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Sancho Panza  

legas la horon en la ĉielo  

David Galadí-Enríquez 

Alcalá de Henares, la 8-an de julio 2005 

 

Pri-astronomiaj komentarioj al la 20-a ĉapitro de la  

una parto de La inĝenia hidalgo don Quijote de la Mancha   
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(Paĝo 138 el la traduko de Fernando de Diego)  
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Originala hispanlingva teksto 

--- ...y ya que del todo no quiera vuesa merced desistir de acometer este 

fecho, dilátelo a lo menos hasta la mañana, que a lo que a mí me 

muestra la ciencia que aprendí cuando era pastor, no debe de haber 

desde aquí al alba tres horas: porque la boca de La Bocina está encima 

de la cabeza, y hace la media noche en la línea del brazo izquierdo. 

 

--- ¿Cómo puedes tú, Sancho –dijo don Quijote–, ver dónde hace esa 

línea, ni dónde está esa boca o ese colodrillo que dices, si hace la 

noche tan escura que no parece en todo el cielo estrella alguna?  
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La boca de La Bocina está encima de la 
cabeza... 

La faŭko de la ursino troviĝas super nia 
kapo... 

 

...dónde está esa boca o ese colodrillo... 

...kie troviĝas la faŭko kaj la kapo... 
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Kiel trovi la polusan stelon? 
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La Malgranda Ursino 
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La Malgranda Ursino 
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La Malgranda Ursino 
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La “Korno” aŭ “Bocina” 
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Ŝajna diurna movo de la 

Malgranda Ursino  
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Ŝajna diurna movo de la 

Malgranda Ursino  
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Ŝajna diurna movo de la 

Malgranda Ursino  
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Ŝajna diurna movo de la 

Malgranda Ursino  
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Kiel “mezuri” la pozicion 

 de la “Korno”? 
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Nun ni komprenas: 

   La faŭko de la ursino troviĝas super nia 

kapo kaj en la noktomezo ĝi vidiĝas en linio 

kun la liva brako 
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Kiel fari similajn kalkulojn nuntempe? 

Ni imagu la 

“ĉielan horloĝon” . 

 

Ĝia montrilo estas 

“La Gardistoj”, pli akurate 

la plej brila el ili, 

Koĉab’.   
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Kion fari? 

1. Legu la horon en la ĉiela horloĝo, L  

2. Kalkulu en kiu duonmonato, ene de la 

jaro, ni estas, Q 

3. La suna loka horo estas H = L – Q + 33 

 

4. Aldonu unu horon dum vintra horaro, du 

horojn dum somera horaro  

 
Se la rezulto estos pli granda ol 24, do subtrahu 24 por ricevi kvanton inter 0 kaj 24. 
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Do, hodiaŭ nokte:  

1. Legu la horon en la ĉiela horloĝo, L  

2. Nia duonmonato estas 13, Q = 13 

3. La suna loka horo estos   H = L – Q + 33 

      H = L – 13 + 33 

      H = L + 20 

 

1. Aldonu du horojn (somera horaro) 

 
Se la rezulto estos pli granda ol 24, do subtrahu 24 por ricevi kvanton inter 0 kaj 24. 
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Inform-fontoj: 

• Pri la peco el Don Quijote kaj ĝia analizo, 

ekzistas tre kompleta artikolo: 

 

  José María Casasayas, “Sancho Panza a tres 

horas del alba”, revuo Anales cervantinos, 

volumo XXV-XXVI, jaroj 1987-1988, 

paĝoj 121-145.   
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Inform-fontoj: 

• Pri la antikva metodo legi la horon en la 

ĉielo: 

 

  José Luis Comellas García-Llera, El cielo 

de Colón: técnicas navales y astronómicas 

en el viaje del descubrimiento. Eldonejo 

Tabapress, Sevilo, 1991.  
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Inform-fontoj: 

• Pri la moderna metodo legi la horon en la 

ĉielo: 

 

  David Galadí-Enríquez, A ras de cielo. 

Eldonejo Ediciones B, Barcelono, 1998. 


