, kion vi faras? Kial vi ŝiras la
maskon? Fratetoj, li freneziĝis! Rigardu, li disŝiras sian kostumon! Li
ploras!!

„Al feliĉo!..“
De Iv. Naĵivin.
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domoj, baroj, akre multkoloriĝante per
ruĝaj kvadrataj folioj de papero. „Al
feliĉo!.. Al feliĉo!..“ per sonoraj voĉoj
kriadis knaboj-ĉifonuloj, disĵetante sur
stratoj kaj disdonante al pasantoj ruĝajn
anoncojn pri konferenco, kiun devis
doni en la vespero de tiu ĉi tago en unu
el fermitaj preĝejoj de la urbo konata
pensulo-protestanto, unu el apostoloj de
nova, pli bona vivo... Kaj homoj
aŭskultadis kriojn-alvokojn de buboj
kaj, haltinte, longe staradis antaŭ ruĝaj
afiŝoj, kvazaŭ hipnotigitaj per iliaj
parolantaj literoj, kaj en animoj de ili
flugadis iaj neklaraj, sed des pli belaj
revoj, ekfloradis ree la velkintaj jam en
la senpluveco de la vivo esperoj...
Kvazaŭ ia sorĉa miraĵo*) ekludis subite
super malgaja, senfrukta dezerto de ilia
senanimigita vivo, kaj ili estis allogataj
malproksimen — al feliĉo...
Kaj jen, kiam malnova sonorilo de
malnova preĝejo kun malrapidema
graveco kaj ia reva malgajeco trabatis ok
horojn, de ĉiuj finoj de la urbo, sur
mallumaj, kurbaj kaj mallarĝaj stratetoj,
sub malvarma aŭtuna pluvo ekiris homoj
— ĉiuj en la saman lokon, tien, kie al ili
oni parolos pri feliĉo... Iris maljunaj kaj
junaj, virinoj kaj viroj, junuloj, junulinoj
kaj eĉ infanoj, iris malriĉaj kaj riĉaj,
bonaj kaj malbonaj, sed la plej multe iris
homoj en ŝiritaj, malpuraj vestoj, kun
maldelikataj, palaj manoj kaj sigelo de
ĉiama zorgado sur vizaĝoj... kaj ĉiuj ili
rapidis, unu antaŭ alia, kvazaŭ timante
ellasi la atendantan ilin ie feliĉon...
Enkaptita de la humoro de tiuj ĉi
rapidantaj, mallumaj figuroj, rapidigis
miajn paŝojn ankaŭ mi...

„Al feliĉo!..“ staris per grandaj,
nigraj literoj sur ruĝa afiŝo, kiu estis
vidata sur kolono por anoncoj. „Al *) Ŝajna vidaĵo, fantomo, aperanta ofte
feliĉo!.. Al feliĉo!..” kriadis muroj de antaŭ okuloj de vojaĝantoj en dezertoj.
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En la malnova preĝejo, plena de
bruo de voĉoj kaj ŝovado de centoj da
piedoj sur ŝto-naj, defrotitaj platoj, estis
lume, seke kaj varme, kaj malvarmiĝintaj, malsekiĝintaj homoj vigliĝis, viviĝis kaj, sidiĝinte sur malnovaj,
mordetitaj de vermoj benkoj, senpacience atendis, kiam al ili oni parolos
pri feliĉo. Ĉirkaŭ ili, forirante supren,
en mallumon, ŝarĝe leviĝadis malafablaj ŝtonaj muroj, aŭdadintaj dum
jarcentoj multajn — ho, kiom multajn! — preĝojn de homoj pri feliĉo, kaj,
tial, indiferentaj al tiu ĉi ekscitita
amaso. Sed homoj turnadis al ilia
severa, kvazaŭ ion mallaŭdanta, silento,
nenian atenton...
Jen antaŭe, super katedro, tie, kie
ĝis tiam staris altaro, hele ekflamis
lumo; sur la antaŭaj kaj, post ili, ankaŭ
sur ĉiuj ceteraj benkoj akre ekkrakis
aplaŭdoj, kaj sur la katedron suriris
maldika, alta maljunulo kun bona
vizaĝo.
Bruo de homoj iom post iom, sed
rapide, ĉesiĝis, kaj en la streĉita,
atendanta mallaŭteco de la malnova
preĝejo aŭdiĝis maljunula, varmigita
de interna varmo, voĉo:
— Amikoj miaj...
Koroj ektremis kaj ekbatis pli
varmege...
Kun ekbrulintaj okuloj, haltiginte
spiradon,— unuj kun varmega kredo,
aliaj kun singardema dubo, — la homoj avide kaptadis ĉiun vorton de la
maljunulo. Kaj vortoj de la maljunulo,
jen, plenaj de sankta indigno, vipadis
en la aero, kiel vipoj, ekzekutante malviviĝintajn korojn, jen, varmigitaj de
senfina amo, kiel trankvilaj anĝeloj sur
neĝeblankaj flugiloj, flugadis en la
solena silentado de mallumaj arkaĵoj
de la malnova preĝejo kaj bruligadis

lumon en la animoj de homoj, pasie
avidantaj kaj soifantaj veron.
Kaj min, fremdlandulon, ravadis
kaj kortuŝadis ĝis larmoj kaj tiu ĉi
voĉo, pasie elŝiriĝanta el la koro,
varmigita de la amo, kaj tiu ĉi senborde libera, kuraĝa penso, brulanta
super la amaso, kiel suno.
Kaj la maljunulo parolis jam pri
senmorta, mirinda beleco de la mondo,
pri neelĉerpeblaj riĉaĵoj de la tero kaj,
ree per ventego de indigno kaj malamo
renversiĝinte sur la vivon de forgesintaj pri la justeco homoj, kuraĝe
detiris malluman kurtenon de 1’estonteco kaj— la homoj ektremis.
— Jen, jen estas ĝi — feliĉo!... Ĝi
estas via!.. Havu nur kuraĝon etendi la
manojn!..
Per fajraj, bruligantaj vortoj la maljunulo pentradis unu post alia
blindigantajn pentraĵojn de tiu ĉi
estonteco, de tiu ĉi ebla estonteco —
jen, jen estas ĝi! — kaj homoj, starintaj, ŝajnis, sur la mem sojlo de tiu ĉi
feliĉo, suferis, turmentiĝis, freneze
dezirante, freneze sopirante kaj — ne
sciante, kiel eniri en la paradizon...
— Jen, jen estas ĝi!.. — pasie
ekkriis la maljunulo konkludajn vortojn, etendante al la amaso siajn
manojn. — Prenu do!..
Kaj en liaj vortoj estis tiom da
forto, tiom da kredo, ke ĉiuj, ĉiuj sen
escepto, ekkredis, ke ili tuj, post unu
momento, prenos sian feliĉon, kaj
rekompencis la profeton per tondro de
aplaŭdoj.
Sed pasis unu momento kaj —
rapide-rapide! — estingiĝis la kredo
kaj — ree ne estas vojo en sorĉan
landon!..
— Sed kion do ni devas fari por tio
ĉi? — pasie ekbrilis subite el la streĉ-
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ita silento de 1’amaso juna voĉo. —
Kie estas vojo?..
Kaj tiu ĉi voĉo trovis resonon en
centoj da homaj, ne povantaj kompreni, koroj — kaj varmega eksplodo
de aplaŭdoj substrekis tiun ĉi pasian
sopirantan krion pri helpo, — ĉiuj postulis respondon: kie estas vojo?...
Kaj ree en la streĉita mallaŭteco
aŭdiĝis la malakra, maljunula, iranta
en la animon voĉo:
— Vojo?.. — diris la maljunulo.—
Parolu, kriadu pri malvero, postuladu
justecon, ekbruligadu per la fajro de
l’ vero homajn korojn! Nia celo estas,
ke la homoj forgesu turmentojn, faru
tiel, ke ilia rido estu pagata per
nenies larmoj... Kaj se ni vidas celon de
vojo — kion ni bezonas plu? Ni iru!..
Mi aŭdis, kiel en koroj de la homoj
leviĝadis malvarma nubo de nekontenteco...
Sed formulon, formulon vi donu al
ni! — ree, kiel fulmo, ekbrilis el tiu ĉi
nubo la pasia juna voĉo.
— Formulon! Formulon!.. — ekkriis voĉoj, en kiuj estis aŭdata nun la
kolero: feliĉo estis antaŭ la okuloj kaj
jen ĝi ree forglitas!
— Bruligadi korojn, kriadi — tiel,
tio ĉi estas bona! — ĵetadis la nevidebla por mi junulo sopirantajn vortojn.
— Sed tio ĉi prenos, povas esti,
ankoraŭ jarcentojn, sed ni laciĝis...
Diru, kion ni devas fari por atingi tion
ĉi tuj? Ni ne povas atendi! Komprenu:
ni ne povas!..
— Bataladu!.. — respondis la maljunulo.
La nubo de 1’ koroj mallumiĝadis... La miraĵo paliĝis, malaperis.
Fariĝis malvarme kaj malgaje...
Enkaptita de tiu ĉi malvarmo de
disreviĝo, en sopiro mi levis la okul-
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ojn, kaj subite malproksime antaŭe, en
malluma angulo de la preĝejo, super la
kapoj de homoj, mi ekvidis grandan
malnovan krucumon, kaj senordigita
penso mia haltis sur la Granda Suferinto pro feliĉo de homoj..
Kaj jen — kio estas tio ĉi? — la
klinita flanken kapo en prunela krono
leviĝis, la estingiĝintaj okuloj eklumiĝis de delikata penso, kaj en malvarma silentado de la disreviĝinta
amaso mi ekaŭdis sorĉantan voĉon:
— Serĉadu la Regnon de Dio kaj
la veron de ĝi, kaj cetera ĉio aldoniĝos al vi... La Regno do Dia interne
de vi estas, — ne serĉu ĝin ekster vi:
ĝi estas en viaj koroj. Amu proksimulojn viajn, kiel mem vin, kaj ne nur ne
faru al ili tion, kion vi ne volas, ke
ĝin oni al vi faru, sed faru, faru al ili
tion, kion vi volas, ke oni al vi faru.
Serĉadu la Regnon de Dio kaj la
veron de ĝi, kaj cetera ĉio — ĉu vi
aŭdas? ĉio!... — aldoniĝos al vi... Vi
do serĉas jen jam dum la jarcentoj
„ĉion ceteran“ kaj nenion trovas kaj
— neniam trovos!
Miregigita, mi ekrigardis ĉirkaŭ
mi... ĉiuj malgaje silentis...
— Fratoj!.. Aŭskultu Lin!.. — ekkriis mi, eksaltinte kaj montrante la
Krucumiton pro homoj. Sed la kapo
en la prunela krono ree senvive
kliniĝis sur la sangigitan bruston: Li
diris ĉ i о n .
Ĉiuj rigardoj turniĝis al mi...
— Kio?.. Kion li diras? — ekaŭdiĝis de ĉiuj flankoj kolerigitaj voĉoj.
— Formulon, formulon al ni donu!..
Pli rapide... Por ni estas tempo por
dormi, — morgaŭ ni devas labori...
Formulon!..
— Sed ja ĝi delonge jam estas
donita al vi! — ekkriis mi...
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— Kia? Ni ne scias... Ni forgesis...
Formulon, formulon!.. Pli rapide, — ni
iras dormi!..
Kaj unu post alia ili sin levadis de
siaj lokoj...
Du horojn parolis tie ĉi homoj pri
vivo, pri vero, pri feliĉo, sed la nomo de
Dio eĉ unufoje ne estis elparolita de
ili, — ili volis aranĝi sian feliĉon sen
Dio. Kaj tial, timante esti nekomprenita,
mi ne povis decidiĝi ripeti al ili tion,
kion diris al mi la voĉo de la kruco.
— Feliĉo estas ne ekster vi, —diris
mi, — sed en viaj koroj. Eltiradu ĝin
de tie!.. Ĉiu penadu fari sin inda de
idealo, kiun li celadas, kaj — feliĉo
estos via... Komenci oni devas de si,
plej antaŭe de si...
— Formulon!.. Formulon!..
— Agadu kun homoj tiel, kiel vi
volas, ke ili agadu kun vi — kun ĉiuj,

sen escepto, homoj, en ĉiuj, sen escepto, okazoj... — diris mi. — Kaj de tiu
momento,
kiam
vi
komencos
agadi tiel, — feliĉo estos via!..
Konfuza silento estis respondo al
mi... Enpensaj, kvazaŭ konfuzitaj de
io, homoj silente sin direktis al elirejo:
tio, kion mi diris, estis tro malnova,
sed ĉefe, tro simpla por esti
komprenita kaj akceptita...
Kaj ree ĉiuj eliris en la malvarman
mallumon de la nokto. De la nigra,
malalta ĉielo, kiel larmoj de malespero,
faladis grandaj gutoj de pluvo... En
kelkaj lokoj, malforte lumigitaj per
pala, malsana lumo de lanternoj, estis
vidataj la ruĝaj afiŝoj, alvokantaj homojn al feliĉo, — ili perdis sian koloron
sub la pluvo kaj en formo de malbelaj,
gluaj ĉifonoj derampadis de la muroj en
koton, sub piedojn de homoj…

Практическія свѣдѣнія.
I. Словари и пособія для изученія подписч. „В. Зн.” — при условіи вьписыванія прямо черезъ контору „В.
Эсперанто.
Зн.“—60 коп.
Д-ръ Л. Заменгофъ, „U n i v e r s a l a
Paul Boulet, „D u m i l n o v a j v o r V o r t a r o “ (Переводъ словъ съ Эсперанто t o j “, ц. 60 коп.
на русскій и др. языки), цѣна 40 коп.
Р. Fruictier, „E s p e r a n t a S i n t a Д-ръ Л. Заменгофъ, „Р у с с к о - э с п е - k s o “, ц. 60 коп.
р а н т с к і й с л о в а р ь “, ц. 1 руб.
II. Книги для первоначальнаго
Д-ръ Л. Заменгофъ, „E k z e r c a r o “
чтенія.
(сборникъ упражненій), ц. 30 коп.
Вмѣсто отдѣльныхъ изданій „U n i Д-ръ Л. Заменгофъ, „F u n d a m e n v e r s a l a V o r t a r o “ и „E k z e r c a r o “ t a K r e s t o m a t i o “ (лучшіе образцы
можно пользоваться книгой „F u n d a - эсперантскаго стиля), 460 стр., ц. 1 руб. 40
m e n t o d e E s p e r a n t o “, заключающей коп.
въ себѣ названныя книжки; цѣна
D-ro К. Bein (Kabe), „U n u a L e g o „F u n d . d e E s p . “ 80 коп. (въ изящ- l i b r o “, ц. 75 коп.
номъ переплетѣ 1 р. 20 к. ).
А. Grabowski, „K o n d u k a n t o d e
„П о л н ы й
эсперанто-русскій 1 ’ i n t e r p a r o l a d o k a j k o r e s p o n с л о в а р ь ” подъ ред. А. Сенсаева, изд. d a d o k u n a l d o n i t a A n t o l o g i o
„Вѣстника Знанія“, ц. 80 коп., а для I n t e r n a c i a ” ц. 80 коп.

ЭСПЕРАНТО

47

D-ro К. Bein (Kabe), „I n t e r n a c i a
IV. Литературныя произведенiя въ
K r e s t o m a t i o “, ц. 50 коп.
переводахъ на Эсперанто.
D-ro К. Bein (Kabe), „Elektitaj Fabeloj
Переводы д-ра Л. Заменгофа:
de fratoj Grim“, ц. 75 к.
Shakespeare (Ŝekspir’), „Hamleto“, ц. 80
коп.
III. Книги на русскомъ языкѣ для
N. V. Gogol, „La Revizоro“, ц. 60 коп.
ознакомленія съ существомъ вопроса
Schiller, „La Rabistoj“, ц. 80 коп.
о международномъ языкѣ.
Goethe, „Ifigenio en Taŭrido“, ц. 80 коп.
„Сущность и будущее идеи междуПереводы другихъ лицъ:
народнаго языка“, переводъ съ ЭспеВ. Prus, „La Faraono“, trad. de d-ro
ранто Т. П. Щавинскаго, ц. 30 коп.
K. Bein (Kabe), 3 тома по 80 коп.
Н. П. Евстифѣевъ, „Къ вопросу о
Moliere, „Don-Ĵuan”, trad. de E. Boirac,
международномъ языкѣ“, ц. 60 коп.
ц, 60 коп.
Н. Кабановъ, „Вспомогательный межA. S. Puŝkin, „Mocart kaj Saljeri“, trad.
дународный языкъ Эсперанто”, ц. 10 коп. de Vs. Lojko, ц. 12 коп.
„Международный языкъ Эсперанто во
I. Turgenev, „Versaĵоj en prozo“, trad. de
Французской Палатѣ Депутатовъ“ со
d-ro K. Bein (Kabe), ц. 40 коп.
вступит. статьей В. И. Лойко, ц. 5 коп.

Выписывать указанныя книги можно черезъ контору
„Вѣстникъ Знанія“, Спб., Невскій, 147.

La originalan libron mi skanis, transformis al la teksto kaj repaghigis.
La aspekto, ortograﬁo de la eldono estas laueble konservitaj.
(c) Maksim Grishin. 2007
Pri la impresoj, proponoj ktp. skribu al mi maksimo@mail.ru

