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Nasko.
gravedeco
kajaborto
celalo~antoj
delainsulo
Sahalin.
(Daurigo) .

Nur post kiam al la novnaskit o la umbiliko cikatrigis, la patro povas denove komenci sian laboron kaj easadon, au forveturi el la
domo. Sed oni ne solenas la naskigon per ia
hejma festo au mangado, nek en tiu tempo,
nek pli poste.
La naskintino dum tiu sama tempo de·
vas resti en la kabano kaj apenaii dum plej
fortaj frostoj _si povas reveni pli fruè en la
jurton kaj nur, se s i mem estas la mastrino
en gi, car alie nenia vi.rino sin akceptus. La
malfelieajn akcidentojn, kiuj trafas malfortigitajn naskintinojn, restintajn solece en la ka bano, ili alskribas al malbonaj spiritoj. Por ne
allasi la lastajn al int erno de la mizera kabano, en kiu okazas unu el plej gravaj kaj
misteraj aktoj de la naturo, ili metas antaii
fa enirejo hakilon, fortimigontan eiajn fanto mojn. Sed nature tiu simpla kaj vulgara rimedo ne eiam helpas. Mi memoras, kiel foje
alkuris al mi mia amiko, Gilako Kan kun
peto pri helpo por lia novnaskita fileto, al km
la malsana edzino senintence vundis la kapon, devigata mem al si tranêi kaj kudri, sidante en la malvasta abomena budo. Alian
fojon ekbrulis la naskejo de la fajro, kiun la
naskintin o ekbruligis por varmigi siajn rigidigantajn membrojn. Kaj se tiaj malfeliêaj
akc identoj ne okazas multe pli ofre, oni de·
vas danki nur al mirinde forta lrnral{tero kaj
harditeco de la virinoj, kiuj eê ele~rpitaj kaj
malsanaj ne perdas la konscion kaj Jaborkapablon. La nova kaj en tiu momento de
ilia vivo forte ekscitita patrina sento streeas
iliajn fortojn kaj volon al tiu grndo, kiun nek
konas ne!{ komprenas la viroj.
Senedzaj Gilakinoj provokas iafoje pro
honto al si artajn abortojn. Ili uzas tiam tiujn
rimedojn, al kiuj ili alskribas ankaii la naturajn nevolitajn abortojn. Sed kredeble malsperteco en la abortigo estas la kaiizo, ke
oni ofte aiidas ankaii pri infanmortigoj .
Naskoj de malvivaj infanoj okazas ee
Gilaki noj, sed tiel malofte, ke mi en la lastaj dekkelkaj jaroj ne au.dis ee pri unu tia
kazo.
Gilah.oj estas tre sindetenemaj en inter-

paroloj pri. seksaj rilatoj kaj aperoj. Tial ankau ili klarigas al malgrandaj infanoj la ape ron de nova familiano en tia maniero, ke ili
evitu êian pluan genaotan priparolon. Sc in fano naskigis somere, ili diras, ke la novna- ,
skito estis elfosita el sub la radikoj de arbo;
en la vjntro gi estis trovita sub la nego, forsoYelita ee konstruo de la kabano.
·
Tiu sama moderemo ne Jasas la virinojn
uzi por menstruo la ordinaran vorton ,,eoh"
(sa ngo ), sed en interparoloj kun konatuliooj
au k~n la edzo la virino diras pri monatajo
.antah psind" t. e. la gasto renis.

A j no j.
En tute aliaj kondieoj okazas la nasko
ee aliaj logantoj de Sahalino, nome la harriêaj Ajnoj, memorigantaj per ilia eksterajo pri
grand rusaj vilaganoj. êe ili ni renkontas ·
kompletan males ton de maloportunajoj, malhelpantaj la naskantin on l<aj oni ne povas gin
alskribi al la pli proksimaj kaj daiiraj interrilatoj de Ajnoj kun la kultura popolo de Japanoj, êar la interrilatoj kun ili ne sangis tute
la aliaj n maldelikatajn morojn, kiujn Ajnoj same
konservis, kiel Gilakoj, starantaj malproksime
de la influoj de Japanujo kaj Mangurio. La
kauzon de pli granda zorgemeco por la naskantino ni devas serê i en la multe pli bona
sociala situacio de l'virinoj ee Ajnoj enkomune.
La virino neniam estas vendata, per la edzinigo si ne transiras al fremda gento. La pa;
rencecon post la patrino ili satas pli, ol la
parencecon post la patro. Gene rale oni tro·vas en la ajna familio klarajn postsignojn
de patrinestrado (matriarhio), kvankam jam
tre estingita, sed aperanta ankoraii en tia gra do, ke en multaj rilatoj la sorto de la ajna
virino estas multe pli facila, ol êe la najbaraj
gentoj.
êar la knabino post la edzin igo ne rapidas kun la translokigo en la edzan domon,
sed plej ofte restas la unuajn kelkajn jarojn
en la gepatra domo, tial la unua nasko okazas ordinare ee siaj plej proksimaj parencoj.
Unu mia konatulino, virino en mezaj jaroj,
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veturis jam por kva ra nasko en sian vilage ton , al sia familio.
Jam el tio oni povas konkludi, ke Ajno j
liveras al la naskantino pli da oportuneco, ol
ilillij, najbaroj, ÇülakoJ kàj Orokoj. Kaj efekti ve la kon'duton de eiuj êirkaüantaj karakteri zas simpatio kaj estimo por la suferanta kaj
baldaü patrinigonta.
Jam dum la gravedeco
la virin o g uas pli da zorgemo kaj atento . Mi
ofte rimarkis , k iel ili indul gas la graYedan,
helpas sin en laboro, toleras sian ripozemon
pli tongan dormon k. t. p.
Por la na sko la virino ne bezonas forlasi la domon, sed restas sur sia gisnuna loko
êe la fajrujo. Kontraüe ili forsendas el la jurto
por la daür o de la nasko eiujn infanojn, ge junulo jn kaj iafoje ee plenaga j n ùrojn. Unue
ili opinias, ke la observado de aliaj personoj
povas pliigi la naskajn dolorojn kaj due ili
scias, ke estas por la na skanta \irino dez irinda kiel eble plej granda trank vilo. Por ne
malpurigi la plankon, ili surstetnas la lokon
sub la malsanulino per ab iaj aü pinaj bran êetoj ; krom tio ili s ubmetas ankaü malnova n
mat on, plektitan el herbajo kaj malnornn Yestajon. La na skontino kus igas sur dekstra aü
maldekstra flan ko, vestita per malnova ves tajo
kaj facile eirkauligita pe r zono el ia ajn stofo,
krom el la fadenoj de urtiko; dum la malvarma jartempo s i estas ves tita ankaü per botoj, kiujn s i tamen demetas en printem po
ka j somero.
êe la eliro de la infano la naskanta, kusante sur flanko, dissovas la femurojn kaj se
si mem ne povas levi la femuron, tiam ili
metas inter la genuoj grandan kunvol, ·ajon
el malnova vest:ijo. êe la naskanta ~idas e1am
iu sperta vmno, ne forlasanta sin de la
unua komen co de l'naskaj doloroj. Kutime
faras tiun helpon aü la propra patrino, au
onklino, aü a\ia amanta, proksima parencino .
Ofte mi obsen-adis, ke al la naskontino en la
edza domo a lvet uris sia parencino, kvankam
estis proksime aliaj spertaj virinoj, sed malpli parencaj, aü eble· mal pli favoraj.
Por a kceli la naskon kaj plifaciligi la dolor ojn, la akusantino uzas masagon.
Trempinte pecon da mo la, glitiga kreskajo, nomata
mara brasiko (Iaminario) kaj va rmiginte gin,
por eligi iom da muko, s i masagas per tia
glitajo en kome nco forte la sultrojn kaj poste
pli malforte la bruston kaj ventron de supre
malsupren.
Ili uzas al tio ankaü simpatian
kuracilon: env olvinte en mola rabotajo sekigitan vesperton, ili frotas per ei tiu rabotajo
la ventron. Se tamen malgraü eio la nasko
prokrastas, ili elsiras el sub hundina ventro kel·
kajn harojn, êirkaüvolvas ilin per salika rabotajo kaj per gi de no ve masagas.

La ùrino, funkcianta kiel akusistino, turnas sin per petoj kaj pregoj al la spiritoj de
la mortint aj a, ·inoj, kiuj enkumune estas konsi- ·
derataj solaj protektantinoj de la ,·irino. La peto
ordinare sona s j ene : .kie ajn Yi estas, ho Yi,
miaj avinetoj, en 1a hodiaüa tago \'Olu ,hel pi
a l ei tiu suferan ta Yirino !"
Akusistino poYas farigi nur ,·irino pru ·
d~nta, kura ga , kiu povas moderigi siajn kompaton kaj s entojn kaj ne perdas la konscio n
êe la gemoj kaj krioj de la naskanta. La akusist ino devas scipovi ne nur fizike helpi kont aü
la suferoj de la malsanulino, sed ankaü sin
konve ne konso li kaj trankviligi. Al unuenaskantino la akusist ino persvadas, ke si pacience
toleru la dolorojn kaj rakontas pri aliaj paciencaj virin oj, kiuj naskis jam kelkajn infanojn
kaj kiujn envias la sen infanaj.
êe la naskoj partoprenas iom ankaü la
edzo kaj ge nerale la vi roj de la domo. Se la ·
vi rino ge ma s, la viroj starigas en ang ulo de la
fajrujo
malgrandan,
rabotitan
bastoneton .
(sp eciala oferajo a l dioj, kiun Ajnoj nomas
,,inaü" ) kiel oferon en tiaj kazoj al Ia diino
de l'fajro, êar el inter la dioj si eia m havas
la plej proksimajn rilatojn kun homoj kaj
povas ilin êiam, se si nur volas, h~lpi, La.
vir oj ankaü êirkaüligas la malsanulin on sub
la brust o per s nureto, tordita el longaj sal ikaj rabotajeroj, kiun ili nomas "cinoje inaü"
t. e. tordita inaü kaj kiun ili ofte uzadas
kiel kur acilon ee eiaj fortaj doloroj Se malgrau eio la nasko pr ok ras tigas , tiam plej aga
viro de l' domo fa ras novan ofero n a l la diino
de l'fajro. Estas st ar igata malgrar1da ninaü"
meze sur la fajrujo inter brulantaj stipoj kaj
dum g i malrapide forbrulas, la rnaljunulo,
sidante sur malgranda mato antaü la fajro,
murmuretas improvizit an por la okazo prego n.
Se ee tio la brulanta bas toneto falos en direkto de la preganto , ili konsidera s tion kiel
bonan signon, montrantan, ke la prego estas
akceptita kaj ke la doloroj de la naskanta
baldau eesos.
La naskaj doloroj ee Ajnin oj komencas
frue kaj daüras tre longe. Malfacila ili no mas nur tian naskon, kiu okazas la kv inan
tagon post komenco de la unua j naskaj doloroj. Alprenante la infanon, la akusistino diras: ,,asiri cjacja inankarahti '• t. e. nova maljunulo1 estu sana! Se naskigis knabino si di ras anstataü "cjacja" ,,paÎlko" t. e. maljunulino. Ajnoj nome kredas, ke la infanojn alsendas el la dua mondo la mortintaj parencoj,
vivantaj sub la tera suprajo. T ial ankaü kiam
la patrin o tuj post la distraneo de la umbiliko
rapidas pren i la infanon en siajn brakojn kaj
la infan o kvazaü atendas en tiu ei momento,
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la \:latrit'io.! diras ~\ ·À! ~Ajno ·r ·v6k êrah1botarainahcî 'ni!hanko'", kio sighifas :'!R'fgardu, 0 hom'oj',"kief'ilfma:ltrinkviligas ·pro·'gi; t. è."tïuj;'
kiùj' set'ldi's' ia infarto n? en · éi tiÛn mondqn, 're•_
memoras gin en ei tiu .moinento . kaj maltràn~
l<viÛga·s, el?, gi estas sana kaj feffee finis la
v'ojagon.
·
··
.
·'
, . Ant;u infanoj Ajnoj nenion k~sas kaj
la infanoj , bone scias, kiamaniere la nasko
okazas; ne ekzistas ankaµ ia. bezono, primens.ogi ilin pri la apero de nova frateto au
fratineto 1 ·
..'La edzo de la naskanta povas anstataui
la akusistinon, se si ne venis gustatempe, au
se- la nasko komencis neatendite.
En la tago de la nasko la edzo ordinare
ne laboras, sed ne pro · iu superstil~a kutimo,
sed pro kompato kaj maltrankvilo. Tre interesas lin ankau, kiun la praavoj sendis al li ,
filon, eu fllineton kaJ li tuj demandas pri tio
la akusistinon , kiu lakone respondç1s: ,,ohka•
jo" (vire,) au ,,mahneku" (virino). Mi povas
tamen rimarki, ke la sekso de la novnaskito
estas al Ajnoj indiferenta kaj kvankam mi
iafoje audis, lœ la patro dezirus filon, tamen
neniam okazis, ke mi estus audinta pri ia
malkontento au kolero pro la nasko de knabino eu flanke de la gepatroj, eu flanke de
la parencoj. Se la edzo de la naskinta devas

prizorgi îarr 1n~pr0krastebla ·n ,,urgarttaf.i afor9n, :
li pova'i5}am 1-asekvàfitan tagon fotlasi la edzi~
norf · kuri '.fa• novnaskita ', -infario, se ,îlia , farto
estas b'ohà' kaf mihaeas nenfu dang;èro.,.· ,·.._.·.
S~d : là ' ut'ma· tàgo e'stas giija ·por ·patri~d '
kaj patro , kaj._li . devas r_~rtopreni _en la festeno, arangâta pro la nasko. Antau eïo ili 5etas
en fajron tranéitan sovaga.n ajlon (Alium victoriale). Ajnoj opinias, ke dioj amas ei tiun
kreska}on kaj ) etante g in en 1a fajror1, ili pretendas devigi diojn partopreni en lâ 'festeno.
Ili kuiras ankau rizon kun la sama - •ajlo · malofta, bongusta manga}o - kaj al la re•
galo per gi ili invitas eiujn najbarojn , kiuj
kunvenas kaJ silente, zorgante pri tr-ankvilo,
necesa por la malsanulino, mangas la preparitan mangaJon, kunigante kun la gemastroj '
en gafeco.
Ankau al la malsanulino ili donas kiel
eble plej bonan kaj nutran mangaJon , nome
rizon kaj sekigitan fison. rostitan en foka graso. Sed oni ne donas al si berojn, enhavantajn
sukon kaj generale ion ajn maifacile digesteblan. Mi vidis ekzemple, ke unu naskintino
rifuzis nian p;=i.non,
, kiun si antaue ofte votonte
mangadis. Malpermesitaj estas al la naskintino
ma ng aJoj tre malvarmaj kaj eio por si estas
var migata.
(Daûrigo sekvos).

Esperantigis Regino Fels.

D-RO JAN STELLA-SA WICKI'.

l(uracista.
- Mi ne scias, sinjoro kuracist0, dt kie
mi akiris 6i tiun ek zant emon sur tuta korpo -di,ris al mi juna virino, de kiu mi ricevis matene leteron kun peto sin viziti.
Mi esploris la malsanulinon tre zorgeme
kaj trovinte, ke eiuj glandoj estas ekokupitaj
kaj la ekzantemo havas la formon, tute difinitan
en medjcina scienco, mi atentigis la klientinon, ke sia rnalsano estas tre dan ge ra.
- Vi estas infektita - mi diris - kaj
vi devas vin submeti al tre energia kaj zorgplena kuracado.
La juna virino terure paligis kaj preskau
svenis pro timego tiel, ke mi estis devigita
:sin subteni, por ke si ne falu. Poste si kovris la vizagon per la manoj, falis antaü mi
sur g~nuojn kaj ka-ptinte mian manon, komencis gin kisi, vokante per malgojega voeo.
- Savu min, sinjoro kuracisto, ear mi
estis peka edzino kaj kredeble Dio mem sen-
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dis al mi tiun ei malsanon. La edzo forveturis antau tri monatoj eksterlanden, mi restis
sola... mi eraris. .. kaj nun revenos la edzo
baldaü - kioq mi faros malfe!iea, kion mi faros ? Li forpelos min, li pereigos min en opi ·
nio de la tuta mondo, li neniam gin al mi
pardonos ! Savu, savu min, sinjoro , tutan vivon mi estos al Vi danka.
Mi suprenlevis la plorantan pekulinon , dirante, ke eion mi faros, kio de mi dependos,
por kovri sian eraron kaj sanigi sin de la grava
malsano. De tiu tago mi komencis sin kuraci
kun granda zorgemo, nenion preterlasante,
kio povus la malsanon mallongigi - sed malfelite tiu ti malsano apartenas al tiuj, kies
daiiro estas tre longa.
La malsanulino plenumadis miajn ordina ciojn kun plej granda akurateco kaj obeemo,
esperante, ke la resanigo efektivigos antau
reveno de la edzo. Sed la esperoj m-alsukcesis !

Foje, kiam mi venis por matena v1z1to, restis sur la korpo ekzantemo, estu do tiel favo·
la pacientino, nenion dirante, donis al mi por ra esplori gin irnj konsili, kion mi devas fa@
tralego depeson, ricevitan de la edzo, sciiMi esploris la sinjoron de la piedoj gis
gantan pri tio, ke la edzo alvenas je la 9-a ves - la kapo kaj mi vidas, ke lia sanstato neniom
pere el eksterlando. Resanigo nature ne estis diferencas de la sanstato de lia edzino. Kaj
ebla, êar la lrnracado daiiris apenau du se- · li daurigis siajn petojn:
- Kion fari, sinjoro kuracisto, por eviti
majnojn.
- Kion fari? sinjoro kuracisto ! kion fa. la suspekton ee l'edzino? Si estas tiel amema
ri ? - demandadis la kompatindulino kun mal- kaj tiel nervema, ke, kiam si nur antausenespero.
tus, ke mi estis nefidela, mi havus mian vi- Mi revenos êi tien antau la 9-a von VP,nenita. Savu, sinjoro kuracisto, kaj
mi respondis post ioma pripenso - kaj vi mi estos al vi danka la tutan vivon.
restu en la lito. Kiam la edzo a!Yeturos,
- Bone, mia sinjoro mi diris mi diros al li, ke vi estas grave mals ana kaj
mi petas nur tre zorge plenumadi miajn ordike via sanstato bezonas multan delikatecon
naciojn kaj mi klopodos konvinki vian edzikaj atentecon. Ni penos plilongigi tiun ei.stanon, ke la kondiêoj de sia sanstato bezonigas
ton kiel eble plej longe, por forigi eiujn sus - kelkmonatan ripozon, por ke la organ ismo
plifortigu kaj povu kiel antaue funkcii
pektojn kaj gajni tempon por kuracado.
- Sinjoro - petegis si - ne forlas u
- Cion mi plenumados kiel eble plej
min, subte::nu min per konsilo kaj helpo, mi zorge, sinJoro kuracisto - certigadis la edzo bonvolu nur tre singardeme tusadi tiun êi afeestos danka al vi la tutan vivon.
ron, êar mi tre timas, ke si ne rimarku, ke
Je la 9-a vespere mi estis ee la malsanulino, kiam revenis la edzo. lntersalutoj de mi min kuracas.
la geedzoj esti s tre koraj, sed s i estis neKonfidu min - sinjoro - mi respondis.
odinare pala kaj incitita tiel, ke si êiumo - Por forigi êiujn suspektojn. mi kuracos vin ·
mente ekploris kaj li plendis pri tro granda la- per injektadoj hidrargaj, kiuj estas ma lpli
cigo pro la vojago . Por fini tiun êi scenon, mal• agrablaj, ol ordinaraj ensmiradoj, sed kaiizos
neniun suspekton .
agrablegan por mia pacientino, sub preteksto
De tiu tago mi farigis konfidulo de l'edzo
de necesa ripozo mi konsilis al la edzo, ke
li sîn ku sig u kaj ripozu post laciga vojago.
kaj de l'edzino. Ambaii kun plej granda atento
- Sinjoro kuracisto - diris al mi la kaj dankemo obeis miajn konsilojn . êiutage
alreninto - faru la komplezon veni al mi, venadis la edzo al la edzino, por sin lrnresi
êar mi rolus sciigi ion pri la malsano de mia kore kaj rekompenci almenau iom pro rr:ianko
de aliaj pruvoj de geedza sindonemo. Ciu el
edzino kaj peti konsilon, kiel mi devas procedi.
La malsanulino send is al mi petegan ri- ili en sckreto kontrau la alia konfesadis al
mi sian timon, ke la geedza abstinenco ne
gardon .
- Estu trankvila - mi diretis mallaiite,
Kaj mi trankviliestu rompita antautempe.
sa lutante sin adiaue - mi klopodos gin arangi
gadis ilin, êar mi certe sciis, ke ncniu el ili
rompos mfan ordonon. timante konigi la sepJej oone.
,
Kiam ni eniris kabineton de la edzo, Ji kreton kaj l<auzi per tio eiujn terurajn sel<·
vojn. Tiel trapasis ses semajnoj, gis kiam
donis al mi cigaron kaj ekkomenc is demandi
pri malsano de l'edzino. Konforme al la pia- malaperis êiuj sekundariaj aperoj de l'malsano, kiun mi antaue elpensis, mi respondis, ke no. Ne ekzistis vortoj de adoro, per kiuj neg1 estas interna grava malsano, bezonanta
regalus min la geedzoj , sursutante min preskau êiutage per komplezaJoj. êi tiu unu kazo
grandan zorgemecon kaj geedzan delikatecon,
kaj mi esprimis la esperon, ke li estos mal- donis al mi pli ol mil florenojn da enspezo
trudema kaj permesos fini la kuracado ·n. kiu laii kaj koran amikecon de tiuj homoj . Antau
nelonge ili mortis unu post alia, sincere sin
sajno dauros eirlrnu· ses semajnojn. Mi esperas,
ke mi post tiu tempo la edzinon tuter resanigos . amante kaj es timante kaj mi havis la plezu. . Tiu sciigo naskis neniun proteston de la ron, ke preskaii êiufoje, kiam mi renk ontigs
edza flanko, kontraue mi rimarktis sur lia vi- , duope kun li au kun si, ili rememorigadis at
zago rideton kvazau de kontento. Kun mire- mi la servon, kiun mi faris al ili en tiel ma lagra blaj cirkonstancoj de l'vivo. Iliaj infanoj
go mi auskultis liajn konfidenciojn:
rigardas min gis nun , kiel la plej bonan ami·
- •Sinjoro kuracisto, mi havas al vi grankon
de iliaj gepatroj kaj pagas al mi pro tio
dan peton. De tempo de la forvojago el la domo
trafis min granda malféliêo; mi infektigis. Mi per konfido kaj estimo.
Tradukis St. Laâca.
kuracigis min tre zorge, ulcero malaperis, sed
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