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Dek Demandoj GONG Xiaofeng (Arko) klarigas kiel statas Esperanto en Ĉinio, kie 
la koncepto “ekonomia zono de la Silka Vojo” estas proponata kiel strategia akso 

por nia afero. Ankaŭ E-instruado en Ĉinio kaj aziaj perspektivoj estas traktataj
30

36La E-movado en Azio certe havos ŝlosilan rolon en la 
evoluo de Esperanto en la venontaj jardekoj. Malferme, 
Dek Demandoj kaj la raporta ĉefartikolo estas dediĉitaj 
al la prezento, nedefinitiva kaj nekompleta, de la nuna 
situacio de nia lingvo en tiu regiono, kie la esperantistoj 
laboras kiel diligentaj formikoj

Azio: 
floras junaj 
aktivuloj, 
veteranoj 
pripensas 
novajn vojojn

Universala 
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funebras sian 
eksan prezidanton  
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135 esperantistoj subtenis la agadon 
de UEA en 2014 per aliĝo al

Societo Zamenhof

Aliĝu ankaŭ vi al tiu klubo de mecenatoj de UEA! 
Vi ricevos leterojn de la prezidanto de UEA kaj 
inviton al akcepto en Universala Kongreso. 
La kotizon (duoblo de MA por via lando) vi 
povas pagi al via peranto aŭ rekte al UEA.

KOTIZTABELO DE UEA POR 2015
La jenaj tarifoj validas ankaŭ por postaj jaroj, se la pago estos 
farita antaŭ la 30-a de septembro 2015.

Lando/valuto MG MJ(-T) MA(-T) SA Kto SZ
Aŭstralio/dolaro 15 36 90 54 33 180
Aŭstrio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Belgio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Brazilo/eŭro 5 13 32 19 12 64
Britio/pundo 9 21 51 33 20 102
Ĉeĥio/krono 190 480 1200 765 460 2400
Danio/krono 75 190 475 300 180 950
Estonio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Finnlando/eŭro 11 26 64 41 25 128
Francio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Germanio/eŭro  11 26 64 41 25 128
Greklando/eŭro 9 21 51 32 20 102
Hispanio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Hungario/ forinto 2100 5200 13000 8300 5000 26000
Irlando/eŭro 11 26 64 41 25 128
Islando/eŭro 11 26 64 38 24 128
Israelo/eŭro 8 19 47 28 17 94
Italio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Japanio/eno 1350 3400 8500 5100 3100 17000
Kanado/dolaro 15 36 90 54 33 180
Kroatio/kunao 45 105 265 170 100 530
Latvio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Litovio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Nederlando/eŭro 11 26 64 41 25 128
Norvegio/krono 80 200 500 300 180 1000
Nov-Zelando/dolaro 17 42 105 63 38 210
Pollando/zloto 28 70 175 111 67 350
Portugalio/eŭro 9 21 51 32 20 102
Rusio/eŭro 6 14 35 21 13 70
Slovakio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Slovenio/eŭro 9 21 51 32 20 102
Svedio/krono 92 230 580 370 220 1160
Svislando/franko 13 31 78 47 28 156
Usono/dolaro 13 34 84 50 30 168
TARIFO A/eŭro 7 18 45 27 16 90
TARIFO B/eŭro 5 13 32 19 12 64
ALIAJ Luksemburgo laŭ Belgio; Kipro kaj Malto laŭ Slovenio.
TARIFO A Bahamoj, Honkongo, Korea Respubliko, Singapuro, 
 Sud-Afriko, Tajvano.
TARIFO B Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.

MG Membro kun Gvidlibro plus la revuo Esperanto rete.
MJ(-T) Membro kun Jarlibro plus la revuo Esperanto rete kaj, ĝis inkl. 
 29 jaroj, membreco en TEJO kun Kontakto sen plia pago.
MA(-T) Membro-Abonanto, kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto.
DM(-T) Dumviva Membro pagas por la tuta vivo en unu fojo 25-oblon 
 de la kotizo MA. Oni ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, 
 kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, membrecon en TEJO kun Kontakto.
DMJ(-T) Dumviva Membro kun Jarlibro pagas por la tuta vivo en unu 
 fojo 25-oblon de la kotizo MJ. Oni ricevas la Jarlibron kaj, ĝis 
 inkl. 29 jaroj, membrecon en TEJO kun Kontakto.
PT Patrono de TEJO pagas 3-oblon de la kotizo MJ 
 (ne inkluzivas mem brecon). Oni ricevas la revuon Kontakto kaj 
 aliajn eldonaĵojn de TEJO.
SZ Membro de Societo Zamenhof, aparta societo por financaj 
 apogantoj de UEA (ne inkluzivas membrecon en UEA). 
 La minimuma kotizo estas duoblo de MA.
SA Simpla Abonanto al la revuo Esperanto, sen membreco en UEA.
Kto Abonanto al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO.



Probal Dasgupta estas 
eksprezidanto de UEA kaj laboras 

ĉe Indian Statistical Institute

* Direktivoj por verki artikolon por Malferme: 
www.slideshare.net/revuo_esperanto/malferme

 Abdul Qadir (1872-1950) – redaktoro de 
grava beletra revuo en la urdua, Maĥzan – 
estis la sola kongresano el la brita kolonio 
Barato en la bulonja UK en 1905. En 1952, do 
iom post la elkreiĝo de Pakistano el Barato, 
junulo nomata Muztar Abbasi, studento 
en Lahoro, hazarde legis priesperantan 
eseon de Abdul Qadir en malnova numero 
de Maĥzan. Abbasi tuj lernis Esperanton 
kaj fondis la pakistanan movadon. Tiun 
movadon plifortigis la elano, kiun al la irana 
movado alportis Saheb-Zamani en 1977. 
Similaj kreskoj okazas nun en Nepalo kaj 
Indonezio, kun movadoj juna kaj junega, 
kaj en Vjetnamio, kie veterana movado 
spertas novan impulson. Ĉi tiaj atingoj 
nutras unu la alian. Azio eble paŝos al 
plena kunposedo de la afero Esperanto. 
 Tamen iam la celo estis ne kunposedo, 
sed la rajto kundifini la esperantismon 
mem. La frua orientazia movado, precipe 
en Ĉinio kaj Japanio, serioze kandidatigis 
sin por tiu rajto. Pluraj aziaj ŝtatoj pretis 
sponsori Esperanton en la novnaskita 
Ligo de Nacioj; la japana vica sekretario 
de la Ligo, Nitobe Inazô (1862-1933), verkis 
faman raporton favore al Esperanto; nur la 
franca vetoo faligis la iniciaton. La tiamaj 
esperantismoj en Azio havis radikojn en 
memstare elanaj socikulturaj fortoj en 
siaj landoj. Manke de tiaj radikoj, neniu 
ekstereŭropa forto hodiaŭ povas kredinde 
kontesti la unuarangecon de la eŭropa 
lulejo, kie hejmas la Esperanta propono 
ŝanĝi la mondon. Kaj ni ja ne povas 
esperi, ke ies esperantisma idearo subite 
akiros tiajn radikojn en la nuntempaj aziaj 
landoj. Tamen la azia movado tuŝis gravan 
sojlon en la seula UK de 1994, kiun ni  

bezonas retrovi.
 Elektinte por Seulo la kongresan temon 
“Azio en la mondo”, UEA invitis nin 
kolektive ĝoji pri la ekonomiaj atingoj de la 
“tigraj ekonomioj” kaj la helaj perspektivoj 
por Esperanto en socioj liberiĝintaj de 
endemia malriĉeco. Sur tiu podio, okazis 
debato inter azianoj malsamopiniaj. Iuj 
inter ni emfazis la familiecan socian etoson 
de la kontinento. Aliaj proponis, ke la ĉefa 
forto de Azio estas ĝia kapablo efike rajdi 
sur la ĉevalo moderneco; la aziaj rajdantoj 
traktas la eŭropan konstru-materialon de la 
moderna mondo kiel objektojn kaj emfaze 
kunŝoforas la mondan ĉaron, por ke la 
“okcidento” aŭ Eŭropo iom post iom perdu 
la kapablon realisme kredi, ke ĝi havas dian 
aŭ historian mandaton ŝofori la homaran 
vojaĝon. Kiel vi vidas, mi apartenas al la 
dua skolo. “La popoloj faru en konsento/ 
unu grandan rondon familian”, ni kantas. 
Laŭ mi, tiun konsenton nepre ne iniciatu 
unike tiu Eŭropo, kie Esperanto lulejis. Ni 
bezonas intersubjektan procezon de tia 
“farado en konsento”. La emon de Eŭropo 
proklami sin la unika ĉefsubjekto de la 
moderna historio povas efike vetoi nur nete 
alia kontinento, kiel Azio. Tiu kultura vetoo 
ne estu senplia bremsado kiel la aparata 
vetoo de Francio ĉe la Ligo en 1922; male, 
ĝi povigu la faradon de vere interpopola 
rondo familia.
 Mi multe ĝojis konstati en Seulo, ke 
samopinias la atentinda pensulo Yamasaki 
Seikô. Li konverĝis kun mi sur la formulon, 
ke ni ĉiuj en la nuna mondo strebu objektigi 
la eŭropdevenan konstrumaterialon – 
ekzemple la radikojn kaj afiksojn de la 
Esperanta leksiko – por ke la hodiaŭa 

interpopola procezo kapablu forlavi la 
hororaĵojn de la koloniismaj jarcentoj kaj 
fondi sanan morgaŭon por ĉiuj. Yamasaki-
san kaj mi opinias, ke nur per tia reverko 
de la idea bazo de nia entrepreno ni 
povas serioze defendi nian pretecon 
tute senĝene vivi kun eŭropa leksika 
materialo en tutmonda lingvo. Parolante 
al neesperantistoj pri la demando ni povas 
utile emfazi, ke la kristanan kalendaron 
ja ĉiuj socioj senĝene uzas, ne postulante 
ke UN aŭ alia instanco lanĉu kalkulon 
arbitran, similan al la metra sistemo. 
Samstile, la eŭropidan leksikan materialon 
ni en la Esperanta konversacio ekipas per 
radikale nova enhavo.
 Por plibonigi la intiman rilaton inter 
Esperanto kaj la loka celpubliko en ĉiu azia 
lando, aktivuloj hodiaŭ bezonos sisteme 
verkadi en la lokaj lingvoj pri la unika 
universala konversacio, kiu okazas en 
Esperanto. Por plibonigi la institucian rilaton 
inter la esperantismo kaj la celpubliko ĉe la 
fratinaj neregistaraj organizaĵoj, ni devas 
diferencigi la Esperantan konversacion 
disde tiu, kiun funkciigas diversaj aliaj 
amikeco-flegaj societoj. Kaj la laboron de 
tiu diferencigado ni plej bone povas fari 
en la ĉina, la japana, la korea, la vjetnama. 
Se ni unue verkos en tiuj lingvoj kaj nur 
poste esperantigos, la rezultoj montriĝos 
universale uzindaj: almenaŭ la orientaziaj 
veteranoj spertis tion. Dum ni alparolas pri 
Esperanto la ekstermovadajn celpublikojn, 
mi rekomendus ankaŭ grandskalan 
verkadon pri nia afero en la hispana kaj 
portugala, precipe en Latinameriko. Niaj 
fortoj ekster Eŭropo estas sendube malpli 
bone mobilizitaj, ol ili devus esti, kaj ne 
nur en Azio.

Malferme*

Azio kaj la 
dinamiko de 
Esperanto

Probal Dasgupta

135 esperantistoj subtenis la agadon 
de UEA en 2014 per aliĝo al

Societo Zamenhof

Aliĝu ankaŭ vi al tiu klubo de mecenatoj de UEA! 
Vi ricevos leterojn de la prezidanto de UEA kaj 
inviton al akcepto en Universala Kongreso. 
La kotizon (duoblo de MA por via lando) vi 
povas pagi al via peranto aŭ rekte al UEA.

KOTIZTABELO DE UEA POR 2015
La jenaj tarifoj validas ankaŭ por postaj jaroj, se la pago estos 
farita antaŭ la 30-a de septembro 2015.

Lando/valuto MG MJ(-T) MA(-T) SA Kto SZ
Aŭstralio/dolaro 15 36 90 54 33 180
Aŭstrio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Belgio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Brazilo/eŭro 5 13 32 19 12 64
Britio/pundo 9 21 51 33 20 102
Ĉeĥio/krono 190 480 1200 765 460 2400
Danio/krono 75 190 475 300 180 950
Estonio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Finnlando/eŭro 11 26 64 41 25 128
Francio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Germanio/eŭro  11 26 64 41 25 128
Greklando/eŭro 9 21 51 32 20 102
Hispanio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Hungario/ forinto 2100 5200 13000 8300 5000 26000
Irlando/eŭro 11 26 64 41 25 128
Islando/eŭro 11 26 64 38 24 128
Israelo/eŭro 8 19 47 28 17 94
Italio/eŭro 11 26 64 41 25 128
Japanio/eno 1350 3400 8500 5100 3100 17000
Kanado/dolaro 15 36 90 54 33 180
Kroatio/kunao 45 105 265 170 100 530
Latvio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Litovio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Nederlando/eŭro 11 26 64 41 25 128
Norvegio/krono 80 200 500 300 180 1000
Nov-Zelando/dolaro 17 42 105 63 38 210
Pollando/zloto 28 70 175 111 67 350
Portugalio/eŭro 9 21 51 32 20 102
Rusio/eŭro 6 14 35 21 13 70
Slovakio/eŭro 7 18 45 29 18 90
Slovenio/eŭro 9 21 51 32 20 102
Svedio/krono 92 230 580 370 220 1160
Svislando/franko 13 31 78 47 28 156
Usono/dolaro 13 34 84 50 30 168
TARIFO A/eŭro 7 18 45 27 16 90
TARIFO B/eŭro 5 13 32 19 12 64
ALIAJ Luksemburgo laŭ Belgio; Kipro kaj Malto laŭ Slovenio.
TARIFO A Bahamoj, Honkongo, Korea Respubliko, Singapuro, 
 Sud-Afriko, Tajvano.
TARIFO B Ĉiuj ceteraj landoj ne jam menciitaj.

MG Membro kun Gvidlibro plus la revuo Esperanto rete.
MJ(-T) Membro kun Jarlibro plus la revuo Esperanto rete kaj, ĝis inkl. 
 29 jaroj, membreco en TEJO kun Kontakto sen plia pago.
MA(-T) Membro-Abonanto, kiel MJ(-T) plus la revuo Esperanto.
DM(-T) Dumviva Membro pagas por la tuta vivo en unu fojo 25-oblon 
 de la kotizo MA. Oni ricevas la Jarlibron, la revuon Esperanto, 
 kaj, ĝis inkl. 29 jaroj, membrecon en TEJO kun Kontakto.
DMJ(-T) Dumviva Membro kun Jarlibro pagas por la tuta vivo en unu 
 fojo 25-oblon de la kotizo MJ. Oni ricevas la Jarlibron kaj, ĝis 
 inkl. 29 jaroj, membrecon en TEJO kun Kontakto.
PT Patrono de TEJO pagas 3-oblon de la kotizo MJ 
 (ne inkluzivas mem brecon). Oni ricevas la revuon Kontakto kaj 
 aliajn eldonaĵojn de TEJO.
SZ Membro de Societo Zamenhof, aparta societo por financaj 
 apogantoj de UEA (ne inkluzivas membrecon en UEA). 
 La minimuma kotizo estas duoblo de MA.
SA Simpla Abonanto al la revuo Esperanto, sen membreco en UEA.
Kto Abonanto al la revuo Kontakto, sen membreco en UEA/TEJO.
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Esperanto | Azio
Artikolo de pluraj aŭtoroj 
prezentas ideojn kaj faktojn 
pri Esperanto en Azio

Dek Demandoj
GONG Xiaofeng (Arko): 
vicprezidanto de ILEI en Ĉinio, 
Arko prezentas panoramon pri 
Esperanto ĉefe en Ĉinio.

Redaktoro: Fabrício Valle
Grafikisto: Cleber Lemes Brito

Adreso de la Redakcio:
Revuo Esperanto - p/a Fabrício Valle.

Caixa Postal 746 - AC Central
74.001-970 - Goiânia - GO - Brazilo / Brasil.

redakcio@revuoesperanto.org
http://bitly.com/bundles/uearevuo/6

Aperas: en ĉiu monato krom aŭgusto.

Limdato por kontribuaĵoj: la 10-a de la antaŭa monato.
Legata en 120 landoj.

Voĉlegata por vidhandikapitoj.
Abonprezo: varias laŭlande (EUR 38);

informiĝu ĉe via landa asocio aŭ ĉe la CO.
Unuopa ekzemplero kostas EUR 4,00.

Ĝenerala Direktoro: Osmo Buller.

Anonctarifo (EUR):
1 p. 1000, 1/2 p. 550, 1/4 p. 300, 1/8 p. 165, 1/16 p. 90.

Movada rabato 50%.
Anoncoj sur ekstera kovrilo kostas duoble.  

Rabato por tuja ripeto 20%.

Pagmanieroj:
Banko: ING, Postbus 1800, NL-1000 BV 

Amsterdam
Bankokonto: IBAN: NL72 INGB 0000 3789 64, 

BIC/SWIFT: INGBNL2A
(Universala Esperanto-Asocio en  

Rotterdam, Nederlando)
PayPal: financoj@co.uea.org

Adreso de la Centra Oficejo de UEA:
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ

Rotterdam, Nederlando.
Tel: +31-10-436-1044  |  Fakso: +31-10-436-1751

uea@co.uea.org   |   www.uea.org

Tre klare konturiĝas nova etapo por la E-movado, kiu dum jardekoj 
estis esence animita preskaŭ nur de nia eŭropa samideanaro. 

Esperanto nun plivastiĝas pli vigle tra ĉiuj kontinentoj kaj Azio 
ŝajnas plene vekiĝi, kun novaj frontoj en landoj kie Esperanto ne 

sukcesis enradikiĝi antaŭe aŭ apenaŭ estis kultivata de tro malmultaj 
idealistoj. Legu atente la raportan ĉefartikolon pri Esperanto en Azio.

Fabrício Valle | www.redaktoro-b.com.br

Ĉi-numere

Enhavo

Oficiala organo de Universala Esperanto-Asocio 
(en oficialaj rilatoj kun UN kaj Unesko)

Fondita en 1905 de Paul Berthelot 
(1881-1910). Establita kiel organo de UEA en 

1908 de Hector Hodler (1887-1920).

Misio:
Kvazaŭ anteno kaptanta la tendencojn, la 

ardon, la aspirojn de la esperantoj ĉiulande, 
la revuo Esperanto prezentu aktualan, 
interesan, inspiran bildon pri la agado 

kaj strategio de UEA kaj pri la evoluo de 
Esperanto en monda skalo.
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Prezidanto: D-ro Mark Fettes, 2658 E 
21st Av, Vancouver BC, Kanado.
V5M 2W1; +1-778-928-4489
mtfettes@sfu.ca

Vicprezidanto: S-ro Stefan MacGill, 
Pannónia u. 30.I.6, HU-1136 Budapest, 
Hungario.
+36 (1) 349 5207
stefan.macgill@gmail.com

Ĝenerala Sekretario:
S-ro Martin Schäffer.
+52 596 924 5144 +49 30 69 20 48 461
esperantst@gmail.com

Membro: S-ino Barbara Pietrzak, Ul.
Międzynarodowa 38/40a m 217, PL-03-
922 Warszawa, Pollando.
+48 22 252 79 21 [h], +48 6000 51 425
bpietrzak@onet.eu

Membro: S-ro José Antonio Vergara, 
Casilla 508, Puerto Montt, Ĉilio.
+56 65 2256660 [h]
+56 65 2326031 [of] 
+56 979996705
joseantonio.vergara@gmail.com

Membro:: S-ro Lee Jungkee: 401 dong 
301 ho Dongpyun-ro 135, Dongan-ku, 
431-907, Anyang-si, Kyungki-do, Korea. 
Resp. +82 10 3340 5936
esperanto@saluton.net.

Membro: S-ro Stefano Keller, Case
postale 6034, CH-1002 Lausanne, 
Svislando.
+41 76 261 06 09
kellerstefano@gmail.com

Observanto de TEJO: S-ro Nico Huurman

Observanto de ILEI: S-ino Mirejo Grosjean

Pri difinitaj aspektoj de la asocia politiko 
respondecas jenaj subteamoj (la gvidanto 
kursive): Mastruma evoluigo (financo, 
administrado,kongresa politiko): Fettes, 
Schäffer, MacGill, Lee. Monda evoluigo 
(eksteraj rilatoj, informado, esploro kaj 
dokumentado): Keller, Vergara,Fettes, 
Pietrzak. Movada evoluigo (landa kaj 
regiona agado, instruado, aktivula 
trejnado): MacGill, Pietrzak, Lee, Vergara.

Pli detale ĉe
www.uea.org/kiu/estraro.html
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Kultura Heredaĵo
Roman Dobrzyński klarigas 
la esencon de la afero 
“Esperanto kaj kultura 
heredaĵo”.
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Malferme
Azio kaj la dinamiko de 

Esperanto – Probal Dasgupta.

Unua Alineo 
E-sumoo: Forigu viajn nelegitajn librojn!

M60: ni celu la neesperantistan publikon.

Kalejdoskopo
Notoj pri interesaj eventoj, 

homoj kaj agadoj.

Recenzo
Reviviĝu, la arbaro de Erimo! 

Japana-Esperanta terminaro pri 
naturmediaj problemoj.

Recenzo
Ĉielarka estonto / La malta revo

Recenzo
Instrui – Dokumenti – Organizi. 
Fest-libro por la 80a naskiĝ-tago 

de Claude Gacond.

Informado | Vikipedio
Ankaŭ UEA kunlaboru! – Stefan MacGill.

Laste Aperis
La laste aperintaj libroj kaj 

aliaj materialoj.

Gazetara Komuniko / OI
Forpaso de Kep Enderby / Oficiala 

Informilo de UEA.

Interlingvistiko por 
esperantistoj 

La du Lazaroj: du vivoj, du lingvoj.
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Ni celu la 
neesperantistan 
publikon 
 La komenco de 2015 estis 
bona okazo por denove kontakti 
la E-centrojn, landajn kaj fakajn asociojn por 
sumigi la faritaĵojn tra 2014 kadre de la Jaro 
Montevideo 60 kaj ĝisdatigi informojn pri 
la planoj por la unuaj monatoj de la nova 
jaro. Espereble tre baldaŭ eblos informi pri 
la starigo de M60-laborgrupo, konforme al 
la rekomendo okaze de la Bonaera UK. Jam 
en oktobro ni memorigis al la komitatanoj 
pri tiu rekomendo, petante kunlaboron de 
kompetentaj kaj motivitaj personoj por la 
funkciigo de tiu laborgrupo.
 Antaŭ ni estas tuta jaro por festi la 
atingojn de Esperanto sur la kampoj de 
edukado, scienco, kulturo. Ni feste kaj 
labore volas reliefigi niajn tradiciojn kaj 
unu el la plej malnovaj estas niaj Universalaj 

la E-komunumon, kadre de la Kampanjo 
Montevideo 60 sendube povas akiri novan 
impeton: per renkontiĝoj, prelegoj kaj 
ekspozicioj malfermaj al la neesperantistoj, 
krom per novaĵleteroj al lokaj, regionaj 
kaj naciskalaj periodaĵoj, ni montru al la 
ekstera mondo niajn daŭrajn klopodojn 
por la efektiva proksimigo de la popoloj 
de la mondo kaj ke por ni amikeco trans 
limoj ne estas nur slogano. 
    Barbara Pietrzak

Kongresoj de Esperanto. Progresas 
la laboroj por ke la 100-a UK en 
Lillo estu la plej bunta evento de 

la Jaro Montevideo 60. Alia tradicio 
estas la Semajno de Internacia Amikeco  
(http://bit.ly/1CoMbPc), kiu okazos la 

47-an fojon kaj estas solenata dum la lasta 
plena semajno de februaro. Kun la devizo 
“Amikeco trans limoj”, ĝi estas aktuala 
evento por fiera solenado de la jaro M60. 
Ĝia kerno ne ŝanĝiĝis, sed radikale ŝanĝiĝis 
la komunikmaniero en la hodiaŭa mondo. 
Do, la grafika simbolo de du interplektiĝantaj 
manoj ne tiom sur poŝtkartoj, sed en la 
interreto amase aperu en blogoj, TTT-paĝoj 
kaj retmesaĝoj. Ni klopodu per tio atingi 
ankaŭ la neesperantistan publikon. 
 En sia rezolucio el 1954 Unesko notis 
i.a. “la rezultojn atingitajn per Esperanto 
sur la kampo de la internaciaj intelektaj 
interŝanĝoj kaj por la proksimigo de la 
popoloj de la mondo”. Do, la Semajno de 
Internacia Amikeco, kiu origine celis nur 

Forigu viajn  
nelegitajn librojn!
 Ĉu vi havas monton de E-libroj en via 
librobretaro, kiujn vi esperplene aĉetadas 
ĉe kongresoj kaj poste neniam legas? Tia 
monto troviĝas ankaŭ ĉe mi - aŭ pli precize, ĝi 
troviĝis. Lastatempe mi komencis malrapide 
forigi tiun amason da libroj, kiuj iom post iom 
anstataŭ legotaj fariĝas legitaj. Kio okazis?
 Okazis, ke mi komencis partopreni la 
Esperanto-sumoon. Tio estas elpensaĵo de 
japano, Hori Jasuo, por instigi la esperantistojn 
legi pli da libroj. Vi scias, kio estas sumoo, ĉu 
ne? Sumoo estas la japana luktarto, kutime 
inter du nekredeble grandaj kaj pezaj luktistoj. 
En la E-sumoo oni luktas ne kontraŭ alia 
homo, sed kontraŭ si mem.
 La ideo estas jena: ke dum difinita du-
semajna periodo oni anoncas sian intencon 
legi iun ajn Esperantan libron (oni rajtas 

mem elekti), je ritmo kiun oni mem decidas, 
ekzemple po 2 paĝoj ĉiutage, po 5 paĝoj, po 
10 paĝoj aŭ simile. Kompreneble oni rajtas 
legi pli, se oni deziras, sed por sukcesi en la 
sumoo oni devas legi almenaŭ la anoncitan 
nombron da paĝoj ĉiutage dum la du-semajna 
periodo.
 Hori Jasuo anoncas la datojn de la sumooj, 
kiuj okazas ĉiun duan monaton. La datoj de 
la 33a Internacia Esperanto-sumoo estos la 
15a – 29a de marto.
 Antaŭ ol la periodo komenciĝas, li 
dissendas anoncon al ĉiuj partoprenantoj, 
kiuj devas informi lin pri la elektita libro kaj 
la celota nombro da paĝoj. Ankaŭ dum la 
sumoo mem li sendas plurajn memorigilojn, 

petante informojn pri la progreso de la 
partoprenantoj. Fine li anoncos la rezultojn.
 Por  p l i  da  in formoj  pr i  l a 
sumoo, rigardu ĝian retejon ĉe:  
http : / /www.esperanto-sumoo.s tre fa .
p l .  S e  v i  d e z i r a s  p a r t o p r e n i , 
bonvolu skribi al Hori Jasuo ĉe:  
hori-zonto@water.sannet.ne.jp.
 Mi mem nun partoprenas en la sumoo 
de du-tri jaroj. Sekve mi jam legis plurajn 
librojn, kiujn mi ĉiam intencadis legi sed 
neniam efektive malfermis. Baldaŭ tiu monto 
de netuŝitaj libroj tute fordegelos – fakte, 
mi eĉ devos aĉeti novajn librojn por povi 
partopreni ankaŭ estonte.
    Anna Löwestein

- UEA-agado
- Strategia planado

- Sukcesaj iniciatoj, vere imitindaj

-Teorio kaj pratiko pri gvidado de E-centroj

Vi instruas, ILEI subtenas www.ilei.info

Esperanto-sumooLibroj
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DekDemandoj GONG Xiaofeng (Arko)

“...la plej grava elemento de nia 
movado devas esti la internacia 
kunlaboro.”
Vicprezidanto de ILEI kaj estro de ĝia ĉina sekcio, GONG Xiaofeng (Arko) estas 
profesorino pri media scienco kaj inĝenierado en la Nanchang-Universitato, unu el 
la 100 ŝlosilaj universitatoj en Ĉinio. Ekkoninte Esperanton en 1980 per murgazeto 
en la universitato kie ŝi studis, ŝi memlernis ĝin. “Esperanto jam fariĝis grava parto 
de mia vivo; ĝi ŝanĝis kaj riĉigis mian vivon kaj igis min retrovi la memfidon kaj 
gajan humoron”, ŝi diris al Esperanto. Pli pri ŝi vi povos legi ĉe http://bit.ly/1L4eKFD.

Fabrício Valle

RE: Se konsideri la tricent 
milionojn da lernantoj de 
la angla en Ĉinio kaj la 
manpleno da lernantoj de 
Esperanto, kion diri pri la 
estonteco de Esperanto en 
Ĉinio?

GX: La ŝtato kaj la registaro subtenas 
Esperanton. En Ĉinio estis frue starigita 
landa E-organizo nomata Ĉina Esperanto-
Ligo (ĈEL). La revuo El Popola Ĉinio (EPĈ) 
kaj la E-redakcio de Ĉina Radio Internacia 
(ĈRI) ludas gravan kaj apartan rolon en 
la E-movado. Malofte eblas vidi tion en la 
mondo kaj plejparto de la ĉinaj esperantistoj 

R E :  K i u  a s p e k t o  d e 
Esperanto plej funde povos 
tuŝi la koron de Ĉinio?

GX: Sendube, la praktika 
aplikado de Esperanto. En 
la nuna tempo oni ne plu bezonas pruvi ĉu 
Esperanto vere funkcias aŭ ĉu ĝi vere utilas 
ĉar la tempo jam pruvis, ke jes. Lastatempe 
en la tuta mondo oni pli kaj pli aplikas 
Esperanton en la plej diversaj kampoj.
Antaŭ ĉirkaŭ dudek kvin jaroj multaj 
ĉinoj forlasis aŭ ĉesigis sian lernadon de 
Esperanto pro manko de aplikado, sed 
nun la ekonomio rapide disvolviĝas, 
la mondo ŝanĝiĝis. Interreto, bonega 
platformo por apliko de Esperanto, helpas 
nin superi la fizikan distancon, faciligante 
la komunikadon kun esperantistoj el multaj 
landoj. Multaj ĉinoj havas financan kapablon 
partopreni E-eventojn en eksterlando.

RE: Kio estas via plej granda 
tasko kiel gvidanto de  
ILEI-Ĉinio?

GX: Por atingi grandajn 
rezultojn sur la kampo 
de la E-instruado en Ĉinio ni bezonas 
ne nur subtenon de ĉiuj esperantistoj, 
kiuj instruas Esperanton en siaj lernejoj, 
sed ankaŭ subtenon de la lernejestroj. 
Se la superaj instancoj aŭ aŭtoritatuloj 
subtenus Esperanton, tio ege favorus nian 
movadon. Ekzemple, Esperanto estas 
deviga lernobjekto en la elementa lernejo 
Baiyangshujie, kies estro estas esperantisto. 

RE: Bonvolu klarigi detale 
kiel statas la rolo de la angla 
ĝenerale en la nuntempa 
Azio kaj specife en Ĉinio.

GX: Sekve de la ekpraktikado 
de la politiko pri reformado 
kaj pordomalfermo en Ĉinio, kun la 
celo lerni avangardan teknologion kaj 
administradon la Ministerio pri Edukado 
proponis refortigi la instruadon de fremdaj 
lingvoj, speciale de la angla lingvo, en la 
supera, mezgrada kaj elementa niveloj. 
Kutime ĉinoj devas studi la anglan dek du 
jarojn dum sia vivo, investante multe da 
tempo, energio kaj mono. Nuntempe en 
Ĉinio pli ol tricent milionoj da ĉinoj lernas 
la anglan lingvon. Tamen, malgraŭ tiom 
da lernantoj, la rikolto estas malĝojiga. 
Nur tre malmultaj kiuj finas la studadon, 
kapablas libere uzi la anglan. Estas ordinara 
fenomeno, ke multaj lernantoj povas trapasi 
diversajn ekzamenojn kun altaj poentoj, 
sed multaj estas surdmutuloj sur la kampo 
de la lingvoaplikado. Cetere, 99% el tiuj 
lernintoj de la angla lingvo neniam uzas 
ĝin en siaj postenoj kaj plene forgesas la 
tuton post kelkaj jaroj. Mi pensas, ke tia 
situacio estas simila en multaj aziaj landoj.

RE: Kiuj estas la plej 
interesaj kaj promesplenaj 
kampoj por Esperanto en 
Ĉinio ?

GX: Depost la periodo 
d e  r e f o r m a d o  k a j 
pordomalfermo, Ĉinio faris rapidan 
ekonomian progreson dum la pasintaj 
tridek jaroj. La medio kaj la kondiĉoj favoras 
la E-movadon en nia lando. Kompare kun 
la situacio antaŭ dudek jaroj, la E-nivelo de 
la ĉinaj esperantistoj altiĝis kaj kiel dirite de 
Ĉielismo WANG Tianyi, la prezidanto de 
Internacia Komerca E-Fakgrupo (IKEF), la 
agado de la ĉinaj E-komercistoj jam okupas 
pintan lokon en la internacia komerco per 
Esperanto. Sendube, la centromultiĝo de la 
monda merkato donos al Esperanto novajn 
eblojn per la internacia komerco.
Krome, post la restarigo de ILEI-Ĉinio en 
2009, jam okazis en nia lando kvin sesioj 
de tutlandaj seminarioj pri E-instruado, la 
45-a ILEI-konferenco, la 1-a kaj 2-a ILEI-
Seminarioj en Orienta Azio (ISOA), pluraj 
vintraj E-kursaroj kaj someraj E-kursaroj. 
La ILEI-membraro en Ĉinio kreskis de 
nulo en 2008 ĝis naŭdek ok membroj en 
2014, okupante la unuan lokon inter la 
ILEI-sekcioj.

Li mem bakis ses instruistinojn kaj organizis 
du sesiojn de E-semajno en sia lernejo, efike 
propagandis Esperanton al infanoj kaj iliaj 
gepatroj. En la Zhaozhuanga Universitato 
ekzistas entuziasma E-instruisto, kiu 
sukcese konvinkis sian estron subteni 
Esperanton, kaj pro tio funkcias tie ne nur 
E-kurso, sed ankaŭ internacia E-muzeo.
Ni alfrontas grandan defion: revigligi 
la E-instruadon. Malkreskis la nombro 
da universitataj E-kursoj pro manko de 
intergeneracia ŝanĝo. La universitataj 
E-instruistoj ne sukcesas postlasi disĉiplojn 
kaj do post ilia emeritiĝo neniu transprenas 
la torĉon.
Aldonindas, ke nuntempe la lernado de la 
angla lingvo ne plu okupas la plej gravan 
lokon en Ĉinio. Oni rajtas mem elekti aliajn 
fremdajn lingvojn por lerni, do lernejoj 
kaj fakultatoj estas fekunda tereno por la 
laboro de la esperantistoj. Sekve, la trejnado 
de kompetentaj instruantoj fariĝas grava 
kaj nemankipova laboro por ILEI-Ĉinio, 
vere urĝa afero.

30
1288 (2)   Februaro 2015



RE: Fakto estas, ke se la ĉina 
movado vigliĝos kiel en la 
pasinta tempo, Ĉinio povos 
ĉefmotori la tutmondan 
E-movadon. Kion ĈEL 
kaj ILEI-Ĉinio faras por 
progresigi la agadon por Esperanto en 
via lando?

GX: Onidire, se Esperanto ree altirus la 
atenton de la Ministerio pri Edukado kaj 
universitatoj, se Esperanto revekus la 
publikan intereson, ĝi grandpaŝe progresos 
en Ĉinio. 
ĈEL jam donis grandan atenton al tiu 
flanko. Sub la gvidado de ĈEL, ILEI-Ĉinio 

RE: Kiel la esperantistoj 
p o v o s  k o n k r e t e 
kunlabori?

GX:  Mi pensas, ke 
komerco ,  tur i smo, 
kulturo kaj eduka trejnado estas la ĉefaj 
kampoj, kiuj konformiĝas al la ĉina situacio 
kaj ankaŭ povas kontentigi la bezonon 
de aplikado de Esperanto. Nuntempe 
la ekonomio rapide evoluas en Ĉinio, la 
situacio favoras la internacian komercon kaj 
ne mankas sukceso en tiu ĉi kampo. Krome, 
ni povas organizi turismajn grupojn, 
ĝemeligi urbojn aŭ E-organizojn, ni 
povas havi reciprokajn vizitojn, interŝanĝi 
prelegojn kaj E-librojn.

RE:Nuntempe en Esperantujo 
oni komencas formi grupojn 
por regiona agado, surbaze 
de landaj blokoj (Ekzemple: 
la BRICSa Grupo). Kiu estas 
la vojo, por ke Azio havu 
sian specifan regionan 
aliancon por Esperanto – kaj kun kiuj 
ĉefaj celoj?

GX: Mi opinias, ke la plej grava elemento 
de nia movado devas esti la internacia 
kunlaboro. Tia kunlaboro ekzistas ne nur 
en internacia komunikado, sed ankaŭ 
koncerne ekonomion kaj politikon. Nun en 
Ĉinio la esprimo “silka vojo” tre furoras pro 
la propono de la prezidanto Xi Jinping, tio 
estas, la politiko utiligi la ekonomian zonon 
laŭlonge de la silka vojo por konstruo 
de integritaj bazaj instalaĵoj, trafikaj kaj 
telekomunikaj, kaj tiel antaŭenpuŝi la 
procezon de komerca liberigo, mona 
cirkulado kaj persona komunikado kaj 
iom post iom konstrui sistemon por 
grandskala interregiona kunlaborado. 
“La ekonomia zono de la silka vojo” estas 
grava strategia koncepto por la evoluo de 
la ĉina ekonomio kaj diplomatia afero. 
Konstruado de la ekonomia zono laŭlonge 
de la silka vojo feliĉigos diverslandajn 
popolojn kaj fariĝos standardo por flegi la 
kunlaboradon kaj integritan disvolvadon 
de Eŭropo kaj Azio. Ĝi montras novan 
ideon kaj novan vojon por konstrui belan 
mondon kaj disvolvipovan kaj prosperan. 
Jen la ŝanco por Esperanto: ĉi tio liveros 
favorajn kondiĉojn kaj vastan spacon por 
la agado de la esperantistoj, ne nur el Ĉinio.

RE: Kiel estos eble apliki la 
koncepton “silka vojo” al 
Esperanto?

GX: Laŭlonge de la silka vojo 
la E-movado en kelkaj landoj 
estas viglaj, tamen, ankoraŭ 
troviĝas landoj, en kiuj ĝi ne viglas aŭ eĉ 
ne ekzistas. Ni devas semi Esperanton en 
neviglaj kaj malfortaj landoj en Azio. Ni 
devas fortigi kontakton kaj kunlaboron 
inter ni por krei pli brilan estontecon por 
la E-movado. 
WANG Yanjing, vicprezidanto de Pekina 
E-Asocio kaj vic-ĝenerala sekretario de 
ĈEL, proponis, ke, konforme al la strategia 
koncepto “la ekonomia zono de la silka 
vojo”, ni klopodu konsiderinde pliigi 
tutnovan prosperon de Esperanto. Laŭ 
lia desegno, unue ni kontaktu kaj kunligu 
E-organizojn kaj personojn de la landoj 
laŭlonge de la silka vojo. Sekve, ni serĉu 
kaj malkovru komunan intereson kaj 
disvolvu E-kulturan komunikadon. La 
unuaj fareblaj agadoj estos, ekzemple, 
organizi komunan forumon de Esperanto 
aŭ starigi komunan E-trejnejon por formi 
E-gvidantojn por Ĉinio kaj aliaj aziaj 
landoj, aparte por la sudorient-aziaj landoj. 
Lia ideo altiris intereson kaj atenton de  
la ĉinaj esperantistoj.
Fakte ILEI-Ĉinio jam lanĉis similan 
projekton nomatan “Internacia Somera 
E-lernejo” antaŭ du jaroj en Siano, la 
komenco de la silka vojo. Nia celo estas 
formi aktivulojn kaj instruistojn kaj aparte 
zorgi pri maturigo de junuloj. En 2014 
aliĝis ankaŭ kelkaj kursanoj el Koreio, 
Nepalo kaj Ĉina Tajvano. Ĉi-jare okazos la 
3-a sesio en Siano. Ni bezonas internacian 
helpon kaj kunlaboron. Ĉinaj esperantistoj 
volas kunlabori kun esperantistoj el la 
tuta mondo.

RE: Ĉu jam ne estas tempo 
por plani kaj stimuli 
la  profes i igon de  la 
E-instruado? 

GX: E-instruado bezonas 
grandan nombron da 
kvalifikitaj instruistoj kaj pro tio formi 
profesiajn E-instruistojn ankoraŭ restas 
la plej grava tasko en E-instruado. En 
la historio de la ĉina E-movado dum la 
1980-aj jaroj, sankciite de la Ministerio pri 
Edukado la Pekina Fremdlingva Instituto, 
ĈEL kaj Ŝanhaja Fremdlingva Instituto 
kune funkciigis sep progresigajn unujaraj 
kursojn, kies partoprenantoj estis instruistoj 
de altlernejoj kaj aktivuloj de lokaj E-asocioj. 
En tiuj sep kursoj lernis entute cent kvardek 
tri personoj. Post la diplomiĝo ili plejparte 
gvidis E-kurson en sia lernejo. En tiu tempo 
ĉirkaŭ unu miliono da ĉinoj lernis nian 
lingvon.
Tamen tiu situacio furoris nur en la 1980-
aj jaroj kaj Esperanto iom post iom perdis 
sian pozicion sub la influo de la kreskanta 
graveco de la angla lingvo. Kaŭze de tio 
nuntempe oni apenaŭ konas Esperanton 
en mia lando kaj tial ĝia popularigo kaj 
evoluigo en Ĉinio ankoraŭ havas longan 
vojon. Certe plani kaj stimuli la profesiigon 
de la E-instruado estas nuntempe bezonate 
kaj necese.

nun klopodas por starigo de profesiaj 
E-kursoj, ĉar manko de profesiaj, kvalifikitaj 
E-instruistoj estas neignorebla problemo 
en Ĉinio. Mi kredas, ke ankaŭ aliaj aziaj 
landoj havas la saman problemon. Kiel mi 
prelegis en la 46-a Korea E-Kongreso en 
Seŭlo, Koreio, oktobre 2014: “Estas bona 
momento pensi, kian strategion ni bezonas 
por fari pli bonan ligon interazian. Ĉu 
ni povus starigi kelkajn komunajn trejn-
planojn? Ĉu ni povus starigi komunan 
edukan centron por kapabligi gvidantojn, 
aparte por junuloj? Ne ĉiu povas facile 
veturi tra la mondo por lerni Esperanton, 
tamen ni povus inviti alilandajn elstarajn 
intruistojn al niaj kursoj. Ni povus sendi 
instruistojn al neviglaj landoj kaj regionoj 
por gvidi E-kursojn. Ni devas bone kaj efike 
utiligi interreton en nia agado. Ni bezonas 
vastan kunlaboradon inter aziaj landoj. 
Ni ankaŭ bezonas efikan kunlaboron kun 
eŭropaj landoj.”

fidas pri la estonteco de Esperanto. 
Aliflanke, se temas pri la malfacilaĵoj 
kiujn la ĉinaj esperantistoj alfrontas, mi 
opinias, ke iliaj nombro kaj nivelo ankoraŭ 
ne povas kontentigi la bezonon de rapidega 
ekonomia kaj kultura evoluo. Ni fantaziu: 
se iutage la registaro donos sankcion al 
instruado de Esperanto en ĉiu lernejo, de 
kie haveblos tiom da E-instruistoj?
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version de romantikismo, revante pri la 
fondiĝo de nova Ciono, el kiu devenas 
la nomo de la movado, cionismo. La frua 
cionisma movado – al kiu ambaŭ Lazaroj 
aliĝis, ĉiu proprastile – celis respondi al la 
tri kolonoj de identeco: la tero, la religio 
kaj la lingvo. Kie trovi teritorion por krei 
landon por la judoj kiel memstara popolo? 
Kiun rolon devas havi religio en tiu ĉi nova 
ŝtato? Kiun lingvon ĝi devus paroli? En 
1878, estante adoleskuloj kaj lernejanoj, la 
du Lazaroj faris siajn unuajn proponojn por 
solvi la judan demandon. Zamenhof, kiu 
estis en Varsovio, prioritatigis la lingvan 
demandon. Fakte, li pretigis la praversion 
de sia lingvo, nome Lingwe Universala. 
Male, Ben-Jehuda, kiu estis en Parizo, donis 
prioritaton al la tera demando kaj proponis 
fondi la novan Israelon en Palestino. Du 
jarojn poste ambaŭ estis universitatanoj 
kaj Zamenhof aliĝis al la cionisma debato 
en Moskvo kaj unue turnis sian atenton 
al ellaborado de la jida, per gramatiko kaj 
latinalfabeta skribmaniero. Samtempe, Ben-
Jehuda aktive starigis la unuajn koloniojn 
en Palestino. Lia unua filo, Ittmar Ben-Avi, 
naskiĝis en 1882 kaj la gepatroj alparolis 
lin en la hebrea, lingvo kiu ne plu estis 
ĉiutage parolata dum 1700 jaroj. La ideo 
de Zamenhof en 1882 estis fondi la novan 
judan ŝtaton en Usono, laŭ la rivero 
Misisipo, simile kiel faris la mormonoj 
en Utaho: ili rajtis starigi siajn proprajn 
leĝojn, kondiĉe, ke ili ne kontraŭu rekte la 
fundamenton de la Usona federacio. Sed 
la usona opcio por la fondota juda ŝtato 
alvenis tro malfrue por esti akceptita. Fakte, 
jam en 1884 estis fondita Hatzvi, la unua 
ĵurnalo por instrui la hebrean al la adoltoj 
kaj rakonti pri la realaĵo de la Palestinaj 
kolonioj al la judoj de la tuta mondo. Neniu 
alia opcio estis plu realisma.
 Ĝuste por ne damaĝi cionismon per 
internaj bataloj, Zamenhof ŝanĝis sian ideon 
kaj akceptis Palestinon kiel la taŭgan lokon 
por la fondota Israelo. Tuj poste li turnis sin 
ne plu al la solvo de la juda demando, sed 
al la konstruado de ponto inter la nacioj, aŭ 
pli bone “gentoj”, laŭ lia terminologio. La 
ponto estis farita per du paralelaj projektoj, 
unu lingva, la alia religia. Unue Zamenhof 
prilaboris la lingvan projekton, kiu estis 
publikigita nur tri jarojn poste, en 1887 
[vidu la keston]. Tio ja estas Esperanto. 
Samtempe, Ben-Jehuda okupiĝis ankaŭ 
pri la lingva demando: aparte grava estis 
la lernejoj en la kolonioj por instrui la 
hebrean kaj la verkado de monumenta 

 Ĉiuj E-parolantoj bone scias, ke unu 
el la plej malfacile lerneblaj partoj de la 
vortprovizo estas la rilato inter landonomoj 
kaj la nomo de la respektivaj loĝantoj. Eĉ 
sperta parolanto foje hezitas priparolante 
nekutiman popolon aŭ landon: kiu loĝas 
kie? Tiu fakto estas la lingva spegulo de 
la malfacila loko de konceptoj kiel nacio, 
lando, gento en la E-kulturo, kiu radikiĝas 
en la persona historio de la lanĉinto de 
Esperanto mem, Zamenhof, kiu oficiale 
nomiĝis “Lazar Markoviĉ” kaj poste uzis 
la nomon “Ludoviko” por la gojoj. La 
priskribo de lia vivo restis problemplena 
por jaroj, ĉar oni hezitis mencii lian 
judecon pro historiaj kialoj. Okaze de la 
unua Universala Kongreso, en 1905 en 
Bulonjo ĉe maro, Francio estis trapasanta 
gravan momenton de antisemitismo, la tiel 
nomatan Dreyfus-aferon. Alfred Dreyfus 
estis franca kaj judo kiu estis akuzita pri 
ŝtata perfido favore al la malamika Germana 
Imperiestra Regno, baze de falsaj pruvoj. 
La malamo de parto de la tiamaj francoj al 
Dreyfus fontis el lia judeco. Restas fama 
la defendo de Dreyfus fare de la verkisto 
Zola, per sia fama malferma letero titolita 
j’accuse (mi akuzas) al la Prezidento de la 
Respubliko. Pro tio la judeco de Zamenhof 
estis kaŝita kaj multaj fontoj por jardekoj 
nomos lin “pola okulisto”. Bonŝance la 
situacio ŝanĝiĝis, dank’ al la remalkovro 
de la historio fare de seriozaj fakuloj, inter 
aliaj Holzhaus [1969], Maimon [1978] kaj 
Gishron [1986]. En sia verkaro Zamenhof 
deklaris, ke li estas “hebreo el la ghetto” 
(skribite tiel, italforme) kaj krome, ke se li 
ne estus hebreo, li neniam havus la ideon 
unuigi la homaron per “sennacia, neŭtrale 
homa lingvo”, kiel li difinis Esperanton.
 Zamenhof estis aŝkenazo, alivorte 
membro de la tuta judaro parolanta la 
jidan kaj loĝanta en tiu parto de Eŭropo, 
kiun la okcidentanoj nomas “orienta”, sed 
kiu vere estas en la mezo de la kontinento, 
se oni konsideras Uralon kiel la orientan 
limon kun Azio. 

 Sed oni povas esti eĉ pli specifa 
pri la judeco de Zamenhof. En la lastaj 
jaroj, Aleksander Korĵenkov [2005, 2011] 
pluesploris la temon detale, klarigante al 
la esperantista publiko, ke Zamenhof estis 
litvako, tio estas judo devena el Litovio. Sed 
per “Litovio” oni ne devas pensi nur pri 
la nuntempa ŝtato. En la pasintaj jarcentoj 
“litovo” koncernis la teritorion regatan de la 
Granda Duko, kiu kune kun la poloj formis 
plurnacian kaj multkulturan teritorion kaj 
eĉ komunan Pol-Litovan ŝtaton. Litvakoj 
estis la judoj en tiu teritorio, kun apartaj 
kulturaj trajtoj. Ili parolis variaĵon de la 
jida, konatan kiel “litva jida”, kaj ofte 
estis miŝnauloj. Miŝnao estas grava parto 
de la interpreta tradicio de la juda leĝo 
kaj estis studita de intelektuloj. Alivorte, 
kelkaj litvakoj estis tradicie influitaj de 
Haskalao, la juda klerisma filozofio kiu 
volis sekularigi la judismon. Por ili, oni 
estu judo hejme kaj civitano publike.
 En la fino de la deknaŭa jarcento, la 
teritorio antaŭe aparteninta al la Pol-Litova 
ŝtato estis parto de la cara Ruslando. Tiam 
naskiĝis du litvakoj kiuj volis solvi la judan 
demandon per diversaj rimedoj. Unu el 
ili estis, laŭ la Esperanta skribmaniero, 
Lazaro Ludoviko Zamenhof, la alia Eliezer 
Icĥak Perelman, pli konata kiel Ben-Jehuda. 
Ambaŭ estis litvakoj, nomiĝas Lazaro kaj 
vivigis du lingvojn, respektive Esperanton 
kaj la hebrean. Zamenhof naskiĝis en 1859 
en Bjalistoko, nun en Pollando, dum Ben-
Jehuda naskiĝis unu jaron antaŭe, en 
Luĵkio, nun en Belorusio, iom pli ol cent 
kilometrojn pli norde.
 Kiam la du Lazaroj estis infanoj, la 
vento kiu blovis en Eŭropo, ne plu estis 
Klerismo sed ĝia ido, Romantikismo, kies 
moto estis “unu popolo, unu lando, unu 
nacio”. En tiu teritorio, poloj klopodis levi la 
kapon kontraŭ la rusoj en 1863. Post sufoko 
de la ribelado, la cara imperio komencis 
proceson de rusigo de la nerusaj teritorioj 
kiel Bjalistoko kaj Luĵkio. Litvakoj estis 
malkomfortaj, kaj pro tio ili formis propran 

Federico Gobbo

La du Lazaroj: du 
vivoj, du lingvoj

por
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Federico Gobbo, estas 
profesoro ĉe la Universitatoj 

de Amsterdamo kaj Torino, kaj 
esploristo ĉe Milano-Bicocca

Ĉi tiu artikolo estas dediĉita al mia unua mentoro en interlingvistiko, 
la emerita profesoro Fabrizio A. Pennacchietti, semida filologo, 
interlingvisto kaj esperantologo, kiu en 1987 verkis en la itala pri la 
du Lazaroj. Krome, mi dankas Marcos Cramer por la helpo en la 
precizigo de kelkaj detaloj en la teksto.

vortaro pri la malnova kaj nova hebrea. En 
Decembro 1890 fondiĝis Lingva Komitato, 
kiu devus solvi lingvajn problemojn kiel 
prononco, terminologio kaj similaj. La sulko 
al vivigo de la hebrea estis fosita. Post la 
sukcesa lanĉo de Esperanto, Zamenhof 
okupiĝis pri sia universala hebre-devena 
morala filozofio, nomita unue Hilelismo kaj 
poste Homaranismo. La plej grava parto 
kiu restas en la Esperanto-kulturo estas 
la koncepto “interna ideo”, dum la tuta 
projekto restis kvazaŭ komplete surpapere. 
En 1915, kiam la Eŭropaj ŝtatoj estis en la 
mezo de la plej sanga milito de la historio, 
li sendis alvokon al la diplomatoj pri la 
neceso de “Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo”, 
laŭ la modelo de Usono, kaj internacia 
puna kortumo pro la militkrimoj. Similaj 
ideoj ja realiĝis en la praktiko, sed post 
la dua mondmilito. Dum Zamenhof ne 
vidis la finon de la unua mondmilito, Ben-
Jehuda pluvivis: li forpasis en 1922, kelkajn 
semajnojn post la oficialiĝo de la hebrea 
kiel lingvo de Israelo.
 Estas multaj komunaj punktoj inter 
la du lingvaj vivigoj kaj la du Lazaroj. 
Sed ni devas resti singardaj pri tro fortaj 
similaĵoj inter la hebrea kaj Esperanto. 
Kelkfoje oni legas, ke la hebrea estas 
planlingvo samkiel Esperanto. Tio simple 
ne veras. La hebrea ne estas planlingvo: 
etnaj lingvoj naskiĝas buŝe kaj poste estas 

skribataj, dum planlingvo naskiĝas skribe 
kaj poste, en raraj kazoj, ĝi estas parolata. 
Certe la hebrea estas ekzemplo de radikala 
lingvoplanado, kiu sukcese rekonstruis 
komunumon de parolantoj ekde nulo. 
Sed oni ne vere povas diri, ke la hebrea 
estis mortinta lingvo. Kiam Ben-Jehuda 
relanĉis la ĉiutagan uzon de la hebrea, 
multaj judoj – ĉefe la viroj – kutime studis 
la Pentateŭkon pere de la Toraa tradicio, do 
la lingvo tute ne estis fremda al ili. Nepre 
uzi ĝin por mendi trajnbileton estis granda, 
eĉ grandioza salto. Sen la kredo en la ideo 
kaj la fido je sukceso de Ben-Jehuda, eble 
nuntempe la hebrea ne estus unu el la ŝtataj  
lingvoj de Israelo.
 Menciindas la fakto, ke en siaj 
cionismaj jaroj Zamenhof eksplicite 
konsideris tiun ĉi eblon kaj ne konsideris 
la vivigon de la hebrea realisma. Ĉi-okaze,  
evidente li eraris.
 Kontraŭe al la hebrea, Esperanto povis 
kalkuli nek pri tradicio nek pri etna bazo. Ĝi 
estas formita per distilado de la tri lingvaj 
familioj de Eŭropo: latinida, ĝermana kaj 
slava. Se la vortaro estas pli okcidenteŭropa, 
la strukturo nepre estas pli orienta: male al 
la hebrea, Esperanto estas kontaktolingvo 
[Lindstedt 2009]. Alivorte, la bazo ne estas 
etna sed etika: laŭ la aŭspicioj de Zamenhof, 
Esperanto devus agi kiel pontolingvo inter 
la nacioj. Ĉi-okaze, evidente li pravis.

La unuaj libroj de 
Esperanto
 La unua libro [Ludovikito 1991] aperis 
en Varsovio la 26-an de julio 1887 ĉe 
la presejo Kelter, post la aprobo de la 
rusa cenzuro. Ĝi estis verkita en la rusa. 
Samjare aperis versioj en la pola, franca 
kaj germana. Aldone kun la angla, kies 
unua traduko aperis en 1888 kaj nova 
en 1889, ĉi tiuj kvin versioj formis la 
bazon por la Fundamento, aperinta en 
1905, iusence resumo de la unuaj libroj 
kaj stabiliĝo. Notu, ke la unua libro estis 
represita en 1904, ĉiam de Kelter, kun la 
aldono de instruilo, alivorte, parto por 
faciligi la lernadon. Estas interese noti 

ankaŭ, ke la versio en la hebrea aperis 
en 1888 dum tiu en la jida en 1889. 
Tio konfirmas la fakton, ke Zamenhof 
neniam forgesis sian judan originon 
kaj ke post la apero de Esperanto li 
akceptis la hebrean kiel vivantan lingvon  
en tiuj jaroj.

Ekzercoj
1) Kiom laŭ vi la juda origino de 
Zamenhof havas kaj havos influon sur 
la tutmondan uzadon de Esperanto, se 
iom? Diskutu en via grupo.

2) Trafoliumu la verkaron de Zamenhof: 
ĉu vi sukcesas trovi arkaismojn en lia 
lingvouzo?
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Kalejdoskopo

Naskiĝa datreveno

Filmo

Jam 1670 aliĝis al 
la 100-a UK
 La aliĝado al la 100-a Universala 
Kongreso de Esperanto en Lillo (25 julio 
– 1 aŭgusto 2015) evoluas ŝtorme. Ĝis 
la 20-a de januaro estis registritaj 1670 
aliĝintoj el 66 landoj, t.e. klare pli multe 
ol la definitivaj nombroj de la lastaj 
kvin UK-oj. En la historia statistiko la 
100-a UK jam superis 47 kongresojn. 
 Kun 507 aliĝintoj la kongreslando 
Francio okupas senrivale la unuan 
lokon. Pli ol 100 aliĝojn liveris ankaŭ 
Germanio (130) kaj Japanio (119). Ĝis la 
UK al la “klubo de 100” antaŭvideble 
aldoniĝos ankaŭ Pollando (81), Belgio 
(76), Brazilo kaj Nederlando (po 63). 
Aliaj pintaj landoj estas Italio (44), Britio 
(40), Hispanio (39), Korea Resp. (35), 
Svislando (34), Ĉinio (31), Danio (29), 
Finnlando (28), Hungario kaj Svedio 
(po 26), Irano kaj Rusio (po 23), kaj 
Usono (21).
 Al la UK en Lillo eblas aliĝi rete ĉe 
http://www.uea.org/kongresoj/alighilo aŭ 
uzante la paperan aliĝilon, kiun oni 
povas peti de UEA (Nieuwe Binnenweg 
176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando). 
La 1-an de januaro ekvalidis la prezoj 
de la dua kotizperiodo, kiu daŭros ĝis 
la 31-a de marto.

Nepo, kiu estas avo 
 ”Mia plej granda sukceso estas verŝajne 
tio, ke mi samtempe estas avo kaj nepo; 
la avo en mia propra familio, la nepo 
en la esperantista rondo familia.” Tiel 
respondas Ludoviko Zaleski-Zamenhof la 
unuan demandon en la libro-intervjuo La 
Zamenhof-strato. Renoma konstruinĝeniero, 
liaj konstruaĵoj – stadionoj, preĝejoj, 
pontegoj kaj vojoj – estas troveblaj en 
diversaj landoj. Ankaŭ en maroj: liaj 
betonaj petrolplatformoj indas la nomon 
de artefaritaj insuloj. Li fieras pri la starigo 
de la kvindek metrojn alta monumento 
sur la tombo de Charles de Gaulle kaj 
de grandega klinkerujo en Bulonjo. Jen 
koincidoj en 2015: la 100-a UK kaj 90-a 

La PlejPleja 
Festivalo 
 Kultura Esperanto-Festivalo 
(KEF) estas festivalo de la originala 
Esperanto-kulturo, kiu tradicie 
okazas de tempo al tempo en nordiaj 
landoj. Ĝia programo enhavas 
prezentaĵojn muzikajn, teatrajn kaj 
literaturajn, krom aliaj programeroj, 
kiel diskoteko en ĉiu vespero. La 8-a 
KEF okazis en Helsinko, Finnlando, 
en la jaro 2005. Kun tre abunda 
programo, ĝi certe estis unu el la 
pintaj aranĝoj en Esperantujo. Tiu ĉi 
filmo estas rezulto de la filma registro 
de Rogener Pavinski, realiginto 
de la filmo “Esperanto estas...”, 
redaktoro de Kontakto, kiu kolektis 
pli ol 10 horojn da materialo kaj 
finmuntis la filmon per kunlabora 
financado. La filmo spekteblas ĉe  
http://laplejplejafestivalo.blogspot.com.br.
    El la redakcio

twitter.com/revuo_esperanto

Sekvu la revuon 
Esperanto. Vi estos 
inter la unuaj ekscii 

pri la novaĵoj:

naskiĝdatreveno de Ludoviko Zaleski-
Zamenhof. Li lanĉis la ideon de Medalo 
de Toleremo inspirita de la verso, kiun lia 
avo ne povis reciti en Bulonjo: “Kristanoj, 
hebreoj kaj mahometanoj ni ĉiuj de Di’ 
estas filoj.”
 Toleremo iĝis devizo de lia vivo kiel 
homo kaj esperantisto. Li lernis Esperanton 
de sia onklino Lidia Zamenhof kaj parolas 
ĝin tre bone. Li sekvis la volon de sia avo 
esti “inter vi”. Mi mem ekkonis lin “inter 
samideanoj” dum la Universala Kongreso 
en Varsovio okaze de la 100-jara jubileo de 
Esperanto. Legante la libron La Zamenhof-
strato oni povas ekscii interalie kial la 
nepo de la iniciatinto de Esperanto uzas 
la duoblan nomon Zaleski-Zamenhof kaj 
kiel fascina estas lia vivo ĝis la honorinda 
aĝo de 90 jaroj.
    Roman Dobrzyński 
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LingvofestivaloOrienta Timoro Monda Socia Forumo

Ĉielarko de Lingvoj 
 La 20-an de decembro 2014 en Odeso 
okazis la 7-a urba Lingvofestivalo Ĉielarko 
de Lingvoj. Kiel ĉiam, ĝin organizis Odesa 
Junulara E-Klubo “Verdaĵo”.
 Estis prezentitaj dudek kvar lingvoj: la 
angla, araba, belorusa, cigana, ĉeĥa, ĉina, 
ĉuvaŝa, daria, Esperanto, franca, gagauza, 
greka, hispana, germana, itala, moldava, 
nederlanda, pola, puŝtua, slovaka, sveda, 
turka, turkmena kaj la ukraina.
Decembro estis grava monato por la 
E-movado: oni celebris la 155-jariĝon de 
Zamenhof, la 60-jariĝon de la unua Unesko-
rezolucio pri Esperanto kaj la 125-jaran 
jubileon de Vasilij Eroŝenko, granda hom-
amanto, persono kun hela animo. Tial la 
slogano de nia lingvofestivalo estis fama 
linio de V. Eroŝenko: “Ekbruligis mi fajron 
en kor’”. 
 N u ,  k a d r e  d e  l a  p r o g r a m o 
“Eroŝenko-125”, lanĉita de japanaj 
esperantistoj, mi proponas al ĉiuj 
diversnaciaj legantoj de la revuo Esperanto 
traduki tiun linion.
    Tatjana Auderskaja
    verda2008@gmail.com

Semoj akvumindaj 
 Unu el la ĝojigaj sekvoj de miaj 
instruado kaj varbado en Orienta Timoro 
(pri kiu eblis legi en la januara numero 
de Esperanto) estas, ke dum la januara 
Aŭstralia Esperanto-Kongreso partoprenis 
por la unua fojo orienttimora esperantisto, 
Teofilo José Maria de Jesus, dank’ al la 
subteno de la Melburna Esperanto-
Asocio. Tio multe utilis al li por plu lerni 
Esperanton. 
 Nun estus bone se li kaj unu aŭ du 
aliaj lernantoj povus iri al Eŭropo en 
julio-aŭgusto kaj partopreni en SES, ILEI-
konferenco, UK kaj IJK, ĉar mi certas, 
ke la timora movado povos kreski nur 
kiam ili povos ĝui plian instruadon kaj 
partopreni internaciajn kongresojn por 
sperti la etoson. 
 Se vi volas helpi bonvolu ĝiri vian 
kontribuon al la konto “timoro”. La 
artikoloj aperintaj en Orienta Timoro 
kaj en Esperantujo estas elŝuteblaj ĉe  
http://bit.ly/1tdWd3S kaj tagajn raportojn 
ĉe http://bit.ly/1EJPhgd. 
    Heidi Goes 

Esperanto en la 
araba mondo 
 Pro la sukceso de la antaŭa Monda 
Socia Forumo (MSF) en Tunizio la pasintan 
jaron, ĝia gvidantaro decidis reokazigi la ĉi-
jaran MSF en Tunizo, la ĉefurbo de Tunizio, 
de la 24-a ĝis la 28-a de marto 2015.
 Jam pasintjare UEA partoprenis ĝin kaj 
prezentis Esperanton en pluraj manieroj: 
prelegoj, kantoj, flugfolioj. Ankaŭ ĉi-
jare UEA partoprenos. Dorota Paryszek, 
nia aktivulo en Tunizio, jam pensas pri 
informiloj en la araba kaj prelegoj/kursetoj.
 Do, ĉu ĉio en ordo? Nu, preskaŭ! Ni 
bezonas monon por pagi la kopiadon de la 
informilo, la budon, kaj la grandan flagon 
por ornami la budon. Kiel vi povas helpi? Per 
donacado de ne grandaj sumoj (se vi insistas 
ankaŭ 100-eŭra donaco estos akceptata, sed 
pli malgrandaj donacoj estas bonvenaj) al 
la konto “arabio” ĉe UEA (http://www.uea.
org/alighoj/donacoj). Eblas pagi per diversaj 
aliaj manieroj. Informiĝu! 
    Renato Corsetti
    renato.corsetti@virgilio.it

Junula trejnado 
dukontinente 
 Du iomete paralelaj seminarioj pri 
Aktivula Maturigo fermis la fondojaron 
de la AMO-programo de UEA, resumita 
sur la paĝo 8 de la antaŭa numero de 
Esperanto. Ni lasu al du fotoj rakonti 
pri AMO 7 en Lomeo kaj AMO 8 en 
Weiβwasser. Ambaŭ altiris ĉirkaŭ tridek 
seminarianojn (laŭ la intencoj), la granda 
plimulto junaj, ambaŭokaze el bona 
kolekto da landoj. Jen ferma versparo 
el gazetara komuniko dissendita en la 
lastaj horoj de 2014:

En AMO, festas ni, Ek! Sep-oka;
Sen AMO restas vi – eks-epoka.

    Stefan MacGill

AMO-seminario
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Unueco kaj komuneco kiel gravaj ecoj de kulturo estis iam la 
ĉefa motivo por eklerni Esperanton en Azio. Esperanto estis 
tradukita en la ĉinan kiel “Monda Lingvo”, kio aŭtomate pensigas, 
ke ĝi estas la komuna lingvo de la mondo. Religioj en Azio 
simpatie subtenas la lingvon, ĉar oni sopiras mondon kie estu 
“Unu dio, unu mondo, unu lingvo”. Tamen, nuntempe la angla 
lingvo estas antaŭ la okuloj de la publiko la fakta monda lingvo. 
Do, por bone disvastigi Esperanton en Azio, krom la facileco, 
gramatika reguleco, rapida lernebleco kaj la interna spirito de la 
lingvo, ni bezonas trovi motivojn ekster la lingvo mem.

Lingvaj rajtoj
 En la 44-a ILEI-konferenco julie 2011 en 
Germanio, en prelego mi diris, ke la angla 
lingvo perfortas ĉinajn junulojn (IPR 2013/3-
4). La temo venis el plendoj de multegaj 
ĉinoj, japanoj kaj koreoj, kiuj plejparte finfine 
malsukcesis plene posedi ĝin malgraŭ pli 
ol dekjara lernado. Jen unu nova motivo: 
lingvaj rajtoj! Ni kaj niaj gefiloj kaj genepoj 
rajtas elekti por komunikado tra la mondo 
iujn ajn lingvojn plaĉajn al ili, eĉ lingvojn 
parolatajn de nur kelkdek homoj. Ni ne 
kredas ke neniu preferos elekti Esperanton, 
se oni donos elektajn rajtojn al ili. Esperanto 
povas bone vivi, tamen ne povas bone kreski 
sen bona lingva ekologio. Ni ne celas, ke 
la tuta homaro lernu ununuran komunan 
lingvon; male, ni celu krei bonan lingvan 
ekologion, por ke ĉiuj lingvoj povu libere 
vivi sen minaco esti ekstermataj.
 Plejparto el la homaro ne emas lerni 
fremdajn lingvojn, eĉ ne la lingvojn pli facile 
lerneblajn. Oni plendas, ke lernantoj devige 
lernas la anglan lingvon, sed en aziaj retejoj 
kaj aliaj komunikiloj tre malfacile troveblas 
vortoj pri lingvaj rajtoj. De kelkaj jaroj 
eŭropaj kaj amerikaj kolegoj kaj organizoj 
penas adekvate trakti la problemojn sur la 
kampo de lingvaj rajtoj. Ankaŭ ni, azianoj, 
povos puŝi la nazon tra la fenestro de 
tiu pluginda kampo. Per nova maniero, 

Esperanto en Azio Opinio

Semado kaj 
flegado en 
fekunda tero

sen iu ajn postulo, sen iu ajn eksplicita 
rekomendo de Esperanto, ni povos konsciigi 
la loĝantaron en Azio, ke ni devas protekti 
niajn lingvajn rajtojn. Tiuj kiuj nun plendas 
pri la lingva situacio kaj altrudo de la angla 
en Azio, povos pli facile fariĝi simpatiantoj 
de Esperanto kaj konsekvence tio povos 
vigle impulsi Esperanton en nia kontinento.

Vendi nian fiŝon pere de neesperantistaj 
vendistoj
 Celante realigi niajn celojn, ni bezonas 
flegi diplomatiajn rilatojn kun politikistoj 
kaj aliaj aŭtoritatuloj kaj starigi konsultajn 
rilatojn kun niaj landaj registaroj kaj kun 
diversaj organizoj, krom kapti la atenton 
de vastega publiko. Kiel?
 Vendistoj preferas paroli la lingvojn de la 
aĉetantoj ol siajn proprajn. Nia komunumo 
bezonas ne nur bonajn esperantistojn 
sed ankaŭ spertajn, fakajn kaj profesiajn 
neesperantistajn vendistojn, reklamistojn, 
ĵurnalistojn, verkistojn ktp por konsciigi la 
publikon pri la ekzisto de Esperanto kaj ĝiaj 
bazaj trajtoj, krom pri la lingvaj problemoj 
en la mondo.
 Ne gravas se la spertulojn ne interesos 
eklerno aŭ plena posedo de Esperanto. 
Gravas, ke ili ŝatu kontribui por la plivastigo 
de nia lingvo. Vere ne mankas tiaj spertuloj; 
ekzemple en Ĉinio multaj hazardaj 

E-lernintoj ne emas daŭrigi la lernadon 
ĝis plena posedo, tamen ili ne perdas la 
intereson pri la interna spirito de Esperanto. 
Ili daŭre propagandas Esperanton laŭ 
sia maniero. Por ili propagando estas pli 
interesa, malpeza, libera aŭ amuza ol rego 
de la lingvo. Ĉar ili ne deziras investi multe 
da tempo kaj energio por lerni, ili alimaniere 
kontribuas al la E-afero. 
 Se la iama ĉina prezidanto Mao 
Zedong, kiu fakte ne kapablis uzi pafilon, 
sukcese forpelis eksterlandajn agresantojn 
kaj kreis Ĉinan Popolan Respublikon, 
kial neparolantoj de Esperanto ne povus 
kontribui al nia Esperantujo? E-amikoj, 
simpatiantoj, subtenantoj, mondonacantoj 
povas havi en la nuna tempo pli gravan 
rolon ol la malmultaj E-parolantoj. Ju pli 
multe da neesperantistoj konkrete subtenos 
Esperanton, des pli la esperantistoj sukcesos.

Azio, fekunda tero
 Ronald Glossop, usona profesoro, 
opinias, ke la plej fekunda kontinento por 
semi Esperanton estas Azio. Ĝuste pro tio, 
multaj esperantistoj el Eŭropo, Ameriko 
kaj Azio semas, semas kaj semas senlace, 
senhalte kaj entuziasme en la fekunda 
azia tero. Tial naskiĝis Esperanto-Insulo, 
Universitato de Esperanto, E-Muzeo, 
Komunaj Seminarioj, Aziaj kongresoj, fortaj 
ILEI-sekcioj, IKEF-sekcioj, IFEF-sekcioj, 
E-kursoj en lernejoj, E-entreprenoj, E-radioj, 
E-Centroj, E-Domoj, Ĝemelurboj, Ĝemelaj 
lernejoj kaj interesaj iniciatoj en Srilanko, 
Indonezio, Nepalo, Mongolio, Tajlando, 
Pakistano, Israelo, Vjetnamio, Irano, Hindio 
kaj Tajvano (Ĉinio). Mi kredas, ke la lingvo 
finfine eniros ankaŭ en la misteran Nordan 
Koreion. Ankaŭ mi bonŝance oficiale 
registris E-Centron kaj dungis esperantiston. 
Kiel agronomo mi profunde scias, ke post 
semado ni devas ofte akvumi, nutri, bone 
flegi la kreskadon, floradon, fruktadon ĝis 
rikoltado, kaj samtempe ofte plibonigi la 
teran ekologion por ke la tero estu ĉiam 
daŭripove fekunda.
 Ni semas kaj semas. Neniu scias kiam ni 
abunde rikoltos tra la mondo. Se ni semas, kaj 
flegas, kaj plibonigas, ni certe bone rikoltos 
finfine. Ni harmonie kunlaboru kune kun 
ĉiuj esperantistoj kaj neesperantistoj.

Trezoro Huang Yinbao
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 Oni ofte diras, ke Esperantujo havas du 
ecojn, nome “movado” kaj “komunumo”. 
Laŭ mi aldonendas tria eco, nome 
“forumo”, en la senco de renkontejo de 
malsamaj opinioj. Pri tiu ĉi tria aspekto mi 
konsciiĝis unuafoje, kiam mi partoprenis 
en la 1990-aj jaroj en simpozioj pri 
rilathistorio inter japanoj kaj (sud)koreoj, 
iniciatitaj de “Esperanto-grupo por komuna  
lernolibro pri historio”.
 Tiuj simpozioj estis instruplenaj. Ŝoka 
estis propraorele aŭdi pri reciprokaj 
antaŭjuĝoj kaj malbonaj priskriboj. 
Aliflanke mi eksciis ankaŭ pri korvarmigaj 
epizodoj de translimaj amikecoj kaj helpoj, 
kiuj okazis dum la longa rilathistorio. 
Tamen la plej granda eltrovo estis, ke 
malsame ol antaŭa supozo, la diskutoj 
ne okazis laŭ la skemo “japanoj kontraŭ 
koreoj”. Ofte la malsameco de opinioj ne 

 UEA havas ses komisionojn por 
regiona agado (en Afriko, Ameriko, Meza 
Oriento kaj Norda Afriko, Azio, Eŭropo kaj 
Oceanio). Do, Azia Agado estas unu el tiuj 
komisionoj, konata ankaŭ kiel Komisiono 
pri la Azia Esperanto-Movado (KAEM 
), kiu konsistas el reprezentantoj de dek 
unu landaj asocioj en Azio. KAEM faras 
jaran agadplanon, finance helpas al pluraj 
E-eventoj en Azio kaj sendas kursgvidanton 
al la landoj en kiuj ankoraŭ la E-movado 
ne radikiĝis profunde. Krome, ĝi havas 
propran trimonatan bultenon – Esperanto 
en Azio – kies redaktoro estas Hori Jasuo, 
kaj regule okazigas azian kongreson. La 
8-a el tiuj kongresoj okazos en Ĉinio en 
2016 (kongresa urbo ankoraŭ ne decidita).

 Post la okazigo de sia unua nacia 
kongreso de Esperanto en 2014 la irana 
E-movado nun prepariĝas por la dua 
kongreso en aŭgusto ĉi-jare. La rezultoj 
de la unua estis rimarkindaj: la lingva nivelo 
de la veteranoj evidente pliboniĝis kaj oni 
starigis novajn kursojn. Inter la rezultoj 
de la pasintjara IREK (Irana Esperanto-
Kongreso) menciindas ankaŭ la restarigo 
de IREJO kaj IRLEI (la landaj sekcioj de 
TEJO kaj ILEI respektive).
 La E-movado en Irano estas evidente 
forta kaj aktiva en la okcidenta Azio 
kaj Mez-Oriento. Iranaj esperantistoj 
bonvenigas eksterlandajn partoprenantojn 

kaj proponas senpagan aliĝon al la dua 
IREK al siaj najbarlandanoj.
 Nuntempe, krom regulaj kursoj, okazas 
en ĉiu monato en Tehrano unu E-renkontiĝo 
kaj prelegoj. Lastatempe en aliaj grandaj 
urboj (Esfahano, Ŝirazo kaj Maŝhado) 
okazis seminarioj por prezenti la lingvon.

kongruis kun la naciaj. Malsamaj opinioj 
troviĝis inter japanoj kaj inter koreoj. 
Montrante tian diversecon, la diskutoj mem 
kontribuis al malkonstruo de stereotipoj 
pri la najbarlandanoj kaj relativigis la 
komprenon pri la “internacieco“ de la 
konflikto pri histori-rigardo.
 Kelkaj partoprenantoj montris 
malkontenton pri tio, ke aŭdiĝis ankaŭ 
tiaj opinioj, kiuj estis provokaj kaj eĉ 
ŝajnis malkongruaj kun homaranismo, 
kiun Zamenhof imagis kiel bazo de 
Esperanto. Sed mi sentis tion bonŝanca, 
ke inter esperantistoj ekzistas tiom 
malsamaj opinioj, kaj ke Esperanto ebligis 
egalrajtan diskuton ne nur lingve sed ankaŭ 
enhave. Mi sentis, ke la amikaj rilatoj, kiujn 
esperantistoj jam de antaŭe flegis, ebligis 
tian honestan opiniesprimon.
 Fakte, tia senkaŝa kaj sincera diskuto 

pri malfacilaj temoj, kiun ni spertis dum 
tiuj simpozioj, ne oftas inter civitanoj de 
orientaziaj landoj, kie malgraŭ la kreskantaj 
amikaj rilatoj, ankoraŭ restas reciproke 
malbonaj sentoj pro historiaj kialoj. En 
tia situacio, aparte gravas, ke ordinaraj 
homoj povas interŝanĝi opiniojn kaj rekte 
aŭskulti vidpunktojn de aliaj enlande kaj 
eksterlande.
 Feliĉe, en Esperantujo troviĝas sufiĉe 
malsamaj pensfluoj, mondrigardoj kaj 
starpunktoj, ne nur inter diversaj popoloj sed 
ankaŭ ene de la sama lando. Esperantistoj 
jam pruvis, ke eblas kunlabori movade eĉ 
kun homoj kun tute alia pensmaniero, kaj ke 
eblas eĉ amikiĝi komunume trans diversaj 
malsamecoj. Se ni povas ne nur movadumi 
kaj komunumi preter malsamecoj, sed 
ankaŭ valorigi kaj utiligi niajn malsamecojn 
por malferma dialogo, Esperantujo povus 
esti modelo por la mondo. Kiel la mondo 
perceptus Esperanton, se niaj gazetoj, 
interretaj komunikiloj, kongresoj kaj 
aliaj renkontiĝoj ne nur estus uzataj por 
movadumi kaj komunumi, sed surbaze 
de la komunumaj amikecoj kaj kiel ero de 
movadaj aktivadoj flegus kaj evoluigus 
tiun foruman aspekton por kuraĝe alparoli 
malfacilajn kaj disputvekajn temojn?

AzioEgalrajta diskuto

La foruma aspekto 
de Esperantujo: 
orientaziaj spertoj

Kio estas KAEM?
La movado 
plifortiĝis 
post la unua 
E-kongreso

Kimura Goro C.

LEE Jungkee

Hamzeh Shafiee

Azio Irano
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 La sumatra insulo estas fama pro siaj 
tigro, arbaro, elefanto kaj orangutango. 
Medan estas la ĉefurbo de la nordsumatra 
provinco en Indonezio. Ĝi estas la tria plej 
granda sumatra urbo kaj tie troviĝas nia 
unua E-centro.
 La tieaj komencantoj eklernis kaj 
praktikis Esperanton en 2011 en parko, kafejo 
kaj aliaj lokoj. Post dujara diskutado pri 
E-movadaj temoj kaj kelkaj provoj ekagadi 
ni fondis la 15-an de decembro 2013 lokan 
E-klubon - nome Aŭroran Movadon, kiu nun 
aktivas per instruado de Esperanto, slojdo 
kaj tradicia danco en orfejoj. Esperantistoj kaj 
georfoj faras manlaboraĵojn kaj manĝaĵojn, 

 Ĉu strange aŭ ne, la fakto estas – ke 
se oni pensas ke eĉ unu esperantisto 
pli ol 30-jara ekzistas en la Filipina  
insularo – oni iluzias!
 Jen maliluzio: la junularo prenis 
ĉemane la respondecon stiri la filipinan 
E-movadon, kun Filipina Esperanto-
Junularo (FEJ) gvidanta sola la redifinon de 
“la junulara potenco”. La organizaĵo, fondita 
en septembro 2013 de tri altlernejanoj, 
pioniris en la kunigo kaj aktivigo de junaj 
esperantistoj, venantaj de plej diversaj lokoj 
el la 7107 insuloj de Filipinoj.
 FEJ ekalfrontadis problemojn – manko 
de materialoj kaj aktivulaj spertoj, precipe 

Azio

Azio

Indonezia E-centro

La unua 
Esperanto-centro 
en Indonezio

La Perlo de l’ Oriento 
maliluzie brilos verde!

celante ilin vendi por estonta financado de 
la universitata studado de la georfoj kaj kiel 
rimedon por memfinancado de la E-agado. 
La ĉefa celo de la indoneziaj esperantistoj 
estas subteni la daŭran funkciadon de 
la E-centro en Medan. Certe tio postulos 
grandan fortostreĉon kaj multe da mono, 
sed se ni havas revon, laboregi estas la vojo 
por ĝin konkretigi.

E-centro en Medan
 Mi vojaĝis al Japanio en 2014 por 
partopreni E-eventojn en Kansajo kaj 
en Kantoo, Tokio. Japanaj esperantistoj 
donacis al ni monon por starigo de 

pro sia noveco kaj izoliteco. Oni luktadas 
memstudi interrete ĉar mankas ĉeestaj 
kursoj. Nur manpleno sufiĉe bone regas la 
lingvon, sed ili estas aŭ tro junaj, tro okupitaj 
pro studoj aŭ laboro, aŭ apenaŭ scias kiel 
agadi movade. 
 Malgraŭ ĉio, entuziasmo sukcesis 
superadi barojn. Ekzemple, en unu jaro, la 
kolekto da materialoj de FEJ pligrandiĝis 
al pli ol 50 post kiam ĝi petadis donacojn 
de eksterlando (donacintojn ĝi elkore 
dankas). FEJ ankaŭ allogis junajn interesitojn 
de la urbo Valenzuela, ĝia fondiĝurbo, 
kie mi, estante altranga skolto, okazigis 
instruosesiojn kaj pruntedonis materialojn 
al skoltoj 11- ĝis 14-jaraj okaze de  
lernejaj tendumadoj. 
 Aparte menciinde estis, ke mi sukcesis 
aperigi artikolon pri Esperanto en la filipina 
anglalingva gazetretejo Rappler.com  
(http://bit.ly/1zIt9DP) okaze de Esperanto-
tago, kaj ke du aktivuloj de FEJ, tenante 
E-flagon kaj mesaĝkartojn, marŝis kun 

E-centro en Medan. En Decembro 2015, 
ni luprenis trietaĝan domon por unu jaro, 
kun ĉambroj por biblioteketo, kunsidejo, 
du dormoĉambroj kaj loko por festoj kaj 
celebrado. En tiu domo funkcias la unua 
E-centro en Indonezio.
 Esperantistoj el la tuta mondo povos 
tranokti en ĝi senpage kaj kompense ili 
kunlaboros kun la lokaj esperantistoj en 
la instruado de Esperanto, en diskutoj pri 
kulturo kaj farado de manlaboraĵoj kaj 
similaj aktivaĵoj. Ni vere esperas gastigi 
esperantistojn ĉar la laboro ne povas ĉesi kaj 
de tio dependas la estonto de Esperanto en 
Indonezio. Ni deziras, ke nia lingvo motivu 
homojn disvastigi la esperon kaj la pacon 
tra la mondo, por pli bona estonto.

kelkmil partoprenantoj en la Marŝo de 
Fiereco por GLAT-rajtoj (http://bit.ly/1JEP6no) 
en Universitato de Filipinoj lastseptembre. 
Ilin oni vidis televide.
 La filipina movado ankaŭ ekvidebligis 
sin en la reta mondo. Krom la landa 
ĉefgrupo http://fb.com/Eo.Filipinoj, ankaŭ 
starigitaj estas la fejsbukpaĝo de FEJ:  
http://bit.ly/fejfb kaj konto ĉe Twitter, kun 
uzantnomo @Esperanto_PH. Menciindas 
krome, ke lastdecembre komenciĝis 
projekto starigi retejon. Ĝi viziteblas ĉe 
http://esperanto-ph.org. 
 Ankaŭ decembre 2014 ni komencis 
trakti gravan taskon: la kreadon de la 
Statuto de FEJ. Ne povante kunveni fizike, 
la membraro kunkreas ĝin fejsbuke, kio 
estas iom malrapida, sed espereble finfine 
igos la organizon valida kandidato por 
iĝi Landa Sekcio de TEJO ĉi-jare. Ĝis nun, 
membras 16 diversaĝaj junuloj (bedaŭrinde 
ankoraŭ neniu ino), precipe el la Metropola 
Manilo kaj ĉirkaŭe. Esperindas, ke estonte 
disvastiĝos la organizo ankaŭ al aliaj 
regionoj de la lando.
 Arde kredante ke Azio estas la 
modernepoka espero de la tutmonda 
junulara E-movado, la filipina aktivularo, eĉ 
se izolita de vastaj maroj, per sia entuziasmo 
stiros la movadon antaŭen, tiel ke estonte, 
la Perlo de l’ Oriento – kiel Filipinoj estas 
romantike kaj historie nomitaj – brilos  
ankaŭ verde.

Reza Pahlevi

Albert Stalin T. Garrido

Filipina Junularo

E-bazaro por financi la agadon
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 Responde al la alvoko de UEA pri 
“Montevideo 60”, kies kulmino estos la 100-
a UK kaj kiu daŭros ĝis la fino de la jaro, 
Vjetnamio pozitive reagis kaj prezentis sian 
agadplanon, kiel aliaj landoj.
 Sed kio poste? Skribante tiujn ĉi liniojn, mi 
min turnas al la juna generacio de la vjetnamaj 
esperantistoj, kiu estas la ĉefa konsisto de 
la vjetnama esperantistaro, por inviti ilin 
konsideri la farendaĵojn en mallonga kaj 
longa perspektivoj.
 Unue, pri informado. Vjetnama kultura 
heredaĵo jam estas montrita en la E-Vikipedio, 
kiel la Surakva pupteatro, la fiŝrostaĵo 
Ĉakalavongo, la Lendongo - ceremoniaro de 
spirita mediumo en ligo kun la vjetnama 
popolkulto de la Sankta Patrino. Multaj 
aliaj vjetnamaĵoj estas prezentitaj en Azia 
Terminaro, kadre de la diskutgrupo La Bona 

 Ekde la 19-a de decembro 1964 Ĉina 
Radio Internacia elsendas programojn en 
Esperanto, krom en aliaj kvardek tri lingvoj 
(aldone estas retejoj en sesdek kvin lingvoj 
kaj revuoj en tridek ok lingvoj). Do antaŭ 
nelonge oni celebris la 50-jariĝon de tiu 
laboro kaj Esperanto kontaktis la ĵurnaliston 
kiu respondecas pri aferoj interretaj, 
inkluzive de la retejo de la poŝtelefona 
paĝaro kaj novaj TIKO-rimedoj*, 
nome ZHANG Ping (Ĝoja), kiu donis  
kelkajn informojn.
 Entute dek tri oficistoj plentempe 
zorgas pri la produktado de programeroj 
kaj ĉiuj aliaj aspektoj de la radio-agado, 
kiel ekzemple “Saluton Esperantujo” 
kaj la interretan rubrikon “E-Klubo”  
(http://bit.ly/1EiCeVu). 
 Laŭ Ĝoja, estas neeble informi la ĝustan 
ciferon pri la nombro de aŭskultantoj, ĉar 
estas ne nur aliro al la retejo ĉe esperanto.cri.
cn sed ankaŭ aŭskultantaro de la elsendoj. 
Menciindas, ke ĉiumonate ĉirkaŭ 11 000 
paĝoj estas legataj kaj vizitantoj estas pli 

malpli 2 300.
Novaĵoj en 2015
 En 2015 la retejo de ĈRI estos renovigita 
celante plidiversigi la enhavon de la 
programeroj per pli da atento al la agado 
de la esperantistoj kaj elstarigo de la 
kultura, arta kaj eduka aspektoj de la vivo 
en Esperantujo.
 Demandite ĉu ĈRI jam laboras aŭ 
planas labori por la disvastigo de Esperanto 
en naciaj lingvoj, inkluzive de la ĉina, Ĝoja 
respondis, ke “de la naskiĝo nia radio uzas 
la ĉinan lingvon por reklami Esperanton kaj 
penas interesi la ĉinojn, precipe junulojn, 
pri Esperanto.”
 Plu diris Ĝoja: “Mi volas kiel ekzemplon 
citi la nunan bone funkciantan konkurson 
de mallongaj filmoj kun la temo “Teo 
kaj Amo”. Jam videblas ĉe nia retejo  
(http://bit.ly/1JoRjFk) la kvardek kvin 
enskribitaj filmoj .
 Por disvastigi Esperanton, en nia 
konkurso uzeblas ĉiuj naciaj lingvoj. Ni 
bone utiligis la resursojn de nia radio kaj 

publikigis anoncon 
de la konkurso 
en pluraj lingvoj. 
Rezul te ,  ven i s 
k v a r d e k  k v i n 
filmoj en entute dek 
du lingvoj (Esperanto 
k a j  d e k  u n u  n a c i a j 
lingvoj) kaj inter la kvardek 
kvin filmoj dek sep estis faritaj  
de ne-esperantistoj. 
 Por atentigi la ĉinan publikon, nia 
rubriko pri la konkurso havas du paĝojn, 
unu en Esperanto kaj la alian en la ĉina 
lingvo. La kvardek kvin filmoj havas du 
versiojn: unu kun subtitoloj en Esperanto 
kaj la alia kun subtitoloj en la ĉina lingvo. 
 En la kuranta reta voĉdonado por 
la ‘filmeto plej ŝatata’, nia radio invitas 
ĉiujn voĉdoni kaj komenti la filmojn kaj 
havi ŝancon ricevi kiel donaceton ĉinan  
tradician papertranĉaĵon. 
 Fine, nome de ĈRI mi elkore dankas 
al ĉiuj helpantoj kaj subtenantoj de 
la konkurso, ekzemple UEA, Brazila 
Esperanto-Ligo, Brazila Esperanto-Junulara 
Organizo, Germana Esperanto-Asocio, 
Korea Esperanto-Asocio kaj ankaŭ al multaj 
konataj kaj nekonataj amikoj, samkiel al 
ĉiuj, kiuj akompanis nian radion tra la lastaj 
50 jaroj. Se oni petus min per du vortoj 
resumi nian historion kaj nian laboron, 
jen: kia emocio!”

Vjetnamio

E-RadioĈRI

Kiel mi antaŭvidas 
la vjetnaman 
Esperanto-movadon

Utila ĉina servo... 
kaj ankaŭ “emocia”

Lingvo. Temas pri kvazaŭ neelĉerpebla 
inspirfonto al tiuj, kiuj deziras prezenti la 
kulturon de sia lando.
 Kial ne pripensi pri elsendo de novaĵoj 
en Esperanto sur la ondoj de la nacia radio, 
kiel jam faris niaj antaŭuloj ekde la unuaj 
semajnoj post sendependeco en 1945? Se 
tio ankoraŭ ne eblas, alia elekto povus esti 
elsendo sub formo de podkasto.
 Nuntempe eblas facile bitigi librojn kaj 
alŝuti ilin en la reton. Eblas elekti kelkajn 
verkojn el nia literaturo jam tradukitajn 
Esperanten. En malproksima estonto, ni 
nepre kompilos Vjetnaman Antologion en 
Esperanto, kiel jam delonge faris Japanio, 
Ĉinio kaj Koreio.
 Ju pli frue oni lernas fremdan lingvon, 
des pli bona estas la rezulto. Ni pripensu pri 
instruado de la internacia lingvo al geknaboj 
en infanlernejoj, en unugradaj lernejoj. Ni 
provu konvinki la gepatrojn, ke lernado de 
Esperanto ne konfliktas kun lernado de alia 
lingvo, inkluzive de la angla.
 Ĉiam en la sfero de instruado, eblas inviti 
laosajn kaj kamboĝajn studentojn lernantajn 
en vjetnamaj universitatoj partopreni kursojn 
de Esperanto okazantajn ĉiujare en Hanojo 

kaj Ho Ĉi Minh. Post tri aŭ ses monatoj, 
ili akiros sufiĉan konon por ellerni kaj 
mem instrui la lingvon, kiam ili revenos 
hejmen. Ilia partopreno en klubaj aktivaĵoj, 
sociaj retejoj, kiel Fejsbuko, permesos al ili 
kontaktiĝi kun la vjetnama kaj la monda 
junulara esperantistaro kaj tio instigos ilin 
plu diligente lerni.
 La kondiĉoj estas ankoraŭ ne maturaj por 
pensi, ke iun tagon Esperanto anstataŭos la 
anglan en internacia komunikado en la sferoj 
de politiko kaj ekonomio. Tamen, kiel civitano 
de ASEAN-komunumo, mi tre ĝojas, ke la 
Asean-landoj komencas konscii pri sia propra 
identeco, kaj deziras komuniki, interŝanĝi 
sian kulturon kun la aliaj membroj de la 
komunumo. Tie Esperanto havos sian rolon 
ludendan. Uzante Esperanton, ni prezentos 
nian kulturon al la esperantistaro de la Asean-
landoj. Kiam la E-movado vigliĝintos en ĉiu 
Asean-lando, estos tempo pripensi pri ĝia 
oficiala rekono. 
 La celoj de Unesko – Edukado, Scienco 
kaj Kulturo – ĉiam kongruas kun tiuj de 
Esperanto, pro tio eĉ post 2015, ni daŭre 
agadu tiudirekte kaj ne mankos ĉeftemoj 
por nia inspiro. 

El la redakcio

Nguyen Xuan Thu

Opinio

* TIKO: Teknologio de Informado kaj Komunikado
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Nitta Takamichi estas 
Prezidanto de JEJ 

 En 2014 ni komencis nian laboron per 
analizo pri la nuna strukturo de la E-movado 
en kaj ekster Japanio, celante trapenetri niajn 
problemojn kaj malfacilaĵojn por efike superi 
ilin. Mi listigas kelkajn kernajn punktojn de 
la junulara E-movado en Japanio:

• Enkondukaj kursoj: utiligante 
Twitter kaj Skype, juna aktivulo de la 
tokia universitato de teknologio, Asao 
Takafumi, sukcese organizas retan 
kurson; sed en Japanio, se paroli pri 
pli altaj niveloj, oni ne ĝisdatigas la liston 
de gvidantoj de longa tempo. Japana 
Esperanto-Junularo (JEJ) forte deziras 
krei daŭripovan movadon en Japanio. 
• Subvencioj: Esperanto estas vere facila 
lingvo, sed ni rimarkis ke daŭre mankas 
kompetentuloj pri la lingvo en la juna 
generacio. Nu, en la ĵus pasinta jaro du 
el niaj membroj ricevis subvencion por 
studado en la reta kurso de Jagelona 
Universitato kaj en RITE (edukado.
net) respektive, kaj unu studento 
trapasis “Kvalifikajn Ekzamenojn de 
Esperanto de JEI (Japana Esperanto-
Instituto)” en la plej alta nivelo, dank’ al 
subvencio. Tio funkcias kiel instigilo al  
progresemaj junuloj. 
• Verkado: JEJ esperas, ke japanaj 
junuloj povos riĉigi la E-movadon 
per sia verkado kaj tiucele organizas 
la unuan fojon en sia 11-jara historio 
la konkurson KIK – Konkurso 
Internacie Kontribui (https://kikblogo.
wordpress.com/) por instigi membrojn 
de JEJ verki en internaciaj revuoj. Ni 
samtempe organizas trejnadon por la 
partoprenemuloj.
• Varbado, informado, instruado: ni 
pensas, ke Twitter kaj Skype estas vere 
utilaj rimedoj por kontakti interesatojn 
pri la lingvo. En 2014 JEJ organizis skajp-
kunsidojn kun japanlingvaj uzantoj 
de Twitter. La enhavo de ĉiu kunsido 
estis varia: informado pri la E-movado, 
baza E-instruado, paroligaj sesioj por 
memlernantoj, kiuj neniam praktikis la 
lingvon, kun konsiloj pri pronconco ktp. 
• Eventoj: JEJ jam organizis kunvenon 
kun Germana Esperanto-Junularo en 
2012 krom Komuna Seminario. 
• Retaj grupoj: en 2014 JEJ starigis 
Facebook-grupon por respondeculoj 
de la junulara movado en Azio, celante 
pli bonan komunikadon inter ni. En 

 Kiel kongresa urbo de la 101-a Japana 
Esperanto-Kongreso (la 11-an/13-an de 
oktobro 2014) estis elektita la malgranda 
Obama (distrikto Wakasa), fronte al bela 
golfo. La urbo, kun 30 000 loĝantoj, estas 
historio-riĉa kaj havas neniun atomcentralon, 
malsamkiel aliaj urboj de la sama distrikto. 
La ĉeestantoj nombris ducent kvardek, se 
enkalkuli japanojn kaj alilandanojn. Tamen, 
aliĝis al la kongreso entute kvarcent kvin 
esperantistoj, el kiuj preskaŭ duono pagis 
reduktitan kotizon por morale subteni ĝin 
sen mem ĉeesti la aranĝon.
 En la inaŭguro salutis SUZUKI Keiichiro, 
la prezidanto de Japana Esperanto-Instituto 
(JEI) kaj esperantistoj el Japanio kaj aliaj 
landoj, krome la urbestro de Obama, kiu 
ĝojigis la ĉeestantojn salutante duone en 
Esperanto kaj klarigante, ke en siaj lernejaj 
jaroj oni instruis lin pri Zamenhof kaj la 
frazon “Mi estas juna”.
 La kongresa temo estas “Ni akordu 
trans la maro - manĝo, naturo kaj 
amikiĝo”. Diverstemaj prelegoj malfermaj 
al neesperantistoj okazis, inter kiuj tiu de 
OMORI Kazuyoshi pri la de li reeltrovita 
historio, ke la vilaĝanoj savis koreajn 
maristojn, kies ŝipo katastrofe drivis al la 
bordo de la urbo Obama en 1900. Pri tio, 
okaze de la kongreso memore eldoniĝis la 
E-bildolibro La vilaĝo, al kiu blovis la vento. 
Krome okazis sep prelegetoj en Esperanto.
 Okazis ĝenerala jarkunsido de JEJ, 
kunveno por lokaj societoj, ekzamenoj, 
kursoj por komencantoj kaj prelegoj 
rilatantaj al la Premio OSSAK. Okazis ankaŭ 
kunsido de UEA, Pasporta Servo, ILEI kaj 
aliaj organizaĵoj. 
 El la fakaj kunsidoj ni enfokusigu tiun 
de la Azia Agado. Tie invititoj el Azio 
raportis pri sia landa agado. Sekvis raportoj 
pri Japanio, KAEM (Komisiono pri Azia 
Esperanta Movado de UEA) kaj pri JEJ 
(Japana Esperanto-Junularo). Oni invitis 
la 33-a Komunan Seminarion (KS) al Ho-
Ĉi-Min. La programeroj en la lasta tago 
estis mallongigitaj pro la alproksimiĝo de 
la tajfuno n-ro 19, kio igis la kongresanojn 
pli frue reveni hejmen sen troa ĝeno.

Japanio

Japanio

Junulara movado

Por daŭripova 
movado en Japanio Akordo trans 

la maro
novembro 2014 inspirite de iniciato en 
Koreio, ni organizis “Lernu Esperanton 
en LINE-grupon” en kiu partoprenis 
dek du homoj (dek el Japanio, du el 
Koreio). Ni kune legis ekzercojn de la 
Fundamenta Krestomatio. Rimarkindas, 
ke pli ol duono de la kunlernantoj 
konsistis el nemembroj de nia organizaĵo. 
Fine de 2014 ni lanĉis la projekton 
“Lernu Esperanton kun eksterlandaj 
esperantistoj per Skype” kun la celo 
subteni eksterlandajn junularajn 
organizaĵojn finance nestabilajn. La 
unuaj kunlaborantoj estas Max Elbo kaj 
Meksika Esperanto-Junularo (MEJ). La 
gvidanto ricevas duonon el la tuta kotizo 
(unu eŭro duonhore) kaj deponas la 
alian duonon en la konto de sia junularo 
(MEJ). JEJ daŭre esploros ĉiujn eblojn 
realisme kunlabori kun aliaj organizaĵoj 
ekster Japanio.

 Se paroli pri junularaj renkontiĝoj, en 
Tokio JEJ organizas ĉiumonatan kunvenon, 
nome “Tokian Kolektiĝon”. Krome en 
Japanio estas unika renkontiĝo nomata 
“Kunveno por frandemuloj”, prizorgata de 
juna aktivulo en Kawasaki. Alia problemo 
estas, ke estraraneco daŭras nur unu jaron 
kaj pro tio estas malfacile trakti projektojn 
kiuj postulas relative longan prizorgadon. 
Por solvi tiun ĉi problemon, ni ĉi-jare starigis 
komisionojn laŭ projektoj. Ni starigos ankaŭ 
du komisionojn rilate TEJO-aferojn: unu por 
kunlaboro kun TEJO, la alian por diskuti 
niajn rilatojn kun ĝi.
 JEJ ne estas la unusola junulara komunumo 
en Japanio. Ni celas nek burokratismon 
nek totalismon, kiuj ne kongruas kun la  
junulara movado. 

Nitta Takamichi*

La 101- E-kongreso
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 Reviviĝu, la arbaro de Erimo! temas 
pri bonege prezentita raporto pri 
homkaŭzita mediokatastrofo kaj feliĉe 
ankaŭ pri ĝia longdaŭra riparo. Belaj natur-
impresionismaj pentraĵoj de TAKADA 
Saburoo donas la enhavan fonon kaj 
substrekas la rakonton de fiŝistoj, kiuj 
revivigis arbaron dum la tempodaŭro 
de kvindek jaroj sur marbordo de Erimo, 
estiĝinta dezerto kovrita de sablo.
 La originalan tekston de MOTOKI 
Yokoo tradukis kvin japanaj esperantistoj 
en klaran lingvaĵon, kaj eldonis ĝin Japana 
Esperanto-Instituto sur fortika glata papero 
en formato iomete pli granda ol A5.
 Erimo troviĝas sur la suda montara 
kabo de Hokajdo, norde de Honŝu. Sufiĉe 
detala mapo montras la geografion kaj 
donas la japanajn lokonomojn kune kun 
la esperantigitaj. Praarbaro kovris tiun 
distrikton, kaj en la maro kreskis laminario 
(nomo de long-folia mar-herbo). La densa 
arbaro donis foliojn por iomete nutri la 
maron, kaj samtempe tenis la grundon 
tiel ke la maro estis tute pura kaj klara.
 Fine de la 19-a jarcento ekloĝis tie 
fiŝistoj por rikolti kaj laminariojn kaj 
fiŝojn. Pro la malvarma klimato ili uzis la 
arbolignon kiel hejtaĵon. Post pluraj jaroj 
la arbaro estis for, la pluvo forfluigis la 
fekundan grundon kaj la vento blovis ĝin 
en la maron. Tiu ĉi poluado malpurigis la 
laminarion kaj eĉ malhelpis ĝian kreskadon 
sur la nuda roka surfaco. Sur mapo de 
la jaro 1911 tiu regiono nomiĝis “Erimo-
dezerto”. La fiŝistoj estis ĝenataj ne nur de 
la fortaj sablo-ŝtormoj tie, sed ankaŭ de la 
malboniĝinta kvalito de la koto-kovrita 
laminario kaj de la manko de fiŝoj. Tial ili 
pripensis forlasi tiun regionon. Cuneo, la 
heroo de la rakonto, ekrimarkis la kaŭzon 
de la katastrofo, kaj solvo estus replanti 
arbaron. Sed la bona grundo jam estis 
for kaj fortaj ventegoj malhelpis eĉ la ek-
kreskon de gresoj, ĝis la homoj trovis la 
rimedon forŝirmi la venton. Sed la plantitaj 
arbidoj ne povis kreski pro la (sala) akvo 

sub la sabla surfaco, tial necesis dreni la 
kampon.
 Post multjara agado ekkreskis pioniraj 
pinoj, kaj protektate de la pinoj kreskis 
poste denove la praaj mongolaj kverkoj kaj 
eĉ revenis cervoj. Tamen la enmaraj rokoj 
restis kovritaj de grunda koto. Maljuna 
fiŝisto rememoris ke nur profunda glaciiĝo 
de la maro povus purigi ĝin, kaj feliĉe post 
kelkaj jaroj okazis la necesa glacio-purigado 
de la rokoj kaj marfundo. Tiam revenis la 
laminarioj kaj dank’ al ilia protekto revenis 
ankaŭ la fiŝoj. Tia regajno de la bona stato 

daŭris kvindek jarojn, kaj la fiŝistoj ankoraŭ 
en la jaro 2003 plantis arbidojn.
 La verkisto kunligas tiun rakonton kun 
la senarbarigo en aliaj mondoregionoj, kie 
la malbona sekvo montriĝas eble ne tiom 
rapide. La loĝantoj de Erimo instruas la 
homaron kiel penega estas la klopodo 
reakiri naturon unufoje perditan.
 Restas rimarkigi, ke la teksto estas en 
sufiĉe grandaj literoj, ke la lingvaĵo estas 
bone legebla kaj tial taŭgas kiel emocie 
instiga teksto ankaŭ por progresantoj. La 
pentraĵoj tre saĝe subtenas la komprenadon, 
eĉ se ne ĉiuj vortoj en Esperanto estas 
konataj.
 Japana-Esperanta terminaro pri 
naturmediaj problemoj estas konciza, 
modestaspekta vortareto, kompilita de 
la Grupo NUN-Vortoj, kiu prezentas 
ĉirkaŭ 2 000 kapvortojn el la sfero de 
naturmedio, politiko, sano, maro- kaj 
agrokulturo, turismo kaj industrio. Ĝi 
celas ĉefe homojn kiuj parolas la japanan 
kaj povas legi Hiragana kaj Kanji. Dank’ 
al japana esperantistino mi komprenis pli 
bone la ordigo-principon. La terminaro 
komenciĝas per listo de ĉ. 22 tutmonde 
uzataj mallongigoj, ekz. COP, DDT, PCB 
kaj REACH, kiuj estas klarigataj japane kaj 
tradukitaj en Esperanton. Poste sekvas 10 
ĉapitroj ordigitaj laŭ Hiragana: komencoj 
per vokaloj, kaj la 9 ĉefaj konsontantoj 
(k, s, t, n, h, m, y, r, w). Mia amikino 
klarigis al mi, ke kelkaj tutmonde uzataj 
esprimoj estas transliterumitaj el la angla 
en la japanan kaj enkrampe klarigitaj en 
la japana, ekz. car-sharing = kundivido 
de aŭto, komuna aŭtoluado. Jam por 
germanoj kiuj ne parolas la anglan, tiaj 
terminoj sonas strange, des pli certe por 
japanoj kiuj ne parolas la anglan; do, la 
klarigo en la japana helpas kompreni pri 
kio temas. En la aldono ĝi prezentas unue 
koncizan glosaron pri ekologio, poluo kaj 
politikaj niveloj de respondecoj; kaj due en 
la fontoindikoj kelkajn valorajn ret-ligojn al 
Esperanto-organizoj, kaj krome literaturon: 
Plano B, Ekoturisma Vortaro, Fiziko-geografia 
terminaro, japanajn vortarojn kaj ĝeneralajn 
gazetojn kiel Monato kaj Kontakto, en 
kiuj oni ofte publikigas pri naturmediaj 
problemoj. Kelkaj nocioj aperas sub 
diversaj kapvortoj aŭ estas diversmaniere 
kunmetitaj laŭ la diverstipa lingvouzo. La 
terminoj estas tute aktualaj kaj la libreto, 
pro sia ampleksa kunmeto, estas valora 
ankaŭ por ne-japan-lingvanoj, sed certe 
nepraĵo por japanoj kiuj engaĝiĝas pri 
aktualaj mondo-problemoj.

Japanie, 
ekologie

Manfred Westermayer
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Reviviĝu, la arbaro de 
Erimo! 
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Saburoo. El la japana trad. div. 
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Japana-Esperanta 
terminaro pri 
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 Mi ne konis la nomon de Carmel 
Mallia, sed kiam mi ricevis liajn librojn 
Ĉielarka estonto, romanon, originale 
verkitan en Esperanto, kaj La malta revo, 
romanon de Frans Sammut, tradukitan 
en Esperanton, mi eksciis, ke Mallia estas 
konata esperantisto kaj malta verkisto, kiu 
aperigis plurajn verkojn en Esperanto.
 Kiel bulgara kaj Esperanta verkisto mi 
estas konvinkita, ke en Esperanto devas 
esti pluraj originalaj verkoj: romanoj, 
novelaroj, dramoj, poemaroj, ĉar ili riĉigas 
nian relative junan literaturon kaj helpas 
la evoluon de la lingvo. Bedaŭrinde la 
originalaj Esperantaj verkoj ne abundas 
kaj malmultaj estas la nuntempaj verkistoj, 
kiuj verkas originale en Esperanto. Tial 
Carmel Mallia vekis mian atenton kaj  
estimon al li.
 Lia romano Ĉielarka estonto estas unu 
plia koloro al la bildo de la originala 
Esperanto-literaturo. Ĝi ne nur riĉigas 
nian literaturon per la temo, sed ankaŭ 
montras parton el la historio de Malto. 
Mallia priskribas la malfacilan vivon de 
la maltanoj dum la Dua Mondmilito. La 
romano ne estas ampleksa. Ĝi konsistas el 
23 mallongaj ĉapitroj. La aŭtoro esploras 
la vivon de unu familio dum la milito kaj 
tra la okuloj de siaj herooj li prezentas 
la terurajn militajn okazintaĵojn. La juna 
pentristo Fredu Flores ekamas la konatan 
francdevenan baletistinon Celestine, sed 
kiam Flores forveturas por lerni pentroarton 
en Romo, Celestine iĝas edzino de doktoro 
Michel Bru, amiko de Flores. Kiam Fredu 
Flores revenas, li komprenas, ke Celestine 
jam estas edzino de Bru. Okazas akcidento 
kaj Celestine mortas. Flores edziĝas al la 
nevino de doktoro Bru, Miriam.
 La milito furiozas kaj la insulo estas 

Recenzo

senĉese atakata de malamikaj aviadiloj. 
Dum tiuj ĉi atakoj pereas multaj homoj 
kaj sur la terura fono de la milito Mallia 
priskribas siajn heroojn kaj iliajn suferojn. 
Bedaŭre la aŭtoro ne sukcesis klare kaj 
detale priskribi la heroojn. Iliaj karakteroj 
restas iom palaj. La psikologiaj portretoj 
de la rolantoj estas supraĵaj. La legantoj ne 
povas profunde enpenetri en la karakterojn. 
Mallia ne sukcesis transdoni la emociojn, 
dubojn, esperojn kaj motivojn por la ago 
de la herooj. Nur Miriam estas iom pli 
bone priskribita. La aŭtoro montras ŝin kiel 
kuraĝan virinon, sed ankaŭ tiu ĉi trajto de 
ŝia karaktero ne estas sufiĉe reliefigita kaj 
pruvita per variaj momentoj kaj epizodoj 
el ŝia vivo.
 En la romano estas ĉapitroj, kiuj ne 
rilatas rekte al la temo de la verko kaj ŝajnas 
iom superfluaj, ekzemple la epizodoj kun 
la frenezulo kaj la pilgrimo al la sanktejo 
Ta’Pinu sur la insulo Ghawdex.
 Carmel Mallia tamen sukcesis per 
Ĉielarka estonto sugesti al la legantoj la 
absurdon de la milito. Milito ne nur 
pereigas senkulpajn homojn, sed ankaŭ 
ruinigas domojn, urbojn, homajn animojn. 
La loĝantoj de Malto kuraĝe defendis 
sin kaj ili estas la venkintoj en tiu ĉi  
terura milito.
 Carmel Mallia ankaŭ tradukis la 
ampleksan romanon La malta revo. Laŭ 
mi la tradukado estis streĉa kaj malfacila 
laboro. De la antaŭparolo la legantoj 
ekscias, ke al la Esperanto-traduko 
kontribuis krom Carmel Mallia ankaŭ la 
konata esperantistino Marjorie Boulton 
kaj verŝajne la eldonisto Ulrich Becker.
 La malta revo priskribas la malfacilan 
kaj penan vivon de unu el la plej konataj 
figuroj – Mikiel Anton Vassalli (1764-1829), 

kiun oni nomas “la patro de la malta nacio”. 
Vassalli naskiĝis en vilaĝo kaj devis trairi 
longan vojon por eduki sin. De nekonata 
junulo li iĝis lingvisto, studis orientajn 
lingvojn en la Universitato en Romo kaj 
verkis vortaron kaj gramatikon de la malta 
lingvo, eldonis libron kun proverboj.
 La verkisto Frans Sammut elektis la 
membiografian formon por sia romano. 
La ĉefheroo Vassalli rakontas rekte al 
la legantoj sian vivon, siajn suferojn kaj 
travivaĵojn. Per vastaj monologoj kaj 
meditoj la aŭtoro montras la animon, la 
karakteron de sia heroo, prezentas liajn 
kuraĝon, ambicion kaj firman decidon 
realigi siajn celojn.
 Kompare kun la originala romano 
Ĉielarka estonto la stilo de la tradukita 
romano estas multe pli bona kaj pli 
elokventa. La lingvaĵo estas riĉa kaj 
kolora. Ŝajnas al mi, ke forte senteblas la 
lingvohelpo de d-rino Boulton.
 La celo de La malta revo estas montri 
al la Esperanto-legantoj la historion de la 
malta popolo kaj la vivon de unu el la plej 
elstaraj lingvistoj de Malto. Tamen, kiel mi 
jam menciis, verkoj, tradukitaj el naciaj 
lingvoj en Esperanton ne multe helpas al la 
Esperanta literaturo. Pere de ili la legantoj 
informiĝas pri diversaj naciaj literaturoj kaj 
kulturoj, sed pli gravas tio, kion originalan 
Esperanto donos al la monda kulturo.

Julian Modest

Ĉielarkaj 
Esperantaj 
libroj Ĉielarka estonto. 

Carmel Mallia. Berkeley: 
Bero, 2002, 111p. 21cm. ISBN 
1882251342. Prezo: € 12,90.

La malta revo. 
Frans Sammut. El la malta 
trad. Carmel Mallia. Novjorko: 
Mondial, 2007, 309p. 23cm. ISBN 
9781595690647. Prezo: € 19,50

42
1288 (2)   Februaro 2015



Recenzo

 Okaze de la 80-jariĝo de Claude Gacond 
en aŭgusto 2011 aperis ĉi tiu artikolaro, 
redaktita de Irmi kaj Reinhard Haupenthal. 
La libron uverturas franclingva salutparolo 
de la ĉefbibliotekisto de La Chaux-de-
Fonds, hejmloko de CDELI (Centro 
de Dokumentado kaj Esploro pri la 
Lingvo Internacia), kio donas impreson 
pri la signifo kiun havis Gacond por la 
respektindigo de Esperanto en Svislando. 
Ĝin sekvas biografieto pri Gacond fare de 
Stefano Keller. La ceteraj artikoloj (krom 
unu) estas ordigitaj laŭ la familia nomo 
de la verkintoj. Fine troviĝas bibliografio 
pri Gacond kaj notoj pri la kunlaborantoj, 
sed bedaŭrinde neniu nomindekso.
 Kiel atendeble, pluraj el la artikoloj 
temas pri elstaraj svisaj esperantistoj: 
Tomasz Chmielik skribas pri  la 
ĵurnalista agado de Edmond Privat 
por la sendependiĝo de Pollando, Didi 
Weidmann skizas la vivon de Artur Baur, 
dum Nancy Fontannaz rakontas pri CDELI 
kaj Marie-Louise Münger pri la radio-
prelegoj de Gacond (kiuj siavice grandparte 
temis pri la pensoj de Privat). Biografieton 
de la barata pioniro L. Sinha liveras  
Probal Dasgupta.
 Ĉiuj artikoloj de la kolekto estas plenaj 
de interesaj informoj, sed tiu de Münger 
estas tre konfuza: svarmas nocioj kiel 
mondialismo, federalismo, mondanismo, 
mondorganizo, monda federacio, monda 
estraro kaj monda registaro, sed ili ne 
estas difinitaj, kaj oni ne scias ĉu temas 
pri unu sama aŭ pluraj aferoj. Simile la 
organizaĵo UN estas nomita jen Unuiĝintaj 
Nacioj, jen Unuiĝinta Naciaro; almenaŭ 
tie la redaktoro povus trakti la duan kiel 
mistajpon! Aliflanke Münger ne hezitas 
korekti en piednotoj, ne ĉiam tute necese, 
la lingvaĵon en la citaĵoj de Gacond – kiuj 
siavice tute ne bezonus esti tiel multaj.
 Koncerne dokumentadon, Detlev 
Blanke skribas pri la revuo Planlingvistiko, 
Reinhard Haupenthal pri la sorto de la 
biblioteko de la inventinto de Volapuko, kaj 
Ana María Molera pri la biblioteka agado 
de Ramón Molera. Josip Pleadin analizas la 
historion de la grava jugoslavia Esperanto-
revuo La Suda Stelo. Annakris Szimkat 
tradukis kaj modele prinotis artikolon de 
Adolf Schmidt el 1931 pri la unuaj libroj 
en Esperanto, kaj Reinhard Haupenthal 

tradukis artikolon de Jean-François Fayet 
pri la rilato de Komintern al Esperanto. 
Ekstervice en la fino, Irmi Haupenthal 
prezentas nove retrovitan leteron, en kiu 
L. de Beaufront petas konsilon de Charles 
Laissant pri Nobel-premiigo de Zamenhof.
 Oni povas demandi sin ĉu la negravaj 
malamikoj de Esperanto vere meritas tiom 
da atento kiom Gacond donis al ili, sed li 
ĉiurilate estas pacifisto kaj volas amikigi 
homojn. Li rifuzis servi en la svisa armeo, 
kaj estas li kiu provis kunlaborigi Ivo 
Lapenna kaj UEA en la preparoj por la 
jubilea jaro 1987. Tial ne estas surprize trovi 
artikolon de Tazio Carlevaro pri la Ido-
poeto Andreas Juste, ĝisfundan esploron 
de Gonçalo Neves pri la volapukaj scioj de 
Zamenhof (ĝi devas esti la lasta vorto pri 
tiu demando) kaj prezenton de du francaj 
fanatike kontraŭplanlingvaj lingvistoj fare 
de Sébastien Moret.
 Koncerne instruadon, Mónika 
Molnár rakontas pri la Freinet-pedagogo 
Marcel Erbetta, Renato Corsetti pri la 
Cseh-metodo, kaj Katalin Kováts pri la 
Cseh-instruisto Tiberio Morariu. Ilona 
Koutny skribas pri la verboj ĝenerale kaj 
Herbert Mayer pri la disvastiĝo de senpera 
verbigo anstataŭ la uzo de “esti”. Al mi ege 
plaĉas la maniero kiel Mayer prezentas 
la rilaton inter socia kaj lingva evoluo. Eĉ 
pli engaĝa estas la artikolo de Kováts, sed 
en ĝi mankas prezento de la rilato inter la 
evoluo de la Esperanto-komunumo kaj 
tiu de la ĝenerala socio. En Svedio, kie 
la rumana Morariu ekloĝis, “reaktivigo 
de la ‘kursmaŝino’ ne plu eblis post la 
milito”. Nu, kial? Kaj kial eblis aktivigi 
ĝin tiel sukcese en la 1930-aj jaroj, ĝuste 
en la jardeko kiam Esperanto spertis ĉiam 
pli gravajn malfacilaĵojn en aliaj partoj de 
Eŭropo? Jen demandoj, pri kiuj oni ŝatus 
vidi eĉ plej svagan provon de respondo.
 Corsetti pravas skribante ke la 
aŭdlingva metodo de lingvoinstruado 
malaperis kun la kondutisma psikologia 
paradigmo apoganta ĝin, sed ŝajne li 
ne vidas ke li mem argumentas pra-
kondutisme, kiam li atribuas la pli grandan 
lingvolernan kapablon de infanoj al tio ke 
ili havas pli da tempo ol la plenkreskuloj. 
La vera diferenco estas la natura, nekonscia 
lingvo-alproprigo en la jaroj kiam la cerbo 
aparte taŭgas por tiu tasko, kontraste al la 

konscia kaj pena lernado poste, des pli pena 
ju pli malfrue oni unuafoje provas ekkoni 
novan lingvon tiumaniere. Ĝuste tial la 
elementoj de Esperanto estas aranĝitaj 
tiel ke la lingvo estas konscie akirebla – 
ne ĝustadire “facile”, sed laŭeble malplej 
malfacile, precipe en la komenco. Post 
la komenco pli gravas ke la lingvo estu 
nature uzebla, kaj ankaŭ tiun postulon  
Esperanto plenumas.
 Kiam oni duafoje konscie lernas novan 
lingvon, oni ofte transportas pli multe 
el la unua lernita fremda lingvo ol el la 
gepatra. Lerninte la abundon da anglaj 
verboformoj, ĉiu facile distingas -ata kaj -ita, 
tiel ke tiu kverelo havas neniun sencon por 
esperantistoj jam spertaj en la angla kiel 
dua lingvo. Koutny rekomendas ne klarigi 
tuj al la lernantoj la ata/ita-problemon, 
sed pli bone verŝajne estus ekzerci ilin 
traduki pasiv-voĉajn frazojn per la aktiva 
voĉo dum kelkaj lecionoj, antaŭ ol entute  
enkonduki pasivon.
 Alia beno kiun Esperanto eble havas el 
la disvastiĝo de la angla, estas ties ĝenerala 
“mallongeco”, kiu instigis la junajn 
esperantistojn uzi senperan verbigon ne 
nur en poezia sed ankaŭ en la ĉiutaga 
lingvaĵo. Mayer kaj Koutny eĉ aprobe rilatas 
al verbigo de la participoj (“malfermitas” 
kaj simile), kion mi vidas kiel ekscesan, sed 
ne sukcesan imitadon de la angla verba 
formabundo. Kompare al la angla (kaj 
kelkaj parencaj lingvoj), en Esperanto oni 
multe pli ofte aŭ subkomprenas la precizan 
tempon aŭ esprimas ĝin per adverbo. Do, 
Esperanto-instruisto ne hezitu uzi ĉiujn 
nacilingvajn sciojn de siaj lernantoj, sed 
oni atentu ke fremdlingvaj scioj same kiel 
la gepatralingvaj kutimoj ankaŭ povas esti 
fonto de eraroj. Tio precipe veras ĉe la 
verboj, kiujn Koutny prave nomas centro 
de la frazo.

Jens Stengaard Larsen

Plia aldono al la 
Esperanta festlibr-aro

Instrui – Dokumenti – 
Organizi. Fest-libro por 
la 80a naskiĝ-tago de 
Claude Gacond. 
Editoris Irmi kaj Reinhard 
Haupenthal. Bad Bellingen: 
Edition Iltis, 2011. 392p. 21cm. 
ISBN 9783932807930.  
Prezo: € 39,60
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Norvegio: Klubo E-ista en Oslo: 144,00.
Rumanio: I. Cadar 7,33.
Sumo en 2014: 403,57.

VOLONTULA FONDAĴO
Nederlando: W. Akkerman 25,00.
Sumo en 2014: 1053,05.

ĜENERALA KASO
Francio: R. Triolle 167,00.
Germanio: A. Schubert 19,50; D. & E. 
Wilke 10,00.
Usono: J. Johnson 8.05.
Div. malgrandaj: 2,00.
Sumo en 2014: 2086,55.

Nederlando: H. Wernik 132,00.
Svedio: J. Hammarberg 21,03.
Sumo en 2014: 2875,00.

FONDAĴO AMERIKO
Hispanio: R. Biurrun 7,00.
Usono: J. Johnson 8,05.
Sumo en 2014: 431,01.

FONDAĴO CANUTO
Nederlando: B. de Wit 60,00; R. Moerbeek 
50,00.
Nov-Zelando: G.D. Dewar 63,26.
Svedio: Norrköpings E-Klubo 126,18.
Sumo en 2014: 8036,39.

KONTO ESPERO
Hispanio: R. Biurrun 7,00.
Nederlando: H. Bakker 100,00.

    DONACOJ
Ĝis la 31-a de decembro

KONTO AFRIKO
Korea Resp.: Korea E-Asocio (AMO 7) 
325,00.
Luksemburgo: C. Nourmont (AMO 7) 
125,00.

Oficiala
Informilo

Al ĉiuj UEA  
kore dankas!

 Kep (Keppel) Enderby estis edukita en la 
Altlernejo de Dubbo kaj en 1944 li aliĝis al la 
flugarmeo. Li studis juron en la universitatoj 
de Sidnejo kaj Londono. Ekde 1950 li laboris 
kiel juristo kaj instruis. Ekde 1962 li estis 
universitata preleganto. En 1970 li estis 
elektita al la Aŭstralia Parlamento. De 1972 
ĝis 1975 li estis ministro, unue pri aŭstralia 
produktado kaj poste pri justico. Post tio 
li denove laboris kiel juristo kaj ricevis la 
titolon Advokato de la Reĝino. De 1982 ĝis 
sia emeritiĝo en 1992 Enderby estis juĝisto ĉe 
la Supera Kortumo de Nova Sud-Kimrio. La 
iama amatora golf-ĉampiono havis diversajn 
gravajn funkciojn en tutaŭstraliaj kaj regionaj 
juraj institucioj. Ekde 2003 li prezidis la 
regionan societon pri libervola eŭtanazio.
 Kep Enderby lernis Esperanton en 
1987. De 1992 ĝis 1997 li estis prezidanto de 

Aŭstralia Esperanto-Asocio. Kiel prezidanto 
de la Loka Kongresa Komitato li gvidis la 
organizadon de la 82-a UK en Adelajdo 
(1997). Dum kvar oficperiodoj, de 1992 
ĝis 2004, li estis membro de la Komitato 
de UEA. En 1998 Enderby estis elektita 
kiel prezidanto de UEA, funkcio, kiun li 
plenumis ĝis 2001. Prezidanto de Esperanta 
Jura Asocio li estis de 1996 ĝis 2002. En la 
voĉdonado de la revuo La Ondo de Esperanto 

Kep Enderby forpasis
Gazetara Komuniko

Kep Enderby kun 
Humphrey Tonkin ĉe 
la akcepto de Societo 
Zamenhof en la  
Tel-Aviva UK en 2000.

Universala Esperanto-
Asocio funebras sian eksan 
prezidanton Kep Enderby, 
kiu forpasis la 8-an de 
januaro 2015 en la aĝo de 
88 jaroj. Li naskiĝis la 25-an 
de junio 1926.

li estis proklamita la Esperantisto de la Jaro 
1999. En 2004 li estis elektita kiel membro 
de la Honora Patrona Komitato de UEA.
 Kiel prezidanto de UEA Kep Enderby 
elstarigis en siaj paroladoj kaj artikoloj la 
gravecon de la laboro por la homaj rajtoj. 
Li pledis ankaŭ por pli proksima kunlaboro 
inter UEA kaj aliaj Esperanto-organizaĵoj, 
aparte Sennacieca Asocio Tutmonda, kies 
fervora membro li estis.
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 Jen vikipledo – alvoko unuavice al la 
Landaj kaj Fakaj Asocioj de UEA, sed plie al 
ajnaj aktivemuloj. Esperantistoj frue rekonis 
la gravecon kaj valoron de Vikipedio. 
La komuna reta enciklopedio ebligas la 
enplekton de milionoj da homoj en terenon 
kiu antaŭe estis rezervita por fakuloj. Do 
ĝi demokratiigas la mastrumadon de 
informado. Por esperantistoj ĝi kontribuas 
al nia celo pri la politiko de ĉeesto kaj 
videblo. Aliro estas preskaŭ senkosta 
(krom en tempo!) kaj ĝi ne nur provizas 
la komunumanojn per valora informfonto; 
ĝi ankaŭ komunikas al la vasta mondo, ke 
nia lingvo ne mortis kaj estas aktive uzata 
en modernaj kuntekstoj. Ĉiufoje, kiam 
videblas “Esperanto” en la lingvolisto 
ĉe artikolo, tio fortigas la koncepton, ke 
nia lingvo rajtas sian lokon kiel uzata, 
uzebla kaj uzinda lingvo, kaj ke ĝi ne estas 
fenomeno kiun oni povas duaklasigi per 
eksdataj epitetoj kiel “artefarita”.
 Iom da avertoj: ni ne uzu Vikipedion 
kiel nian senpagan reklamtabulon! Ĝi 
prezentas enhavon kun enciklopediaj 
trajtoj; viaj tekstoj devas esti formulitaj 
laŭ tiu skemo – legu multajn artikolojn 
por kompreni la stilon. Se vi publikigas 
evidentajn reklamojn kaj alvokojn, tre 
eble ili estos forigitaj. La fakto, ke artikolo 
havas version en Esperanto, jam estas 
brila reklamo. Aliflanke, niaj instancoj kaj 
eventoj havas prezentindan karakteron, ni 
ne hontu pri niaj propraj atingoj, sed restu 
ĉe la faktoj kaj ne fanfaronu! Bona artikolo 
enhavas ligilojn al rilataj artikoloj kaj 
bibliografion por subteni viajn eventualajn 
asertojn. Se tiuj mankas, via artikolo riskas 
ricevi avertotekston.
 Do, kial UEA proponas miksiĝi en 
la mastrumadon? Ja bone funkcias la 
nunaj agantoj kaj teamo, kaj eĉ, pere de 
EliSo (Esperanto kaj Libera Scio), atingis 
rekonon kiel uzanto-grupo en la kadro 
de la internacia vikimedia organizo. Ni 
neniel volas konkurenci kun tiu teamo, 

male la celo estas apogi ilin pere de trovo 
de novaj fortoj. Nia propono neniel celas 
trudi centrisman regadon, la tuta koncepto 
de Vikipedio estas volontula kunlaboro 
de libere agantaj verkantoj. Ĝi celas nur 
fortigi nian prezentaron kaj enplekti en 
la strebadon pli tradiciajn partojn de nia 
movado, nome la Landajn kaj Fakajn 
Asociojn (LA kaj FA). La sekcioj de TEJO 
jam kunlaboras.

Eblaj taskoj por ĉiuj kunlaborantoj
1) Serĉi mankojn en la E-versio kaj trovi 
tradukantoj aŭ verkantojn por liveri kaj/
aŭ mem vidigi la bezonatajn materialojn;
2) Arigi kaj vidigi tekstojn de fakuloj/
kompetentuloj kiuj mem ne scias (kaj ne 
pretas ekscii) uzi Vikipedion;
3) Partopreni trejnkurson de la vikipedia 
teamo pri la uzado de Vikipedio, okaze 
de bezono aŭ deziro;
4) Okazigi trejnkursojn pri la uzo de 
Vikipedio por novaj kunlaboremuloj aŭ 
inviti membrojn de la internacia Vikipedia 
teamo por prizorgi tion;
5) Konigi la ampleksan disponeblan 
enhavon de Vikipedio kaj emfazi ĝian 
valoron kiel etkosta prezentilo de 
Esperanto kiel vivanta kaj aktuala lingvo.

Taskoj por Landa Kunordiganto en la 
lokalingva Vikipedio
1) Certigi, ke la LA, enlandaj filioj de 
FA, E-Centroj, regionaj societoj kaj pli 
signifaj kluboj havu bonajn kaj interligitajn 
vikipediajn prezentojn, konvenajn por 
scivolema ekstermovada publiko;

2) Certigi, ke ekzistu inda kaj aktuala 
prezento de Esperanto en la koncerna 
nacia lingvo, kun ligo al similaj tekstoj en 
Esperanto kaj aliaj konvenaj lingvoj. Pri 
tio jam laboras TEJO kun EliSo, sed pliaj 
streboj povus utili.
3) Certigi, ke la historio movada kaj 
literatura estas inde prezentataj, kun 
referenco al regionaj kaj translimaj 
potencialoj por kultura/literatura riĉigo 
(en Esperanto kaj en aliaj lingvoj).

Taskoj por Landa Kunordiganto en la 
Esperanta Vikipedio
1) Certigi, ke Vikipedio havu prezenton 
de ĉiu urbo, vilaĝo, provinco, kie troviĝas 
esperantistoj. Simile indas prilabori 
artikolojn pri lando, regiono, distrikto 
kaj urbo en la Esperanta Vikivojaĝo;
2) Certigi, ke la plej signifaj temoj 
(geografio, historio…) havu prezenton 
en Esperanto;
3) Certigi, ke signifaj eventoj de la 
E-komunumo aperu en la Vikipedia 
kalendaro.

 Ofte sufiĉas traduki aŭ resumtraduki 
ekzistantan nacilingvan artikolon. Kiam 
konvene, oni tamen aldonu E-rilatajn 
informojn. Esperantistoj foje posedas 
sciojn, kiuj ne aperas en alilingvaj tekstoj 
– indas aldoni ilin.

Taskoj por Faka Kunordiganto en la 
Esperanta Vikipedio
1) Esplori la fakajn artikolojn en regataj 
naciaj lingvoj kaj konstati mankojn en la 
E-lingva artikolaro.
2) Mobilizi konvenajn verkantojn/
tradukantojn por ŝtopi tiujn mankojn, sed 
ja kunlabore kun la ekzistanta vikipedia 
aktivularo.
3) Zorgi ke la propra FA havas indan kaj 
aktualan prezenton en Esperanto kaj aliaj 
lingvoj.

Taskoj por ĉiuj
 Starigi meĥanismojn por regule 
kontroli la aktualecon kaj kompletecon de 
siafakaj artikoloj kaj konsulti aŭ interveni 
laŭbezone.
 Kadre de nia enketado ĉe LA (kaj 
poste ĉe FA) pri 2014 ni intencas peti 
asociojn raporti la staton de Vikipedio 
en sia teritorio kaj ,  kiam uti le , 
nomumi kunordiganton por apogi la  
internacian teamon.

Ankaŭ UEA 
kunlaboru!

Informado

Stefan MacGill (konsultinte kun Michal Matúšov)

Vikipedio

Shutter Stock
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 La pola ministrino de Kulturo kaj Nacia 
Heredaĵo, prof. Małgorzata Omilanowska, 
decidis la 31-an de oktobro 2014 pri enskribo 
de la lingvo Esperanto kiel portilo de la 
Esperanta Kulturo en la Pollandan Liston 
de Nemateria Kultura Heredaĵo.
 Kiel ĉiuj sukcesoj ankaŭ tiu ĉi havas 
multajn patrojn, sed mi menciu almenaŭ la 
iniciatinton, nome K. Krzyżak. Li ekhavis 
la ideon pri Esperanto kiel heredaĵo, lanĉis 
kolektadon de apogsubskriboj de individuoj 
kaj institucioj sub la propono, kompilita 
laŭ enketilo akirebla ĉe la Nacia Instituto 
de Heredaĵo, kiu estas aŭtonoma fako de 
la Ministerio pri Kulturo. Al tiu ĉi adresato 
sendis la proponon la pola grupo Esperanto-
Demokratio-Eŭropo (ADE). Iom pli frue 
(2012) fondiĝis Parlamenta Grupo Apoganta 
Esperanton, gvidata de la senatano Edmund 
Wittbrodt, eksministro pri edukado.
 Rezulte de diskutoj, konsultoj kaj 
ekspertizoj, kiujn partoprenis aro da 
personoj, multe modifiĝis la komence 
formulita propono kun la celo kongruigi 
ĝin kun la nocio “nemateria kulturheredaĵo”. 
Ĝia lasta versio nombris 37 paĝojn. Definitiva 
decido apartenis al la ministrino de kulturo, 
kiu aprobis resuman tekston de la enskribo 
sub jena titolo: La lingvo Esperanto kiel 
portilo de la Esperanta kulturo.

Portilo de la Esperanta kulturo
 “Esperanto estas lingvo internacia, 
kreita de Ludoviko Zamenhof (1859-1917), 
naskiĝinta en Bjalistoko. Li publikigis en 
1887 lernolibron, entenantan la principojn 
de tiu ĉi lingvo, kaj subskribis ĝin per la 
pseŭdonimo “Dr. Esperanto”; la vorto 
Esperanto akceptiĝis kiel nomo de la 
lingvo mem. Tiu ĉi artefarita lingvo sufiĉe 
rapide akiris sian propran vivon kaj iĝis la 
bazo de kreskantaj grupoj de ĝiaj uzantoj. 
Dum preskaŭ cent tridek jaroj surbaze de 
Esperanto la esperantista komunumo formis 
karakterizan vivkoncepton, inspiritan de 
la ideoj de Zamenhof, kaj ankaŭ kutimojn, 
tradicion, literaturon, simbolojn kaj eĉ 
siaspecan mitologion. Fondiĝis kaj plu 
funkcias multaj organizaĵoj kaj asocioj, 

faciligantaj la subtenadon de kontaktoj kaj 
kunlaboron en agado ligita kun instruado 
kaj disvastigo de Esperanto kaj de ideoj ĝin 
akompanantaj. Inter la esperantistoj formiĝis 
forta identecosento kaj grupligiteco super la 
konscio pri nacieca aŭ etna aparteno. La fakto 
senti sin esperantisto implicas la agnoskon 
de difinitaj valoroj kaj mondkonceptoj.
 Al la Esperanta tradicio apartenas 
Universalaj Kongresoj de Esperanto, 
ĉiujare okazantaj en alia lando, aŭ Artaj 
Konfrontoj (ARKONES), kies loko estas ĉiam 
Poznano. La saman tradicion konsistigas 
ankaŭ la memoro pri la kreinto de tiu ĉi 
lingvo, pri malnovaj Esperanto-medioj kaj 
ilia kontribuo al la Esperanta kulturo. Dum 
renkontiĝo de esperantistoj oni praktikas 
la kantadon de la himno, festparoladojn, 
rememorigajn rakontojn kaj primediajn 
anekdotojn. Ankaŭ la funebraj ceremonioj 
de esperantistoj okazas laŭ karakteriza 
maniero kun adiaŭo en Esperanto kaj ĉeesto 
de la Esperanta flago. Kiel festojn oni povas 
konsideri eventojn dediĉitajn al Ludoviko 
Zamenhof − la naskiĝan kaj mort-revenojn, 
respektive ĉiun 15-an de decembro kaj 14-an 
de aprilo. 
 En la lingvo Esperanto formiĝis propra 
frazeologio, idiomaĵoj, onidiroj, kiuj portas 
en si mem Esperantajn kulturvalorojn kaj 
specifaĵojn de tiu ĉi medio, kiel ekzemple la 
vorton “samideano”. Ekzistas riĉa literaturo, 
kreita en tiu ĉi lingvo. La Esperanta 
mitologio entenas antaŭ ĉio stereotipajn 
imagojn pri la rolo kaj ebloj de Esperanto, 
troigan emfazadon de la facileco de la 
lingvo kaj kredon pri la “fina venko” t.e. 
universala enkonduko de Esperanto en  
interhomajn rilatojn.
 La E-kulturo ampleksas ankaŭ 
komunumajn morojn kaj simbolojn 
kreantajn kaj subtenantajn la esperantistan 
identecon. La Esperanto-simbolo estas antaŭ 
ĉio blazono (la kvinpinta verda stelo), himno 
(La Espero), flago kaj la verda koloro de 
espero. La alia simbolo reprezentas la 
konturojn de la mondo (etendo de la lingvo 
en la mondo), manpremon (amikeco), la 
Babelturon (malebleco de interkompreno) 
kaj arbon, kiu simbolas kreskadon. Tiuj 
simboloj estas aplikataj al objektoj de ĉiutaga 

Esperanto kiel heredaĵo 
estas internacia konkero

Esperanto Kultura heredaĵo

uzo kaj memoraĵoj.
 La definitivan vortumon de la propono 
pri enskribo de “La lingvo Esperanto kiel 
portilo de la Esperanta kulturo” en la ‘Landan 
liston de la nemateria kulturheredaĵo’ 
antaŭis socia konsultado, kiu fruktis per 
apogo al tiu ĉi iniciato flanke de esperantistoj 
mem kaj fare de simpatiantoj de Esperanto.”

Kia heredaĵo?
 En la supre citita teksto mankas kelkaj 
elementoj de la tipa Esperanto-propagando, 
dum estas troveblaj konstatoj, kiujn eble ne 
aprobos parto de la esperantistoj. Tamen 
oni konsideru, ke la citaĵo reliefigas tiujn 
aspektojn de nia afero, kiuj kongruas kun 
la difino de nemateria kultura heredaĵo 
laŭ la Konvencio de Unesko, akceptita de 
ĝia Ĝenerala Konferenco en 2003. Esence 
temas pri socia fenomeno, kiu entenas 
kulturvalorojn, heredeblajn trans generacioj 
fare de komunumo, posedanta sian 
identecon. Pollando ratifis la Konvencion 
en 2011. Komenciĝis inventarado de la 
koncernaj objektoj, por enskiribi ilin en la 
pollandan Liston de Nemateriaj Kulturaj 
Heredaĵoj. La liston fakte oni publikigis en 
2014. Esperanto okupis sur ĝi la sesan lokon. 
Laŭdinda afero! 
 Mi ripetu, ke sur la Listo ne estas 
Esperanto mem, sed “Esperanto kiel portilo 
de la Esperanta kulturo”. Tiun ĉi formulon, 
laŭ mia opinio, oni bone pripensis. Unue 
ĝi ampleksas kriteriojn de Unesko pri 
nemateria kulturheredaĵo. Due Esperanto 
montriĝas agnoskita kiel “kultura lingvo” 
fare de la ŝtata instanco. Kiom foje oni 
aŭdis, ke nia lingvo ne havas estontecon, 
ĉar mankas al ĝi kultura bazo! Trie oni 
oficiale rekonas la ekziston de la “Esperanta 
kulturo”. Tio memkompreneble implicas 
ĝian internaciecon. Do montriĝas tute 
mistrafaj la voĉoj (ja tre malmultaj), kiuj 
aludas la “polan uzurpadon de Esperanto”. 
Tiu ĉi decido de ministeria rango estas 
precedenco, kiu kuraĝigu la esperantistojn 
de ĉiuj landoj fari samajn proponojn, ne 
nepre kun la sama argumentaro, por instigi 
sian registaron sekvi la polan ekzemplon. 
Jen la vojo por levi Esperanton sur la liston 
de Unesko.

Roman Dobrzyński

46
1288 (2)   Februaro 2015



Laste Aperis facebook.com/lasteaperis

Afrikaj proverboj. Adjévi Adjé. Lomé: 
APET, [2014]. 30p. 23cm. Kolekto de ĉ. 500 
afrikaj proverboj kaj diraĵoj. € 5,10

Esperanto-Dansk Ordbog.  Preben 
Bagger. s.l.: DEA, 2014. 290p. 21cm. ISBN 
9788787508056. Ampleksa E-dana vortaro. 
€ 30,90

Esperanto – vizija koja traje. P. Marinković, 
D. Janičić, Z. Martinov, M. Stojanović. 
Beograd: Institut za Esperanto, 2011. 64p. 
20cm. ISBN 9788684149406. Kolekto de kvar 
prelegoj temantaj pri E-o, ĝia iniciatinto kaj 
ĝia literaturo. € 6,00

Esperanto za načinaešti. Z. Tišljar, S. Štimec, 
I. Špoljarec, R. Imbert. En la bulgaran trad. 
M. Evlogieva. Sofia: BEA, 2014. 48p. 21cm. 
ISBN 9789548703048. Lernolibro laŭ la 
zagreba metodo por bulgarlingvanoj. € 4,50

Gaston Waringhien, heroldo de la 
Internacia Lingvo / Gaston Waringhien, 
héraut de la Langue Internationale. André 
Cherpillod. Courgenard: La Blanchetière, 
2014 (2a eld). 95p. 21cm. Dulingva (E, 
franca). ISBN 9782366200232. Konciza 
biografio kun multaj faktoj, prezentanta 
ĉiujn agadterenojn de la eminentulo. € 7,50

Hungaraj noveloj. El la hungara trad. J. 
Petik. [Salgótarján]: La tradukinto, 2014. 
399p. 21cm. ISBN 9789630887113. Riĉa 
specimenaro de la hungara novelarto, de la 
16a jc. ĝis la 20a. € 19,20

Ĥodapro. En tarda sorpotempo. Folke 
Wedlin. Stockholm: Eldona Societo 
Esperanto, 2014. 63p. 20cm. ISBN 
9789185288427. Longa poemo pri la vivo 
kaj amo de viro antaŭ kvin jarmiloj. € 10,50

Iam en Portugalio. Div. El la portugala 
trad. E. Novembro. Lisbono: PEA, 2014. 
109p. 17cm. ISBN 9789729467414. Dek 
ses mallongaj rakontoj inspiritaj de  
historiaj eventoj. € 4,50

Juan Régulo Pérez (1914-1993) – 
Personalbibliographie /  Persona 
Bibliografio. Reinhard Haupenthal. Bad 
Bellingen: Iltis, 2014. 23p. 21cm. ISBN/
ISSN 9783943341171/18660622. Ampleksa 
bibliografio publikigita okaze de la 100a 
datreveno de Régulo Pérez. € 5,10

Kantoj el Serbio / Pesme iz Srbije. Red. 
Senka Tomić. En Esperanton trad. div. 
Jagodina: Monda Muzika Asocio de Serbio, 
2014 (2a eld). 180p. 24cm. Dulingva (serba, 
E). Ilus. ISBN 9790901419506. Pli ol 90 kantoj 
en la orginalo, kun Esperanta traduko kaj 
muziknotoj plus dulingvaj klarigoj pri 
multaj el ili. € 19,80

Laudationes in honorem Gaston 
Waringhien (1901-1991), André Albault 
(*1923), Adolf Burkhardt (1929-2004), 
Claude Gacond (*1931).  Reinhard 
Haupenthal. Bad Bellingen: Iltis, 2014. 42p. 
21cm. ISBN/ISSN 9783943341256/18660622. 
Germanlingvaj versioj de kvar laŭdacioj 
prezentitaj de la aŭtoro inter 1985 kaj 2011. 
€ 6,60

Marmora statuo, La; La kastelo Dürande; 
La kidnapo. Joseph von Eichendorff. El la 
germana trad. R. Haupenthal. Bad Bellingen: 
Iltis, 2014 (2a eld). 48+47+43p. 21cm. 3 
kajeroj. Tri noveloj antaŭe aperintaj en unu 
volumo. € 25,80

Mondo estas pejzaĝo kun brilaj koloroj, 
La. Eqrem Basha. En Esperanton trad. T. 
Chmielik, B. Selimi. Świdnik, 2014. 75p. 
24cm. ISBN 9788392874065. Liberformaj 
poemoj de unu el la plej respektataj verkistoj 
de Kosovo. € 9,30

Revenoj al Krynki. Sokrat Janowicz. En 
Esperanton trad. T. Chmielik. Krynki / 
Białystok / Świdnik: Bjalistoka E-Societo 
/ Podlaĥia Libraro Łukasz Górnicki, 2014. 
216p. 24cm. ISBN 9788363470289. Mallongaj 
skizoj, rakontoj kaj eseoj de belarusa verkisto 
Pollanda. € 15,60

Sekaino tabibito Hori-san no Esuperanto 
kimama essee 4. Hori Jasuo. Maebaŝi: 
Horizonto, 2014. 250p. 26cm. Ilus. ISBN 
9784939088221. La kvara volumo de eseetoj 
japanlingvaj pri diversaj temoj, parte 
inspiritaj de per-esperantaj vojaĝoj. € 16,50

Söka bostad i storstaden och andra 
noveller översatta från originalen på 
esperanto. Div. aŭtoroj. En la svedan trad. 
S. Johansson, L. Nordenstorm. Stockholm: 
Eldona Societo Esperanto, 2014. 234p. 20cm. 
ISBN 9789185288410. Kolekto de 29 noveloj 
originale verkitaj en Esperanto de 29 aŭtoroj. 
€ 18,30

Vizio de juna virino. Edmond Privat. El 
la franca trad. J.P. Danvy. Świdnik, 2014. 
49p. 24cm. Per la vortoj de la ĉefrolulino, la 
aŭtoro redonas, beletre, pensojn de Gandhi 
pri amo, fido, homa hipokriteco. € 7,50

NELIBROJ
Karma. Jim Petit. [2014]. 40min. Ĉu ie, kaŝe, 
Ravi Shankar renkontis Pink Floyd kaj kune 
registris, kun la kontribuo de Chaitanya Hari 
Deuter, mirindan albumon ĵus malkovritan? 
KD. € 16,80

Kiu semas venton... Maragan’. Donneville: 
Vinilkosmo, 2014. 47min. Kun tekstobroŝuro. 
La unua kd, kun 11 pecoj, de okcitana grupo, 
kiu invitas jen al dancado, jen al drinkado. 
KD. € 14,70

Sen elizi’. Ĵak Le Puil. Donneville: 
Vinilkosmo, 2014.  37,5min.  Kun 
tekstobroŝuro. Malgraŭ la titolo, ne mankas 
elizioj en la 14 kanzonoj de tiu ĉi dua kd de 
nia ĉefkancerklinikisto. KD. € 16,80

Superbazaro. Martin & La Talpoj. 
Donneville: Vinilkosmo, 2014. 46,5min. 
Kun tekstobroŝuro. La Talpoj montris al ni 
en 2007 ke ili estas Pli ol nenio. Sep jarojn 
poste ili resurfaciĝis kaj prezentas sian 
Superbazaron konsistantan el 14 eroj. KD.  
€ 17,40

Aliĝu al la komunumo Laste Aperis en Fejsbuko, kie kolektiĝas legantoj por komentado de libroj, 
babilado pri literaturo, aŭtoroj, eldonejoj, tradukoj, libro-merkato kaj koncernaj temoj. Vi povos ankaŭ 
afiŝi mikrorecenzojn kaj se ili estas talente verkitaj, vi estos invitita verki recenzon por la revuo Esperanto.

LA SUPRAJN TITOLOJN MENDU ĈE LA LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Bv. 
atenti ke por varoj sendotaj al adresoj en Eŭropa Unio al ilia neta prezo aldoniĝas aldonvalora imposto: 6% por libroj kaj periodaĵoj kaj 
21% por ĉio alia. Al ĉiuj netaj prezoj aldoniĝas 10% por sendokostoj (minimume 5,00 eŭroj).
Antaŭdankon pro via mendo! Ĝisdata katalogo de haveblaj varoj estas ĉe www.uea.org/katalogo/.
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La Komuna Eŭropa 
Refe renckadro
La Komuna Eŭropa 
Refe renckadro

Pri instruaj kaj taksaj
metodoj por la akiro de
modernaj lingvoj.

Trad. Roel Haveman, Katalin Kováts 
kaj István Ertl.
Rotter dam: UEA, 2007. 24p. 21cm. 
€ 3,00. Triona rabato ekde 3 ekz.

Kongresu en Israelo!
La 16-a Israela Esperanto-Kongreso, 16-18.4.2015, en kruckavalira 

kastelo apud Akko. Riĉa programo, koncertoj de Kim Henriksen 
kaj ekskursoj. Postkongresa ekskurso: Jerusalemo, Morta Maro, Eilat 

kaj Petra (Jordanio), profesia ĉiĉeronado en Esperanto. Unua Informilo: 
http://esperanto.org.il/ik.html. Aliĝo: eli@esperanto.org.il

Abonu la revuon ISRAELA ESPERANTISTO !
€ 10 por du koloraj 24-paĝaj n-roj jare kaj aldone n-ro 160 (2014) 

kaj la libro Esti au ne Esti - la Esperanto-vivo kaj memoro de Esti Saban.
 Rete: http://esperanto.org.il/ie.html

Libroj, kiuj donas respondon!Libroj, kiuj donas respondon!

Kio estas demokratio? 80 
demandoj kaj respon doj. 
David Beetham kaj Kevin 
Boyle. Ilus. Plantu. Trad. 
Geoffrey Sutton. Facile 
komprenebla man libro pri 
la esenco, celoj kaj praktika 
funkciado de demokratio. 
Rotterdam: UEA, 2000. 143p. 
21cm. e 7,50. Triona rabato 
ekde tri ekzempleroj.

Paçjo, kio estas rasismo? 
Tahar Ben Jelloun. Trad. 
Armela Le Quint kaj Ôak 
Le Puil. Dialogo inter patro 
kaj filino pri tikla temo. 
Rotterdam: UEA, 1999. 52p. 
19cm. e 4,80. Triona rabato 
ekde tri ekzempleroj.

Unui©intaj Nacioj: Venu 
kun mi! Nane Annan. 
Trad. Anna Löwenstein. 
Porinfana prezento de nia 
bunta mondo kaj de la 
laboro de UN. Ilus. Zagreb: 
Izvori, 2001. 34p. 21cm. 
e7,80. Sesona rabato ekde 
tri ekz.

Homaj rajtoj: demandoj 
kaj respondoj. Leah Levin. 
Ilus. Plantu. Trad. Edmund 
Grimley Evans. Gvidlibro de 
Unesko por antaüenigi kaj 
protekti homajn rajtojn. 
Rotterdam: UEA, 1998. 
140p. 21cm. e 7,50. 
Triona rabato ekde tri 
ekzem pleroj.

MAZI EN GONDOLANDOMAZI EN GONDOLANDO

Origina pro dukto de BBC.
Esperantigis R. Dobrzyński, M. van der Horst, S. MacGill kaj A. Pettyn. 

Eldonis Internacia Esperanto-Instituto, Nederlando, 1995.
Teknike realigis Tommy, Pol lando.

2 VIDBENDOJ
 180min, PAL
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Triona rabato

ekde tri ekzempleroj

La plej sukcesa
vid benda kurso pri 
Esperanto iam ajn

denove haveblas 
sed nur malmultaj 

ekzempleroj restas!

SONKASEDO
 kun ekzercoj

TEKSTOLIBRO
 159 pa©oj


