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Je noktomezo.
En marto 1870 mi preparadis min al prosektorion. Jean restis por fari ordigon en
ekzameno el interna kaj ekstera patalogio kaj la pregejeto.
•
•
el operacia hirurgio. La teorian parton mi jam
Enportinte mian akiraJon en la eambrebone tralaboris, sed necese ankorai:i estis re- gon, mi gin kusigis sur la tablon, plej proksifari pli gravajn operaciojn sur kadavro, por man de l'enirpordo, mallevis la tampon kaj
ke min ne trompu la parto praktika. Tamen
gin kovris per abajuro, por direkti J lumon sur
la akiro de l'kadavro apartenis tiam al plej la kadavron kaj dismetinte la notajo jn kaj
grandaj malfacila}oj, ear eiujn ilin forprena- hirurgiilojn , mi pretigadis komenci la laboron.
- Sinjoro, - diris al mi Jean, kiu Jus
dis la militistmedicina lernejo; apenai:i de tempo
al tempo oni sukcesis ricevi por dissekcado
eniris tiumornente - faru nur neniun .opeiun manon ai:i piedon, sed ee ili jam estis racion sur vizago nek manoj, ear la parencoj
multe de aliaj kripligitaj. Dum tiu embaraso
povus gin rimarki kaj fari brue gon. Kiam vi
venis al mi bona ideo min turni al gardisto
finos la tranb1don, volu min veki; ni reporde l'prosektorio, Jean, kaj donacintè al li kel- tos la korpon en pregejeton kaj vi min helkajn trankojn, akiri por tio la objekton, •kiu pos por gin revest i.
tiumomente estis mia plej deziriga revajo.
- Bone -- mi respond is - donu al mi
Sinjoro - diris al mi la gardisto - mi la :slosilon, por ke mi povu slos i la~pordon de
nun havas nenion sub la mano, sed se vi kon- interne.
sentus ei tien veni je deka horo vespere, ni
La prosektorio de l'medicina akademio
povus forpreni la reklamitan senvivulon, kiu estis eambrego, longa almenaü 16 metrojn
nun kusas en la kapelo sur katafalko.
kaj lumigita de ambai:i flankoj per altaj kaj
Oni nomis ,,reklamitaj" tiujn, kiuj pagis largaj fenestroj . Lai:ilonge de la eambro staris
en malsanulejo la kurackostojn kaj pro tio duvice feraj sekcotabloj kaj sur eiu el ili
havis rajton ne esti sekcitaj post morto, se kusis homaj restajoj almenai:i de du kadavroj,
gin postulis iliaj parencoj.
diversrnaniere eirkai:itraneitaj de la studentoj
La sciigo goj igis min senmezure: rp.i el militistmedicina lernejo. Lai:ilonge de l'muro
ekkuris domen por pretigi sekcajn instrumen - estis lokitaj akvokondukaj tuboj kun eanoj en
tojn kaj por trarigardi ankorai:i operacian ler - alteco de la tabloj. Profonde kontraü -la eniro
nolibron, volante kiel eble plej malmulte da la pordo kondukis al kolektejo de l'anatomiaj
tempo perdi por legado kaj lasi gin plej preparatoj, prilaboritaj de la lernantoj.
multe por la operaciado, fine mi volis guste
Ferminte la pordon de interne, por ke
reguligi la planon de tiu nova okupado.
neniu havu . ideon enrigardi kaj esplori , kio
Antai:i nai:ia horo mi estis jam en la farigas en prosektorio, mi komencis la serion
de l'operacioj per la eirkai:iligado de diversaj
· logejo de l'gardisto, kiu ordiginte la prosektorion kaj atendinte, g is kiam eiuj foriris domen, arterioj, poste sekvis la amputadoj kaj eksardonis al mi signon, ke mi lin sekvu en mal- tikulacioj, eligado de stonetoj el veziko kaj
sanulej an pregejeton, kie estis ekspoziciitaj
operacio de l' inkarc eritaj hernioj.
la mortintoj.
Mi iamaniere tre bone sukcesis en eio,
- Nun, diris Jean, helpu min sinjoro, tiel
mia laboro eirkaü noktomezo proksipor elpreni la senvivulon el eerko kaj lin migis jam al fino. Restis nur ripeti la opesenvest igi.
racion de distraneo de l'traheo, kiun mi jam
Post kelkaj minutoj la afero estis farita ; kelkafoje faris, la operacion de l'katarak to kaj
mi forkaptis la kadavron en la brakojn kaj tra de l'rektigo de l'strabo. Kliniginta super la
la rnalluma koridoreto mi gin kunportis en kada vro, mi rigardis la tranedifektitan kor-
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*) D-ro Jan Stella -Sawicki, estinta inspektoro de galiciaj hospitaloj, ludis gravan rolon dum pola
insurekcio en 1863-4, kaj devigita ekzi ligi, studadis medicinon en Strasburgo, kie li dum la sieg J organizis ambu lancon par vunditoj . La êi supra rakont eto estas do rernemora}o je universitataj ternpoj en Strasburgo.
La ai:itoro, en Polujo tre estimata, skribis rnultc da sciencaj kaj beletristikaj verkoj kaj interalie pula supran
blikigis en .Glos Lekarzy" (Voêo de Kuracistoj) serion da felietonoj, el inter kiuj ni elprenas
rakontajon.
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pon, la traneitajn muskolojn kaj nervojn kaj
primeditis, kiom da tavoloj de mirindajoj
arigis la kreinto en la korpo de eiu homo.
- Jen alvenis la horo de l' fantomoj mi diris laute kaj fajfante kurbigis super la
malvivulo, por elekti lokon, konvenan al ektraneo. Sammomente audigis en senluma
salonprofundaJO ia brueto, kiel se unu el la
kadavroj, kusantaj sur malproksima tablo,
estus moviginta. l<vankam mi alkutimigis
al laboro inter senvi\·uloj, sciante, ke ili jam
al neniu iun malbonon povas fari, tamen tiu
bruo, nekomprenebla kaj mistera, audiganta
dum tomba mallauteco, faris malagrablan
impreson sur miajn nervojn. - Kio gi povus
do esti? - mi diris al mi mem... He, sensencajo ! mi nur eraraudis kaj jen eio ! - Kaj
mi denove klinigis super mia okupajo.
Stranga estas tamen la homa naturo.
Malgrau plej forta konvinko, ke la spi ritmondo
ha, ,as nenion komunan kun la teraj aferoj,
malgrau la kono de l'natursciencoj, kiuj nin
instruas pri l' analizo de fizikaj aperajoj,
malgrau la spertigo, ke eiu materiajo devas
havi sian materialan kauzon, - iu subita, malklara, aperajo inspiras al ni maltrankvilon
kaj teruron.
- ,,Ne ekzistas multe da hornoj en mon do" - diris prave Napoleono - ,,kiuj estus kuragaj je dua horo nokte". Tiu neatendita kaj
mistera brueto tiom min maltrankviligis, ke
mi ne povis kolekti pensojn kaj la mano, tenanta skalpelon, tremis.
Postmomente la bruo ripetigis. Mi ekaudis
distinge en profundajo de la êambro eksovon de
l'korpo sur fera tablo kaj ion similan al skrapado de l'ungoj sur lado. Tremo trakuris min
de l'ké'.po al piedoj; _mi rektigis kaj fiksis la
okalojn en nigran spacon, kiun ne lumigis
mia lampo. Ekregis nun mallauteco, sed nur
por mallonge . La sovado kaj skrapa do reaudigis, tiufoje dum pli longa tempo; poste
mi audis la bruon de l'kadavro, falant a sur
stonan plankon. l\Ii eksentis, ke la haroj starigas sur mia kapo ... la sento de l'neeldirebla
timego ekposedis tutan mian estajon, mi vo lis forkuri. .. Sed subite venis al mi la ·penso,
ke gi povas esti iu homo, ehekiginta
el letargio, l<iun oni ei tien estis alportinta, opiniante, ke li estas mortinto. Tiu penso min
haltigis. Mi prenis en skuigantan manon la
lampon kaj ekmarsis en la profundon de la
êambrego. Tuj kiam la eho de rniaj pasoj
resonis de l'arkajo, mi denove ekaudis iun
rapidan movadon - poste eio mallautigis.
De unu el tabloj, starantaj profunde en
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la êambrego, efektive malsuprenfalis unu kadavro kaj kusis, tumita per vizago al tero.
Blueta, kadavra koloro kovradis gian hauton.
Stariginte la lampon sur tablo, mi suprenturnis
la vizagon de la kadavro. Qi estis sendube
sem·ivul o, kiu jam servis por studoj al lernantoj. Bruston kaj ventron gi havis ma lfermitaj kaj la intestojn oni jam forigis. Gi
do ne estis homo, alportita en letargio. Sed
kio gin pusis sur teron, estis por mi enigmo.
;\li ekrigardis la tablon, pensante, ke gi donos al mi klarigon. sed gi ha,·is, kiel la aliaj,
deklivon al mezo kaj malfermajon por for•
nuado de êiaj nuajoj en vazon, sube starigitan. i\Ii levis la kadavron kaj kusigis gin sur
tablon.
Hodiau mi jam ne povac; ek analiz i Ja
animstaton, en kiu mi trovigis; mi rememoras
nur, ke reveninte sur mian lokon, mi volis
plue labc,ri, sed la penso pri jus okazinta fakto
ne permesis al mi rekolekti necesan atenton.
Mi tralegis kelkajn pagojn de miaj notajoj,
sed konvinkiginte, ke gi estas vana laboro,
êar nenio venas en la kapon, mi iris al Jean,
por lin ekveki kaj kun lia helpo lmnkudri la
kadavron, reporti gin en la pregejeton kaj
vesti, kiel antaue, por ke neniu povu suspekti, en kia neatendita situacio sin trovis
la malvivulo dum la nokto.
Pri la stranga akcidento tamen mi silentis antau la gardisto, êar mi timis esti de
li mokata.
Kiam ni enmetis jam la mortinton en la
êerkon, mi kunprenis la librojn kaj sekcilojn
kaj adiauante la gardis ton, mi lin demandis,
1
kvazau senintence:
- Diru, Jean, eu ofte ee vi okazas, ke
la kadavroj malsuprenfalas nokt e el sekco tabloj, kiel gi hodiau okazis?
- Ho, tre ofte, sinjoro. Dum nokto alvenas en prosektorion ratoj por mangado kaj
enirinte inter du korpoj, kusantaj sur la tablo,
pusegas ilin tiel forte, ke ei tiuj ruligas teren.
Okazis iafoje, ke la ratoj formordadis nazojn
kaj orelojn al la kadavroj. Xi faris diversajn
eksperimentojn: ni ilin venenadis , starigadis
kaptilojn, - neni o helpas; estos nepre alfari
al eiuj tabloj ferajn piedojn, por ke la ratoj
ne povu -suprengrimpi.
Sciiginte, ke la kauzo de mia teruro
estis riel sensignifa, mi estis tre malkontenta de mi rnem, tiorn pli, ke mi sentis Fortan
nerveksciton pro tiu akcidento kaj perdon de
bonhumoro. :.Ii nur konsoladis min per la
proverbo: ,,errare humanum est" .
Trad . H elene Heinpel.
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Nasko,
gravedeco
kajaborto
cela logantoj
delainsulo
Sahalin.
G i 1 a k o j.
Gilakoj konsidera s la naskon kiel akto
malpura, kiu neniel devas okazi en la jurto,
êe hejma fajrujo . Tial ne nur somere, sed
ankaii vintr e kaj eê dum la plej akraj frostoj
kaj ve nteg oj ili elk ondukas la naskontinon
en specialan, por si preparitan kabano.-, proksime de la domo. Jam la loko, por tiu êi celo elektata, mont,as, ke Gilakoj la naskon tute
marnatas . La kabanon ili konstruas en la arbe
Ci
taro, destinita por virinoj kiel necesejo.
tiu arbetaro estas êiam precize limigita kaj
neniam iu viro al gi proksimigus. Eê al ma lgrandaj lmaboj oni ne perrnesas tien iri, avertante, ke de la pasado sur posts ignoj de vi ·
rina sango ili ricevos la . taremindon" - t. e.
specialan malsanon, devenantan de tia malpura
virina sango kaj kaiizant a n paralizon de la ma
noj kaj piedoj.
La homo, sufe rant a tiun malsanon, ne
povas sin mov i, malgrasigas kaj mortas, êar
taremindo estas nesani gebl a.
Ili alkondukas la virinon êe unuaj nas·
kaj doloroj en tiun kabanon, nomatan ,,lanraf " (n askod omo) . La kabanon mem ili faras rapide en la necesa momento. h'.unstarig ita el stan goj, kovrita per malnova abia selo, malalta, sternita per seka herbo, la kaba·
no similas pli la hundan budon, ol la êambron,
destinitan por akcepti la novan loganton de
l' mond o. La malproporcio, laii niaj k om prenoj, inter bonaj sentoj kaj favoro por la novnasl<ito kaj kruda, kruela akcepto, al li mon
trata, en la ok uloj de Gilako j tute ne ekzis ·
tas. La in fanon atendas ja spartana ed uko,
malsama ol la nia dorlotema, kaj poste mal
facila, mizera, kruda vivo meze de sangema,
sed ne mo la nek milda naturo. Al neniu do
el Gilakoj venos en la kapon la prip en so, ke
por la nova malgrandeta gasto est us pli bon vena la unua renkonto kun homoj êe aliaj,
pli oportunaj kondiêoj .
La panurantino iras en la ka banon , metinte sur sin malnovan, malpuran ,estajon.
Se estas malvarme, si prenas pli da vestoj.
La tuta diferenco de la ordinara vestaJo konsistas en tio, ke la parturantino demetas la
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kalsonojn, kiujn la gilakaj virin omportas vin·
tre kaj so mer e
Al la naskanta preskaii êiam helpas maljuna au mezaga sperta vir ino, kiu mem jam
kelkan fojon estis naskinta. Se tia akusisti ·no, nomata ,,lanave n sank" ne estas ', proksime, tiam sin anstat aiias la edzo, sed en ne ia viro, eê n e la pli juna frato de
nia lrnzo ,-:il
la edzo , kiu laii g ilaka j moroj posedas raj ton
al la edzino de pli maljuna frato __kaj_':e n ia
grado sentas sin kiel edzo de lia edzino kaj
êiam kiel du a patro de s iaj infanoj .
La virino n askas , sidante , ne etendante
la piedojn . La sidejon oni arangas tiel same
alta, kiel la tabullito en la jurto, t. e . je êirkaii e duono da ulno. La naskantino devas
dum la nasko resti kviet él, sin ne jetad i, ne
provi levigi , re klinigi en tiun aii a lian flan·
ko n. Se la nasko estas malfacila kaj la virin o
mem ne porns sin teni en tia situacio kaj
jetas sin de doloro, tiam la êeestanta akusistino, aii la edzo, ekkaptas la malsan ulin on
êe la sultroj kaj ne Jasas fan tiajn malpermesitajn movojn. La virinoj, kiuj provas dum
la nasko levigi , ricevas laii opin io de Gilakoj
malsanon, konsi,;t antan en kur bigo de l'vertebra ro. Oni eê moritris al mi tian, ankora u junan, virinon, kiu de la nasko farigis malfeliea kri plulin o. S ia vertebraro estis efektive kurbiginta, aii, k iel diras Gilakoj, rompita (n?s1<i
cionkrind "). Si ne povis irad i kaj kelkajn jarojn post tiu malkvieta nasko si mortis .
Se la naskaj doloroj tro longe daiiras kaj
turmentas la malsa nu linon, tiam oni ve ntu·
mas sur la vizag on pe r basko de l'vesto aii
blovas per buso de supre sur s ian kapon, por
akceli la naskon.
La infanon pre na s la patrino kaj nur, se
si es tas tro malforta, anstataiias sin la akusistino .
Arte heipi êe la nasko Gilal<Oj tute ne
komprenas kaj se la virino ne pov as naski,
si mortas kaj kune kun si la infano. Sed tiaj
kazoj estas maloftaj . En la da iiro de dekkelkaj jaroj mi aiidis nur pri unu lia kazo.
Gilakoj opinias, ke la unua nasko estas
1
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ordinare plej malfacila, sed precipe gi estas
malfacila kaj dolora ee tre juna, malsufiee
disvoll'ita knabino.
Al virgulinoj, aüs kultan taj rakontojn pri
naskoj, estas malper mesite ridi kaj oni pos tulas de ili, ke ili tiun akto n tute serioze
konsideru, far alie povas al ili okaz i en eston teco pli malfacilaj embarasoj kaj pli grandaj
nas kodoloraj, ol ordinare.
Por forigi kiel eble plej rapide la placen ton, oni metas en la buson de la naskantino
rabotajeron da sambuko (sambuc us racemosa). Gia malagrabla amareco kaüzas ee la
naskantino vomojn. Gilakoj estas konvinkitaj,
ke la vomoj helpas eljeti la placenton (ehlan
inind, t. e. en laüvorta traduko "infa na mangajo") . Se tamen gi tro longe ne aperas, malg rau la dirita rimedo, tiam la virino moit as,
kio kvankam malofte, tamen okazas ee Gila·
kinoj. La placenton, envolvitan en eifono, oni
pendigas sur arbo en arbaro proks ime de la
domo.
·
Se la infano naskigis en ,,eemizo" tre rara fakto - oni ne forjetas la fetusan
memvranon, sed singardeme gin sekigas kaj
gardas kun granda zorgemeco inter hejmaj
objektoj, ear ili kredas, ke tiu membrano,
nomata ,,ehlan ok" (infana vestaJo) alportas
felieon por la tuta familio.
La novna skiton ili ne nomas en kutima
maniera kna bo aü knabino. Se naskigis infano de virina sekso, ili diras ,,mukin ehlan"
t. e. senvosta infano (,,mukind" ili ordinare
nomas hundon kun tre mallonga vosto) kaj
pri knabo ili diras ,,moj ivend pan end" t. e.
,,penison ha vanta naskigis".
Ili purigas p !r fingra al novnaskito la
buson de muko kaj preskaü tuj almetas gin
al la mamo. La s~kvontan tagon la.as gin la
patrino per malvarme ta akvo, kiun si ne el versas el vazo, sed el buso, mildiga nte tiama niere iomete la m;:ilaltan temperat uron de tiu
originala bano. Tiel same ili banas la infanon
du fojojn tage dum plenaj du jaraj .
Se ee novkaskito iu membro estas anormala, neniu rektigas gin; ili ankaü ne konas
la kutimon ebenigi la molan svelajo n sur ka·
peto de l'infan o.
Post la nasko ili kon silas al junaj virinoj levigi kaj iradi, kontraüe al pli maljunaj
sid i. Sed antau la nasko estas rekom endate
fari kiel eble plej da movado sen diferenco
pri la ago de la virino.
Dum dek tagoj anta ü kaj post la nasko
oni malpermesas trinki malvarman akv on. Se
malestas teo, ili donas al la soifa nta iom da
varma akvo. Tiu sama dekta ga tempo es tas
difinita por abstinenco de la fisoj kun ruga
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viando (salmo), de eiaspeca sala mangajo kaj
nigra bero, kiu kreskas en tundro (emp etru m
nigrum ). Antau la nasko ili konsideras la brandon kiel malu tila, sed post la nasko gi est as
opiniata tre utila, kvankam gi malmulte estas
uzata, far entute Gilakoj kompare kun aliaj
enlanduloj malofte uzadas brandon.
Naturaj abortoj (,,virund") estas tre disvastigitaj ee Gilakoj, kiuj vidas en ili nenian
dangeran. Ili rakontis al mi, ke presk aü ne
ekzistas virino, kiu ne traviv us unu aü du
abortojn. Tamen el tiuj, kun kiuj mi inter ·
parolis pri ei tiu tem o, neniu audis pri viri no,
kiu eiam aborta dus k aj ne povus porti infanon gis la fi.no de 10 lunaj mon atoj, kio estas
êe ili la plej long a kaj ord inara templimo de
l'gra vedeco . Mi ne volas solvi la dema ndon
pri kauzoj de oftaj abortoj ee Gilakoj, ne havante sufiêe konvinkajn datojn kaj mi lasa s
tion al specialistoj -ku racistoj. Eble, ke Gilakoj
apartenas al tiuj rasoj, kiuj havas inklin on
al abortoj. Sed mi pensas, ke en tiu ei rilato
multe influas supe rlacigo de l'virinoj per seneesa, laciga laooro kaj kompleta man ko de
indulgeco por gravedaj virinoj. Oni tute ne
malpliigas la troan hejma n laboron de l'virinoj dum gravedeco kaj la edzo nenie l indulg as la edzinon, portantan en sia seno infanon ; tamen li poste tute tr ank vile kulpigas pri
aborto diversajn malsagajn kaü zojn . Tiel Gilakoj
estas konvinkitaj, ke aborto okazas, se infano
ekbatos gravedan virinon sur vizagon per rimeno au ia ajn longforma, ligna objekto,
ekzem ple per kulero, sago, ludilo, ligna traneilo, fishoka tenilo k . t. p. Sed ne malutilas
ekbatoj per braneeto, aü fresa bastoneto , de•
traneita antau nelonge de l'arbo aü arbeto .
Forta kontuzo ee falo kaüzas ankaü aborton .
Sian zorge mecon por la edzino espr imas
la Gilako <lum siaj naskaj doloroj en tre originala maniera, solvante eion sur si : la plektitajn harligojn, la zonon, la rimenetojn de la
suoj, la surma nikojn . On i devas ankaü eion
solvi, kio dum tiu tempo aü en la domo au
ekster g i est us nodita au al!igita al io aj n.
Tiel la Gilako elprenas tiam sur la korto la
hakil on, se gi estas enhakita en stipo . Li
malligas la boaton, se gi estas alligita al arbo,
elprenas sargajon el pafilo, malst reeas la sa gojn en aütomata pafa rko . La edzo vagas senzon igita, kvazau malsana, de angulo al angulo, au kusas , neni on fam nte, pripensan te nur,
kion ankorau on i devas solvi kaj malstreei,
êar doloroj de la edzino kaj longa daura de
la nasko dependas de lia malatento kaj forgesemo en tiu rilato.

(Daûri g o sekvos).
Trad. Regina Fels.

