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Forpasis “la nepo”
Louis-Christophe  (Ludoviko  Kristoforo)
Zaleski-Zamenhof (naskiĝis la 23-an de janua-
ro 1925 en Varsovio, mortis la 9-an de oktobro
2019 en Parizo) estis doktoro inĝeniero pri sur-
landa kaj enmara konstruado, aparte pri prem-
ŝtalbetono,  nepo de L. L.  Zamenhof.  Li  estis
filo de Adam Zamenhof kaj Wanda Zamenhof,
naskita Frenkiel; la personan nomon li ricevis

honore al sia avo, Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Li estis
Honora Membro de UEA.

Li studis en Varsovia Politekniko 1946-1949 kaj diplomiĝis kiel inĝeniero
pri konstruado, sekve doktoriĝis pri teknologio de streĉbetono. En 1959 li
translokiĝis al Parizo kaj daŭrigis sian profesian karieron en Francio kaj
aliaj landoj, realigante konstruaĵojn sur tero kaj maroj. Lia alia kampo de
laboro estis didaktiko en la Arkitektura Altlernejo en Parizo kaj Politekni-
ko de Milano. Li publikigis multajn artikolojn kaj librojn pri sia fako. Post
la emeritiĝo en 1993 li okupiĝis pri faka konsultado, ĉeestis sciencajn kon-
ferencojn  kaj  kongresojn,  inkluzive  de  Esperanto-kongresoj.  Ludoviko
Kristoforo Zaleski-Zamenhof edziĝis en 1949 kun Krystyna Tyszka, kiu
naskis du filinojn: Hanna (1953) kaj Margaret (1958). Li havis nepinon
Klementina Zamenhof-Zaruski kaj nepon Pierre-Louis-Antoine Lebard.

Li loĝis en Parizo kun la edzino Juliette, naskita Sekrecka. Li parolis la
francan, anglan kaj Esperanton, sed hejme la polan. Li havis la francan kaj
polan civitanecojn, estis honora urbano de Bjalistoko.

En 1934 Ludoviko esprimis la deziron partopreni en la Universala Kon-
greso de Esperanto en Stokholmo. Liaj gepatroj asertis, ke partopreni en
Esperanta kongreso ne konante tiun ĉi lingvon mistrafos la celon. La filo
helpate de siaj onklinoj Zofia Zamenhof kaj Lidia Zamenhof entuziasme
eklernis kaj ekposedis flue la lingvon internacian. Tiel komenciĝis lia nova
rolo de “eta princo” dum laŭvicaj Esperantaj kongresoj. Li iĝis objekto de
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interesiĝo por la kongresanaro: en Stokholmo – 1934, en Romo – 1935, en
Vieno – 1936 kaj en Varsovio – 1937, kie li nome de la familio Zamenhof
salutis la kongresanojn. Septembre 1939 la germanaj aviadiloj bombardis
Varsovion.  La domo ĉe la  Królewska-strato  41,  en kiu loĝis  la  familio
Zamenhof, estis komplete detruita. Tiam Ludoviko estis nur 14-jara knabo.

En  la  lasta  fazo  de  sia  longa  inĝeniera  kariero  d-ro  Zaleski-Zamenhof
montriĝis  pioniro  de  streĉbretona  konstruado  de  platformoj,  por  ĉerpi
petrolon el sub la marfundo. Multajn jarojn li lekciis pri la teorio de kon-
struado en la Arkitektura  Altlernejo en Parizo.  Li estis  ankaŭ kontrakta
profesoro en Politekniko de Milano pri markonstruado el streĉita betono,
krome lekciis de tempo al tempo pri la sama studobjekto en pluraj landoj,
interalie en polaj politeknikoj en Gdansk kaj Bjalistoko. Louis Christophe
Zaleski-Zamenhof emeritiĝis en 1993, sed li plu disponigis laŭbezone sian
scion kaj sperton kiel konsultisto.

En 1987 Varsovio, kiel “lulilo de Esperanto”, estis ĝusta loko por celebri la
centjaran jubileon de la lingvo internacia. La 72-a Universala Kongreso de
Esperanto  en  la  ĉefurbo  de  Pollando  evidentiĝis  la  plej  granda  en  la
historio de la movado. Ĝi allogis 6 mil partoprenantojn, ne enkalkulante
proksimume  unu  milon  da  gastoj,  kiuj  alvenis  sen  la  formala  aliĝo  el
Sovet-Unio kaj el aliaj t.n. socialismaj landoj. La direktoro de UEA, Simo
Milojević, sukcesis retrovi en diversaj landoj de la mondo sep membrojn
de la Zamenhofa familio, kiuj alvenis kiel honoraj gastoj, inter ili Louis
Christophe Zaleski-Zamenhof kun la edzino Juliette. Li, kiel la nepo de la
kreinto de Esperanto, varsoviano kaj monde renoma konstruisto de “arte-
faritaj insuloj” sur maroj kaj oceanoj, montriĝis aparta allogo por ĵurna-
listoj, sed ankaŭ por la kongresanoj.

Louis  C. Zaleski-Zamenhof,  reaperinte  en  la  movado  post  dudekjara
paŭzo, jam firme restis en ĝi. Li engaĝiĝis en la popularigon de la lingvo
internacia kaj ĝia ideo per siaj intervjuoj por amaskomunikiloj. Li ankaŭ
renkontiĝadis  kun esperantistoj,  kion respegulas  la  filmo aperinta  en la
Pola Televido “Śladami Dziadka” (Spuroj de la Avo). En ĝi la nepo estas
montrita en kelkaj lokoj, ligitaj kun lia avo Ludoviko Zamenhof.
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Bjalistoko iĝis ofta vizitcelo de L. C. Zaleski-Zamenhof. En la jaro 2000 li
akceptis simbolan diplomon pro la fakto, ke lia avo Ludoviko Zamenhof
gajnis la unuan lokon en la plebiscito por “Bjalistokano de la 20-a jar-
cento”. En la jaro 2007 li estis nomita honora urbano de Bjalistoko apud
14 aliaj distingitoj, inkluzive de Józef Piłsudski kaj Lech Wałęsa. Li plur-
foje vizitis Bjalistokon kiel membro de la Fondumo Zamenhof respondeca
pri la konstruo de Zamenhof-Centro.

Pli da informoj oni povas legi en la teksto de Roman Dobrzyński, aperigita
en Vikipedio:

https://eo.wikipedia.org/wiki/Louis-Christophe_Zaleski-Zamenhof

Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj
Nome de Bjalistoka Esperanto-Societo mi elkore invitas vin partopreni en
la  20-aj  Bjalistokaj  Zamenhof-Tagoj,  semajnfina  naskiĝtaga  renkontiĝo
omaĝe al L. L. Zamenhof en lia naskiĝurbo. Ĝi okazos en la tagoj 13-15 de
decembro. En la programo troviĝas interalie koncerto de Mikaelo Bron-
ŝtejn, ekskurso al Tykocin kaj tradicia naskiĝtaga kuko.

La tutan programon kaj la aliĝilon vi trovos ĉe nia retpaĝo:

https://espero.bialystok.pl/eo/20aj-bjalistokaj-zamenhof-tagoj/ 

Amike

Przemyslaw Wierzbowski
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Kopenhago

“Konversacia Esperanto-Klubo” kunvenas en la Kulturdomo Tomsgårds-
vej 35, 2400, du fojojn en la monato –  la unuan kaj trian lundojn  je la
19.00 horo en la ĉambro B. Eniru tra la malantaŭa enirejo en la parkejo.
Premu butonon sur la dekstra muro por malfermi la pordon aŭ voku 20 27
08 39 aŭ 60 70 79 69.

Lunde la 18-an de novembro
Riparaj rondoj kaj nepunema justeco. Di Ponti prelegos.

Di Ponti estas barat-portugala, loĝas en Danio ekde 15 jaroj, la lastajn 9
jarojn en Kristianio.

En ĉiuj rilatoj, familiaj, laboraj, amikaj, ankaŭ en la esperanta etoso ek-
zistas justeca sistemo kiu povas esti pli aŭ malpli konscia kaj pli aŭ malpli 
punema. Mi laboras pri konfliktoj kaj grupoj kaj interesiĝas pri kiel ni 
povas lerni el konfliktoj kaj kiel ni plej bone prizorgas nin mem kaj unu la 
alian speciale kiam io doloras. Mi prelegos pri la bazaj principoj de riparaj 
praktikoj, ni uzos niajn konfliktajn ekzemplojn por praktiki aktivan aŭskul-
tadon, kaj mi rakontos konflikthistoriojn pri Kristianio, la popoldomo en 
Nørrebro kaj pri aliaj komunumoj.

Lunde la 2-an de decembro
Vojaĝo al la nordo. Lumbildprelego de Jan kaj Lene Niemann

Vojaĝo al la nordo – en la plej hela tempo de la jaro, – Ŝipa  ekspedicio 
ĉirkaŭ la insularo Svalbard – ĝis la glacio ne plu permesis al ni. Granda 
travivaĵo, renkonto kun nekredeblaj naturo, plantoj, bestoj ... kaj homoj!

Dimanĉe la 15-an de decembro je 14:00 – 17:00

Zamenhofa festo kaj adiaŭo al la nuna kunvenejo.
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Ekde januaro 2020 KEK havas novan kunvenejon:

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C

Carit Etlars Vej estas flanka vojo de Frederiksberg Allé. Se vi venos per la
nova  metroo  eliru  ĉe  stacio  Frederiksberg  Allé  kaj  iru  dekstren.  Ni
kunvenas en la kelo. Se estas problemoj eniri la domon telefonu al 20 27
08 39 aŭ 60 70 79 69. La kunvenoj okazos kiel antaŭe du fojojn en la mo-
nato, la unuan kaj trian lundojn je la 19.00 horo.

6. januaro.
Ni rakontos pri nia kristnaska ferio kaj pri la pasinta jaro: en la klubo, en 
Esperantujo kaj en la mondo ĝenerale.

20. januaro.
Lumbildprelego pri Brazilo de vizito en septembro kaj oktobro, 2019.
Gvidas Bent

3. februaro.
Babila vespero.

17. februaro.
Rakontu pri libro kiun vi legis aŭ filmo kiun vi spektis, kiujn vi povas 
rekomendi aŭ malrekomendi al la aliaj.

2. marto.
Claude Piron vespero.

16. marto.
Kunportu objekton kaj parolu pri ĝi

30. marto je la 19a horo.
Politikaj sistemoj en Britio kaj en Danio – ĉu samas aŭ malsamas? Betty 
prelegos laŭ la temo kaj atendos viajn komentojn kaj demandojn.
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La arkivo de DEA
Oni kelkfoje ekhavas la impreson ke DEA obstine rifuzas
morti, kvankam ĝi ŝrumpas eterne. Lige kun la transiro al
nova  kunvenejo  en  Kopenhago,  kiu  disponigos  al  ni
malpli da spaco, la estraro de DEA decidis transdoni la
arkivon de la asocio al la  Regna Arkivo en Viborg.  La
laboro ordigi  la arkivaĵojn,  purigi  ilin (pri  vinktoj  k.s.),
registri kaj enskatoligi ilin estis asignita al la subskribinto.

La plej surpriza impreso kiun oni ricevas fluglegante la diversajn doku-
mentojn, estas kiom da personaj malkonkordoj estis dum la tempo en la
Dana movado. Ŝajnas ke multaj sentis sin limigitaj en sia entuziasmo kadre
de la landa asocio kaj la lokaj kluboj, kaj tial agadis ekster la “oficialaj”
kadroj. Aliflanke, kiam oni fine komencis starigi kunlaborajn komitatojn
post la dua mondmilito, tiam oni flanke de CDEL (la tiama nomo de DEA)
montriĝis tre rigida en sia maniero kunlabori.

Tio eble ankaŭ estas unu el la kaŭzoj kial neniam aperis historio de la Dana
Esperanto-movado. La arkivo enhavas plurajn provojn – interalie de Mar-
grethe Noll kaj O.C. Lange – kiuj ne realiĝis. Alia kaŭzo povas esti la 180-
grada  turniĝo  en  la  argumentado  por  Esperanto,  kiu  sufiĉe  pretervidite
okazis fine de la 1960-aj jaroj. Ĝis tiam oni unuavice substrekis la unuecon
kaj efikecon de internacia lingvo, sed nun pli kaj pli malfaciliĝis klarigi
kial la unueco kaj efikeco de la Angla ne sufiĉas por internacia komuni-
kado – almenaŭ laŭ Dana vidpunkto. Nur tiam oni komencis iom pli vaste
paroli pri la valoro de diverseco kaj la minaco de lingva imperiismo.

Mi mem laboras pri libro kiu temos ne nur pri la Dana Esperanto-historio,
sed pri la monda historio de la internacia lingvo (kvankam laŭ Dana vid-
punkto – historio estas verkata de historiistoj kiuj ĉiam venas de ie). Ĉu tiu
verko iam aperos aŭ restos laboro sama senrezulta kiel tiuj de Noll kaj
Lange, la tempo montros. La arkivista laboro ĉiuokaze estas bona inspir-
fonto.

Jens S. Larsen
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Tago de la lingvoj en Aarhus
Komence de septembro mi ricevis inviton partopreni la internacian tagon 
de lingvoj la 26-an septembro en Dokk1 en Aarhus.

Kiel vi povas vidi, Dokk1 estas bela kultura domo, kiu enhavas la urbajn 
bibliotekon kaj arkivon kaj la civitanan servejon (borgerservice). Jen ĝi:

Oni invitis parolantojn pri la plej 
grandaj eŭropaj lingvoj, kaj kelkaj 
mezorientaj. Lernantoj de lernejoj 
venis kaj por aŭdi pri la lingvoj, kaj
por aŭdi ilin parolataj. Post la 
oficiala rondiro al la budoj, kelkaj 
venis al mi por aŭdi pli.

Peter Wraae
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Aarhus
Jen la plano de la kunvenoj de Esperanto-klubo de Aarhus dum la resto de 
la jaro. Ni renkontiĝas en Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, unua etaĝo, 
ĉambro 1.6, Aarhus, la lastan vendredon de ĉiu monato je 19.30.

25.10.2019: Svend rakontas.

22.11.2019: Ole Therkildsen prelegas pri Esperanto.

13.12.2019: Zamenhof- kaj Kristnaskofesto.

Krom la supre menciitaj temoj ni ekzercas esperanton per lerniloj kaj per 
ludoj.

Malferma tago de UEA kaj TEJO
La stabo de la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO invitas vin al la 51-a 
Malferma Tago, kiu okazos sabate, la 30-an de novembro 2019, de la 10-a 
ĝis la 17-a horo en la CO de UEA kaj TEJO en Roterdamo ĉe Nieuwe 
Binnenweg 176.

La programo:

10:00- 10:30: Akcepto.

10:30- 10:50: Libroservaj novaĵoj; Ionel Oneţ.

11:00- 11:45: Prelego; Orlando E. Raola, nova estrarano de UEA pri "Ĉu 
ni parolis science? Ekskurso tra sep jardekoj de faka kaj populariga 
scienca verkado en Esperanto".

12- 12:45: Prelego; Heidi Goes, pri komenciĝanta Esperanto-movado en 
Angolo.

12:45- 13:40: Tagmanĝa Paŭzo.

13:40- 14:00: Prelego; Klara Ertl, pri pedofilio.
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14:00- 14:45: prelego; Guillaume Armide, pri "Ĉu vi volas pravi aŭ feliĉi? 
SenPerforta Komunikado (SPK)."

15:00- 15:45: Prelego; Duncan Charters, la nova prezidanto de UEA, pri 
"Interkultura Kompetento kaj miskomprenoj inter diversaj grupoj 
inkluzive Esperantistojn".

16:00- 16:30: Prelego; Joop Kiefte, la nova prezidanto de TEJO.

16:30-17:00: Dialoga momento kun la prezidantoj kaj estraranoj de UEA/
TEJO.

Aldone al specialaj ofertoj, la vizitantoj povos profiti de ĝenerala sesona 
rabato en la Libroservo. Kafo kaj teo estos senpagaj.

Dimanĉe matene, la 1-an de decembro 2019, unu tagon post la Malferma 
Tago, en la Centra Oficejo okazos seminario pri la financoj de UEA. La 
seminarion aranĝos la komisiono pri financo kaj krom la membroj de la 
komisiono pri financo (Ben Indestege, Francesco Maurelli kaj Renato 
Corsetti) ĉeestos Ĝenerala Direktoro (Martin Schäffer) de UEA.

La membroj de UEA estas bonvenaj al la seminario por informiĝi pri la 
stato de la financoj de UEA kaj por prezenti siajn proponojn.

Orlando E. Raola, estrarano de UEA pri kulturo kaj kongresoj
Said Baluĉi, stabano de TEJO

“Mia Asocio, Mia Urbo”

Filma Konkurso por Montrealo 

Kadre de la 55-jariĝo de la esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia 
(ĈRI) kaj de la agado por Ĝemelaj Urboj de UEA, ĈRI kun UEA lanĉas la 
filman konkurson “Mia Asocio, Mia Urbo”.

La konkurso celas diskonigi Esperantoasociojn en diversaj lokoj de la 
mondo samkiel la lokajn kulturaĵojn de la urboj, kie situas la Eo-asocioj. 
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Por partopreni, kandidatoj devas provizi al la organizantoj mallongan 
filmon kaj artikolon prezentantajn la Eo-asocion kaj kelkajn kulturaĵojn de 
sia urbo ĝis la 30-a de novembro. La filmoj kaj la artikoloj devas esti en 
Esperanto, kaj la plej bonaj ricevos premiojn, kiuj povas inkluzivi repagon 
de vojaĝo al Montrealo, Kanado, por la 105-a Universala Kongreso, kie la 
premiotaj filmoj estos prezentitaj.
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UEA-forumo
Ĉe la retpaĝo https://forumo.uea.org oni trovas la “oficialan kunlaborejon”
de UEA. Per la forumo estraranoj, komitatanoj, komisionoj, fakaj asocioj
kaj membroj de UEA povos debati kaj kunlabori cele al konkreta agado.

Laŭ  freŝa  informo  de  Ruth  Kevess  Cohen  en  UEA-forumo,  Duolingo
akceptos volontulojn por traduki la kurson de Esperanto al la franca kaj
ĉina. Ŝi skribis:

Notu, ke Duolingo preferas, ke ĉiu kontribuanto/teamano havu 
almenaŭ bazan konon de la angla, por faciligi komunikadon 
kun la stabanoj de Duolingo. Duolingo ankaŭ preferas, ke 
teamanoj estu aktivaj en Duolingo. Ĉiu, kiu interesiĝas pri la 
projekto, devas iri al https://incubator.duolingo.com/ por indiki 
sian intereson. Bonvolu aldoni vian Duolingo-uzantnomon, kaj 
vian nomon aŭ kromnomon al la teksto de via peto. Ankaŭ 
indas aldoni vian lingvonivelon laŭ via KER-atestilo, se vi tion 
posedas.

NR kaj NIS en Wiesbaden
Jam 154 homoj aliĝis al la venonta, 18-a Novjara Renkontiĝo (NR) kaj la
samtempa kaj samloka 11-a Novjara Internacia Semajno (NIS) en Wies-
baden, iom okcidente de Frankfurto ĉe Majno en Germanio. Pli ol la duono
venas el eksterlando, el 15 landoj; aliĝis ĝis nun 39 infanoj kaj junuloj ĝis
19 jaroj.

Dato:  27-a  de  decembro  2019  ĝis  3-a  de  januaro  2020  (vendredo  ĝis
vendredo).

Se ankaŭ vi planas partopreni en NR kaj NIS, ni rekomendas aliĝi ĉe

http://www.esperantoland.org/nr/alighilo.shtml#alighilo.

Jen la kotizoj:

http://www.esperantoland.org/nr/kotizoj.shtml#plena.
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Multflanka programo

Alvenis  jam multaj  proponoj  por  programeroj  dum la  semajno.  Kelkaj
proponoj  certe  ankoraŭ  iomete  ŝanĝiĝos,  aldoniĝos  aliaj.  Jen,  kiel
ekzemplo, la programo de la kunveno, pasintnovjare:

http://www.esperantoland.org/dosieroj/NR_18_19_Programo.pdf 

18-a NR 2019/20: Dutaga seminario pri “Senperforta Komunikado”

La metodo celas redukti aŭ eviti konfliktojn en homaj rilatoj. Necesas aliĝi
antaŭe por zorgi pri bona planado, ĉe la seminariestro Gijom’ Armid’ aŭ ĉe
ni:

http://www.esperantoland.org/eo/kontakto.html 

Prelegoj

20 jaroj Reta Vortaro

Bicikloj kaj arto

Medio kaj mediprotektado

Antikva Egiptio (pluraj prelegoj)

Indiĝenaj lingvoj en Benino

Benina klimato

Kreema libereco (laŭ De Bono)

Kiel  Eŭklido  inventis  la  matematikon  kaj  kial  la  teoremo  de
Pitagoraso vere ĝustas

Soraboj

Efika komunikado pri Esperanto

La venonta UK en Montrealo kaj ligitaj eventoj
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Muziko

Novjara koncerto

Muzika rondo (supozeble ĉiutage)

Pianludado

Sitar-koncerteto

Unu aŭ du vesperaj koncertoj

Esperanto-kursoj

Por komencantoj

Progresantoj

Konversacio

Supozeble: Mazi-kurso

Krome

Pupteatraĵo aŭ/kaj magiaĵo

Scienca mirkvizo

Verkado de poezio (praktikaj sesioj)

Skizo-promenoj kaj instruado/subteno de pentrado

Origamio

Kirigamio (papertranĉado kaj faldado)

Instruado de Sorobano

Zumba

Eble: Israelaj dancoj

Malstreĉiga gimnastiko

Masaĝado

Ĵonglado
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Tabloteniso

Plenkonscia meditado, matene

Librokesto (por interŝanĝi librojn)

Sana nutrado

Diversaj manĝeblaj plantoj

Ĉokoladaj bananoj

Por renkontiĝi kaj babili

Kafejo

Gufujo

Ĉefe por infanoj

Ateliero/prelego por infanoj pri facilaj eksperimentoj kun aero, akvo,
papero ktp.

Manlaboro diversa

Piĵamrakontoj

Ekster la domo, ekskursoj

Urbogvidado Wiesbaden

Ekskurso al glacisketejo

Termobanejo Aukammtal

Bahaa templo en Langenhain

Ĉigongo-ekzercado en parko

Novjara promeno

Se la programo allogas vin, ne hezitu aliĝi al nia kunveno.

Ni antaŭĝojas vidi vin en Wiesbaden!

Lu Wunsch-Rolshoven
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Alvoko por la 7-a Afrika Kongreso
La AFRIKA KOMISIONO DE UEA, kunlabore kun la Landa Asocio de
Burundo (ANEB), invitas Esperantistojn loĝantajn en Afriko kaj tiujn el
diversaj  partoj  de  la  mondo  partopreni  la  7-an  Afrikan  Kongreson  de
Esperanto kiu okazos en Buĵumburo, la ĉefurbo de Burundo, inter la 21-a
ĝis la 27-a de decembro 2019. Pasigu la jarfinajn Festojn kun Afrikanoj en
la bela somera lando.

Tiu evento ebligas ne nur longajn kaj fruktodonajn laborkunsidojn inter
Afrikanoj el diversaj landoj, sed aldone specialajn renkontiĝojn de Espe-
rantistoj el la tuta mondo kun Afrikanoj.  Krom la laborkunsidoj kaj di-
skutoj,  multaj  programeroj  estas  planitaj  dum la  Kongreso:  prelegoj  de
elstaraj Afrikanoj kaj alikontinentanoj, AMO-Seminario pri eksteraj rilatoj,
perfektiga lingvokurso por komencantoj kaj progresantoj, lernado de loka
lingvo  Svahilo,  ekzamensesio  de  ILEI/UEA,  sporto,  loka  turismo (eks-
kursoj)  en belaj  bestaj  parkoj  kaj  pliaj  vidindaĵoj,  riĉaj-kulturaj-diversaj
prezentaĵoj, ktp.

Jen la vico de la 7-a Afrika Kongreso de Esperanto, kiu survojas al kunigo
de ĉiuj Afrikaj Esperantistoj por verdigi konkrete la kontinenton. Plia in-
vito iras al la amantoj de Afriko por elmontri sian solidaremon kaj sian
samideanecon  al  Afrikanoj  iel  subtenante  la  eventon.  La  lando  de
“AMAHORO”, kiu signifas ‘Paco estu kun vi’, atendas vin.

Emile Malanda, la kunordiganto de Afrika Komisiono de UEA (2017-2020)

Mezorienta Kunveno en Turkio
La loko de la dektria Mezorienta Kunveno estas jam fiksita.  Temas pri
Cešme  proksime  de  Izmir.  La  disanco  de  Istanbulo  ĝis  Izmir  ne  estas
granda (ĉ. 270 km.) farebla per trajno, buso, pramo, aviadilo aŭ aŭto. La
anoncitaj datoj estas de la 3-a ĝis la 6-a de aprilo.

Pliaj informoj ĉe

https://uea.org/vikio/La_dek-tria_Mezorienta_Kunveno_en_Turkujo
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Raportoj el Japanio de HORI Jasuo

Nova imperiestro kaj lia “epoko”

La 3-an de majo 2019 la japana
imperiestro Heisei detroniĝis kaj
lia  filo  surtroniĝis,  akompanate
de la  nova epoka nomo  Reiŭa.
Hodiaŭ mi skribos pri tiu temo.

Ŝanĝo de epoknomo laŭ la tronado de la imperiestro

En la lernolibro de Japana Historio oni dividas la japanan historion en pli
ol  dek  epokojn,  ekzemple  Joomon-epoko  en  ŝtonepoko,  kiam oni  faris
argilaĵojn, kiuj havas desegnaĵojn aŭ spurojn de ŝnuroj (ĵoomon); Heian-
epoko, Kamakura-epoko kaj Edo-epoko laŭ la nomoj de la ĉefurboj, sed
post  la  japana  moderniĝo  en  1868  subite  la  nomoj  de  la  imperiestroj
(tennoo-oj) fariĝis la epokaj nomoj, ekzemple Meiĵi-epoko laŭ la imperi-
estro Meiĵi,  Taiŝoo-epoko laŭ la imperiestro Taiŝoo, Ŝooŭa-epoko laŭ la
imperiestro Sooŭa kaj ĵus finiĝinta Heisei-epoko laŭ la imperiestro Heisei.
Kaj ekde la 1a de majo 2019 komenciĝis la nova epoko Reiŭa. Jen estas la
epoknomoj (gengoo-oj) post la japana moderniĝo:

Meiĵi 1868.10.23 ~ 1912.7.29 (45 jaroj)
Taiŝoo 1912. 7.30 ~ 1926.12.24 (15 jaroj)
Ŝooŭa 1926.12.25 ~ 1989.1.7 (64 jaroj)
Heisei 1989. 1. 8 ~ 2019.4.30 ( 31 jaroj)
Reiŭa 2019.5.1 ~

Kiam mi lernis la japanan historion en lernejo, mi tute ne havis dubon pri
tiuj epoknomoj en la moderna historio, sed post kiam mi havis pli da scio,
mi ekhavis dubon. Precipe por mi estas stranga la Ŝooŭa-epoko. Tiu epoko
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komenciĝis  en  1926,  kiam  la  imperiestro  Taiŝoo  mortis  kaj  la  nova
imperiestro  surtroniĝis,  kaj  finiĝis  en  1989,  kiam tiu  imperiesro  Ŝooŭa
mortis. Kaj la historiistoj nomas la epokon la epoko Ŝooŭa. Ĝis tiu epoko,
ĉiuj  epokoj  havis  komunan socian tendencon dum sia  epoko,  ekzemple
dum la  Edo-epoko la  militistaro  Tokugaŭa regis  la  tutan  Japanio  en  la
ĉefurbo Edo, nuna Tokio, kaj homoj vivis en komunaj socio kaj kulturo. La
Edo-epoko daŭris 350 jarojn.

Nu, kio estas la Ŝooŭa-epoko? Ĝi havas du malsamajn trajtojn, nome ĝis la
15-a de aŭgusto 1945, la fino de la dua mondmilito, Japanio estis regata de
militarisma  reĝimo.  Homoj  ne  havis  homajn  rajtojn.  Ili  devis  obei  la
imperiestron kaj eĉ perdis vivon, mobilizite al la batalkampoj. Tiu mili-
tarisma, tennoo-isma reĝimo komenciĝis tuj post la japana moderniĝo kaj
daŭris ĝis la fino de la milito. Kaj poste komenciĝis demokratia Japanio
kun nova konstitucio kun homaj rajtoj kaj malpermeso de militrajto de la
ŝtato. Kaj tiu demokratia sistemo daŭras ĝis nun. Tial mi opinias, ke la
japana moderna historio devas esti dividita en du epokojn, nome “Mili-
tarisma Epoko” (1868-1945) kaj “Demokratia Epoko” (1945- ĝis nun), ne
laŭ la surtroniĝo de imperiestroj. Tamen mi neniam aŭdas tian argumenton
en la historiistaro kaj ankoraŭ restas nelogikaj epok-nomiĝoj.

Komenciĝo de gengoo

Gengoo komenciĝis en Ĉinio ĉirkaŭ en la jaro 115 antaŭ Kristo kaj daŭris
ĝis  1911,  kiam finiĝis  Qing-dinastio.  Antaŭe  Japanio,  Koreio  kaj  Vjet-
namio estis sub la influo de Ĉinio, do ĉiuj landoj uzis siajn gengoo-ojn, sed
nun neniu krom Japanio uzas ĝin, ĉar gengoo baziĝas sur la reĝa reĝimo,
kaj en tiuj landoj reĝoj estis jam forpelitaj. Nur en Japanio restas la reĝa
reĝimo, do Japanio ankoraŭ havas gengoo-on.

En Japanio oni komencis uzi gengoo-on en la jaro 645, kaj gengoo-sistemo
daŭras ĝis nun. Antaŭ la japana moderniĝo ofte okazis ŝanĝiĝoj de gengoo
okaze de iu feliĉego aŭ malfeliĉego dum la tronado de unu imperiestro, sed
poste  la  nova  registaro  leĝigis  en  1868,  ke  unu  imperiestro  tenu  unu
gengoo-on  kaj  ŝanĝiĝo  de  gengoo-o  okazu,  kiam  mortas  la  surtrona
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imperiestro. La registaro celis fondi fortan ŝtaton, igante la imperiestron
kiel  kernon  por  obeigi  la  popolanojn,  sekve  Japanio  fariĝis  unufamilia
lando kun imperiestro ĉe la pinto same kiel patro en familio.

Dum la militaj jaroj la imperiestro estis adorata kiel Dio aŭ pli ĝuste la
popolanoj estis edifitaj por ke ili adoru lin kiel tia, kaj la registaro ordonis,
ke la  popolanoj  mortu  por  li  kiel  sublima ago de la  regatoj.  La vortoj
“Ordono  de  la  imperiestro”  havis  tiel  absolutan  forton,  ke  neniu  povis
rezisti la ordonon de siaj supruloj kun tiuj vortoj. En la armeo ordono de
superuloj estis ordono de la imperiestro.

Ĉi-foja  ŝanĝiĝo  de  la  gengoo al
Reiŭa (foto) ne estis kutima, ĉar
ĝi ne okazis je la morto de la im-
periestro,  sed  okazis  laŭ  la  volo
de  la  Heisei-tennoo,  kiu  volis
detroniĝi pro tio, ke li baldaŭ ne
povos bone plenumi sian taskon
pro maljuniĝo. Kiam mi rememo-
ras la finon de la Ŝooŭa-epoko, la
imperiestro  estis  longe  mortanta
aŭ  vivigita  per  medicino,  do  la
tutan  Japanion  kovris  hezitado

agi gaje, tial multaj koncertoj kaj similaj gajaj eventoj estis nuligitaj aŭ
prokrastitaj,  sed  tiun  ĉi  fojon  Ŝooŭa-tennoo  fartis  bone,  do  nenie  estis
malĝojo kaj male festa etoso.

La imperiestreco estas la lasta sklaveco

Fine de la dua mondmilito kiel trakti la tiaman imperiestron kaj la tennoo-
reĝimon estis grava problemo por Usono kaj aliancaj landoj. Iuj postulis,
ke Ŝooŭa-tennoo estu mortpunita, ĉar li estas la plej grava respondeculo
kaj militkrimulo de la invada milito, sed aliaj postulis, ke li pluvivu, ĉar li
estas  utila  por  regi  la  japanojn,  kaj  fine  Usono  decidis  utiligi  lin,
senkulpigante lin, sed anstataŭe ĝi donis al Japanio la nunan konstitucion,
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kiu decidis, ke Tenno, imperiestro, perdu sian politikan potencon kaj agu
kiel simbolo kiel sube:

Artikolo 1

La Imperiestro estas la simbolo de la Regno Japanio kaj de la
unueco de la japana popolo. Ĝi ŝuldas sian pozicion al la volo de
la japana popolo, al kiu apartenas la suverena povo.

La Heisei-tennoo  ĵus  detroniĝinta  spertis  la  militon  kaj  eble  sentas  sin
kulpa kiel filo de Ŝooŭa-tennoo, kaj energie vizitadis la tragediajn lokojn
de la milito, ekzemple Hiroŝima, Nagasaki, Okinaŭa, kaj eĉ Saipan en la
suda Pacifika Oceano ktp. Al mi ŝajnis, ke li plenumis sian taskon por paco
anstataŭ  la  registaro,  kiu  ĉiam neglektis/as  sian  invadan  militon  kaj  eĉ
akcelas plifortigon de la defendkorpuso kiel la japana armeo. Li sincere
celis  esti  “la  simbolo  de  la  unueco  de  la  japana  popolo”,  tial  li  estas
estimata  kaj  amata  de  multaj  japanoj.  Tamen  ĉu  ni  rajtas  laborigi  la
imperiestron en tiu pozicio?

Iuj diras, ke Tennoo-reĝimo estas la lasta sklaveco en Japanio. Tennoo kaj
liaj familianoj ne havas familian nomon, ne estas registritaj kiel japanaj
popolanoj, ne havas rajton voĉdoni, ne havas rajton libere elekti laboron,
nek  loĝejon  ktp,  kion  la  japana  konstitucio  garantias  al  la  japanaj
popolanoj.

Nur  viraj  familianoj  povas  esti
heredantoj de la tennoo. Strange
malmultaj  filoj  naskiĝis  en  la
familio,  do  nun  estas  nur  tri
homoj, kiuj rajtas fariĝi tennoo-
oj,  nome  Hitaĉinomija  83-jara,
Akiŝinomija  53-jara  kaj  lia  filo
Haruhito  12-jara.  La  nuna
tennoo havas filinon Aiko (foto),
sed laŭ la leĝo ŝi ne havas rajton
fariĝi tennoo.
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Povos okazi,  ke estas neniu heredanto.  Tial  la  edzino de la  imperiestro
devas naski viran bebon. La nuna imperiestrino Masako ne sukcesis en tio,
kaj tio estis unu kialo de ŝia melankoliiĝo. Malpermeso de virina tennoo
estas granda diskriminacio al virinoj, sed dekstruloj, inkludante la nunan
ĉefministron Abe, kontraŭas virinan surtroniĝon.

Tennoo kaj tennoo-reĝimo estas malstabila. Unuflanke estas homoj, kiuj
kontraŭas  tiun  reĝimon,  kaj  aliflanke  estas  homoj,  kiuj  utiligas ĝin por
revivigi militarisman aŭ tennoo-reĝiman registaron. Nun tiu ĉi flanko estas
pli forta. La reganta partio Liberala Demokratia Partio, kies ĉefo estas la
ĉefministro Abe, volas igi tennoo-on la regnestro, donante al li politikan
forton.  Por  tiu  celo,  okaze  de  ĉi-foja  surtroniĝo  de  la  nova  tennoo,  la
registaro fanfarone substrekis, ke la nova epoko venis kun la nova tennoo,
kaj sekvante ĝin, ĵurnaloj skribis kaj televido kriis “Komenciĝo de la nova
epoko Reiŭa”, kvankam la tennoo havas neniun potencon ŝanĝi la socion.
Se  li  povus  bonigi  Japanion,  mi  bonvenigus  lin,  sed  en  efektiveco  lia
surtroniĝo tute ne malfermas la novan epokon. En nia socio multaj daŭre
suferas pro malstabila laboro, altiĝo de la imposto kaj mizera maljuniĝo.
La registaro provas doni rozkoloran iluzion al la popolanoj.

Gengoo estas maloportuna

La registaro duone trudas al ni uzon de gengoo. Sur dokumentoj ni devas
skribi datojn kaj niajn naskiĝdatojn. En la oficialaj dokumentoj ni devas
preskaŭ nepre skribi la jaron laŭ  gengoo,  sed internacie  gengoo tute ne
validas, do en nia pasporto estas skribita nia naskiĝdato laŭ kristana erao.

Mia patro naskiĝis en la 2a jaro de Taiŝoo-epoko. Tiun tempon oni ĉefe 
uzis gengoo, do li ĉiam diris sian naskiĝjaron laŭ gengoo. En kiu jaro li 
naskiĝis laŭ la kristana erao? Estas malfacile respondi al tiu demando. Ni 
devas trovi la respondon en la tabelo de du jarkalkuloj kaj scias, ke li 
naskiĝis en 1913.
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Por respondi pli facile mi memoras jenajn kalkuladojn:

1. La jaro 1900 estas la 33a jaro de Meiĵi. 

2. La jaro de Taiŝoo + 11 estas la jaro laŭ kristana erao, ekzemple la 2a
jaro de Taiŝoo estas 1913.

3. La jaro de Ŝooŭa + 25 estas la jaro laŭ kristana erao, ekzemple la 16a
jaro de Ŝooŭa (mia naskiĝjaro) + 25 estas 1941.

Tamen mi ne havas tian kalkuladon pri la jaro de Heisei, do mi devas vidi
tabelon  pri  jarkalkulado.  Ĝis  tiam  la  registaro  trudas  al  ni  tian  mal-
oportunon? Dekstruloj diras, ke  gengoo estas japana tradicio, sed mi ne
volas  tiun  maldemokratian  kaj  maloportunan  tradicion.  Mi  volas  vivi
internacie kaj demokratie.

Natura kaj politika katastrofoj

La 15-an de oktobro 2019

La 11-an kaj la 12-an atakis Japanion
treege  granda  tajfuno.  La  12-an  ĝi
surteriĝis ĉe la gubernio Ŝizuoka kaj
trakuris  tra  Tokio  kaj  la  ĉirkaŭaj
gubernioj  al  Fukuŝima.  Pluvegis  kaj
ventegis  multe  en  multaj  lokoj.  La
damaĝoj  estis  grandegaj.  Ĝis  nun
estas klare, ke pli ol 80 homoj mortis

aŭ malaperis. Multaj kampoj kaj domoj estis inunditaj. La unu el la trage-
dioj estis morto de gepatroj kaj du gefiloj, kiuj veturis per aŭtomobilo por
rifuĝi kaj erare falis en la riveron, kaj ĉiuj estis trovitaj mortaj. Oktobro
estas sezono de rikoltado kaj multaj terkulturistoj suferas.
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La 106-a Japana Esperanto-Kongreso, la jubilea kongreso memore al la
100-jariĝo de la fondiĝo de Japana Esperanto-Insitituto, la unuan tagon, la
12-an,  ne  okazis.  La  duan tagon  kaj  la  trian  tagon ĝi  relative  bonorde
okazis, sed multaj homoj ne povis veni pro malfunkciado de trajnoj kaj
aviadiloj. La kongreso okazis en la urbo Saitama najbare de Tokio, kaj mi
loĝas proksime, do mi povis partopreni, sed la simpozio, en kiu mi aperus
kiel  preleganto,  estis  nuligita.  Se  atakus  la  tajfuno  la  13-an,  la  tuta
kongreso estus nuligita, do ni ne estis la plej malfeliĉaj.

En tiu katastrofo la plej multe el tiuj viktimoj mortis fukuŝima-anoj. De-
nove Fukuŝima suferis, sed feliĉe, ŝajnas, ke neino okazis al la forĵetataj
reaktoroj en la nuklea centralo de Fukuŝima.

La 25-an de oktobro

Estis preskaŭ 100 viktimoj.  Duono estis  trovitaj hejme kaj la duono en
aŭtomobilo. Viktimoj hejme estis maljunuloj, kiuj ne povis rifuĝi al rifu-
ĝejo aŭ ne moviĝi al la dua etaĝo. Viktimoj en aŭtomobilo estis trafitaj de
la inundo dum ili  estis rifuĝantaj.  Dum la atako de tiu tajfuno pluvegis
senprecedence vaste kaj multe, do oni tute ne antaŭvidis inundon en sia
distrikto kaj al sia domo.

Hodiaŭ denove pluvegas, do mi sentis maltrankvilon kaj malĝojon, bild-
igante suferojn en tiuj damaĝitaj urboj kaj vilaĝoj. Mi telefonis al mia ami-
kino, kiu loĝas en la urbeto Kagamiiŝi en Fukuŝima, ĉar ŝia urbo aperis en
la ĵurnalo kiel damaĝita urbo. Jen estas ŝia rakonto:

Mia domo ne estis inundita, sed al la domo de mia amikino en
alia distrikto de la urbo venis riverakvo kaj tri aŭtomobiloj par-
kumitaj en iom malsupra loko estis inunditaj, fariĝinte tute ne
uzeblaj. Ŝia domo estis iom inundita, sed ne tre serioze. 

Mia fratino loĝanta en Iŭaki laŭ la marbordo suferas pro rom-
piĝo de akvotubo. Al ŝia domo ne venas akvo (kvankam jam
pasis du semajnoj post la tajfuno). Ŝi ĉerpas akvon el la puto,
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sed mankas  akvo al  bankuvo,  do la  familianoj  iras  al  varm-
fontejo, kiu estas malfermita senpage al la loĝantoj.

La  lernejo  de  mia  nepino en la  najbara  urbo Sukagaŭa estis
inundita  en  la  unua  etaĝo,  do  nur  hieraŭ  la  lernejo  remal-
fermiĝis.  Mia nepino restis  hejme dum du semajnoj.  Ŝi  uzas
trajnon por viziti ĝin, sed la fervoja ponto estis detruita, do la
trajno ne funkcias. Anstataŭe la trajnkompanio pretigas busojn,
sed tio estas tre maloportuna. La alia lernejo en la sama urbo
estis  pli  severe  inundita  ĝis  la  dua  etaĝo,  do  ĝi  ankoraŭ  ne
funkcias.

Fukuŝima  estas  fama  pro  produktado  de  fruktoj.  Ankaŭ  tiuj
fruktejoj  estis  damaĝitaj.  Multaj  pomoj vundiĝis en akvo kaj
vento. Eĉ arboj mem suferis, do mia konato timas, ke ne bone
fruktos pomoj en la venonta jaro.

*Mi (HORI) volas helpi ilin, do mi mendis difektitajn pomojn pere de mia 
amikino. 

Mi aŭdas diversajn damaĝojn ankaŭ ĉirkaŭ mi. Kiam mi vizitas tiun ami-
kinon en Fukuŝima, mi uzas lokan trajnon, sed ankaŭ ĝi ne funkcias pro
perdo de fervoja ponto. Morgaŭ okazos Toohoku-Esperanto-Kongreso en
la varmfontejo en la urbo Fukuŝima, kaj por viziti ĝin, mi devas malrekte
iri longan vojon, pagante pli multe. Kaj tiu kongreso mem ne okazos en la
planita hotelo, ĉar ĝi estis inundita. Ĝi okazos en najbara hotelo.

La trajnlinio Agacuma en mia gubernio, kiu kuras laŭ la urbo Nakanoĵoo, 
kie okazis Biennale Nakanoĵoo en septembro, la trajno ne funkcias pro la 
difektita fervoja ponto. 

Hieraŭ mi vizitis najbaran skribilejon, kaj la posedanto diris, ke en Nagano
lia konata skribilejo estis inundita kaj ĉio difektiĝis. Liaj amikoj iris por
helpi  ĝin.  Li  diris  kun  malĝojo,  ke  nun  skribilvendejoj  ĝenerale  ne
prosperas, do refunkciigi tiun vendejon estas preskaŭ ne eble.
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La registaro decidis elspezi 700 000 000 enojn (= 7 000 000 eŭrojn) por
helpi  la  suferantojn,  sed  tio  estas  tro
malmulte.  Vidu  mian  apudan  deseg-
naĵon.  La  registaro  planas  aĉeti  de
Usono 147 spionajn aviadilojn:

147  x  1,16  miliardojn  da  enoj  =
6 200 000 000 000 enoj (62 miliardojn
da eŭroj)

Vi povas scii, kiel malmulta estas tiu helpmono. Oni ne povas aĉeti eĉ unu
flugilon de tiu aviadilo per tiu sumo de 700 000 000 enoj.

Ekonomia sufero

Ekde la 1-a de oktobro la konsumimposto altiĝis de 8% al 10%. La pre-
teksto de tiu altigo estas manko de mono por pensio kaj sanasekuro por
maljunuloj.  Jam kvar fojojn la  registaro altigis la  konsumimposton,  ko-
mence 3%, poste 5%, 8% kaj en tiu ĉi monato 10%. Ĉiun fojon ĝi diris, ke
la enspezo de la altiĝonta imposto estos uzata por la bono de maljunuloj,
sed certe tio estas mensogo. 

Ja Japanio fariĝas lando de maljunuloj. Mi komprenas, ke la regsitaro be-
zonas multe da mono por la maljunuloj, sed mi scias,  ke ĝi timas mal-
grandiĝontan buĝeton por armeo, pagante pli multe por la maljunuloj. La
ĉefministro Abe promesis aĉeti multege da armiloj, trudite de Usono, kaj
por tio li volas konservi sufiĉan buĝeton. Tamen tiuj armiloj tute ne utilas
kontraŭ tajfunoj. Ni povas eviti militon per diplomatio, sed ne tajfunojn.
Nun tajfunoj kaj aliaj kataklismoj estas multe pli granda minaco al Japa-
nio. Ne aĉatu armilojn, sed uzu la monon por digoj kaj por konstruado de
domoj por la suferantoj.

La japana ekonomio nun ne estas forta, do tiu altigo de konsumimposto
donos grandan damaĝon al la japana ekonomio kaj la vivado de la popol-
anoj. Tiu imposto donos pli grandan suferon al la suferantoj de la cunamo,
tajfunoj kaj la nuklea akcidento.
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Pri lingva diverseco en UN-ateliero
“Ĉu sufiĉas la angla? Aŭskulti  la multajn voĉojn de la  mondo” estis la
temo de ‘ateliero’ akceptita por prezento en la Konferenco de Unuiĝintaj
Nacioj pri Civila Socio, kiu okazis en Salt Lake City (Sallagurbo), Usono,
de la 26-a ĝis la 28-a aŭgusto.

La atelieron gvidis la nove elektita prezidanto de Universala Esperanto-
Asocio  (UEA) Duncan  Charters.  Parolis  ankaŭ  estrarano  de  Esperantic
Studies Foundation Anna Bennett, reprezentantoj de Tutmonda Esperan-
tista Junulara Organizo (TEJO) Hans Becklin kaj Marcus Griep, kaj la re-
prezentanto de UEA ĉe Unesko Renée Triolle. 

Fundamenta al la diskuto estis la fakto, ke tro ofte la internacia komuni-
kado donas avantaĝon al parolantoj de la angla lingvo kaj malavantaĝas
tiujn de aliaj lingvoj. La prezentantoj emfazis pli fortan konsciiĝon pri la
bezono de dudirekta komunikado sen lingva diskriminacio – afero aparte
urĝa en la partnerado inter UN kaj la  civila  socio por  atingi la  deksep
Celojn por Daŭripova Evoluigo de UN. Parolantoj notis ankaŭ, ke la jaro
2019 estas la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj – memorigo, ke ĉies
voĉoj estu aŭdataj kaj komprenataj fare de la lingva elito. 

UEA  havas  oficialajn  konsultajn  rilatojn  kun  Unuiĝintaj  Nacioj  kaj
Unesko. Kvankam la ateliero okazis samtempe kun dudeko de aliaj ateli-
eroj, la partopreno de la publiko estis bona: dudekkvino da homoj ĉeestis,
el kiuj la plimulto faris demandojn aŭ restis poste por paroli kun la kon-
tribuintoj.

[komitato-de-uea]
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Jen la enirejo de la nova kunvenejo de KEK
en Carit Etlars Vej 6, Frederiksberg. Bonvenon!

En septembro nia prezidanto 
Peter Wraae partoprenis la 
unuan sesion de la unujaraj 
Metodikaj studoj de Espe- 
ranto en Poznano, Pollando, 
sub la gvidado de prof. Ilona 
Koutny. Jen la grupo.
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