
Monata revuo en Esperanto - Maandelijks - Antwerpen X - ISSN 0772-456 X

28a jarkolekto - februaro 2007/2

Vizito al Takahasi

Pedalante al Jerusalemo

15 jarojn post la 
pereo de la imperio

Sukero igas oro en Burundoˆ

15 jarojn post la 
pereo de la imperio

ˆ̂Vizito al Takahasi

Pedalante al Jerusalemo





En tiu ĉi numero  MONATO: 28a jarkolekto, n-ro 2 februaro

MONATO •  februaro 2007 3

POLITIKO

Burundo ..................................................................................9
Kie sukero iĝas oro
MODERNA VIVO

Turismo .................................................................................11
Ferioj pli kaj pli foraj

Albanio .................................................................................11
Edziniĝo - al mortinto

Bestoj....................................................................................11
Delikate ...

Granda sumo, malgranda aparato .....................................11
TURISMO

Japanio .................................................................................12
Vizito al Takahaŝi
LINGVO

Opinio ...................................................................................14
La karaktero de la ĉina lingvo kaj la sekvoj por Esperanto
SPIRITA VIVO

Kredo kaj angla lingvo ........................................................15
Mia estrino estas vampiro ..................................................17
Pilgrimado ............................................................................18

Pedalante al Jerusalemo
LIBROJ

Kial malestimo je la afrika medicino? ...............................19
Irigu vin tra intrigo vintra ....................................................20

NOVELO

Sekretoj de la konfesejo .....................................................21

Abonoj ................................................................................... 4
Enkonduko ............................................................................ 5
Leteroj.................................................................................... 6
El mia vidpunkto ................................................................... 7
Anoncetoj ............................................................................ 23

Tuj post la disfalo de Sovetio 
Jegor Gajdar respondecis pri 
la ekonomia politiko en la unua 
registaro de sendependa Ru-
sio. Li mem nomis sian pos-
tenon kamikaza, kaj sendube 
pravis.

77

En 2005 burundanoj elektis 
novan registaran partion. 
Venkis CNDD-FDD, ĉar 
elektantoj opiniis, ke nur 
tiu ĉi partio kapablos ple-
numi popolajn postulojn.

Pilgrimuloj ili estis, certe, kaj ankaŭ provizitaj per moder-
na armilo, nome biciklo. Kunveninte el diversaj landoj, ili 
renkontiĝis en Milano por dudek ses etapoj, tri mil kvin-
cent kilometroj, tridektaga biciklado. Estis grupo bicikle 
pilgrimanta, kiu en sia vojaĝo tra pluraj landoj esperis 
postlasi ĉie survoje, sed precipe ankaŭ en la celataj re-
gionoj de Israelo kaj Palestino mem, sian pac-mesaĝon, 
kiu enhave estas identa kun la pac-mesaĝo, kiu unuafoje 
estis anoncita ĝuste en tiuj partoj de la mondo.

18
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Tamen neniu povis imagi la nunan situacion en Burundo. 
Ankoraŭ mankas paco, sekureco kaj libereco. Enkarce-
rigitaj estas ĵurnalistoj kaj opoziciuloj, kaj malliberulojn 
murdas policanoj. Pro malsato mortas la popolo; sukero, 
grandkvante produktata en Burundo, iĝas kvazaŭ oro. 
Prezoj en vendejoj altiĝas pro impostoj kaj pro korupto 
de la fl anko de ŝtataj aŭtoritatuloj.
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de la imperio
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12Vizito al Takahaŝi
En la sud-japana prefekt-
ujo Okajama situas urbo 
Takahaŝi. En ĝi loĝas miaj 
Esperanto-amikoj gesinjoroj 
Miajatani, kiuj invitis min kaj 
mian edzinon gasti ĉe ili kaj 
ekkoni la vidindaĵojn de ties 
urbo kaj ĉirkaŭaĵo. Profi tante 
ilian afablecon, ni akceptis la 
inviton.
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Malfl ugemo
Mi neniam ŝatis fl ugadon, sed nun,

post plej freŝa sperto, mi decidis defi nitive ne plu fl ugi. 
Oni invitis min prelegi dum kataluna Esperanto-kongreso; 
mi akceptis, kaj ĉar la distanco inter Aŭgsburgo kaj Bar-
celono estas sufi ĉe longa, ni fl ugis, uzante la servon de la 
germana kompanio Lufthansa. Ŝajnis al mi, ke mi eltenos, 
ĉar la fl ugdaŭro de Munkeno al la kataluna ĉefurbo estas 
malpli ol du horoj. Sed mi konstatis, ke oni evidente faras 
ĉion por fortimigi min de fl ugvojaĝado. Kvazaŭ ne jam 
sufi ĉus la kutimaj torturaĵoj, kiel sidi en mallarĝaj seĝoj 
sen la eblo libere moviĝi – eĉ stari ne eblas, ĉar mi frapus 
la kapon kontraŭ la malalta plafono! – oni inventas pliajn 
malkomfortaĵojn.

Kiam ni alvenis ĉe la giĉeto de Lufthansa tie staris gar-
distoj, kiuj instruis al ni, ke por havigi niajn fl ugbiletojn, 
ni devas manipuli komputilan aŭtomaton. „Vi devas unue 
enŝovi vian kreditkarton,” diris la uniformulino. „Sed mi 
jam pagis mian fl ugon, kial mi do bezonas kreditkarton, 
kiun mi ne havas?” demande mi respondis. Oni klarigis, ke 
tio necesas nur por identigi min (?), kaj montriĝis, ke mian 
ordinaran bankokarton la inteligenta aŭtomato ne akceptas. 
Do ni devis stari en longega vico de senkreditkartuloj por 
ricevi nian bileton. Ni sentis nin parioj. Kaj mi estas certa, 
ke post kelka tempo ankaŭ tiuj konsilantoj estos malape-
rintaj, kaj pasaĝeroj staros sen iu helpo antaŭ tiuj stultaj 
aŭtomatoj, kiuj kompreneble kostas malpli ol dungitaj ho-
moj. Pro severaj kontroloj pro histerio pri terorismo ni es-
tis traktitaj kiel krimuloj arestataj: mi devis elpoŝigi ĉion, 
eĉ miajn paperajn naztuketojn (povus ja kaŝiĝi bombo inter 
ili). En la fl ughaveno de Barcelono la sekuristo insistis 
krome, ke mi demetu mian pantalonan rimenon. Bonŝance 
en Katalunio ni tiom bone manĝis, ke mia pantalono ne 
falis de sur malplena ventro ...

Jen nur kelkaj detaloj, kiuj ĉagrenis min tiel, ke mi de-
cidis rezigni pri fl ugado. En mia aĝo tio eblas; mi ne plu 
devas uzi avion, ĉar kiel pensiulo longdistancajn vojaĝojn 
mi ne bezonas entrepreni (ekzemple pro profesiaj kialoj). 
Ankaŭ antaŭe mi provis eviti fl ugadon, ĉar la maŝinoj tre-
ege poluas la atmosferon, sed nun oni detruas ankaŭ mian 
dignon. Se vi do volas inviti min, konsideru, ke mi venos 
nur per trajno aŭ ŝipo kaj do bezonos longan tempon. Ĝis 
tiam!

Sincere via
Stefan MAUL
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LETEROJ

Serioze revizii la historion
Kun intereso mi legis la artikolon pri 

religioj en Bulgario (MONATO 2006/12, 
p. 24-25), tamen mi malkonsentas pri 
ĝiaj vidpunktoj. La aŭtoro sekvas la 
tradician opinion, ke en Bulgario estas 
unu tradicia religio (ortodoksa kristanis-
mo). Li klarigas, ke islamo alvenis en la 
landon ĉefe pro perforto kaj ankaŭ „pro 
ekonomiaj konsideroj”. Kvazaŭ tio ne 
estus okazinta pri kristanismo. Cetere, 
la grado de perforto en la alpreno de is-
lamo estas diskutinda, kaj certe la grado 
de perforto en la kristanigo de la lando 
post la sendependiĝo estas pli ol eviden-
ta: la kvanto de islamanoj de 1878 ĝis 
hodiaŭ falis de proksimume duono de la 
loĝantaro al nunaj 10 %. Lasta epizodo 
de tiu perfortado estis la amas-forpeloj de 
junio kaj julio 1989, kiam 300 000 isla-
manoj estis puŝitaj en Turkion.

Alifl anke, la konsidero, ke unu religio 
estas pli tradicia en la lando, ĉar ĝi estis 
ofi cialigita antaŭ 1100 jaroj dum alia 
„nur” antaŭ 600, estas pli ol diskutinda. 
Sub ĝi kaŝiĝas la koncepto de unuetna 
ŝtato, kiu fajrigis Balkanion en la lastaj 
200 jaroj. Pri tio mi permesas al mi diri, 
ke la otomana imperio, dum la plej gran-
da parto de sia ekzisto, estis multe pli 
permesema, multege pli, ol samepokaj 
okcident-eŭropaj kristanaj ŝtatoj (pri tio 
spertas ekzemple preskaŭ ĉiuj bulgaraj 
judoj, kies prapatroj tie trovis rifuĝon post 
sia forpelo el Iberio). Estus dezirinde, ke 
bulgaroj – kiel aliaj balkanaj popoloj – tre 
serioze reviziu sian historion kaj elsarku 
el ĝi naciismajn mitojn kovantajn novajn 
konfl iktojn. Interalie, la pritrakto de la 
500-jara otomana regado en la bulgaraj 
lernolibroj estas ege unufl anka, manka 
de ĉia nuanco kaj ofte ofenda por islamaj 
bulgarianoj (kaj aparte por la etne turkaj).

Laste, sed ne balaste, trois al mi pluraj 
adjektivoj. La aŭtoro parolas pri „moderaj 
ŝijaistoj”, dum li ne distingas inter „mo-
deraj” kaj „fundamentismaj” kristanoj 
– kaj tamen ili ja ekzistas. Li timas pri 
tio, ke kelkaj islamanoj vizitas privatajn 
nelaikajn lernejojn, sed tion ja faras ankaŭ 
kristanoj. Li timas, ke piaj islamanoj iras 
studi eksterlanden, sed ankaŭ ja tion faras 
kristanoj. Mi ne subtaksas la danĝeron de 
eventuala enŝteliĝo de perfortema islama 
fundamentismo en Bulgarion, sed mi 

certas, ke plena akceptado de la samlegiti-
meco de ĉiaj kredoj en la lando kaj aparta 
rehonorigo de islamanoj, mistraktataj kaj 
diskriminaciataj dum pli ol unu jarcento, 
estas la plej solida sekurigilo por Bulga-
rio.

Hektor ALOS I FONT

Katalunio

Toleremo kaj la rajto insulti
Post longa silento redaktoro-pastoro 

Gerrit Berveling denove kaj pli amplekse 
(MONATO 2006/12, p. 22-23) esprimas 
sian konsterniĝon pri la propra konstato, 
ke faktoj povas esti interpretataj kiel in-
sultoj. Li mencias ne nur membrojn de 
religio(j), sed ankaŭ „membrojn de neniu 
religio”. Ĉu? Por la granda disa grupo de 
„kleruloj”, do por tiuj, kiuj kapablas, per 
ĝusta uzado de akiritaj scioj, klare juĝi 
aferojn (inkluzive anojn de agnoskismo), 
estas insulto, ke membroj de religioj tiel 
priskribas ilin negative. Kvazaŭ ili ne 
havus multvaloran mondorigardon kaj 
ege altnivelan kaj respektindan moralon. 
Kvazaŭ kredi estus la sola, evidenta kaj 
decidita vivsinteno en la mondo.

Lastatempe kredantoj instigas al „in-
terreligia dialogo”. Prave, sed kial ne al 
„interhoma dialogo”, kune kun kleruloj? 
Ĉu pro malaprobo aŭ pro kontaĝtimego? 
Por ĉiuj kleruloj estas insulto esti kon-
siderataj kiel moralaj kaj spiritaj lepru-
loj, eĉ ne menciindaj en la rondoj de 
„grandaj” religioj. Islamanoj eĉ aŭdacas 
konsideri klerulojn kiel estaĵojn malpli 
respektindajn ol hundoj kaj porkoj. Kiu 
do insultas kiun?

Ĉiel ajn, tiaj faktoj estas por mi pli 
ŝokaj ol proponi la pacpremion al Hirsi 
Ali.

Bert BOON

Belgio

Pacprocezo,
ne kapitulaca procezo

Mi tute malkonsentas kun la fi na 
verdikto de Santiago López Fernán-
dez-Aguado en lia artikolo pri la eŭska 
pacprocezo (MONATO, 2006/12, p. 8). Li 
diras, ke verŝajne oni ne progresos ĝis 
ETA transdonos ĉiujn armilojn kaj ĝis 
Batasuna publike kondamnos perforton. 
Do laŭ la aŭtoro paco ne alvenos ĝis unu 
el la du fl ankoj implikitaj en la konfl ikto 

komplete kaj sen kondiĉoj kapitulacos. 
Do kial ne diri, ke verŝajne oni ne progre-
sos ĝis la hispana polico ĉesos torturi la 
eŭskajn prizonulojn, ĝis ĉi tiuj prizonuloj 
estos transloĝigitaj al eŭskaj malliberejoj 
kaj ĝis la memdecida rajto por Eŭskio es-
tos agnoskita de la hispana registaro?

Kio okazas en Eŭskio nuntempe, estas 
pacprocezo, ne kapitulaca procezo, fare 
de unu el la du fl ankoj implikitaj en la 
konfl ikto, kaj en pacprocezoj, se oni volas 
atingi pacon, neniu fl anko povas tute al-
trudi siajn kondiĉojn.

Enbor BARRUETABEÑA

Eŭskio

Ne plu serĉu!
Gbeglo Koffi  serĉas nomon por sia 

„religio” (MONATO 2006/12, p. 26). Ne plu 
serĉu! Tiu, kiu volas „vivi en harmonio 
kun la naturo”, kiu opinias, ke la nomoj 
de religioj „naskas disputojn”, ke „ne vor-
tojn ni bezonas por ligi nin kun aliaj estu-
loj/estaĵoj ... sed niajn sintenojn/agojn,
por ke ni estu utilaj al ĉiuj”, estas hu-
manisto. Humanisto estas tiu, kiu en sia 
vivo centras homojn, ne diojn; racion, 
ne superstiĉon; faktojn, ne fantaziojn. 
Opini-enketoj en mia lando (ekzemple la 
plejlasta, de Ipsos MORI, en novembro 
2006) indikas, ke la plimulto de la popolo 
humanisme pensas (ĉu agas, kiel ĉe ĉiuj 
konfesioj, estas alia afero). Ofte, tamen, 
kiel Gbeglo Koffi , homoj ne scias, kiel 
ĝuste etikedi siajn opiniojn – per huma-
nismo.

Paul GUBBINS

Britio

Propono al ĉiuj politikistoj
Kompreneble, mi tute konsentas kun 

Stefan Maul (MONATO 2006/12, p. 5) kaj 
mi faras proponon al ĉiuj politikistoj, lin-
gvistoj, instruistoj ktp, kiuj favoras lerna-
don de la angla lingvo (eĉ pli ĝenerale, de 
nacia lingvo): Iru ĝis la fi na etapo de via 
ideo, kuraĝu proponi, ke ĉiujn lingvojn 
krom la angla oni tuj ĉesu instrui, kaj tion 
en ĉiuj partoj de la tero. Ĉar fakte ĉiu 
povas konstati, ke tio tre baldaŭ (post 50 
jaroj maksimume) okazos, se ni daŭrigas 
laŭ la vojo kaj la maniero nunaj. Kion 
tiuj homoj respondus?

Louis ENSUQUE

Francio
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Tuj post la disfalo de Sovetio Jegor 
Gajdar respondecis pri la ekono-
mia politiko en la unua registaro 

de sendependa Rusio. Li mem nomis sian 
postenon kamikaza, kaj sendube pravis. 
Nuntempe popolistoj en Rusio ŝatas 
malbeni la nomojn de la tiutempaj „junaj 
reformistoj”, kaj kulpigi ilin, kune kun 
Miĥail Gorbaĉov, pri la kraŝo de la impe-
rio. Kaj malantaŭ ili, kompreneble, staris 
la malamikaj okcidentaj landoj, kiuj kons-
piris por pereigi la karmemoran Union de 
Sovetiaj Socialismaj Respublikoj.

Pri tiu disfalo de superpotenco Jegor 
Gajdar nun verkis esploron. La recenzo 
de lia nova libro en la retejo de la ekono-
mia periodaĵo Ekspert tuj naskis longan 
retdiskuton. Jam la unua diskutanto donis 
la tonon: „Gajdar mem ja estas marŝanta 
klarigo pri pereo de la imperio ... La li-
bron li devis nomi Mia sperto pri disfali-
go de imperio.”

En sia verko Гибель империи - уроки 
для современной России (La pereo de la 
imperio - lecionoj por la nuntempa Ru-

15 jarojn post
la pereo de la imperio

de Kalle KNIIVILÄ

ALEX ZELENKO

sio), aperinta en junio 2006, Jegor Gajdar 
konvinke, kun multaj citaĵoj el ofi ciala ko-
respondo de la sovetia tempo, montras ke 
la konspir-teorioj nuntempe furorantaj en 

Rusio, estas nuraj mitoj – sed ja mitoj tipaj 
por la postimperia intelekta etoso, kaj tute 
kompareblaj kun la fama ponarda legendo 
en Germanio post la unua mondmilito.

Jegor Gajdar
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la pereo de la imperio

►

de Kalle KNIIVILÄ
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Sovetio ne estis intence disfaligita de 
okcidentaj landoj, kiel multaj kredantoj je 
la nova rusa ponard-legendo asertadas. Eĉ 
male, Jegor Gajdar montras en sia libro, 
ke gravaj aktoroj en la ekstera mondo 
nepre volis, ke Sovetio pluekzistu, prefere 
en demokratia formo, kompreneble – por 
eviti la riskon de interna milito en lando 
kun nukleaj armiloj. Tiun deziron klare 
esprimis ankaŭ prezidento Bush (la patro) 
dum vizito en Ukrainio somere 1991, 
tuj antaŭ la efektiva disfalo de la sovetia 
imperio.

La veraj kialoj de la pereo estis kom-
preneble tute aliaj, kaj inter ili elstaras 
la katastrofa evoluo de la sovetia ekono-
mio. Sovetio ne estis stabila, ekonomie 
forta grandpotenco, kiel ŝatas aserti la 
nuntempaj rusaj imperiistoj, sed enorma 
ŝanceliĝanta konstruaĵo sur misa funda-
mento, kies disfalo estis nur demando 
pri tempo. La alta prezo de nafto en la 
komenco de la 1980aj jaroj donis al Sove-
tio tempon provi solvi iujn el la internaj 
problemoj, sed anstataŭ ŝanĝi ion, la par-
tiestroj nur sidis sur sia trono.

POLITIKO

La kernon de la problemo 
Gajdar vidas jam en la kolekti-
vigo de la terkulturado en la 
1920aj jaroj kaj la industriiga 
politiko de Stalin, ĉar tiu politi-
ko baziĝis sur perforta malriĉigo 
kaj sklavigo de la kamparo. Ko-
mence tio eblis, ĉar la proporcio 
de urbanoj estis negranda, sed 
la kreskantaj urboj bezonis ĉiam 
pli da terkulturaj produktoj, kaj 
post la 2a mondmilito necesis 
fari ion radikalan por solvi la 
problemon.

La partio ne volis aŭ ne 
kuraĝis liberigi la kamparon kaj 
uzi merkatajn metodojn por plii-
gi la produktadon de manĝaĵoj. 
Anstataŭe oni uzis la kutimajn 
plan-ekonomiajn rimedojn, kaj 
decidis ekkulturi novajn, antaŭe 
neuzitajn terenojn en malpli 
fekundaj partoj de la lando. Tie 
oni fondis novajn ŝtatajn bie-
nojn, kiuj estis dependaj ne nur 
de la malfavoraj veter-kondiĉoj, 
sed ankaŭ de ĉiam pli da ŝtataj 
investoj. La konsekvenco estis, 
ke Sovetio iĝis ĉiam pli dependa 
de importita greno. Samtempe 

jaroj la enspezoj el naftoeksporto apenaŭ 
sufi ĉis por io plia ol pagado de la interezo.

Same kiel multaj aliaj industrioj en 
Sovetio, ankaŭ la naftoindustrio estis 
tute dependaj de importitaj maŝinpartoj, 
tuboj, kemiaĵoj kaj aliaj varoj, kiujn la 
sovetia industrio ne povis mem produkti 
en sufi ĉaj kvantoj. Kiam ekmankis valuto, 
en Sovetio malaperis ne nur manĝaĵoj kaj 
medikamentoj, sed ankaŭ la importaĵoj 
bezonataj por la subteno de funkcianta 
naftoindustrio. Por kreskigi la valutajn 
enspezojn necesus kreskigi la eksporton 
de nafto, sed anstataŭe la produktado kaj 
eksporto de nafto daŭre malkreskis, pro 
manko de maŝinpartoj, pro manko de tu-
boj, kaj pro manko de laboremo ĉe la la-
boristoj, kiuj povis aĉeti ĉiam malpli por 
siaj daŭre senvaloriĝantaj sovetiaj rubloj.

Jam komence de la 80aj necesis dras-
taj reformoj por eviti la kompletan kraŝon 
de la sovetia ekonomio, sed tiaj reformoj 
estis politike neeblaj. Eĉ ĉirkaŭ la jaro 
1990, kiam la katastrofa situacio jam 
estis videbla por ĉiuj, radikalaj merkataj 
reformoj ne povis esti entreprenitaj. Fine 
de la sovetia periodo Miĥail Gorbaĉov 
ĉirkaŭveturadis la mondon por almozpeti 
kelkcent milionojn en Seulo por la diplo-
matia rekono de Sud-Koreio, kelkcent mi-
lionojn en Kuvajto por la afabla sinteno 
de Sovetio dum la golfa milito, ankoraŭ 
iom ĉe Kohl por la redono de orienta 
Germanio, kaj por la forĵetinda armea 
materialo, kiun Sovetio afable lasis je la 
dispono de Germanio, kiam la soldatoj es-
tis urĝe veturigataj hejmen. La valuto jam 
mankis ne nur por aĉeto de greno, mono 
eĉ ne sufi ĉis por veturigi ĝin al Sovetio, 
kaj sovetiaj ŝipoj estis arestitaj en ekster-
landaj havenoj pro nepagitaj fakturoj.

La farseca puĉo en aŭgusto 1991 ne 
povintus ŝanĝi la ekonomiajn realaĵojn eĉ 
se ĝi sukcesus. Sed anstataŭe okazis tio, 
kion la sovetiaj regantoj timis de ĉiam: la 
armeo rifuzis uzi siajn armilojn kontraŭ 
la popolo. Tio kun plena klareco montris, 
ke la sovetia centra potenco ne plu ekzis-
tas, kaj ne pasis multaj monatoj antaŭ ol 
la ruĝa fl ago estis malhisita en Kremlo. 
Poste, jam en sendependa Rusio, la kami-
kaza teamo de Jegor Gajdar transprenis la 
sinkantan ŝipon kaj provis ĝin savi per sia 
malfruinta ŝoka terapio. Sed tio estas alia 
historio. n

kun la importado de greno kreskis la 
eksportado de nafto. La ekonomia kaj 
politika stabileco de la lando iĝis ĉiam pli 
dependa de la prezoj de greno kaj nafto 
en la monda merkato.

La partiaj gvidantoj de Sovetio tamen 
ŝajne ne bone komprenis la kreskantan 
dependecon, kaj tute ne komprenis la 
naturon de la kapitalisma merkato de 
krudaĵoj. Male ol la prezoj de multaj aliaj 
varoj, la prezoj de krudaĵoj kiel nafto kaj 
greno povas tre akre kaj neantaŭvideble 
varii, atentigas Jegor Gajdar. Tial necesas 
sekurec-marĝenoj kaj stabiligaj fondusoj, 
sed tiaj tute mankis en Sovetio. Male, 
dum malbonaj rikolt-jaroj oni uzis ĉiam 
pli el la or-rezervo de Sovetio por aĉeti 
grenon eksterlande.

Kiam meze de la 1980aj jaroj la prezo 
de nafto draste sinkis, dum la prezo de 
greno estis sur nekutime alta nivelo, la 
rezulto estis katastrofo. Baldaŭ ekmankis 
mono por importo, la sovetia registaro ko-
mencis pruntadi monon en eksterlando en 
daŭre kreskantaj kvantoj, kaj post kelkaj 

Unua renkontiĝo inter la usona prezidanto 
Ronald Reagan kaj la tiama ĝenerala sovetia 
sekretario Miĥail Gorbaĉov, en Svislando la 
19an de novembro 1985

EL MIA VIDPUNKTO
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En 2005 burundanoj elektis no-
van registaran partion, la eks-
ribelulan CNDD-FDD. Ĝi estas 

taskita restarigi demokration perditan 
post la morto en 1993 de la unua de-
mokratie elektita prezidanto, Melchior 
Ndandaye.

Por burundanoj prioritatis paco, 
sekureco, libereco, justeco kaj de-
mokratio. Venkis CNDD-FDD, ĉar 
elektantoj opiniis, ke nur tiu ĉi partio 
kapablos plenumi popolajn postulojn.

Tamen neniu povis imagi la nunan 
situacion en Burundo. Ankoraŭ mankas 
paco, sekureco kaj libereco. Enkarce-
rigitaj estas ĵurnalistoj kaj opoziciuloj, 
kaj malliberulojn murdas policanoj. 
Pro malsato mortas la popolo; sukero, 
grandkvante produktata en Burundo, 
iĝas kvazaŭ oro. Prezoj en vendejoj 
altiĝas pro impostoj kaj pro korupto de 
la fl anko de ŝtataj aŭtoritatuloj.

Gravaj postenoj
Miksiĝas la roloj de la ŝtata kaj la 

partia prezidantoj. La prezidanto de 
CNDD-FDD kondutas, kvazaŭ li es-
tus ŝtata prezidanto, nomumante ho-
mojn al gravaj postenoj kaj kaŭzante, 
ke eksiĝu la vicprezidantino, ĉar ŝi lin 
kritikis.

Dume la ŝtata prezidanto vojaĝas 
tra la mondo, ŝajnigante, ke regas 
en Burundo paco kaj sekureco kaj ke 
ĵurnalistoj plene liberas sin esprimi. Ta-
men li hipokritas. Tri ĵurnalistoj de pri-
vataj radio-stacioj (du el Afrika Publika 
Radio kaj unu, la direktoro, de Radio 

BURUNDO

Kie sukero
igas oro
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Supre: Granda portreto de la prezidanto
de Burundo en la internacia fl ughaveno.

Sube: Buĵumburo: malsato, altaj prezoj, mizero, korupto.
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Isanganiro) sidas en la centra 
malliberejo de Burundo, kune 
kun la eksprezidanto, eksvicpre-
zidanto kaj opoziciuloj.

Léonce Ngendakumana, la 
prezidanto de la ĉefopozicia 
partio, diris: „Timigi ĵurnalistojn, 
malliberigi opoziciulojn kaj men-
sogi al la internacia komunumo, 
ke ĉio estas en ordo, ne venki-
gos en la venonta baloto post 
kvar jaroj. La sola maniero estas 
kunigi ĉiujn burundanojn por res-
tarigi pacon.”

SABIYUMVA Jérémie/pg
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Ordinara litovo ferias 28 tagojn 
jare. Kutime tio okazas dum 
someraj monatoj. Turismaj 

spertuloj rimarkas, ke post la aniĝo de 
Litovio en Eŭropa Unio kreskis je 30 % 
la nombro de feriantoj, kiuj direktas sin 
al landoj de Eŭropo. Aliaj ŝatataj lokoj 
estas Turkio, Egiptio kaj ceteraj afrikaj 
landoj.

Oni kalkulis, ke en 2006 ĉirkaŭ 
200 000 litovoj feriis eksterlande, pre-
cipe en Turkio, Hispanio kaj sur la 
greka insulo Kreto. En Litovio funk-
cias 238 turismaj agentejoj, rimarkinde 
granda nombro en malgranda lando. 
Sed malgraŭ tio, nur 3 % de la lito-
voj ripozas eksterlande, kompare kun 
10 % de la germanoj.

LAST/pg

TURISMO

Ferioj pli kaj pli foraj
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La plej grandan subvencion dum la 
historio de israela scienco, 1,75 mi-

lionoj da eŭroj, ricevis 31-jara kuracisto 
Hossam Haick pro aparato kapabla laŭ 
odoro diagnozi pulmkanceron.

La mono, el Eŭropa Unio, ebligos 

fondi esplorlaboratorion kaj realigi la ide-
on de Haick krei miniaturan diagnozilon, 
kiu rekonas je la komenco tumorspecojn.
Haick profesoras ĉe la plej prestiĝa is-
raela teknika altlernejo, Teĥnion, en la 
urbo Hajfo.

Granda sumo, malgranda aparato

BESTOJ

Delikate ...
Kiel kontraŭleĝe veturi al fora 

lando kaj tamen tie esti gasta-
me akceptata? La respondo 

simplas, kiam oni estas kato. En no-
vembro pasintjare havenlaboristoj en 
la brita urbo Liverpolo miris, kiam en 
kontenero el Hajfo (Israelo) ili trovis 
blankan katon. La kvarpiedulo estis 
ŝlosita sen nutraĵo kaj akvo dum 17 
tagnoktoj kaj tamen restis viva.

Malfacile estis kapti la katon sed 
post kvin horoj fi ŝodoro eligis la bes-

Tiu ĉi blankulo nigre veturis al Britio.

ALBANIO

Edzinigo –
al mortinto
Eksterordinaran rimedon trovis 

la albanaj gefratoj Margjoni 
[marĝoni] por ekposedi do-

mon kaj riĉaĵojn. La fratino Vjollca 
„edziniĝis” al mortinta fraŭlo, Jeton
Bizhga [biĵga].

La gefratoj konis la fraŭlon kaj 
decidis profi ti de lia morto. Falsinte 
dokumentojn, eble helpe de korupta 

ton el ĝia kaŝejo. Veterinaro kontrolis 
la katon, kiu sata kaj feliĉa kvarante-
nis. En Israelo per gazeto-anoncoj oni 
serĉis la posedanton.

AMik

ˆ

ofi cisto, ili anoncis la geedziĝon de 
Vjollca kun Jeton, por ke la fratino 
fariĝu la sola heredonto. Tamen 
la patro de la mortinto, surprizita 
pro la „edziĝo”, denuncis la afe-
ron al la polico. Montris enketoj, 
ke Bizhga mortis antaŭ la dato de 
la „geedziĝo”. Nun la gefratoj es-
tas akuzitaj pro falsado de ofi cialaj 
dokumentoj.

Bardhyl SELIMI
AMik
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En la sud-japana prefektujo Oka-
jama situas urbo Takahaŝi. En 
ĝi loĝas miaj Esperanto-amikoj 

gesinjoroj Miajatani, kiuj invitis min kaj 
mian edzinon gasti ĉe ili kaj ekkoni la 
vidindaĵojn de ties urbo kaj ĉirkaŭaĵo. 
Profi tante ilian afablecon, ni akceptis 
la inviton.

Alveninte al Takahaŝi, ni unue vizi-
tis templojn Jakuŝi-in-Ŝooren-ĵi kaj Rai-
kjuu-ĵi. La unua estas fama pro la 32a 
fi lmo el la japana televida fi lmserio de 
„Malfacila estas ja vira vivo”. Reĝisoro 
Jamada Jooĵi fi lmis tiun serion, kon-
sistantan el 48 fi lmoj dufoje jare, ĝis la 
ĉefrolulo Acumi Kijoŝi mortis. Jamada 
tre ŝatis tiun urbon kaj li dufoje fi lmis 
en ĝi. Juna bonzo en la templo tre afa-
ble montris al ni fotojn pri la fi lmado.

Templo Raikjuu-ĵi estas fama pro 
sia japanstila ĝardeno, projektita de 
Kobori Enŝuu, kiu regis tiun regionon 
komence de la 17a jarcento. Li estis 
tre talenta homo en diversaj fakoj: 
arkitekturo, ĝardenado, teo-ceremo-
nioj ktp. La ĝardeno en la templo kon-
sistas el rokoj, sablo kaj arbustoj. En 
la sabla maro estas gru- kaj testud-
insuletoj. Je la fono staras ondforme 
ĉirkaŭtonditaj azaleoj kun ruĝaj fl oroj. 
Dum la pasintaj 400 jaroj oni zorgeme 
fl egis la ĝardenon, por ke ĝi konservu 
sian originalan formon kaj belecon. Ĝi 
estas registrita kiel „Ĝardena trezoro” 
en 1974. Sidante sur ĝia verando, ni 
meditis, kvazaŭ ni estus en la malnova 
tempo.

Feliĉe Takahashi ne suferis aer-
atakojn de bombaviadiloj de Usono 
dum la dua mondmilito. Tial malnovaj 
stratoj kaj konstruaĵoj tie estas ple-
ne konservitaj. Plu ekzistas ankaŭ 

loĝkvartalo de samurajoj (japanaj mili-
tistoj). Multajn domojn oni jam rekons-
truis kaj transformis en modernajn 
konstruaĵojn, tamen restis du domoj, 
kiuj prezentas la vivon de samurajo-
familio. Ili estas lignaj modestaj domoj, 
konstruitaj antaŭ 170 jaroj, kun kelkaj 
ĉambroj por la familianoj, unu ĉambro 
por servistinoj, kuirejo, banejo kaj ne-
cesejo. Apud la pordo estas stalo kaj 
ĉambro por servistoj. En la malgranda 
ĝardeno oni plantis pinojn kaj kelkajn
arbustojn. Tie ni ĝuis ankaŭ belajn 
kantojn de malgranda birdo ugviso.

En Japanio lastatempe urbocentroj 
malviglas, ĉar ekde pluraj jaroj estas 
malfermataj grandvendejoj ekster la 
urboj. Proksime al ili oni ekloĝas, for-
lasante malnovajn kvartalojn. Tamen 
Takahaŝi estas ĉirkaŭita de montoj kaj 
pro tio ne ekzistas vasta tereno ekster 
ĝi por konstrui grandvendejojn. Tial la 
urbo konservis tradician japanan eto-
son, kiu allogis reĝisoron Jamada kaj 
ĉiujare altiras turistojn. Takahaŝi estas 
modesta urbo, kaj ĝuste pro tio mi tre 
ŝatas ĝin. Ĝiaj kastelo, malnovaj stra-
toj, temploj kun belaj ĝardenoj, rivero 
kaj kompreneble agrablaj loĝantoj re-
memorigas la jam „perditan japanan 
etoson” de la pasinteco.

Hukija
Vilaĝo Hukija troviĝas je 20 km for 

de Takahashi. En la pasinteco ĝi estis 
fama pro la produktado de kupro kaj 
kolkotaro (ruĝa okro). Laŭ malnovaj 
dokumentoj, oni malkovris kupron en 
Hukija ankoraŭ en la jaro 807 post 
Kristo, sed la plej prospera epoko de 
kuproproduktado estis inter 1690 kaj 

1930. Kolkotaron oni produktis en 
1707 en la vilaĝo (por la unua fojo en 
Japanio). Ĝi estis uzata kiel glazuro 
por ceramikaĵoj kaj kiel farbo por lig-
nodomoj kaj ŝipoj. Eĉ nun ĝi estas tre 
utila materialo por modernaj aparatoj 
kaj produktaĵoj. La vilaĝo tre prospe-
ris pro ambaŭ produktadoj. Tamen ili 
ĉesis. Oni fermis la kuprominejon en 
1972, kaj la kolkotaroproduktadon en 
1974.

Unue ni vizitis Domon de kolkotara 
ceramikaĵo, kie artistino instruis cera-
mikadon al lokuloj kaj turistoj, uzante 
kolkotaron kiel glazuron. Nia gastigan-
to sinjoro Mijatani estas ŝia lernanto 
kaj en sia hejmo li konservas belajn 
ceramikaĵojn. Poste ni iris al la eksa 
kuprominejo. Ni povis imagi al ni, kia-
maniere ministoj laboris tie en malbo-
naj kondiĉoj.

TURISMO

Hukija.
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Ni trarigardis ankaŭ domegon de 
familio Hirokane. Kiam ni elaŭtiĝis en 
parkejo, ni estis konsternitaj de la kas-
telsimila konstruaĵo. Antaŭ niaj okuloj 
etendiĝis alta ŝtonmurego, sur kiu sta-
ris ligna domego. Komence de la 19a 
jarcento la familio ekposedis kupro- kaj 
kolkotarominejojn kaj ege prosperis. 
La domego estis konstruita en 1810. 
Antaŭ nelonge la familio donacis ĝin 
al urbo Takahaŝi, kiu konservas ĝin 
kiel valoran heredaĵon de la pasinta 
epoko.

En la centra parto de Hukija estas 
mallarĝa strato, kie staras domoj kaj 
vendejoj, konstruitaj en la 1a jarcen-
to. Ĉiuj konstruaĵoj estas harmonie 
malhelruĝaj kaj kun kupraruĝaj tego-
loj. Menciindas, ke la posedantoj de 
tiuj konstruaĵoj invitis ĉarpentistojn el 
la najbara regiono Sekiŝuu (nuna pre-

fektujo Ŝimane) por elformi la straton 
laŭ unueca koncepto. Pro tio la strato 
iĝis tre ĉarma kaj harmonia. Ni vizitis 
ankaŭ elementan lernejon, konstruitan 
komence de la 20a jarcento. Ĝi estas 
tre belaspekta konstruaĵo, en kiu ĉi-
momente nur 20 lernantoj lernas.

Jam krepuskis kaj malhelis, kaj en 
la strato nur du-tri vendejoj estis mal-
fermaj. Ne videblis homoj. Ni sentis 
nin tristaj, rimarkinte, ke tiu strato es-
tas jam mortinta. Multaj domoj jam ne 
estas loĝataj.

Kastelo Bitæuu-Macujama
La sekvan tagon ni ekveturis bi-

cikle al kastelo ĉe la pinto de monto 
Gagjuu-san, sed la vojo tien estis tro 
kruta. Tial ni devis lasi la biciklojn en 
parkejo meze de la monto kaj piediri 
supren. Kastelo Bitĉuu-Macujama sta-
ras ĉe la 430 metrojn alta montopinto. 
En 1240 ĉi tie estis konstruita la unua 
fortikaĵo, kaj poste oni riparis kaj plifor-
tigis ĝin. La nun ekzistantan kastelon 
konstruigis en 1684 tiama reganto Mi-
zutani Katumune.

Kiam Japanio komencis moderniĝi 
en 1867, multaj kasteloj estis malkons-
truitaj. Ankaŭ tiu kastelo havus la sa-
man sorton de multaj aliaj, sed ĝi sta-
ris ĉe la montopinto tiel krute, ke tro 
malfacile eblis malkonstrui ĝin. Kelkajn 
ĉirkaŭajn konstuaĵojn sur ĝia tereno 
oni tamen malkonstruis, krome la ĉefa 

parto de kastelo estis forlasita dum 
multaj jaroj.

En 1941 oni registris la kastelon 
kiel nacian trezoron. Dum la dua mon-
dmilito multaj aliaj nemalkonstruitaj 
kasteloj, starantaj en la urbocentro for-
brulis rezulte de aeratakoj de usonaj 
bombaviadiloj. Tamen tiu kastelo post-
vivis, ĉar ĝi sola staris en la montaro. 
Inter 1997 kaj 2003 ĝiaj pordegoj, mu-
roj ktp estis rekonstruitaj, tiel ke ĝi re-
akiru sian antaŭan gloron. La kastelo 
ne estas tiel granda kiel aliaj en Osaka 
kaj Nagoja, sed ĝi estas tre bela pro 
la kontrasto de nigraj tegmentoj kaj 
blankaj muroj. Se ni estus en printem-
po aŭ en aŭtuno, ĉirkaŭus nin floroj de 
sakuro aŭ flavaj kaj ruĝaj folioj.

Tiun vesperon atendis nin alia 
ĝojo, nome tranoktado en Motonaka-
da-tei – domego de riĉa komercisto-
produktisto de riza vino, konstruita 
antaŭ 100 jaroj. La posedanto donacis 
la domon al la urbo kaj oni transformis 
ties magazenon en ok hotelĉambrojn. 
Vespermanĝe tie ni ricevis bongus-
tajn manĝaĵojn, kuiritajn ĉefe el lokaj 
produktaĵoj.

La sekvan matenon iom pluvis, 
sed la montetoj kaj rizkampoj aspektis 
multe pli belaj en sia frusomera hel-
verd-koloro. Ni promenis al la najbara 
sanktejo kaj plene ĝuis la kamparan 
etoson.

HORI Yasuo

W
IK

IM
E

D
IA

 C
O

M
M

O
N

S

Kastelo Bitĉuu-Macujama.

 Vizito al Takahasi
JAPANIO

 Vizito al Takahasi



14 MONATO •  februaro 2007

SPIRITA VIVO

La ĉina lingvo, eĉ nur ĝia sublingvo, 
la mandarena, estas la plej parolata 
lingvo en la mondo. Ĝiaj trajtoj 

larĝe distancigas ĝin de la hindeŭropaj 
lingvoj, el kiuj kvar – la angla, hind-ur-
dua, hispana kaj rusa – rolas inter la plej 
parolataj lingvoj. Kontraste, la ĉina eĉ 
ne havas parencojn ekster Ĉinio, se oni 
ekskluzivas la birman kaj aliajn dispu-
tatajn tre malproksimajn parencojn. Tial 
ne estas surprize, ke Zamenhof bazis Es-
peranton sur la hindeŭropaj lingvoj – pli 
precize sur la eŭropaj. Ĉu, do, Esperanto 
taŭgas por la ĉinoj?

Pro (aŭ ĉu malgraŭ?) la ĉi-supraj 
faktoj leviĝis kritikoj kontraŭ Esperanto, 
pretendantaj, ke ĝi estas tro eŭropeca por 
ĉinoj, kaj tiun aserton mi en ĉi tiu artikolo 
volas ekzameni antaŭ ol konkludi, ke tiuj 
kritikoj estas nepravigeblaj.

Unue, ĉu estus eble, ke Esperanto 
estu konstruita tute neŭtrale per baziĝo 
sur, ekzemple, la kvin lingvofamilioj plej 
gravaj laŭ nombro de parolantoj, nome 
inkluzive de la lingvofamilioj al kiuj 
apartenas la lingvoj araba, malaj-indone-

zia, kaj tamila? Fakte estas, ke bedaŭrinde 
la strukturoj de tiuj lingvoj estas tutsimple 
neakordigeblaj inter si. Tia „Esperanto” 
plaĉus al neniu.

Tamen, ĉu Esperanto estus povinta 
almenaŭ eviti iujn nedezirindajn eŭropajn 
trajtojn? Pli specife, ĉu Esperanto estus 
povinta ion lerni de la ĉina? La jenaj te-
moj meritas pripensadon.

Ni prenu la nomojn de la monatoj 
kaj de la tagoj de la semajno. En la ĉina 
oni simple numeras ilin (sola escepto: 
dimanĉo). En Esperanto la ĉinoj devas 
lerni 19 apartajn, por ĉinoj tute strangajn, 
vortojn. Kaj kion diri pri la personaj pro-
nomoj? La ĉina sistemo estas evidente pli 
simpla ol la esperanta. La pluralaj prono-
moj estas regule formitaj per aldono de la 
sama sufi kso. En Esperanto „vi”, escepte, 
eĉ ne havas apartan pluralan formon. Kial 
ne?

Pri kunmetitaj vortoj: la ĉina lingvo 
montras, kiel Esperanto povus esti evi-
tinta multajn apartajn radikojn. En la 
ĉina ekzemple „hodiaŭ” estas „nuntag’”, 

„demokratio” estas „popolreg’”, kaj 
„vulkano” estas „fajrmont’”. Pro jama in-
ternacieco (kiu fakte ekskluzivas ĉinojn) 
Esperanto enlasis multajn apartajn radikojn
tute nebezonatajn. Kial, ekzemple, „he-
misfero”, kiam „duonsfero” tute taŭgas?

Ankoraŭ pri la nomoj de la monatoj: 
en granda parto de Ĉinio silabkomenca 
„l-” kaj silabkomenca „n-” estas alofonoj 
de unu sama fonemo, kaj estas malfacile 
por la tieaj ĉinoj distingi inter la du. Kiel 
bedaŭrinde, do, kaj ne nur por ĉinoj, ke en 
Esperanto ni havas la tro similajn „junio” 
kaj „julio” anstataŭ ekzemple „junio” kaj 
„juljo”. Kompreneble, por multaj ĉinoj 
ankaŭ „li” kaj „ni” prezentas problemon, 
sed estus neeble, ke ia ajn mondlingvo 
evitu entute tiajn bedaŭrindaĵojn (ekzem-
ple, pensu nur pri la japana konfuzo inter 
„l” kaj „r”). Modifante la konatan prover-
bon, ankoraŭ nenio plaĉus al ĉiuj.

Sed laŭ mi la argumento favore al Es-
peranto klare superas la kontraŭan. Kial? 
Nu, por lerni ajnan fremdan lingvon, la 
ĉinoj frontas gigantan taskon, kompare al 
kiu lerni Esperanton, inkluzive de ĝiaj (de 
ilia vidpunkto) eŭropecaj difektoj, estas 
pluroble pli facile. Por la ĉinoj Esperanto 
malfermas pordon al la ekstera mondo, 
kiu estas plejparte eŭroplingva mondo. La 
eŭropeco de Esperanto ne malinstigas al 
la ĉinaj esperantistoj akcepti nian lingvon 
kiel ĝi estas, kion atestas la fakto, ke la 
ĉina Esperanto-movado estas inter la plej 
aktivaj.

Kian lecionon neĉinoj povus lerni el 
ĉi tiu afero? Nu, en korespondado kun 
ĉina plumamiko, almenaŭ vi prefere ne 
skribu „hemisfero”, krom se vi scias, ke 
hazarde li aŭ ŝi konas la grekan ...

Vilhelmo ROWE 

OPINIO

La karaktero de la ĉina lingvo
kaj la sekvoj por Esperanto

LINGVO

Esperanto en la ĉina
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La patro de abiturientino plendis 
al la koncernita instanco, ke dum 
ŝtata fi nekzameno de la angla 

lingvo la abiturientoj de Litovio rice-
vis la taskon priskribi la tagon de ĉiuj 
sanktuloj kaj kristnaskan vesperon (li-
tove Kučios) kaj klarigi, kion tiuj festoj 
signifas por ili. Laŭ la opinio de la plen-
dinto tiel estis subpremitaj la rajtoj de 
kredantoj de aliaj religioj kaj senmotive 
estis atribuita avantaĝo al katolikoj.

La taskoj en la ĉi-jara skriba ekza-
meno konsistis el du devigaj partoj: 
unue, formala letero, per kiu oni sin 
proponas por laboro eksterlande kaj, 
due, letero al eksterlanda amikino.

En la ekzamena tasko imagita ami-
kino el Tajvano skribas, ricevinte ka-
lendaron el Litovio, sur kiu ŝi rimarkis, 
ke Litovio havas festojn, kiuj en Tajva-
no ne estas konataj, kaj ŝi demandas: 
„Kian sencon havas tiuj festoj kaj kion 
ili signifas por vi?” La abiturientoj devis 
respondi al la demando per 140-160 
vortoj.

Laŭ aserto de la plendinto, tiu 
tasko povas kontraŭi la konstitu-
cion, kiu deklaras, ke ne eblas atribui 
avantaĝojn al iu ajn pro religio. En Li-
tovio loĝas multaj, kiuj havas aliajn re-
ligiojn, kaj parto de la civitanoj entute 
ne estas religiemaj. Sekve, en la ekza-
meno aperis tasko, kiu havas signifon 
por nur parto de la litovoj – nome la 
katolikoj.

La aŭtoro de la plendo asertas, 
ke plenumante tiun ĉi taskon, la ce-
teraj abiturientoj frontis problemojn. 
Kvankam ekzemple, islamano aŭ orto-
doksulo povis klarigi la sencon de la 
festoj, tamen estis dubinde, ke li povis 
indiki, kion ili signifas por li persone. 
Alifl anke katolikoj senprobleme povis 
respondi ambaŭ demandojn.

La estro de la parlamento de ler-
nejanoj Justas Plankis konfi rmis, ke la 
ceterajn abiturientojn ĉi tiu tasko multe 
konfuzis. Por plenumi ĝin necesis spe-
ciala vorttrezoro, necesis antaŭe lerni, 

povis kaŭzi gravajn psikajn problemojn 
por personoj de aliaj religioj, se ili es-
tas fi rme integritaj al la socio. Kaj abi-
turientoj ja estas tiaj.

La direktoro de la Ekzamena 
Centro, Vidmantas Jurgaitis, ne volis 
diskuti, ĉar li demisias.

Laimius STRAŽNICKAS

D
A

R
IU

S
 M

AT
U

LE
V

IC
IU

S

kiel anglalingve esprimiĝas la ceteraj 
religiaj konceptoj. Por alireligiaj lernan-
toj tio estis malfacila afero.

Abituriento de lernejo de Vilniu-
so, Dmitrij Lemeŝov, konfesis pri sia 
konfuziĝo, kiam li ekvidis la taskon pri 
la kristnaska vespero kaj pri la tago 
de ĉiuj sanktuloj. Certe, li skribis, ke 
dum tiu tago oni vizitas la tombojn de 
proksimuloj, malgraŭ tio, ke ortodok-
suloj tion faras ne dum la tago de ĉiuj 
sanktuloj. „Ni alimaniere festas tiujn ĉi 
festojn kaj malpli scias, kiel katolikoj 
festas ilin. En la ekzameno necesis 
priskribi multajn detalojn, pri kiuj mi ne 
sciis”, diris la junulo.

La afero kaŭzis diskutojn. La di-
rektoro de la instituto pri sociaj es-
ploroj, Arvydas Matulionis, indikis, ke 
por ŝtata maturiga ekzameno necesus 
eviti temojn, forte ligitajn kun la etna, 
nacia aŭ religia identeco de lernantoj, 
ĉar la ceteraj grupoj de la abiturientoj 
povas esti tikliĝemaj pri ili.

Dume psikologo Rasa Bieliauskai-
te opinias, ke tiaj ekzamenaj taskoj ne 

Kredo kaj angla lingvo
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Virino rakontis, ke en ŝia ofice-
jo estas stranga estrino. Se 
oni komunikas kun ŝi dum tuta 

tago, vespere oni sentas sin tiel lace-
ga, ke oni apenaŭ povas movi fingron 
aŭ konversacii kun familianoj. Se la 
estrino forestas, oni sin sentas tute vi-
gla, malgraŭ ke laboro ĉiam abundas. 
Ŝajnas, ke en la oficejo oni absorbiĝas 
tiel, ke eĉ hejme malfacilas halti: la 
ĉiutagaj hejmaj laboroj bolas, la kon-
taktoj kun proksimuloj harmonias ...

Alia reagis aldonante, ke en ŝia 
malnova laborejo estis same. Kole-
ginoj ĉion elprovis, inkluzive benitan 
akvon, diversajn surkolajn agrafojn, 
kiujn ili portas por preventi iun nega-
tivan influon ... Nenio helpis ĝis tiu 
virinaĉo translokiĝis en alian parton de 
la buroo.

Ambaŭ virinoj decidis, ke ili havis 
kontaktojn kun tiel nomataj energetikaj 
vampiroj, kiuj suĉis ilian energion.

„Certe tio estas tipa ekzemplo de 
vampirismo: malfortulo suĉas ener-
gion el la fortulo, kaj tiu ĉi suferas”, 
– asertis la prezidanto de litova aso-
cio de parapsikologoj bioenergetikisto 
Jonas Algimantas Dainauskas. Pri tia 
fenomeno li rakontis iom pli.

Vampiroj abundas
La tutlande konata bioenerge-

tikisto substrekis, ke la tuta homa 
ekzistado dependas de la stato de la 
bioenergetika strukturo, ni diru, la bio-
kampo. Komunikante kun proksimuloj 
aŭ nekonataj personoj, tiu biokampo 
ofte difektiĝas. Unu el tiaj fenomenoj 
nomiĝas vampirismo. Tio ne ligiĝas 

al Drakulo suĉanta sangon. Temas 
pri energiosuĉa vampirismo, kun kiu 
preskaŭ ĉiu kolizias en sia ĉiutaga vivo 
kaj eĉ ne ĉiam oni perceptas tion.

Se estas vampiro, devas esti ankaŭ 
donanto. Estas du personoj, kiuj rekte 
aŭ distance interkontaktas per siaj bio-
kampoj: donanto fordonas sian ener-
gion kaj vampiro prenas ĝin.

Vampirismo povas esprimiĝi divers- 
maniere. La plej kutima estas natura 
fenomeno, ekvivalenta al la fizika prin-
cipo de la interkonektitaj ujoj. Se en la 
familio estas lacegaj, malsanaj perso-
noj, kies ceteraj bioenergetikaj struktu-
roj estas difektitaj, aliaj familianoj kun 
pli forta energetiko, senkonscie, fordo-
nas sian energion al ili. En la familio 
tio estas memkomprenebla, ĉar unu ja 
helpas la alian. Tio estas mallongdaŭra 
efiko, krom se oni kunestas longe, 
ekzemple dum oni ripozas aŭ dormas.

La bioenergetikisto spertis, ke 
foje juna familio plendas pri tio, ke 
post longa kunestado unu el la paro 
sentas fortan elĉerpiĝon. Onidire tipa 
vampirismo en la familia medio estas 
reciprokaj riproĉoj – „vi malbone kui-
ris”, „kial vi tiel malfrue revenis?” ktp. 
Donanto en la kirlo de familiaj kvere-
loj eĉ eksentas kulpon malgraŭ ke li/ŝi 
fordonas sian energion al la vampira 
partnero.

Al tiu ĉi grupo estas atribuinda 
ankaŭ energia dispartiĝo inter infanoj 
kaj aĝaj personoj, ekzemple, geavoj. 
Foje tio eĉ kaŭzas problemon. Ja kor-
po maljuniĝanta, malsana, strebas al 
„saviĝo” – suĉas energion de infanoj. 
Se tio estas longdaŭra, la infano po-
vas ekmalsani. Tiu ĉi fenomeno estis 
konata jam antaŭ delonge. Apud sol-
dato vundita en la milito kuŝiĝis junaj 

fraŭlinoj, kiuj per sia energio helpis lin 
fortiĝi. Eĉ se ni tenas manon de la mal-
sanulo, ni helpas lin saniĝi.

Pli danøeraj vampiroj
La bioenergetikisto atentigas je 

pli danĝera vampirisma formo, kiu 
esprimiĝas per distanca energia suĉo, 
eĉ se la vampiro tion ne scias. Tio 
kutime rilatas al estroj. Kiu replikas 
al alia persono, aŭ ofendas lin, tia 
persono sentas kvazaŭ grandan al-
fluon de aldona energio. Tio ekzemple 
okazas, se la ricevanto de la furiozo 
ofendiĝas aŭ ekkoleras ne malkaŝante 
tion, kaj rezulte suferas. Lia energio 
malfortiĝas, la fortoj lin forlasas, la hu-
moro malboniĝas. Fojfoje povas okazi 
pli danĝera afero – difektiĝas la ener-
getikaj centroj-ĉakroj kaj aperas eble-
co de malsano.

Vampirismo riveliĝas ne nur inter 
individuoj, sed ankaŭ inter diversaj 
grupoj, ekzemple, inter politikaj partioj, 
kiuj entreniĝante al reciproka batalo, 
insultas unu la alian.

Vampirismo ankaŭ povas havi 
formon de polpo kaj realiĝi en ska-
lo mondvasta, kiam spacaj strukturoj 
nutriĝas per minaco, kolero, doloro. 
Tiu ĉi formo regas precipe en amasko-
munikiloj.

Evidentiĝas, ke ekzistas ankoraŭ 
unu vampirisma fenomeno, vere 
iom stranga. Dum akra konflikto iam 
ekinta la energetika ligo inter du per-
sonoj – vampiro kaj donanto – po-
vas konserviĝi dum longa tempo kaj 
ligi ambaŭ per nevidebla energetika 
ŝnureto, eĉ, ekzemple se unu troviĝas 
en Kaunas kaj la alia – en Novjorko. 
Iom post iom la donanto elĉerpiĝas, 
kaj la energio, kiun elsuĉas la vampiro, 
malfortiĝas. Je malsano de la donan-
to, ankaŭ la vampiro ekmalsanas, eĉ 
ambaŭ povas morti en simila periodo.

Laŭ aserto de la bioenergetikisto 
unu el la plej interesaj novtipaj vam-
piraj fenomenoj estas tiu, pri kiu la 

Mia estrino estas vampiro

„Certe tio estas tipa 
ekzemplo de vampirismo: 
malfortulo suĉas energion 

el la fortulo, kaj tiu ĉi 
suferas”

Onidire tipa vampirismo 
en la familia medio estas 

reciprokaj riproĉoj
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homoj ofte eĉ ne konscias. Ĝi ekas 
tiam, kiam en siaj mensoj aŭ konver-
sacioj oni memoras pri iamaj insultoj, 
eĉ pri iamaj donacoj. Tiuokaze subite 
deformiĝas la ceteraj bioenergetikaj 
strukturoj. Tiel la homoj povas vampiri-
gi sin ankaŭ memstare, se ili senĉese 
memoras pri sia malfacila pasinteco, 
ne povas fortiri sin de ĝi, blokiĝas en 
siaj pensoj.

Kiel helpi sin?
Kion konsili al la persono, kiu sper-

tas atakon de vampiro? Iuj proponas 
blokigi sin, aliaj – komuniki kun tia per-
sono, interkrucigante manojn aŭ pie-
dojn, kovri la vizaĝon per ajna objekto, 
ekzemple, per mansaketo aŭ karton-
teko, imagi inter la duopo akvofalon aŭ 
brikan muron. Ankaŭ estas homoj, kiuj 
helpon serĉas ĉe bioenergetikistoj por 
ke ili „riparu” la difektitan biokampon.

La bioenergetikisto asertas, ke por 
vampiroj la plej efika armilo estas mal-
obeo al iliaj emocioj, kolero, kiu fojfoje 
riveliĝas kvazaŭ provoko. „Memoru, 
ke energetikajn difektojn kaŭzas ne la 
atakinto sed nia reago. Senĉesaj plen-
doj pri sia destino, mizero, sano povas 
fariĝi danĝeraj dum rekta aŭ eĉ dum 
telefona konversaciado. Ili vampiras. 
Se vi profundiĝos en la problemoj de la 
vampiro, rezulte vi povas esti elsuĉita. 
Gravas eviti emocian plonĝon en la 
problemojn de aliaj”, – klarigis la bio-
energetikisto kaj li aldonis, ke se vi sur 
via vizaĝo metos senkulpan rideton, 
furioza kaj kolera vampiro eĉ povas 
sperti koratakon.

La bioenergetikisto Dainauskas 
rimarkigis, ke difektita biokampo ofte 
ripariĝas memstare tuj, kiam oni for-
lasas la vampirigan geopatogenan 
zonon, ekzemple, el la hejmo iras al 
la laborejo aŭ inverse. Aliokaze estas 
necesaj tri aferoj: pura koro, serena 
menso kaj kapablo pardonpeti. Tion 
tutforte ĉiu necesus praktiki.

Radioteknika sperto
La 65-jaraĝa litova bioenergetikisto 

rakontis, ke ofte lin vizitas deprimitaj 
inoj. Ofta kialo estas iliaj drinkemaj 
edzoj. Helpon serĉas ankaŭ gravaj 
malsanuloj.

La viro diris, ke ne ĉiufoje necesas 
viziti lin. Li povas helpi ankaŭ distan-
ce, ekzemple, se oni sendas foton 
per retpoŝto. Sur lia tablo videblas nur 
kandelo, ilo por mezuri biokampan in-
tensecon, kristalo regata per la menso 
de la bioenergetikisto kaj kelkaj bio-
generiloj, kiuj povas doni energion kaj 
protekti kontraŭ danĝera minaco de la 
ĉirkaŭo.

La bioenergetikisto neas, ke li 
anstataŭas kuraciston. Li estas nur sa-
niganto, helpanta detiriĝi de malsanoj. 
Foje eĉ kuracistoj rekomendas helpon 
de bioenergetikistoj. La bioenergetikis-
to asertas, ke li akceptas ĉiukaze, sed 
postaj agoj dependas de la respondoj 

al tri demandoj, kiujn li ĉiam stari-
gas antaŭ si: ĉu mi povas labori, ĉu mi 
povas helpi kaj ĉu indas helpi? „Foje 
okazas, ke mi povas sed ne indas”, 
– iom enigme klarigis la viro.

La viro, kiu nun okupiĝas pri bio-
energetiko, antaŭe prelegis en poli-
teknika instituto de Kaunas. Lia fako 
estas radiotekniko. En la instituto li 
profundiĝis en kosmajn programo-
jn, kaj esploris la sekretojn de la t.n. 
„nigraj skatoloj” de aviadiloj. Kiam li 
ŝanĝis sian fakon al la alia – korpkul-
tura –, li penis kombini siajn radiotek-
nikajn sciojn kun konstatoj faritaj en 
fizika korp-esplorado. Tio gvidis lin al 
ekstersensaĵoj kaj helpis trovi solvojn 
pri multaj misteraj fenomenoj.

Laimius STRAŽNICKAS

La bioenergetikisto Dainauskas asertas, ke energetikaj vampiroj abundas ĉie.

Unu el la plej interesaj 
novtipaj vampiraj 

fenomenoj estas tiu, 
pri kiu la homoj ofte 

eĉ ne konscias.

„Foje okazas, ke mi povas 
(helpi) sed ne indas”
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SPIRITA VIVO

Pilgrimuloj ili estis, certe, kaj 
ankaŭ provizitaj per moderna 
armilo, nome biciklo. Kunve-

ninte el diversaj landoj, ili renkontiĝis 
en Milano por dudek ses etapoj, tri mil 
kvincent kilometroj, tridektaga bicikla-
do. Estis grupo bicikle pilgrimanta, kiu 
en sia vojaĝo tra pluraj landoj esperis 
postlasi ĉie survoje, sed precipe ankaŭ 
en la celataj regionoj de Israelo kaj 

Palestino mem, sian pac-mesaĝon, 
kiu enhave estas identa kun la pac-
mesaĝo, kiu unuafoje estis anoncita 
ĝuste en tiuj partoj de la mondo.

Fine de julio 2006 ili foriris el Mi-
lano, pedalis tra la Sankta Vojo de 
la Longobardoj ĝis Brindizo por tie 
enŝipiĝi. Post elŝipiĝo ĉe Ĉesme en 
Turkio, sekvis trairo tra interna Ana-
tolio, laŭ Efezo, Tarso kaj Antioĥio, la 
urbo, kie unuafoje la sekvantoj de Je-
suo ricevis la nomon kristanoj. Sekvis 
Sirio kaj Jordanio.

Okazis survoje multaj haltadoj kaj 
renkontiĝoj en komunumoj de miksita 
religio kristana-islama, kaj ĉie sonis la 
sama mesaĝo, kiun ili donis kaj ricevis! 
Fascina halto, interalie, estis tiu sur la 
monto Nebo, fama pro Moseo, kaj en 
Madaba’, fama pro la tieaj frukristanaj 
arkeologiaĵoj.

Fine de aŭgusto, dum ankoraŭ unu 
israela-hezbola milito, sub mirantaj ri-
gardoj la biciklanta karavano eniris la 
celitajn teritoriojn, atingis Israelon kaj 
vizitis la Sanktan Tombon, kie loka 
gardisto-ĉiĉerono kuraĝigis ilin daŭrigi 
sian paco-anoncadon per pilgrima vizi-
to al la Sanktaj Lokoj!

Armando ZECCHIN

WAYNE MCLEAN

Pedalante
al Jerusalemo

PILGRIMADO

Pedalante
al Jerusalemo
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Yvette Parès estis diplomita en 
la fako bakteriologio kaj serolo-
gio en la Universitato de Liono 

en Francio, poste ŝi dediĉis sin al la-
boratoria esplorado kaj doktoriĝis pri 
mikrobiologio. Poste ŝi akiris medici-
nan diplomon kun la celo kombini siajn 
bakteriologiajn studojn kun la praktika 
kuracado de pacientoj, ĉar ŝin frapis la 
grandega distanco inter sciencistoj, la-
borantaj en laboratorioj, kaj ĝeneralaj 
kuracistoj, kiuj devas peri la medicinon 
al realaj homoj.

Delonge Yvette deziris ekkoni Afri-
kon, kaj en oktobro 1960 posteno en la 
Scienca Fakultato de Dakaro, en Se-
negalo, fariĝis vaka, tiel disponigante 
al ŝi eblon, salajrate, sperti esploradon 
en Afriko. En 1968 alvenis neanticipita 
oportuno: en la Universitato de Dakaro 
(kie Yvette poste fariĝis profesoro) la 
medicindirektoro proponis al ŝi, ke ŝi 
esploradu lepron. Tiutempe oni sciis, 
ke lepron kaŭzas la bacilo Mycobac-
terium leprae, sed ĝis tiam neniu suk-
cesis kultivi tiun bacilon en laboratorio, 
por ebligi detalajn studojn pri ĝi kaj 
precipe por ebligi eksperimentojn, ce-
lantajn nuligi ĝian kreskantan reziston 
al antibiotikoj, kaj, pli grave, efektivigi 
ian vakcinon, kiu protektos la homojn 
kontraŭ lepro. La vakcino ne efektiviĝis, 
sed longa pena eksperimentado, fi ne, 
ja ebligis trovi nutromedion por labora-
torie kultivadi la bakterion.

Kvankam antibiotikoj trovataj aŭ 
sintezataj en la okcidentaj landoj po-
vis iom efi ki kontraŭ la lepra bacilo, 
ilia kosto, kaj nedezirindaj fl ankefi koj, 
dezirindigis trovi novan medikamen-
ton, por kontraŭbatali lepron. Ĉu eble 
inter la indiĝena fl aŭro afrika, ankoraŭ 
preskaŭ tute ne studita de medicinaj 
specialistoj, troveblas natura antibioti-
ko, kapabla inhibi kaj detrui la bacilon? 
Almenaŭ por Senegalo, kie lepro estis 

abundega, tia trovo estus kvazaŭ di-
sendita miraklo.

Sed necesus ekzameni detale cent-
milojn da indiĝenaj vegetaĵoj afrikaj 
– herkula tasko, neebla por malgran-
da medicina fakultato de universitato. 
Ĉu neniu antaŭ nun akiris spertojn pri 
la karaktero de medikamentoj, bazitaj 
sur afrikaj kreskaĵoj? Nu jes, kvankam 
sciencistoj okcidentlandaj ne emis 
konsideri ilin: la tradiciajn medicinistojn
de Afriko.

Laŭ la kutima vidpunkto en Okci-
dento, tradiciaj medicinistoj afrikaj es-
tis rigardataj kiel ŝamanoj, sorĉistoj, eĉ 
ĉarlatanoj, kiuj kunmiksis superstiĉojn, 
religiajn tradiciojn, trancojn, esote-
rajn ritojn kaj plantaĵojn, do apenaŭ 
sciencistoj raciaj kaj fi dindaj. Ĉu tiu 
okcidentlanda antaŭjuĝo estas prava? 
Yvette Parès decidis, ke, se ekzistas 
ia ajn espero trovi fi deblajn informojn
pri la medikamentefi ka karaktero 
de la indiĝena fl aŭro, necesos trovi 
neĉarlatanan, tradician specialiston, 
kapablan (kaj volantan) inici ŝin en la 
misterojn de la medikamenta uzado de 
afrikaj plantoj.

Tian specialiston ŝi fi ne trovis. 
Li, tamen, multe malsimilis la okci-
dentulan karikaturon de indiĝena 
kuracsorĉisto. Li akceptis inici ŝin en 
la tradician kuracarton, avertante, ke 
ŝi devos multege studi kaj praktikadi 
por trovi efi kaĵojn kaj ilin pretigi por 
praktika uzado. Certaj partoj de difi ni-
taj plantoj kapablas infl ui febron, hel-
pi vundojn resaniĝi, mildigi dolorojn 
ktp. Tamen necesas ne nur trovi, sed 
ankaŭ prilabori tiujn plantaĵojn, por 
ekstrakti la efi kaĵojn, kaj, tre grave, 
profunde studi la dozologion, propran 
al ĉiu individua medikamentaĵo. Tasko 
multjara, kaj provado de la efi koj de 
diversaj medikamentaĵoj je lepruloj en 
la reala vivo, ne nur en la laboratorioj, 

estus nefacila, se eĉ teorie ebla.
Lepruloj abundis, sed ĉu iuj el ili 

akceptus esti prieksperimentataj per 
afrikplantaj derivaĵoj kaj ekstraktaĵoj? 
Manpleneto troviĝis, sed kie fari la 
praktikan provadon? Necesas kons-
tante akiri specifajn plantojn, ilin pri-
labori (longedaŭra kaj ofte delikata 
tasko), loĝigi la pacientojn, kaj, tre gra-
ve, iel eviti atakadon fare de najbaraj 
homoj, kiuj timegas la apudeston de 
lepruloj.

Post kelkaj malsukcesoj, loko 
troviĝis. Kompreneble, mankis elektro, 
akvoprovizo (escepte de kelkaj mal-
novaj putoj), transportiloj, komunikiloj; 
kaj la trovitaj loĝejoj estis malnovaj, 
riparendaj, por ebligi ilian uzadon. Ke 
mankis ankaŭ mono kaj ofi cialaj per-
mesoj, estis neeviteble. Tamen Yvette 
Parès kun la specialisto pri indiĝenaj 
medikamentaĵoj kaj grupeto da lepruloj 
entreprenis establi kliniketon. Kelkaj 
lepruloj ankoraŭ estis sufi ĉe fortaj por 
povi helpi al Yvette kaj la specialiston 
rilate al kuirado, fl egado de malsane-
guloj, elserĉado de taŭgaj plantoj kaj la 
malfacila prilaborado de la plantoj por 
akiri la efi kaĵojn el ili.

Dum pasis la jaroj, la kliniketo 
kreskis, fariĝis grandskala, ofi ciale 

Kial la malestimo
je la afrika medicino?

►
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Restas malmultaj verkoj de 
Ŝekspiro tradukendaj esperan-
ten. Inter tiuj estis La vintra fa-

belo, unu el liaj malfruaj dramoj, verkita 
en ĉirkaŭ 1610. La verko koncernas la 
reĝajn familiojn de Sicilio kaj Bohemio 
kaj estas bazita sur la proza rakonto 
Pandosto, verkita de Robert Greene 
en 1588, kun aldona infl uo el greka 
mitologio.

La tradukinto donas tre bonvenan 
enkondukon, kiu ne nur resumas la in-
trigon, sed lokas la verkon en la riĉan 
gamon de la tuta verkaro de Ŝekspiro. 
Ĝi klarigas, ke ĉi tiu verko, same kiel 
la samtempe verkita La tempesto, es-
ploras la rilatojn inter arto kaj naturo, 
kaj pli specife inter la homa naturo kaj 
edukado. La sezonan aludon de la ti-
tolo oni interpretu metafore. Komence 
la vivo de la protagonistoj estas en 
ordo; sekvas ĵaluzo, akuzo, forfuĝo, 
tragedio, misimagoj, surprizoj kaj sufe-
roj – tio estas la vintro – sed fi ne jus-
teco triumfas, eraroj estas malfaritaj, 
miskredintoj pentas, restariĝas harmo-
nio kaj ĝojo. Tia ciklo respureblas en 
pluraj ŝekspiraj verkoj, ĉu komediaj, ĉu 
dramaj.

La kvin-akta verko estas inter la 
pli malfacile tradukeblaj. Defi o estas 
traduki tiom komplete kaj fi dele al la 
originalo, kiom eblas, sen perdi la 
esencan ritmon kaj elanon, kiu nepras 
por sukcesa enscenigo. La traduko ne 
uzas neologismojn, kaj obskuraj vor-
toj raras. Tamen ne tro simplas kapti 
la enhavan sencon kaj riĉecon sen 
plurfoja legado. Tiusence, la traduko 
fi delas al la originalo! Ioma piednotado 
necesas por averaĝaj legantoj; bonve-
ne tio ĉeestas.

La vortuzo en la angla originalo ne 
estas tre malfacila – Ŝekspiro ja verkis 
por la popolo – sed la signifoj estas 
densaj kaj multtavolaj. Kompreneble, 
iuj arĥaikaj vortoj tie troveblas, kaj aliaj 
anglaj vortoj ŝanĝis siajn signifojn aŭ 
uzmanierojn tra la intervenintaj jar-
centoj, pri kio ne ĉiu nuntempa legan-
to konscias. Tial eblas pretendi, ke la 
verko fariĝas pli alirebla en sia espe-
ranta traduko ol per la angla originalo, 
eĉ por denaskaj anglalingvanoj sen 
aparta literatura aŭ lingvistika fono!

Stefan MACGILL

William Shakespeare: La vintra fabelo. El la 
angla tradukis Humphrey Tonkin. Eld. UEA, 
Roterdamo, 2006. 156 p. ISBN 92 9017 091 3.

Prezo ĉe FEL: 14,00 eŭroj + afranko.

nomiĝis la Tradicia Hospitalo de Keur 
Massar. Tri-kvar aliaj terapiistoj aliĝis 
al la specialistaro. En 1994 elektraj 
dratoj atingis la hospitalon, en 1995 
telefoninstalaĵo ebliĝis, en 1996 eĉ 
fl uanta akvo alvenis. Kaj iom post iom 
akiriĝis kelkaj veturiloj. En 2000 okazis 
la dudeka datreveno de la establiĝo de 
la kliniketo.

Intertempe aidoso fariĝis la ĉefa 
sanproblemo. Kaj rekomenciĝis la 
strebo trovi kuracmedikamentaĵojn 
indiĝenajn. Kiel ni ĉiuj scias, ĝis nun 
neniu trovis veran solvon por la aidosa 
pandemio.

La ĉi tie pridiskutata libro estas kro-
niko pri la laboroj de Yvette Parès, la 
problemoj, kiujn ŝi renkontis, la provoj 
solvi tiujn problemojn. Kiam mi unue 
vidis la libron, kies koloroplena kovril-
bildo tre mallogis min, mi preskaŭ ekti-
mis legi ĝin. Sed komencinte la lega-
don, mi trovis klaran kaj, eble surprize, 
literature bonkvalitan kronikon, kies 
neformala stilo kaj humana karaktero 
multe entuziasmigis min. Libro pensi-
ga.

Donald BROADRIBB

Yvette Parès: La afrika medicino, mirige efi -
ka. El la franca tradukis Jacques Roux. Eld. 
Kava-Pech, Dobřichovice, 2006. ISBN 80-
85853-89-2. 199 paĝoj gluitaj.

Prezo ĉe FEL: 14,25 eŭroj + afranko.

Irigu vin tra intrigo vintra
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Unu el la plej respektataj loĝantoj 
de Bailenambeann estas Gob-
nait Malone. Je la 70a datreve-

no de ŝia naskiĝo, ŝiaj kuncivitanoj or-
ganizis por ŝi apartan akcepton, dum 
kiu kelkaj eminentuloj kaj multaj gea-
mikoj omaĝis ŝin per longaj, sed sin-
ceraj oratoraĵoj, en kiuj ili laŭdis ŝiajn 
abundajn servojn al la komunumo. 
Kompreneble, kiel ĉiam en tiaj okazoj, 
oni iom tro multe drinkis kaj manĝis. 
Gobnait mem estis kortuŝita, sed sam-
tempe embarasata, ĉar tian regalon ŝi 
ne atendis nek deziris.

Gobnait estas emeritiĝinta fl egisti-
no. Multajn jarojn ŝi pasigis laborante 
en malsanulejoj en Irlando, Anglio kaj 
precipe en diversaj arabaj landoj. En 
tiuj tempoj, la postuloj de la islamaj 
leĝoj en Saŭda Arabio kaj en la ŝtatoj 
de la Persa Golfo estis eĉ pli rigoraj 
ol hodiaŭ. Kiel ĉiuj virinoj, Gobnait ne 
rajtis eliri el la hospitalo aŭ el la staba 
loĝkvartalo sen kovri per longa nigra 
vestaĵo sian tutan korpon, krom la oku-
loj, kaj sen akompano de iu membro 
de la vira sekso. Tiujn leĝojn ŝi sen-
plende obeis. Ŝi sentis sin pli feliĉa en 
tiaj limigaj kondiĉoj ol iu vira kolego 
– giganta blonda, bluokula aŭstraliano, 
kiu timis viziti la urbon sen esti protekte 
eskortata de unu el la etaj fl egistinoj 
aŭ doktorinoj kun kiu li deĵoris. En tiu 
epoko (espereble malkiel nun) junaj 
araboj havis neniun okazon, ekster 
siaj familioj, vidi aŭ renkonti junulinojn, 
do kompreneble suferis de konstanta 
seksa frustracio. Do, ĉiufoje kiam la 
aŭstraliano provis eliri sen ina akom-
pano, li devis suferi pinĉadon, tuŝadon 
kaj similajn malagrablaĵojn per la ma-
noj de sekse soifantaj viroj. Finfi ne, 
li rifuzis forlasi la malsanulejon sola. 
Kontraste, la virinaj stabanoj ne estis 

persekutataj, kondiĉe ke ili respektis la 
regulojn de la ŝaria leĝo.

Kvankam ŝi neniam edziniĝis, 
danke al sia profesia laboro kaj siaj 
spertoj en tiom da landoj kaj inter tiom 
da diversaj popoloj, Gobnait havas 
profundan konon de la trajtoj, kutimoj 
kaj ekscentraĵoj de la homaro. Plie, 
kvankam irlanda katolikino, ŝi estas tre 
malpruda kaj povas rakonti multajn io-
mete maldecajn anekdotojn. Tian mal-
naivan sintenon vid-al-vide al la homa 
socio ŝi lernis tre frue. Ŝia edukado pri 
la mondo komenciĝis, kiam ŝi estis nur 
sepjaraĝa knabineto kaj devis fari sian 
unuan konfesion. Fakte, en tiu tenera 
aĝo, ŝi havis neniun pekon por konfe-
si, sed ne volis ŝajni infaneca aŭ desa-

ponti la pastron, kiu, kiel ŝi bone sciis, 
devis gajni sian panon ĉiutagan per 
religiaj servoj kaj sakramentoj. Cetere, 
ŝi deduktis el siaj katekismaj klasoj, ke 
sen pekoj ŝi ne povis ricevi absolvon, 
kaj sen absolvo ŝi ne povis forlasi la 
preĝejon kaj aĉeti sian kutiman saba-
tan glaciaĵon. Do ŝi decidis inventi gra-
van pekon. Ŝi konfesis al la sacerdoto, 
ke ŝi ŝtelis ŝilingon el la monujo de sia 
patrino. La pastro estis tre severa. Li 
postulis ke ŝi diru sep Saluton-Maria-
jn kaj redonu la monon al la panjo, 
repagante ĉiusemajne unu pencon el 
sia poŝmono, ĝis atingi la totalan su-
mon de unu ŝilingo. Kiam ŝi refoje faris 
konfesion, ŝi rakontis al la pastro, ke ŝi 
jam repagis el sia ŝparmona porketo 
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la ŝilingon al sia patrino. Kompreneble, 
ĉar ŝia unua konfesio ne estis vera, 
ankaŭ la dua malveris.

Ŝi surpriziĝis kiam, dum la religia 
klaso en la lernejo, la instruisto parolis 
pri mensogado kaj klarigis, ke ĝi estas 
grava peko. Antaŭe Gobnait ne estis 
konscia pri tio, kvankam ŝi sciis, ke la 
gepatroj preferas, ke oni ĉiam diru la 
veron. Sekve, je ŝia tria fojo en la kon-
fesiejo Gubnait devis konfesi, ke nek 
la ŝtelado, nek la repago iam okazis. 
La pastro montris sin ŝokita. Mia infa-
no, mensogi estis granda peko. Kiel 
pentofarado diru dek Saluton-Mariajn 
kaj dek Patro-niajn.

En tiu momento, Gubnait unuafo-
je konstatis, ke la homoj estas ne nur 
maljustaj, sed ankaŭ mallogikaj, kon-
fuzitaj kaj absurdaj. Laŭ ili, ne konfesi 
estas peko, sed konfesi ankaŭ estas 
peko. Ŝia konkludo: la plenkreskuloj 
estas senspritaj idiotoj. Plie, la plimul-
to da ili estas tute senhumuraj. En la 
lernejo, la monaĥinoj, kiuj tie instruis, 
konstante avertis siajn malgrandajn 
lernejaninojn kontraŭ la teruraj seksaj 
tentoj kaj danĝeroj, kiujn ili alfrontos 
en la vivo. Precipe la knaboj kaj viroj 
prezentas okazojn por gravegaj pekoj, 
kaj estas nepre evitendaj. Tiuj faktoj 
sugestis al la sepjaraĝa Gobnait pli in-
teresajn pekojn por konfesi. Do iutage, 
ŝi konfesis al sia konfesprenanto, ke 
dum la meso ŝi rigardadis la nukojn de 
la knaboj sidantaj sur la benko antaŭ 
ŝi, admirante la linion de ilia hararo. La 
pastro supozis, ke tio estas atestaĵo 
de la unua ekapero en la vivo de la 
infano de unu el la plej gravaj tentoj, 
nome la seksa. Li faris longan diser-
tacion pri la diversaj formoj, kiujn la 
seksaj pekoj povas alpreni: volupto, 
masturbo, malĉasto, adulto, ktp. Kom-
preneble, la vero estas tio, ke Gobnait, 
al kiu mankis ankoraŭ sufi ĉe da jaroj 
por atingi la statuson de adoleskulo, 
tute ne interesiĝis pri la knaboj, kiujn, 
kiel ĉiu normala etulino de ŝia aĝo, ŝi 
fervore malamis kaj malestimis. Ties 
nukoj kaj hararo malpli allogis ŝin ol 
la vermoj kaj limakoj en la ĝardeno. 

Do, refoje, ŝia konfeso estis malsin-
cera kaj malvera. Pro tiu pruvo, ke la 
plenkreskuloj estas hipokritaj kaj mal-
inteligentaj (kaj pro diversaj aliaj moti-
voj), en postaj jaroj Gobnait estas tre 
kontenta, ke ŝi ne edziniĝis.

Verdire unufoje, kiam ŝi estis juna 
virino, ŝi amikiĝis dumtempe kun ju-
nulo, sed nur ĉar li posedis motorci-
klon, kaj ĉiu juna virino scias, ke rajdi 
sur motorciklo estas multe pli ekscita 
ol amoro. Geedziĝo estas alia afero, 
precipe kiam ĝi implicas, ke la edzino 
devas dum la tuta vivo toleri la kompa-
nion kaj stultecon de ununura viro. Ŝi 
scias, ke la virinoj ofte faras kaj diras 
stultaĵojn, sed al la plimulto de la viroj 
tute mankas saĝeco kaj prudento. Ŝi 
ĝojas, ke ŝi neniam sentis emon kun-
dividi sian vivon kun ano de tiuj nekon-
sekvenca kaj libida sekso. Sen edzo, 
ŝia mono apartenas sole al ŝi; ŝi estas 
libera; ŝi povas vojaĝi kiom kaj kien 
ŝi volas, fari ĉion kio venas al ŝi en la 
kapon; kaj fajfi  pri la opinioj de aliuloj. 
Kiel fl egistino, Gobnait neniam gajnis 
grandan salajron, krom dum mallonga 
tempo kiam ŝi laboris en Saŭda Arabio, 
sed ŝi sufi ĉe multon ŝparis dum la vivo 
por povi ĝui senzorgan emeritiĝon. Pri 
malsano kaj medicino Gobnait kredas, 
ke ŝi ofte scias pli ol la kuracistoj en 
Bailenambeann. Kvankam maljuna, ŝi 
malofte malsaniĝas. En ĉi tiu momen-
to ŝi partoprenas kurson pri ekologia 
teologio, ne pro pia motivo, sed ĉar ŝi 
trovas la dogmatikan parton de la stu-
do kaj la bizarajn kunstudentojn ege 
humuraj. Ŝi estas malgranda virino, 
loĝas en malgranda domo, kondukas 
malgrandan aŭtomobilon, kaj havas 
kiel kunulinon etan kaj sufi ĉe maljunan 
hundinon, kiu nomiĝas Fifi . Sume, ŝi 
estas kompleta persono. Do, se oni 
bezonas konsilon pri la sano, humuran 
senpezigon, aŭ bonan kompanion, pli 
bone estas pasigi du-tri horojn kun ŝi 
ol malŝpari la tempon kune kun puce 
ornamitaj ventkapaj junaj ĉarmuloj.

Albisturo KVINKE

          Kontribuojn por la rubriko Noveloj de MONATO
          kunlaborantoj sendu al novelo@monato.net.
          Kontribuojn por la rubriko 
          kunlaborantoj sendu al 

En 2006 la legantoj 
de MONATO donacis 51 
senpagajn abonojn 
al legemuloj en 
landoj kun malforta 
ekonomio, nome en 
Armenio, Benino, 
Burundo, Ĉilio, Ĉinio, 
Ganao, Irano, Kongo 
(D.R.), Kongo (okc.), 
Kubo, Madagaskaro, 
Nepalo, Niĝero, 
Niĝerio, Nikaragvo, 
Pakistano, Panamo, 
Rumanio, Serbio, 
Taĝikio, Tajlando, 
Tanzanio, Togolando, 
Tunizio, Ugando, 
Urugvajo, Uzbekio kaj 
Vjetnamio. Sed restas 
ankoraŭ aliaj, kiuj 
dezirus legi MONATOn 
sed ne kapablas 
pagi. Helpu al ili kaj 
subtenu la Abonhelpan 
Fonduson!

Sendu kiun ajn sumon al FEL
aŭ al via kutima peranto, kun
la mencio “Abonhelpa Fonduso
de MONATO”.

Se vi pagas la egalvaloron de 
unu abono aŭ pli, vi povas ankaŭ 
ekscii, kiu ricevis la abonon, kiun 
vi donacis, kaj eble ekkorespondi 
kun “via” leganto. Skribu tiucele
al la eldonejo.

Nome de ĉiuj ricevontoj
tre sinceran dankon!
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…jarfi ne al IF! Festu novjare kun ni 
la plej faman aranĝon por familioj kaj 
personoj 25-55-jaraĝaj! Kun ampleksa 
prelega programo dumtage, kun tuttaga 
ekskurso, kun alloga vespera propono, 
kun silvestra bufedo kaj silvestra balo, 
kun apartaj programoj por infanoj kaj 
gejunuloj, kun la fama kaj ŝatata trinkejo 
“Knajpo” . Petu informojn de IF, Platz, 
Postfach 1148, D-34303 Niedenstein. 
Tel./Fakso: +49 5624 8007. Interrete 
www.internacia-festivalo.de.

“Naturista Vivo”, la ilustrita revuo por 
nudistoj/naturistoj/nudnaĝantoj. Belaj 
koloraj fotoj. Senpaga provekzemple-
ro. La revuo aperas 4-foje jare, sur 16 
paĝoj. Internacia Naturista Organizo 
Esperantista. Adreso: Jozsef Nemeth, 
HU-8531 Ihász, Fö u. 41/5. Rete: jozefo.
nemeth@gmail.com.

Ĉu vi scias, kio estas Esperanto-su-
doko? Esperanto-sudoko estas sudoko-
enigmo, en kiu oni ne serĉu 9 ciferojn, 
sed 9 literojn, nome la literojn el la vorto 
„Esperanto”! „Sudokoj”, enigma libreto 
kun 80 diversaj enigmoj, kun ciferoj je 4 
niveloj, sed ankaŭ kun literoj kaj eĉ spe-
gulbildaj, nun aperis okaze de la 10-jara 
ekzisto de la Retbutiko. Ĝi signifas por 
vi horojn da enigmo-plezuro! Prezo: 3 
eŭroj + afranko ĉe ĉiuj bonaj libroservoj 
kaj ĉe www.retbutiko.net.

Esperanto-instruistoj: vizitu www.edu-
kado.net. Ĉio de vi por vi!

Facilaj donacoj por viaj korespond-
amikoj: la donacokuponoj de FEL. Ekzi-
stas librokuponoj en kiu ajn sumo, kiun 
oni oni povas interŝanĝi en la Retbutiko 
de FEL (www.retbutiko.net), kaj do-
nackuponoj por trimonata, sesmonata 
aŭ jara abono al Monato. Por mendoj 
aŭ informoj: FEL, Frankrijklei 140, B-
2000 Antwerpen. Rete: retbutiko@fel.
esperanto.be.

Prezo por anoncetoj (nur teksto, sen 
fotoj, desegnaĵoj aŭ kadroj): 1 eŭro* 
por unu linio. Sama anonceto kvinfoje 
sinsekve: triobla tarifo. Sama anonce-
to ankaŭ en la reta versio de MONATO: 
duobla tarifo. Minimuma faktursumo: 
12 eŭroj*. Por pli grandaj anoncoj petu 
la tarifon de la eldonejo aŭ rigardu 
al http://www.esperanto.be/fel/mon/
mon_anon.php.

*Por Eŭropa Unio: + 21 % AVI.
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to ankaŭ en la reta versio de MONATO: 
duobla tarifo. Minimuma faktursumo: 
12 eŭroj*. Por pli grandaj anoncoj petu 
la tarifon de la eldonejo aŭ rigardu 
al http://www.esperanto.be/fel/mon/
mon_anon.php.

*Por Eŭropa Unio: + 21 % AVI.

REGULAJ KUNLABORANTOJ: Serge Sire, Michel 
Duc Goninaz, Hu Guozhu, Ionel Onet, 
Mikaelo  Bronŝtejn, Arnau, Laŭrenco Septier, 
Mao Zifu, Jopetro Danvy, Petro Braŭn,
Gennadij Turkov, Fra Gaeta, Vilhelmo 
Lutermano, Ĵak Le Puil.

Abono: 22 € (ekde 14 en kelkaj landoj)
Jacques le Puil, pĉk 12 729 73 X Paris

aŭ ĉe UEA, FEL, ELNA, ktp
lkk@free.fr

Fondita en 1909. Refondita en 1991. Eldonata en 
Rusio

• Tiel ni vivas: raportoj el la postkomunisma mondo
• Tra Esperantujo
• Niaj problemoj: revuoj, eseoj, intervjuoj, polemikaĵoj
• Lingvaj respondoj de Sergio Pokrovskij
• Historio kaj kulturo de Esperanto
• Recenzoj pri la novaĵoj de la libromerkato
• Mozaiko: krucvortoj, konkursoj, kvizoj, humuraĵoj
• Literatura suplemento semajnfi ne

Abonebla kontraŭ

27 EUR
30 USD
aŭ egalvaloro

ĉe UEA, FEL, ELNA, 
UFE, EAB, SEF kaj 
dudeko da aliaj lan-
daj perantoj

La ondo de esperanto
Ĉiumonata soci-kultura revuo en Esperanto

SOCI-KULTURA REVUO EN ESPERANTO

gazeto@aol.com http://www.lagazeto.com



Antverpeno festas

PROGRAMO :
Elektebleco el paralelaj programoj:

INTERNACIA RENKONTIĜO

Jam nun notu la

daton en via agendo

Pentekosto:

26, 27 kaj

28/05/2007

Petu la alsendon de faldfolio kun detaloj ĉe: Esperanto-Antwerpen@esperanto.be
aŭ rigardu :  www.geocities.com/esperanto_antwerpen

Antverpeno festas

PROGRAMO :
Elektebleco el paralelaj programoj:
      Prelegserio «Kulturo de la Kluba Vivo» kun diskuteblecoj
      Kunveno de Kunlaborantoj de Vikipedio
      Turisma programo: 
      «Esploru Antverpenon» pere de gvidataj vizitoj
      Vesperaj programoj : 
      Sabato 26/05/07 - JOMO
      Dimanĉo 27/05/07 - Popolmuziko kaj dancado en Moderna Vesto.
      Festaj manĝoj
      Tranokteblecoj ĉe Esperantistoj kaj en 3 kategorioj de hoteloj

INTERNACIA RENKONTIĜO

Petu la alsendon de faldfolio kun detaloj ĉe: Esperanto-Antwerpen@esperanto.be
aŭ rigardu :  www.geocities.com/esperanto_antwerpen

pro 100-jara ekzisto
de la klubo «La Verda Stelo» per
pro 100-jara ekzisto
de la klubo «La Verda Stelo» per

      Prelegserio «Kulturo de la Kluba Vivo» kun diskuteblecoj
      Kunveno de Kunlaborantoj de Vikipedio
      Turisma programo:       Turisma programo: 

      Vesperaj programoj : 

      Festaj manĝoj
      Tranokteblecoj ĉe Esperantistoj kaj en 3 kategorioj de hoteloj      Tranokteblecoj ĉe Esperantistoj kaj en 3 kategorioj de hoteloj


