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Komence de 2007 la 
aŭtoro ricevis inviton por 
partopreni tutsemajnan 
aranĝon en Bruselo pri 
la projektoj de la Eŭropa 
Komisiono rilate al zor-
ga uzo de energio. Kvankam ne esti fakulo pri tiu temo, 
estis ŝanco por konatiĝi kun medio, kiun oni konas nur 
el gazetaj artikoloj kaj televidaj programoj. Ankaŭ estis 
interese fari komparon kun aliaj tutsemajnaj konferencoj, 
kiujn li kutimas partopreni.

Monso estas belega 
belga urbeto, situanta 
inter Lille, en Francio, 
kaj Bruselo, en Belgio. 
En ĝi ĉiujare dum Trinitato (la dimanĉo post Pentekosto) 
okazas granda procesio enkadre de grandioza popolfes-
to. Kaj tio jam daŭras jarcentojn. La festo estas rekonata 
de Unesko kiel „ĉefverko de parola kaj nemateria komu-
na heredaĵo de la homaro” ekde la jaro 2005.

Internacia teamo de 
sciencistoj konfi rmis, ke 
la homa HIV-1-viruso, 
la kaŭzo de aidoso, de-
venas el la similspeca 
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Konstanta plado de internaciaj kunvenoj de biologoj, 
botanikistoj, virologoj, bakteriologoj, paleontologoj ktp, 
same kiel de apartfakaj interkonsiliĝoj, estas la scienca 
(t.e. greklatina) nomdonado al disbranĉiĝoj kaj specioj. 
Nun oni agnoskas la ekziston de jam kvin „regnoj”: Mo-
nera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. Do necesas 
kiom eble plej unuecigi.

Genetika analizo konfi rmas
la originon de HIV-1
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SIVcpz-a viruso de ĉimpanzoj. Kvankam tiu fakto jam 
longe estis supozata, solidaj pruvoj mankis, ĉar nur mal-
multaj kaptitaj ĉimpanzoj fakte portis SIVcpz.
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Malpermesoj
Ĉu vi jam rimarkis, ke ni vivas

en epoko de malpermesoj? En Germanio pro plendoj de 
nekristanoj oni malpermesis krucifi ksojn en klas-ĉambroj. 
(Kiam venos malpermeso de vojkruciĝoj?) En pluraj lan-
doj oni malpermesis al islamanaj instruistinoj porti kap-
tukojn (en Turkio tiuj tukoj en universitatoj estas malper-
mesitaj). En iuj usonaj lernejoj darvinismo estas malper-
mesita. Jam en multaj landoj oni malpermesis fumadon en 
publikaj konstruaĵoj kaj restoracioj. En mia urbo oni mal-
permesis forĵeti cigaredstumpon aŭ maĉgumon sur la strato 
(se vi faras, vi riskas altan monpunon). Flugpasaĝeroj ne 
rajtas kunporti normalajn botelojn kun fl uidaĵo. En Ger-
manio oni diskutas pri rapidlimigo por aŭtoj, kiu validas 
jam en multaj aliaj landoj. Sed en Germanio pro konstanta 
trafi kŝtopiĝo sur aŭtovojoj oni praktike pli multe sta-
ras, ol veturas ... En Eŭropa Unio (EU), protagonisto de 
malpermesoj, oni nun ankaŭ diskutas pri malpermeso de 
alkoholaĵoj, almenaŭ por junaj homoj. (Ni memoras, ke 
en Usono iam ĉia alkoholaĵo estis malpermesita – kial ne 
plu?) En EU-landoj baldaŭ oni malpermesos al aŭtoj, kiuj 
ellasas tro grandan kvanton da veneno kaj fulgo, veturi en 
urbocentrojn dum tagoj kun tre multa mikropolvo en la 
aero. Mi demandas min, kial ili dum la aliaj tagoj rajtas po-
lui la medion. Grandioza ekzemplo de sagaca malpermeso 
estas, ke en Germanio oni ne rajtas uzi aŭtojn sen vintraj 
pneŭmatikoj, kiam neĝas. Ĉar pro la klimatŝanĝiĝo en plej 
granda parto de Germanio ne plu neĝas, tiu malpermeso 
validas nur dum kelkaj tagoj jare (sed kiu scias antaŭe, 
dum kiuj tagoj?).

Nu ja, iuj malpermesoj ja estas pravaj (ekzemple pri 
fumado), sed mi demandas min, kiujn limigojn de nia indi-
vidua libereco ni ankoraŭ devos suferi? Kaj kiu kontrolas 
ĉiujn ĉi malpermesojn? Ĉu ni devas por tio rekrutigi ar-
meon da denuncantoj? Cetere, mi havas pliajn prudentajn 
proponojn por malpermeso. Ekzemple oni povus malper-
mesi stultigajn televidprogramojn kaj rubaĵon en Interreto. 
Kaj oni devus malpermesi al bestoj kaj homoj furzadon, 
ĉar ties intestaj gasoj venenas la aeron. Tamen ion mi ne 
atendas: ke oni malpermesos homan stultecon ĝenerale kaj 
militon aparte.

Sincere via
Stefan MAUL
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LETEROJ

La tri turoj de MKC
Mi legis la eseon Kial vere kolapsis la 

tri turoj de MKC? de Ian Fantom (MONA-
TO 2007/4. p. 24-26). Kiu plu interesiĝas 
pri la temo, rigardu la (anglalingvan) rete-
jon www.loosechange911.com.

Detlev BLANKE

Germanio

Kiu estos punita?
Navin Shrestha demandas, kiu punos 

tiujn, kiuj mortigis pli ol ses milionojn 
da homoj en Irako (MONATO 2007/3, p. 
6). Neniu scias ekzakte, kiom da homoj 
mortis en Irako, sed certe ne ses milionoj. 
La 16an de marto la kalkulilo de la retejo 
Iraq Body Count (www.iraqbodycount.
org) atingis 64 729 viktimojn, sed ekzis-
tas pluraj aliaj taksoj. La plej alta cifero 
troveblas en (cetere tre kritikita) studo 
aperinta en The Lancet (www.thelancet.

com) la 21an de oktobro 2006. Laŭ ĝi 
estis pli ol 650 000 viktimoj. Amiko estas 
kara, sed vero pli kara ...

André RUYSSCHAERT

Luksemburgo

Restu tajloro ĉe via laboro
Don Broadribb estas, sendube, tre 

klera kaj lerta kunlaboranto de MONATO. 
Tamen koncerne recenzojn estas jena 
principo dezirinda: Por la juĝo de la tra-
dukkvalito, egale el kiu lingvo io estas 
tradukita, estas tre grave, ke la originala 
lingvo ĝuste estu la gepatra lingvo de la 
recenzanto. Ekzemple por la traduko de 
la fama Eŭgeno Onegin Boris Kolker 
estus konvena recenzanto. Koncerne 
tradukojn el anglalingvaj verkoj sendube 
Donald Broadribb estas tre kompetenta 
prijuĝanto.

Bertil ENGLUND
Germanio

Lasta manovro
Interesa estas la artikolo Lasta mano-

vro (MONATO 2007/1, p. 8), sed nesufi ĉe 
preciza. Notindas, ke:

1. la nova konstitucio de Serbio estas 
subtenata de sufi ĉa plimulto da loĝantoj, 
kion konstatis ĉiuj internaciaj institucioj; 
ja ne eblas, ke ĝi estis trudita de malpli-
multo;

2. la prokrasto difi ni la statuson de 
Kosovo okazis pro la deziro de albanaj 
politikistoj, ke Kosovo estu apartigita 
de Serbio. Tio estas neakceptebla laŭ la 
Ĉarto de UN, la Organizaĵo pri Sekureco 
kaj Kunlaboro en Eŭropo kaj internacia 
juro. Sen tio Kosovo ricevus rapide sian 
statuson;

3. menciendas la jaro 1912, kiam Ser-
bio sukcesis forpeli turkajn okupintojn el 
Kosovo kaj Metohio (Kosmet). Kvankam 
albanoj loĝis en serba Kosmet dum la 
turka okupacio, kaj armee servis turkojn, 
Serbio ne forpelis ilin. Same okazis kun 
albanoj en Makedonio kaj Grekio.

Por sekurigi pacon ne permeseblas 
redifi ni ŝtatajn limojn. Al Kosmet necesas 
revenigi ĉirkaŭ 200 000 forpelitajn serbo-
jn, kies domojn kaj kulturajn monumento-
jn detruis albanoj.

Gavrilo POPOVIĆ
kaj Atanasije MARJANOVIĆ

Serbio

La rubriko „Leteroj” estas mal-
ferma por koncizaj (maksimume 
150-vortaj) reagoj de legantoj pri 
aktualaĵoj kaj pri artikoloj ape-
rintaj en MONATO. La redakcio 
faras propran elekton, post lin-
gva kaj stila polurado. Letero, 
ankaŭ reta, estu subskribita per 
la nomo, kompleta stratadreso 
kaj telefonnumero. Per la sendo 
de la letero la aŭtoro donas sian 
permeson publikigi ĝin en la pa-
pera kaj en la reta versioj de MO-
NATO. Leteroj por publikigo estu 
senditaj al leteroj@monato.net 
aŭ al MONATO, Flandra Esperan-
to-Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 
Antwerpen, Belgio.

Donaco por via korespondamiko?
Donaco por la amikoj de Pasporta Servo
kiuj tiel afable gastigis vin?
Donaco por merita ano de Esperanto-klubo?

 por la amikoj de Pasporta Servo

Jen ideala estas la Donackupono de MONATO! Facile kaj malmultekoste 
sendebla per poŝto aŭ transdonebla en luksa koverto. Donaco ĉiam
utila por ne-abonantoj kaj por jamabonantoj.

Ekzistas tri versioj:
1) La kupono de 11,50 eŭroj, kiu rajtigas al la ricevinto 3-monatan abonon
    al la magazina versio de MONATO, aŭ 5-monatan abonon al la reta.
2) La kupono de 23 eŭroj, kiu rajtigas al la ricevinto 6-monatan abonon
    al la magazina versio de MONATO, aŭ 10-monatan abonon al la reta.
3) La kupono de 46 eŭroj kiu rajtigas al la ricevinto 12-monatan abonon
    al la magazina versio de MONATO, aŭ 20-monatan abonon al la reta.

Mendu vian MONATO-donackuponojn nun ĉe
MONATO, Flandra Esperanto-Ligo,
Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen, Belgio
aŭ rete ĉe monato@fel.esperanto.be

DONACKUPONODONACKUPONO
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EL MIA VIDPUNKTO

Ĉu vi legis la alarman raporton de 
la Interregistara Komisiono pri 
Klimat-Ŝanĝo (konata per la angla 

mallongigo IPCC)? Mi lernis per ĝi, ke 
defi nitive oni ne plu povas haltigi tiun 
ŝanĝon, eĉ se oni tuj farus ĉion eblan por 
redukti emision de venenoj kaj simile – 
simple estas tro malfrue. Maksimume oni 
povus iom bremsi la katastrofan evoluon. 
Do mi krome konkludas el la raporto de 
tiu monda klimat-konsilio, ke ni devas 
vivi kun la sekvoj, kaj tio signifas, ke ni 
devas adaptiĝi al la klimat-ŝanĝo.

La demando estas, kion mi persone 
povas kaj devas fari en tia situacio. Kio 
atendas min, vivantan en meza Eŭropo, 
en grandurbo situanta inter Danubo kaj la 
Alpoj? Nia vetero jam de jaroj ŝanĝiĝas: 
sezonoj ne plu estas samaj kiel en mia 
junaĝo; ni nun havas mildajn vintrojn 
kaj varmegajn somerojn. La sledojn ni 
povas bruligi, ĉar en nia regiono preskaŭ 
ne plu neĝas; se niaj genepoj volas sledi, 
ni devus veturi al la Alpoj (kaj eĉ tie ofte 
mankas neĝo) – sed nia aŭto ja venenas 
la atmosferon kaj do tiel ni damaĝus la 
klimaton. Do fi no de la vintra amuzaĵo 
por infanoj! Sed la vetero kapricas; pa-
sintan jaron en marto (printempa monato 
ĉi tie) dum du semajnoj ni havis abundan 
neĝon kaj froston. Sekve infanoj tamen 
povis sledi, sed la fl oroj de nia pomarbo 
frostiĝis, tiel ke en aŭtuno ni rikoltis nur 
manplenon da fruktoj ...

Abeloj mortas
Cetere mortis ankaŭ abeloj, ĉar ili ne 

trovis (post la frosto) sufi ĉe da nutraĵo. 
Ĉi-jare ni havis varmajn januaron kaj 
februaron, do abeloj vekiĝis pli frue el 
vintra dormo ol kutime; sed ne ĉiuj plan-
toj jam adaptiĝis al la klimat-ŝanĝo, kaj 
do denove kompatindaj abeloj ne trovas 
la necesan nektaron, kaj denove ili mal-
sat-mortas. Do baldaŭ ni devos rezigni pri 

mielo aŭ akiri multekostan importitan na-
turan dolĉaĵon. Kaj denove ni havos eble 
nur malmultajn pomojn el nia arbo.

Politikistoj apelacias al ni ŝpari ener-
gion. Do ni aĉetis novan fridujon, sur 
kiu ni legas „super-eko” kun la epiteto 
„energi-ŝpara”. En nia loĝejo jam de mul-
taj jaroj ni uzas tiel nomatajn ŝpar-am-
polojn, sed nur tie, kie ni ofte kaj multe 
bezonas lumon vespere kaj nokte. Nun 
en Aŭstralio oni jam malpermesas ĉiujn 
ordinarajn elektrajn ampolojn, ĉe ni oni 
(ĝis nun) nur konsilas. Do ni aĉetos pliajn 
multekostajn ŝparampolojn por savi la 
naturon. Sed kion fari pri malnovaj tamen 
ankoraŭ perfekte funkciantaj elektraj apa-
ratoj, kiuj voras energion? Niaj modestaj 
pensioj ne permesas al ni forĵeti ilin kaj 
aĉeti novajn. Ĉu do ni plu kulpu pri ener-
gi-malŝparo?

Klimatiziloj?
Alifl anke, pro la nun pli varmaj vin-

troj ni ŝparas aŭtomate hejt-energion. Sed 
kio pri la nun varmegaj someroj? Ĉu ni 
ŝvitu malnormale aŭ instalu energivorajn 
klimatizilojn por elteni la temperaturojn? 
Se ni tre multe ŝvitas, ni devas pli multe 
lavi vestaĵojn – kaj denove konsumas 
energion (tamen nia relative nova lav-
maŝino ankaŭ estas „energi-ŝpara” laŭ 
aserto de la produktinto). Cetere, ni certe 
akiros pliajn kulo-retojn por protekti ne 
nur nian dormĉambron, sed ankaŭ ĉiujn 
fenestrojn kontraŭ la baldaŭ abundaj pi-
kuloj. Kiel multaj germanoj pasint-tempe 
ni ofte libertempis en varmaj sudeŭropaj 
landoj. Nun ni povas resti hejme kaj ĝui 
propran varmon; sed pro tio suferos tu-
risma industrio en sudeŭropaj landoj – ĉu 
ni rajtas damaĝi tiel italojn, grekojn kaj 
hispanojn?

Alifl anke tiamaniere ni ne plu 
damaĝas la atmosferon, ĉar ni ne plu 

fl ugos. Hejme jam de multaj jaroj ni uzas 
nian aŭton nur en urĝaj okazoj, ceteroka-
ze biciklas aŭ uzas tramon kaj buson. En 
nia granda urbo ni bonŝancas tiurilate. 
Sed por viziti nian ferian domon je 30 km 
sude de Aŭgsburgo ni devas uzi la aŭton; 
per trajno aŭ buso ni ne povas atingi ĝin, 
por bicikli la distanco estas tro granda. 
Tamen tie ni konsumus malpli da ener-
gio, ekzemple ĉar ni hejtas la domon per 
ligno, kiu ne tiom poluas la aeron. Ĉu ni, 
pensiuloj, do translokiĝu tien? Sed loĝi 
en la vilaĝeto sen aŭto ne eblas, ĉar krom 
viandaĵon kaj panon ni povas preskaŭ 
nenion aĉeti pro manko de vendejoj; do ni 
devus uzi aŭton por atingi superbazarojn 
en urboj – jen la sama dilemo.

Piroj el Argentino?
Ho jes, superbazaro! Tie oni ofertas 

nutraĵojn el la tuta mondo. Sed ĉu plu ni 
rajtas aĉeti produktojn el foraj landoj,
kiujn oni importas per konsumado de 
multa energio? Ĉu ni rajtas aĉeti tomatojn 
kaj oranĝojn el suda Hispanio, se frid-
kamionoj dum mil-kilometra veturado 
poluas la atmosferon kaj tiel varmigas ĝin 
pli? Ĉu plu mi rajtas manĝi pirojn el Sud-
Afriko aŭ Argentino?

Abundas konsiloj por helpi la naturon. 
Ekzemple oni rekomendas al ni vojaĝi 
ne per aŭto, sed per trajno. Por viziti pa-
rencojn en distanco de ĉirkaŭ 500 km mi 
povas veturi per trajno; tio kostas malpli 
ol uzi la aŭton. Sed se ni vojaĝas duope, 
por la trajno ni pagas konsiderinde pli da 
mono, ol per la aŭto, kiu sampreze trans-
portas unu aŭ kvin personojn.

Ne, vere ne estas facile por ni, ordina-
raj homoj, kontraŭbatali la klimat-ŝanĝon. 
Do ni adaptiĝu al pli multaj uraganoj, for-
taj pluvegoj kaj inundoj. Kaj eble, eble, ja 
ankaŭ registaroj lernas el la raporto de la 
monda klimat-konsilio ... n

Adaptigo
de Stefan MAUL

ˆ
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POLITIKO

ALBANIO

Tria triumfo
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Antaŭ nelonge albano loĝanta 
en Stokholmo serĉis interrete 
informojn pri armeoj de la Nord-

Atlantika Traktat-Organizaĵo (NATO). 
Li trovis fi lmon pri trejnado de greka 

taĉmento apud la turka landlimo. La 
grekaj soldatoj kantis kontraŭalbanajn 
kaj kontraŭturkajn kantojn.

La grekoj kantis, ke ili faros laĉojn 
el la intestoj de albanoj kaj ŝuojn el la 

haŭto de „otomanoj”. La albano infor-
mis grekajn kaj albanajn amaskomuni-
kilojn pri la vidbendo. La greka ĵurnalo 
Ta Nea publikigis la informojn, kaj 
ankaŭ albanaj televidaj stacioj dissen-
dis erojn el la vidbendo. Forte koleris 
albanoj.

Oficiro
Unu semajnon poste manifestaciis 

albanaj junuloj laborantaj en Grekio. 
Bruligita estas la greka fl ago. La greka 
registaro kondutis prudente, atendan-
te reagon kaj respondon de koncernaj 
homoj kaj institucioj. La greka ofi ciro, 
kiu enmetis la vidbendon en Interreton, 
klarigis, ke tion li faris por entuziasmigi 
siajn soldatojn.

Laŭ albanoj, la vidbendo – nun re-
tirita, sed plena de malamo kontraŭ 
albanoj kaj turkoj – indikas, kiel 
edukiĝas grekaj soldatoj. Albanoj kre-
das, ke ankoraŭ regas ŝovinismo kaj 
rasismo en politikaj kaj edukaj rondoj 
en Grekio. Antaŭ unu jaro estis murdi-
ta albana junulo sur la insulo Kreto, ĉar 
li portis bluzon surhavantan la albanan 
nacian standardon.

NACIISMO

El intestoj – lacoj

Bardhyl SELIMI

ˆ

Post maratona antaŭbalota kam-
panjo elektiĝis Edi Rama jam la 
trian fojon urbestro de Tirano. Li 

kandidatiĝis sub egido de la Socialista 
Partio, kiun li prezidis, kiam en 2005 
la demokratoj gajnis la plimulton en la 
albana parlamento.

Sukcesis Rama malgraŭ kritikoj 
kaj akuzoj rilate konduton kaj perso-
nan kaj publikan. Kvarfoje divorcinta, li 

neglektis urbajn planojn kaj permesis 
liberan konstruon de altaj domoj, kio 
sufokas la ĉefurbon. Tamen li akiris 
eksterlande reputacion de unu el la 
plej kapablaj urbestroj en Eŭropo.

La kandidato de la demokrata ko-
alicio Sokol Olldashi, pli juna, kun 
modela familia vivo, kaj eksa sukcesa 
ministro pri internaj aferoj, malvenkis. 
Tamen ekster Tirano la opozicia koa-

licio venkis en ĉiuj gravaj urboj de la 
lando.

La venontaj parlamentaj balotoj 
okazos en 2009. Intertempe albanoj 
scivolas, kiel post multekosta elekta 
kampanjo la nova urbestro gvidos kaj 
la urbon kaj la Socialistan Partion.

Bardhyl SELIMI

MODERNA VIVO
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MODERNA VIVO

Por multaj eksterlandanoj Litovio 
estas nekonata kaj fojfoje eĉ 
mita lando, nekomprenata kaj 

misreprezentata en fi lmoj kaj libroj. 
Tion indikas enketoj en 18 landoj de la 
Eŭropa Unio.

Ekzemple en la romano Hannibal, 
sur kiu fi lme baziĝas la kanibalo Han-
nibal Lecter, la aŭtoro Thomas Harris 
nomas litovojn jen baltoj, jen slavoj. 
Menciataj estas geografi aj nomoj ne 
tipaj por Litovio. La bieno apud Vil-
nius, de kie venas la Lecter-familio, 
asociiĝas kun tipe gotika franca kas-
teleto. Familiaj nomoj en la romano 
sonas pli internacie ol litove, kaj kantoj 
en la fi lmo rilatas pli al germana folklo-
ro ol la litova.

La holivuda aktoro Mel Gibson 
antaŭ kelkaj jaroj en intervjuo parolis 
pri „akradentaj litovoj, armitaj per bas-
balaj bastonoj”. Cetere en fi lmo „Infanoj 
el la 402a klaso” oni prezentis rusajn
specialaĵojn, kvazaŭ ili estus litovaj. 
Kaj irlanda gazeto en 2004 publikigis 
artikolon, en kiu Litovio estis prezen-
tata kiel lando de malfeliĉuloj, sur kies 
stratoj ruliĝis nur malnovaj rusaj aŭtoj 
kaj kie, fi nstudinte, junuloj povis nur 
lavi telerojn, ĉar alia laboro mankas.

Manøi æevala¼on
Usona verkisto, Jonathan Franzen, 

en Korektoj aperinta en 2001, notis, 
ke Vilnius estas urbo regata de ban-
ditoj. Krome la ĉefurbanoj suferas pro 
manko de nutraĵo kaj estas devigataj 
manĝi ĉevalaĵon.

Laŭ la enketoj, litovoj kapablas 
solvi komplikajn vivsituaciojn kaj obs-
tine atingas siajn celojn. Substrekitaj 

estas la allogo kaj la stilo de litovinoj, 
samtempe tamen krudo, malatento kaj 
manko de kapablo fl anke de litovaj vi-
roj respekti virinojn.

Litovion oni ne taksas sporta lan-
do. Nur litovoj mem opinias, ke ili estas 
bonaj sportistoj. Supozeble la rezulto 
de enketoj helpos al litovoj krei ĝustan 
bildon pri si.

Laimius STRAŽNICKAS

Litovio,
cu Mitovio?

Komence de 2007 en Litovio 
loĝis 1 807 000 virinoj. Tio sig-
nifas, ke virinoj superis virojn 

je 229 000, do por 100 viroj estis 115 
inoj.

Ĉu inoj superas virojn nur kvan-
te? Tute ne. Inoj distingiĝas per plia 
emo al studado; viroj tamen al pli 
ofta uzo de komputiloj kaj Interreto. 

Cetere ĉirkaŭ 60 % de la litovaj stu-
dentoj kaj 58 % de la doktoriĝintoj 
estas virinoj.

Virinoj koncentriĝas precipe en 
urboj: en kelkaj kvartaloj estas por 
100 viroj 120 inoj. En 2006 la meza 
aĝo de litova virino estis 40,7 jaroj, 
de viro 35,9.

last

DEMOGRAFIO

In-terese ...

Jen ĝusta bildo pri Litovio, kiun plej bizare konceptas eksterlandanoj.

ˆ̂

EŬROPA UNIO

Litovio,
cu Mitovio?
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En Finnlando la entrepreno Teijo-
talot (talot = domoj) patentigis 
novan manieron transporti tutan 

domon el fabriko al elektita loĝloko.
Por tio bezonatas kvinaksa veturi-

lo kaj hidraŭlikaj leviloj, per kiuj eblas 
precize kaj senskue meti la domon sur 
preparitan gruzobazon. La bazo havu 
akvotubojn, defl utubojn kaj elektrajn
dratojn pretaj por konekti, antaŭ ol 
la domo estos surmetata. La tekni-
ko taŭgas por transportado de ne tro 
grandaj konstruaĵoj, ĉar la dimensioj 
de la veturilo kaj la aŭtovojoj limigas la 
eblojn. La entrepreno disponigas kvin 
domomodelojn al aĉetantoj.

Nuklea centralo
La fi rmao fabrikas el ligno kioskojn,

garaĝojn, stokejojn, kafejojn kaj 
saŭnojn, aldone al la familiaj kaj aliaj 
loĝdomoj. Ĝi transportis al la kons-

LOĜADO

Porteblaj hejmoj
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truejo de la nuklea centralo en Olkiluo-
to 40 domojn por la laboristoj, kelkaj 
el ili eksterlandanoj, kiuj loĝos tie dum 
du aŭ tri jaroj. Kiam la centralo estos 
preta, la domoj estos transportataj ali-
loken.

La tuta domo estas konstruita, 
farbita kaj laŭvole ankaŭ meblita en 
la fabriko. Fenestroj, pordoj, fajrujoj, 
plankoj, murpaperoj kaj lampoj estas 
pretigataj laŭ la deziroj de la aĉetinto. 
Nek aĉa vetero, nek pluvo aŭ fros-
to povas plilongigi la konstrutempon 
aŭ damaĝi la konstruaĵon. Eblas tuj 
ekloĝi, kaj nek ruboj, nek malordo mal-
beligas la ĉirkaŭaĵon. Se la posedanto
post kelkaj jaroj deziras translokiĝi, 
eblas kunpreni la domon.

SALIKO

La nuklea centralo en Olkiluoto

MODERNA VIVO

 Kontribuojn por la rubriko Moderna Vivo de MONATO kunlaborantoj sendu al moderna_vivo@monato.net. Kontribuojn por la rubriko 
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Finfine estas prezentita la plano 
de Martti Ahtisaari, la speciala 
komisiito de Unuiĝintaj Nacioj 

(UN) pri la statuso de Kosovo. La plano 
tamen apenaŭ mencias la vortojn „sen-
dependeco” kaj „suvereneco”, kiujn 
la albanoj en Kosovo longe prirevas 
kaj atendas.

Cetere la plano enhavas multon 
konfuzan, ambiguan kaj dubindan, 
kio povus endanĝerigi la estontecon 
de nova Kosovo. Albana eminentulo, 
la internacie konata verkisto Ismail 
Kadare, atentigas, ke rimarkeblas ne-
glekto rilate albanojn, ke tio donata al 
albanoj estas kvazaŭ duonkore dona-
ta. Apenaŭ menciataj estas ilia nomo, 
ilia kultura heredaĵo kaj ilia lingvo.

Emfazata en la plano estas la ser-
ba malplimulto kaj ĝia heredaĵo, par-
lamentaj seĝoj, preĝejoj kaj municipoj. 
Tial ne senmotive okazis en Priština en 

La sidejo de UNMIK en Priŝtina
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februaro kaj marto popolaj manifesta-
cioj de albanoj. Dum la unua manifes-
tacio mortis du albanaj junuloj pro la 
reago de UN-policanoj (ĉefe ukrainaj 
policistoj).

La albanoj esperas, ke la junuloj 
estos la lastaj martiroj de la longe su-
feranta albana popolo de Kosovo, so-
piranta pri propra ŝtato.

Bardhyl SELIMI

Prezentita al la novjorka publiko 
estas pico kun valoro de 1000 
usonaj dolaroj (ĉ. 750 eŭroj). 

Kreis ĝin albana elmigrinto, Nino Se-
limaj, el ses kaviaro-specoj. La pico, 
havanta diametron de 30 cm, estas 
dividita en ok partojn. Ĉiu peco kostis 
ekvivalenton de preskaŭ 100 eŭroj.

„Mi scias, ke tion povas aĉeti nur 
malmultaj, tamen ekzistas homoj, kiuj, 
ĝin manĝinte, deziras ĝin denove havi,” 
diris Selimaj. Li esploris dum unu jaro, 
ĝis li trovis la ĝustajn ingrediencojn. 
Necesas mendi la picon 24 horojn 
antaŭ ol ĝin manĝi, por ke la kuiristoj 
trovu la ĝustan kaviaron.

Bardhyl SELIMI

BALKANIO

Duonkore donata

KUIRARTO

Altpreza pico-peco
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Komence de 2007 mi ricevis inviton por partopreni 
tutsemajnan aranĝon en Bruselo pri la projektoj
de la Eŭropa Komisiono rilate al zorga uzo de energio. 
Kvankam mi ne estas fakulo pri tiu temo, estis ŝanco
por konatiĝi kun medio, kiun oni konas nur el gazetaj 
artikoloj kaj televidaj programoj. Ankaŭ estis interese
fari komparon kun aliaj tutsemajnaj konferencoj,
kiujn mi kutimas partopreni.

La urbo
Kvankam mi profesie laboras en 

Bruselo, mi nur malofte venas en ĝian 
eŭropan kvartalon. Origine ĝi estis burĝa 
kvartalo ekster la urbocentro, nove planita 
en la 19a jarcento, kun nomo „Leopold-
kvartalo” (laŭ la unua belga reĝo), kun 
granda, samnoma parko. Jam de jardekoj 
ĝi aspektas al mi kiel ega, senfi na kons-
truejo. Malnovajn kaj eĉ sufi ĉe novajn 
konstruaĵojn oni detruas kaj anstataŭe 
venas grandaj konstruaĵoj. De la malnovaj 
stratoj restas nur kelkaj partoj, jen bone 
prizorgitaj, jen kun pereantaj domoj, kiuj 
atendas malkonstruiston. Trafa ekzemplo 
estas la Luksemburga Stacidomo, kiu 
iam estis la ĉefa internacia stacidomo de 
Bruselo. Ĝi ankoraŭ ekzistas, sed ĝi iĝis 
liliputa, kompare kun la novaj ofi cejoj 
ambaŭfl anke kaj kun la Eŭropa Parlamen-
to malantaŭ ĝi. De majo ĝis aŭgusto 2007 
en tiu (nun eksa) stacidomo okazos eks-
pozicio pri la urboplanado en la eŭropa 
kvartalo (vidu www.brusselseurope2007.
be).

EŬROPA UNIO

Spertoj de amatora lobianto
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La Tuluzostrato, vidata de la urbocentro:
tute normala loĝstrato kun bone prizorgataj domoj. 

La alia fi naĵo de la Tuluzostrato: ruinigitaj
domoj je la rando de la eŭropa kvartalo. 
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La konferencejoj
En la invitletero estis klarigite, kie 

kaj kiam okazos la prelegoj kaj diskutoj. 
Tamen, la adresoj estis simpligitaj: mi 
ekzemple ne tuj sciis, kiel trovi „Charle-
magne S3”. „K-Nal (Bassin Beco) (150)” 
estis eĉ pli mistera adreso. La dua adreso 
ŝajne estis apud kanalo, sed mi ne trovis 

La publiko
En Charlemagne mi nombris tri aŭ 

kvar kunvenejojn kun kapacito inter 100 
kaj 500 personoj. Ili estis ĉiam preskaŭ 
plenaj. Apud la enirejo ĉiufoje estis 
disdonataj programo kaj listo de parto-
prenantoj. El tiuj listoj evidentiĝis, ke 
proksimume duono venis el eksterlando 
kiel reprezentantoj de kompanioj kaj 
asocioj. Ankaŭ la „belgoj” fakte plejparte 
estis eksterlandanoj, ĉar temis pri (kelkaj) 
oficistoj de la eŭropaj instancoj kaj pri 
reprezentantoj de diversaj internaciaj aso-
cioj kaj premgrupoj establitaj en Bruselo. 
Mi jam aŭdis, ke estas multaj lobiistoj en 
Bruselo, sed mi ne konsciis, ke ilia kvanto 
estas tiom granda. La divido viroj-virinoj 
en la publiko estis en ekvilibro, sed sur la 
podio virinoj maloftis.

La lingvoj
Ĉar la preparaj informoj estis nur 

anglalingvaj, ne estis surprizo, ke ankaŭ 
dum la prelegoj regas la angla. En la 
plej granda salono estis interpretado al 
la ĉefaj lingvoj. Ĝenerale la prelegantoj 
estis bone kompreneblaj, sed estis kelkaj 
personoj, kiuj parolis malbone komprene-

blan anglan kaj kiujn mi preferis aŭskulti 
pere de iu interpretisto. Kiam prelegan-
to parolis angle, eble dekono metis la 
kapaŭskultilon; por francparolanto duono 
uzis ĝin kaj por pli ekzotikaj lingvoj kiel 
germana, itala aŭ hispana nur dekono 
ne bezonis interpretadon. La ne-angle-
parolantoj estis politikistoj, kiuj raportis 
pri projektoj el sia regiono. Ŝajnas, ke la 
fakuloj bezonas kuraĝon kaj persistemon 
por ne paroladi angle.

Konkludo
La tuta semajno estis perfekte organi-

zita; apenaŭ estis teknikaj problemoj. Por 
la partoprenantoj estis okazo por paroli 
kun samfakuloj kaj por revidi amikojn. 
Certe la interŝanĝo de ideoj utilos por pli 
bone kompreni la reciprokajn vidpunk-
tojn. Por mi estis interesa sperto, sed 
post la semajno mi ne vere estas pli bone 
informita. Mi nun ja scias, ke la Eŭropa 
Komisiono multon entreprenas rilate al 
energio kaj medio, kaj ke estas plentempa 
okupo por sekvi ĉiujn projektojn. Dum la 
venontaj semajnoj mi pristudu la ricevi-
tajn dokumentojn por iom plikleriĝi.

Roland ROTSAERT

ĝin (kaj honeste dirite, mi ne vere serĉis, 
sed profitis de libera tago). Pli detale 
traserĉante la informojn, mi eksciis, ke 
Charlemagne troviĝas apud Berlaymont, 
la ĉefa domego de la Eŭropa Komisiono 
en Bruselo, kies situon mi konis. „S3” 
simple estas la numero de salono en ĝi.

La akcepto kaj la dungitoj
Forpasis la tempo, kiam eblis eniri iun 

ajn oficejon, saluti la homon ĉe la akcep-
tejo kaj pluiri al la ĉambro, kie oni havas 
rendevuon. Ĉie nun necesas unue kon-
troligi sakojn, malplenigi poŝojn kaj meti 
nomŝildon. Post tiu procedo abundas hel-
pantoj, kiuj montras la vojon kaj disdonas 
dokumentojn. Menciindas la lingvouzo: 
la gardistoj ĉe la enirejo estas belgoj, kun 
kiuj oni povas paroli nederlande aŭ fran-
ce; kun la helpantoj oni parolu france aŭ 
angle; kun la organizantoj de la aranĝo oni 
parolu prefere angle. Fojfoje videblas pu-
rigisto aŭ teknikisto, sed tiuj plejofte klare 
ne estas eŭropdevenaj kaj ne parolas.

La iama luksemburga stacidomo, 
nun dominata de oficejoj de la Eŭropa Parlamento. 
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TURISMO

Monso estas belega belga urbe-
to, situanta inter Lille, en Fran-
cio, kaj Bruselo, en Belgio. En 

ĝi ĉiujare dum Trinitato (la dimanĉo post 
Pentekosto) okazas granda procesio 
enkadre de grandioza popolfesto. Kaj 
tio jam daŭras jarcentojn. La festo estas 
rekonata de Unesko kiel „ĉefverko de 
parola kaj nemateria komuna heredaĵo 
de la homaro” ekde la jaro 2005.

La procesio de la Ora Æaro
En la jaro 1349 pesto trafi s la urbon 

Monso kaj ĝian regionon, kaŭzante 
grandajn malfeliĉojn. Por forigi tiun 

plagon, monsanoj sin turnis al sankta 
Waudru, fondintino de la urbo. Ili de-
cidas procesie promenigi la korpajn 
postrestaĵojn de sankta Waudru, kiel 
ili jam faris antaŭe, sed ĉi-foje kun pli 
da pompo, kun pli da fervoro kaj pli da 
pastroj.

Okazis miraklo! La pesto malaperis 
kaj la dankemaj monsanoj ekde tiam 
organizas ĉiujaran procesion omaĝe 
al la sanktulino. La procesio ekas je la 
9:30 horo kaj fi niĝas tagmeze, kiam oni 
reveturigas la relikvujon de la sanktuli-
no en la preĝejon, nomatan honore al 
ŝi: Preĝejo sankta Waudru. Ĝi estas la 

Impona popolfesto
en Monso
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plej granda kaj plej bela el ĉiuj preĝejoj 
en Monso.

La relikvujon, kiu enhavas la kor-
pajn postrestaĵojn de sankta Waudru, 
oni metas komence de la procesio sur 
grandan ĉaron, faritan el orita ligno, 
eburo kaj veluro, kiun la monsanoj 
nomas „la ora ĉaro”. La ĉaro pezas 
ĉirkaŭ 1,2 tunojn kaj aĝas pli-malpli 
250 jarojn. Ĝi estas tirata de ses fortaj 
ĉevaloj.

La procesio enhavas multajn re-
ligiajn kaj folklorajn grupojn kaj oni 
diras, ke ĝi fakte estas unu el la plej 
belaj kaj gravaj procesioj en la franc-

lingva parto de Belgio. La plej grava 
ero en ĝi estas, kiam la ora ĉaro reve-
nas en la preĝejon de sankta Waudru. 
Tiam ĝi devas veturi sur kruta deklivo. 
Oni diras, ke se la ĉaro haltus sur la 
deklivo, tiuokaze granda kaj grava su-
fero trafus Monson. Onidire en la jaroj 
1914 kaj 1940 la ĉaro haltis! Ĉiujare 
centoj da monsanoj puŝas la ĉaron 
sub la brukriado de homamaso, por 
ke ĝi nepre atingu la preĝejon. Iufoje 
estas ankaŭ vunditoj.

Sankta Georgo kaj la drako
Tagmeze sur la granda placo oka-

zas alia grava evento: la batalo inter 
sankta Georgo, kiu simbolas la bonon, 
kaj drako, kiu nomiĝas ĉi tie El Doudou 
(La Dudu) kaj simbolas la malbonon. 
Dum duonhoro, antaŭ la okuloj de mi-
loj da spektantoj, ili interbatalas helpe 
de siaj kunuloj: arbarhomoj, diabloj kaj 
aliaj. Sankta Georgo bezonos sian sa-
bron, poste sian lancon kaj finfine sian 
pafileton por venki la teruran beston. 
Kaj tiu granda venko estas aplaŭdata 
de ĝojega homamaso sub suna ĉielo, 
ĉar tiun tagon Dio mem estas monsa-
no!

La batalo estas tre, tre malnova, 
eble pli malnova ol la procesio de 
sankta Waudru. Sed la aktuala batalo 
devenas de du eroj: unue, de teatraĵoj, 
kiujn oni ludis ĉe la preĝejoj dum la 
mezepoko kaj kiuj prezentis la batalon 
inter Dio kaj Diablo; due, post la Kruc-
milito de Godfredo de Bouillon dum la 
11a jarcento, oni teruriĝis en Monso, 
ĉar drako estis en la regiono kaj onidi-
re manĝis homojn! Feliĉe kavaliro Gil-
les el Chin trovis la beston kaj mortigis 
ĝin. La okazaĵo enhavas parte histo-

rian fakton: eble krucmilitisto revenis ĉi 
tien kaj kunveturigis krokodilon el Nilo. 
Eble la besto fuĝis kaj manĝis homojn, 
kiuj konsideris ĝin drako ... Jen, el tiuj 
du eroj monsanoj kunmetis la nunan 
ludon de drako kaj kavaliro.

Dum la batalo la sonoriloj de la 
monsa belfrido senĉese ludas arion 
de El Doudou, kiun neniu forgesas, 
aŭdinte ĝin fojfoje. Plie, oni dancas 
kaj ridas, estas granda festo kaj ĉiuj 
amuziĝas. Dume homoj, kiuj staras 
proksime al la batalloko, provas eltiri 
harojn el la vosto de la monstro, ĉar 
onidire ĝia felo alportas feliĉon. La 
monstro, tiu bestaĉo, disdonas vosto-
frapojn al la amaso, ĉirkaŭanta la ba-
talejon! Felon vi povos havi, se vi kun 
rideto kaj afableco petas pri tio iun, kiu 
sukcesis eltiri pecon el la draka vosto.

La batalo estas finita, post kiam 
sankta Georgo plene venkas. Tiam al-
venas tempo por manĝi ion kaj poste 
daŭrigi la feston en la tuta urbo.

Unika etoso
Vi nepre venu al Monso almenaŭ 

unu fojon en via vivo dum Trinitato. La 
etoso tie estas unika, nekomparebla 
kaj la monsanoj fieras pri siaj bela urbo 
kaj folkloro! Ili ĝojegos, dividante kun 
vi sian feliĉon dum trinkado de bona 
belga biero!

Sed vi povas viziti la urbon ankaŭ 
en alia tempo: la urbo kaj ties muzeoj 
certe interesus vin! Bedaŭrinde, laŭ 
nia scio, ne estas Esperanto-broŝuro 
en la urbo. Do, eble vi parolas la fran-
can aŭ la anglan. La turisma oficejo, 
kiu troviĝas sur la Granda Placo, dis-
ponigas broŝurojn en ambaŭ lingvoj.

Dominique VALLET

Impona popolfesto 
en Monso
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SCIENCO

De tempo al tempo, ie en la mon-
do, okazas granda simpozio de 
sciencistoj pri vivantaĵoj: biolo-

goj, botanikistoj, virologoj, bakteriolo-
goj, paleontologoj ktp, por provi unue-
cigi siajn labormetodojn kaj interŝanĝi 
freŝdatajn informojn interesaj por ĉiuj. 
Ili ja komune pritraktas la „Arbon de la 
Vivo”. Konstanta plado de tiuj interna-
ciaj kunvenoj, same kiel de apartfakaj 
interkonsiliĝoj, estas la scienca (t.e. 
greklatina) nomdonado al disbranĉiĝoj 
kaj specioj. Nun oni agnoskas la ekzis-
ton de jam kvin „regnoj”: Monera, Pro-
tista, Fungi, Plantae, Animalia. Do ne-
cesas kiom eble plej unuecigi.

Multaj laikoj, eĉ tiuj kiuj kutimas 
apliki la greklatinajn nomojn al bestoj 
aŭ plantoj, ŝatokupe aŭ profesie, pen-
sas, ke tiu(j) nomenklaturo(j) estas 
absolute ekzakta(j) kaj rigora(j), male 
al la bunteco kaj alegorieco de popu-

laraj nomoj (ekz. unu ĝenerala nefor-
gesumino por triopa Myosotis arvenis / 
sylvatica / palustris). Jen granda eraro! 
Nuda kaj kruda fakto estas, ke abun-
degas eraroj kaj fuŝaĵoj en tiuj sciencaj 
nomoj, ne lastinstance ĉar koncernaj 
reguloj (multnombraj) kutimas kuntreni 
plurajn esceptojn, tiom ke preskaŭ ne-
niu kapablas ilin memori – nek emas 
tion fari.

Kaŭzoj por tiu priplorinda situacio 
estas pluraj: nesufi ĉa regado de Lati-
no kaj/aŭ la greka, malzorgo kaj indi-
ferenteco de nomdonantoj, ofta bezo-
no resituigi specion en alian branĉon, 
eternigitaj skriberaroj. Sed verŝajne 
la plej idiota kutimo kaj regulo estas 
tiu pri la „prioritato”: se oni hazarde 
malkovras en la arĥivoj nomon pli anti-
kvan, ol tiu kiu ĝis nun estas uzata, tiu 
ĉi lasta devas malaperi kaj cedi lokon 
al la antikvulo, senrigarde, ĉu tiu estas 

prave kaj ekzakte donita aŭ ne; plejof-
te ne. Oni ja tiomege ŝatas memorigi 
la posteularon pri sia granda malko-
vro kaj pri sia ekzisto en la mondo! La 
absurdeco, ja frenezo, tra la jarcentoj 
elkreskis ĝis tia proporcio, ke hodiaŭ 
ekzistas en Interreto aparta retloko, 
kiu kolektas la malraciaĵojn: home.ear-
thlink.net/~misaak/taxonomy.html.1

Tiun dornoplenan veprejon, 
kreskintan dum jarcentoj da kaprica 
evoluado, intencas draste kaj tutracie 
enordigi Nova Biologia Nomenklatu-
ro, propagata de la samnoma Asocio 
fondita de d-ro W. M. A. De Smet. La 
sistemo rekonsideras ĉion ekde nulo. 
Nur la baza duelementa metodo, kiun 
la fama sveda natursciencisto Carl 
Linnæus iniciatis en la 18a jarcento, 
estas konservata: substantiva genro-
nomo (kun majusklo) plus adjektiva 
karakterizo (sen majusklo). Esenca 
diferenco tamen: ambaŭ elementoj 
iĝas puraj Esperanto-vortoj, kio per 
unu bato forigas la bezonon konsideri 
la komplikitajn postulojn pri ortografi o 
de la greka kaj latina lingvoj, ties nor-
man prononcon, la signifon, same kiel 
la labirinton de tradiciaj nomenklaturaj 
reguloj, diferencajn eĉ en diferencaj 
fakoj.

La Asocio konsideras Genron sam-
nivela kiel Familio kaj metode donas al 
ĉiuj membroj de Familio unu solan no-
mon, provizitan laŭnecese per koncer-
na karakterizo, kio forigas la bezonon 
memori kapricajn genronomojn tradicie 
senrilatajn al la centra nocio. Ekzemple 
la ŝlosila „Foko” havigas: *Fokoj* (por 
ĉiuj intimaj parencecoj), dum *Orel-
fokoj* kaj *Tuskofokoj* (por iom pli fo-
raj parencecoj) anstataŭ Phoca, Pusa, 
Hydrurga, Zalophus, Arctocephalus, 
Odobenus. Do, ankaŭ plu neniu be-
zono je la koncerna latina fi naĵo idae. 
Pli simpla metodo apenaŭ imageblas, 
sen ke per tio la distingeblo inter la 
specioj perdiĝus; eĉ male: la drasta 

Atentinda solvo
por kompleksega problemo

La drasta reorganizo permesas doni pli trafajn epitetojn por distingi
inter la specioj: *Foko krudahara, kaspia, longkola*,

anstataŭ vitulina, hispida, caspica, leptonyx ktp.
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reorganizo permesas doni pli trafajn 
epitetojn por distingi inter la specioj: 
*Foko krudahara, kaspia, longkola*,
anstataŭ vitulina, hispida, caspica, lep-
tonyx ktp. Plie, NBN elektas la plej ka-
rakterizan por roli kiel tipan reprezen-
tanton por la tuta grupo, kiu tial ricevas 
konsekvence la adjektivon „familitipa” 
*Foko familitipa*. La sama procedo es-
tas senplie aplikebla al pli vastaj gru-
pigoj (taksonoj) „ordo, klaso, fi lumo”, 
kiuj ricevas koncernajn epitetojn: or-
dotipa, klasotipa, fi lumtipa, regnotipa. 
(Kiun planton vi elektus por reprezenti 
la tutan regnon de vegetaĵoj? Aŭ kiun 
beston por la regno de animaloj?) Tio 
avantaĝe forigas ĉiun cerbumadon pri 
la necesaj greklatinaj fi naĵoj (-idea, -
inae, -ales, -formes?). Simpleco kaj 
racieco ĉie, kaj aplikebla al ĉiu ajn reg-
no!

Ankaŭ sur la malsupera nivelo de 
subspecioj, kiuj tradicie konsistas el 
tri vortoj, NBN enkondukas pli taŭgan 
adjektivon por la tria membro, plipar-
te precizeman geografi an situigon: 
*Orelfoko familitipa japanmara* (Za-
lophus californianus japonicus). Notu, 
ke la tradicia nomo ĉi-okaze komplete 
kontraŭdiras sin, kio neniel estas es-
cepto.

Krom tio, por faciligi retrovon de 
specionomo (aŭ taksononomo) en la 
longa listo – NBN jam determinis kaj 
baptis laŭ siaj rigoraj regularo kaj pri-
pensado jam pli ol 3000 speciojn – la 
Asocio provizas novaspecan litercife-
ran metodon aldonan, imite al identigaj 
verkoj pri plantoj aŭ bestoj, kiuj donas 
unuparte alfabetan nombroliston, ali-
parte provizante ĉiun bildon per refe-
renca numero.

La libro citas multnombrajn ekzem-
plojn, tiom pri la absurdeco de Tradi-
cio, kiom pri la avantaĝoj de la nova 
sistemo, kaj ĝi traktas nombron da 
detalaj problem(et)oj. La protokolamo 
de la aŭtoro tamen instigis lin, ne nur 
skizi estiĝon kaj disvolviĝon de NBN, 
sed ankaŭ kiu lanĉis kiun dekreton 
(regulon), kiam kaj pro kio. Ĉu tio vere 
necesis? Iom pezas ankaŭ la stilo en 
ambaŭ versioj (la angla cetere suferas 
pro artefariteco), sed estas ja teknika 
pritrakto, ne romano. Oni ricevas la 
impreson, ke la verko restis en kruda 

stato kaj ne ricevis atentan postkon-
trolon.

Ŝajnas, ke la sorto de NBN estas 
tiel intime ligita al la sorto de Esperan-
to mem, ke venko de l’ unu dependos 
de la venko de l’ alia. Ĉiel ajn, la tasko 
kiu atendas la asocion estas giganta; 
sendube tro vasta por nur malgranda 
skipo da fakuloj. Tri mil terminoj estas 
jam admirinda atingaĵo, certe, sed nur 
guteto kompare al la oceano de milio-
noj da kandidatoj, kiuj atendas enordi-
gon, se konsideri ĉiujn regnojn kune, 
plus fosiliojn. Tial tasko por iu kompleta 
instituto pri nomenklaturo, kvankam ni 
ne neglektu, ke ankaŭ necesos sufi ĉa 
unuanimeco – ja postulis 35 jarojn 
antaŭ ol la tradicia Komisiono pri Zoo-

logio sukcesis atingi interkonsenton pri 
defi nitiva nomo por la ĉimpanzo!

Entute: vere atentinda solvo por 
kompleksega kaj multfaceta problemo, 
interesa ne nur por biologoj en vasta 
senco, sed ankaŭ por aliaj fakuloj, kiuj 
luktas kun nomenklaturaj demandoj.

Manuel HALVELIK

1. Tiele la simpozianoj bedaŭrindege 
sukcesas nur „kuraci la simptomojn” sen 
reale ataki la nomenklaturan malsanon 
je la radiko.

W. M. A. De Smet: Analizo de Nova Biologia 
Nomenklaturo / An Analysis of New Biologi-
cal Nomenclature. Eld. SAIS Nitra 2005. 262 
paĝoj glue binditaj. ISBN 80-967425-7-4.

Japanaj sciencistoj, estrataj de 
Yukiyasu Kamitani de la ATR 
Computational Neuroscience 

Laboratories en Kioto, prezentis ro-
botan manon tute regatan de la pen-
soj de la uzanto. Tiu mano imitas la 
movadon de la natura mano pere de 
realtempa analizo de la cerba aktive-
co. Partoprenantoj en eksperimento, 
kuŝantaj en cerba skanilo, estis pe-
titaj fari „ŝtonan, paperan kaj tondi-
lan fi guron” per la dekstra mano. La 
skanilo registris la respondan cer-
ban aktivecon, mezurante la sangan 
fl uon en la cerbo. La informoj estas 
plusendataj al komputilo, kiu regas 
la robotan manon. Post mallonga 
trejnado la komputilo povas asocii 
la cerbajn sinsekvojn kun la faritaj fi -
guroj. Kiam la persono faras pugnon 
(„ŝtono”), la komputilo instrukcias la 
robotan manon fari same, uzante 
nur la cerban signalon. Kvankam la 
metodo funkcias malrapide kaj estas 
multekosta, ĝi reprezentas gravan 
mejloŝtonon en la konstruado de 
protezoj kaj komputiloj tute regataj 
de la pensoj de la uzantoj.

Robota mano –
regata de pensoj

Ankaŭ germana teamo de la Fraun-
hofer Institut für Rechnerarchitektur 
und Softwaretechnik konstruis homan-
komputilan interfacon. Dum la lasta 
CeBIT (elektronika foiro en Hanovro) 
ili prezentis sian „mensan tajpilon”. 
Tiu instrumento mezuras la elektran 
cerban aktivecon, la elektroencefalo-
graman signalon, tiel regante la mo-
von de kursoro sur ekrano. Uzanto, 
portante kufon kun elektrodoj, imagas 
la movon de sia mano por elekti la de-
ziratajn literojn per la kursoro. Gabriel 
Curio de la malsanulejo Charité diris, 
ke uzantoj povas uzi la instrumenton 
post nur 20 minutoj da trejnado. Ankaŭ 
tiu tekniko utiligas programaron kun 
artefarita intelekto. La sciencistoj nun 
intencas konstrui komercan version 
de sia „tajpilo” por helpi amputitojn kaj 
paralizitojn.

Oliver KIM

Ankaŭ germana teamo de la Fraun-



SCIENCO

Internacia teamo de sciencistoj kon-
fi rmis, ke la homa HIV-1-viruso, la 
kaŭzo de aidoso, devenas el la si-

milspeca SIVcpz-a viruso de ĉimpanzoj. 
Kvankam tiu fakto jam longe estis su-
pozata, solidaj pruvoj mankis, ĉar nur 
malmultaj kaptitaj ĉimpanzoj fakte 
portis SIVcpz. Pro tiu kaŭzo, ĝis nun 
multaj personoj dubis, ke ĉimpanzoj 
povas esti la natura rezervujo de la 
viruso. La teamo analizis ĉimpanzajn 
fekaĵojn, kolektitajn el solecaj regio-
noj de la arbaro de Kameruno, pri la 
ĉeesto de virusa heredeca substanco 
(la RNA) kaj antikorpoj kontraŭ la viru-
so. Tiuj antikorpoj estis produktitaj kiel 
reago de la ĉimpanza imuna sistemo 
kontraŭ la viruso. La analizo montris, 
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Genetika analizo konfirmas
la originon de HIV-1
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La homa HIV-1-viruso, la kaŭzo
de aidoso, devenas el la similspeca 
SIVcpz-a viruso de ĉimpanzoj.

Tri-dimensia fi guraĵo de HIV
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ke ĝis 35 % de la sovaĝaj ĉimpanzoj el 
kelkaj grupoj portas SIVcpz-n.

La teamo izolis la virusan RNA-n 
el la fekaĵo por sekvaj esploroj. Tiel ili 
kondukis la unuan molekulan epide-
mian esploron de SIVcpz, ebligante 
la komparadon de la homa HIV-1 kun 
la simia viruso. Laŭ Brandon Keele, la 
ĉefaŭtoro de la raporto, „la malkovro 
de tiu nature infektita ĉimpanza grupo 
ebligos la eksplikon de la natura histo-
rio kaj de la konduto de SIVcpz en la 
naturo kaj helpas nin malkovri kial kaj 
kiam SIVcpz transpasis la ĉimpanzan-
homan limon.” La esploro, realigita de 
sciencistoj ĉe la usona universitato de 
Alabamo en Birmingamo, estos publi-
kigita en sekva numero de la ĵurnalo 
Science (Scienco).

Oliver KIM
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La usona universitato de Alabamo
en Birmingamo.
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LIBROJ

Mi estas homo
Eble pro la centjariĝo de la inter-

na ideo aŭ pro la 120a datreve-
no de la lingvo mem, eble pro 

la 90-jara memorigo de la morto de 
Zamenhof aŭ eĉ antaŭvide al la 150-
jara jubileo de lia naskiĝo, la intereso 
pri la konceptoj de „la Majstro”, ne nur 
lingvaj sed ankaŭ fi lozofi aj kaj etikaj, 
plu kaj plu kreskas. En 2003 aperis en 
Toruń, ĉe Esperanto-societo FLAMO 
Kongresaj paroladoj de L. L. Zamen-
hof kiel manifesto de esperantismo de 
Jitka Skalická; en majo 2006 aperis ĉe 
Krakova Societo Esperanto Esperanta 
verkaro de fratoj Zamenhof de Marian 
Kostecki; en la itala ĵus aperis kolekto 
de tekstoj pri interlingvoj, kun aparta 
rigardo al Esperanto, fare de Paolo 
Valori.

Kvankam eble neniu esperanta 
tekstaro estis tiom studita kaj eldoni-
ta kiom la zamenhofa, tamen mankis 
sinteza kolekto de liaj multaj tekstoj 
ankaŭ alilingvaj, disdate kaj disloke 
aperintaj inter diversaj ruslingvaj kaj 
judlingvaj gazetoj, plus unu intervjuo 
anglalingva. „Kanonaj libroj” oni no-
mas tiujn, kiuj formas la bazon, laŭ kiu 
oni ĝuste analizu iun doktrinon: nepre 
necesu koni tiujn, kaj koni tiujn plene 
sufi ĉu.

Konsultado de fakuloj
Nu, la nun recenzata verko de 

Aleksander Korĵenkov, aperinta en Ka-
liningrado kiel n-ro 6 de la serio Scio, 
difi nas tiun kanonon por la zamenhofa 
fi lozofi o. Ĉar ĉiu ajn decido pri tio, kio 
estas baza kaj kio akcesora, kuntrenas 
certan marĝenon de subjektiveco, la 
aŭtoro ne agis laŭ propra arbitro, sed 
konsultis diversajn fakulojn, de Blanke 
al Lins, de Sikosek (nun van Dijk) al 
Künzli. La tekstoj, kiujn li esploris, 
estis jam publikigitaj, sed, ekzemple, 
tiuj tradukitaj el la rusa (ĉefe de Holz-
haus) prezentis makulojn; Korĵenkov 
tre skrupule retradukis aŭ, minimume, 
ĝustigis, tiel ke la kolekton eblas rigardi 
ankaŭ kiel enhavantan originalaĵojn.

La rezulto de ĉi tiu granda kaj tem-
pokupa laboro pentras la fi guron de la 
iniciatinto de Esperanto en sia plene-
co, multe pli amplekse ol ĝi estas ku-
time konata ĉe esperantistoj. La ideo 
de komuna lingvo sukcesis, eĉ se nur 
etparte, ĉar ĝi estis facile komprenebla 
kaj alprenebla: ĉiuj uzu saman lingvon 
por interkomuniki inter malsamlin-
gvanoj. Finfi ne tio estis ne malkutima 
situacio ĉe diverslingvaj civitanoj de 
unu ŝtato, regata de unu etno: la lin-
gvo de la regantoj iĝis la lingvo de la 
tutŝtata komunikado. Alpreni do unu-
nuran lingvon kiel komunikilon ŝajnis 
oportune al multaj; ke tiu lingvo estas 
art(efarit)a, gardis egalrajtecon por 
ĉiuj: neniu rezignis sian lingvon, neniu 
la sian trudis.

Kontraýdiraj konceptoj
Sed la lingva aspekto estis nur par-

to de multe pli ampleksa mondrigardo 
kaj ege pli ambicia celo de Zamenhof: 
krei homon, kiu, rezignante nek je sia 
lingvo, nek je sia kulturo, nek, preci-
pe, je sia religio, sentu sin egala al la 
aliaj homoj, estu al ĉiuj respektema kaj 
de ĉiuj respektata. Ĉi tiu celo ne es-
tis matura en la tempoj de Zamenhof, 
kaj ankoraŭ ne estas matura hodiaŭ: 
religio mem postulas, minimume, kre-
don je iu potenca senkorpa mistero, 
fortego, la mondon reganta, kaj la kon-
cepto de religio „neŭtrale homa”, kun 
„neŭtrale homaj temploj” estas parte 
kontraŭdira en si mem.

Esti edukata en iu religio ne estis, 
nek nun estas, konsiderata iu historia 
hazardo, samkiel la naskiĝo en unu 
aŭ alia loko, aŭ en unu aŭ alia lingva 
medio, sed ĝi kuntrenas senton de 
supereco, de „pravo” en la komparo 
kun alikredanoj. Religion oni konscie 
akceptas je aĝo de memstara pen-
sokapablo; transiro de unu religio al 
alia estas konsiderata apostateco, 
dum transpaso al alia lingvo estas fe-
nomeno sentata kiel multe pli normala 
kaj entute ne aparte kondamninda (tiel 

ke ne ekzistas specifa termino por tio). 
La koncepto de „elektita popolo”, kiun 
hebreoj havis kaj poste transdonis al 
kristanoj, ne estas akordigebla kun 
sento de egaleco sur la religia tereno; 
la koncepto de „revelacio” evidenti-
gita al unu popolo sed ne al la aliaj, 
aŭ la koncepto pri gojo konfl iktas kun 
egaleco. Tial la koncepto de „neŭtrala 
religio” povas pluvivi nur ĉe kompleta 
abolicio de la kredo entute.

Neýtrale homa
Sed Zamenhof kontraŭis tion, ĉar 

laŭ li la eksteraj formoj de la religio, 
festoj, ceremonioj, ritoj estas aferoj ne-
rezigneblaj sen granda spirita kaj socia 
malgajno. Li fi rme kredis kaj asertis, ke 
sen religio homo ne povas havi riĉan 
spiritan vivon, kaj ke senreligiuloj, ori-
ginantaj el kredoj diversaj, eĉ post la 
forlaso de siaj respektivaj kredoj restos 
fremdaj, same kiel diverskredaj religiu-
loj. Tamen ne eblas spuri konvinkan 
racian pravigon de tia ripetita aserto. 
Se preni nur simptomon, la traduko 
mem al naciaj lingvoj de la esprimo 
„neŭtrale homa”, „homarano”, „homa-
ranismo” kaŭzis plurajn malfacilaĵojn, 
ĝuste ĉar la zamenhofa koncepto es-
tas fremda al la ordinara homa menso, 
kaj la etnaj lingvoj ne produktis speci-
fan terminon por tiu koncepto.

Zamenhof estis homo ekstreme 
aŭdaca kaj ekstreme timema samtem-►
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pe. Li ekpaŝis per tre avangardaj ideoj 
kompare kun sia tempo, sed sen la 
kuraĝo ilin subskribi propranome. Li ti-
mis, ke pro la sameco de la proponinto 
la kontraŭeco kaŭzota de avangarda 
ideo, kiel homaranismo, endanĝerigos 
la stabilecon de ideo jam pli facile ak-
ceptebla kaj eĉ preskaŭ larĝpublike 
akceptita, kiel internacia lingvo. La 
broŝuro, eldonita ruse en 1901, estis 
pseŭdonime subskribita Homo sum. 
En ĝi „hilelismo” estas difi nita kiel 
nova religia partio en la sino de la jam 
ekzistanta hebrea religio, do temis pri 
la sama hebrea Mose-devena religio, 
senigita de fl ankaj „almiksaĵoj”. La 
tuta esenco de la zamenhofa projekto 
estis purigi la hebrean religion el ĉio 
kaŭzanta malhelpon, krei por la he-
breoj propran lingvon, trovi por la he-
breoj difi nitan lokon.

Sed la ideo evoluis, kaj en januaro 
1906 la dogmoj de hilelismo, intencita 
por la hebrea diasporo, estis etenditaj 
al la tuta homaro: la nova nomo homa-
ranismo aperas en broŝuro anonima 
(!) en marto 1906. Kio estis okazinta 
intertempe? Ja, la fenomeno „Bulonjo”. 
La unua UK montris, ke la lingvo funk-
cias, kaj ke la adeptoj, kiuj povas pri-
konsenti universalan ideon ne nur pri 
lingvo sed ankaŭ pri homeco, estas ja 
ankoraŭ minoritato, sed minoritato ne 
tro malgranda. La tiom timitaj versoj Al 
Vi, ho potenca senkorpa mistero [...] Ni 
ĵuris labori, ni ĵuris batali / por reunui-
gi l’ homaron. / Subtenu nin, Forto, ne 
lasu nin fali / [...] La Forto mistera de l’ 
mondo nin benos estis vekintaj gran-
dan aplaŭdon. Kiel Zamenhof mem 
diras en nefermita letero al Beaufront, 
aperinta en Ruslanda Esperantisto, la 
impresoj de la Bulonja kongreso rapi-
digis la decidon publikigi la Deklara-
cion pri Homaranismo; kaj tiuj impresoj 
donis al Zamenhof la kuraĝon elpaŝi 
per la dua parolado en Ĝenevo pri la 
interna ideo kaj la tria pri la celo de la 
Esperanto-kongresoj, kiujn li intencis 
kiel kongresojn de la homaranaj ideoj.

Kion Zamenhof rifuzis el la siatem-
pa socio, kaj kion li ne kapablis rifuzi? Li 
rifuzis, intime, la ideon de imperio, kiu 
egaligas ĉiujn per subpremado; sed li 
ne kapablis rifuzi la ideon de ŝtato, unu 
ŝtato por ĉiu popolo. Zamenhof revis 

pri (ĉu ebla?) demokrata ŝtata struktu-
ro, do tute disigante sin de Marx kaj de 
Bakunin. Usono povis esti unuapense 
modelo por la socio de li revata, sed 
la rezulto de judaj grupoj, migrintaj en 
Usonon, ne estis konservado de la 
propraj specifecoj, sed ja asimilado, 
kaj tion Zamenhof malkonsentis. La 
judoj, kiuj iris en Usonon, ne sukcesis 
konstrui tie judan ŝtaton, sed nur jud-
devenan minoritaton, rigardatan tiom 
suspekteme, kiom ĝi celas resti apar-
ta. Zamenhof revis pri 60.000-membra 
juda komunumo en Usono, kiu poste 
povu, laŭ la Usona konstitucio, peti ag-
noskon kiel memstara federacia ŝtato. 
En sia cionisma epoko li favoris unu-
atempe tiun translokiĝon de judoj al 
Usono, sed poste transiris inter la fa-
vorantojn de juda ŝtato en Palestino.

Laýetna þtato kaj religio
Sed du tute gravajn ideojn Zamen-

hof ne kapablis rifuzi. La ideon de 
laŭetna ŝtato kaj tiun de religio. Etnan 
ŝtaton li vidis kiel solvon de la proble-
moj de la unuopaj popoloj, precipe 
klasataj laŭ la lingvoj: sociajn tavolojn 
li preskaŭ neglektis aŭ eĉ preskaŭ ne 
rimarkis. En tre atentinda recenzo de 
la nuna verko, aperinta en La Ondo de 
Esperanto, n. 10, 2006, Walter Želazny 
rilatigas la zamenhofan vidpunkton pri 
ŝtat-etiko al la francrevolucia slogano 
„libereco, egaleco, frateco”. Sed la re-
cenzinto refutas, ke tiu revolucio vere 
celis egalecon: ĝi fortranĉis tutan aron 
da nefrance parolantaj minoritatoj. La 
„egaleco” estis nur por franclingvaj 
francoj. Efektive, Zamenhof ne kapa-
blis liberiĝi el la ideo de etna ŝtato, kie 
etnoj estas konturitaj laŭ la lingvoj.

Alifl anke, la religion li vidis kiel sol-
von de la animaj problemoj de la indi-
viduo, tamen ne en persona dimensio, 
sed en tutsocia. Iu vere neŭtrale-homa 
religio (tamen ĉiukaze strikte mono-
teisma), kun siaj neŭtrale-homaj ritoj 
kaj festoj, estas la antaŭĉambro de 
ateismo, sed trans tiun antaŭĉambron 
Zamenhof ne sukcesis pluiri.

La evoluo de la zamenhofa 
pensado

La 77 tekstoj, kunigitaj en la verko, 
laŭas diakrone la vojon de la evoluo 
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de la penso de Zamenhof dum la jar-
dekoj, ekde lia partopreno en la cio-
nisma movado ĝis la homaranisma 
revo. Diakronismo tute oportunas, ĉar, 
ekzemple, la Plena Verkaro, redaktita 
de Dietterle, grupigas la zamenhofajn 
verkojn laŭ kategorioj (antaŭparoloj, 
gazetartikoloj, paroladoj, traktaĵoj, le-
teroj) kaj nur la esperantajn originalojn,
tiel ke la rekonstruo de la pensevo-
luo estas malfacila. La unua peco de 
la nuna kolekto estas longa artikolo, 
poparte aperinta en rusa gazeto dum 
pluraj numeroj de 1882, pri tio, kiel 
estu solvita la „hebrea demando”, t. e.
la trovo de loko, kie hebreoj povu vivi 
ne estante persekutataj. Ni rimarku la 
daton: 1882, do multe pli frue ol Zame-
nhof ekpaŝis per Esperanto, sed multe 
pli malfrue ol li ekpensis pri internacia 
lingvo. Tian internacian lingvon li kon-
ceptis por forigo de la malamikete de 
las nacjes, sed li konceptis ĝian apli-
kon tutunue al la diaspora hebrea po-
polo. La lasta peco estas fragmentoj 
pri Dio kaj senmorteco, trovitaj sur la 
skribotablo de Zamenhof ĉe lia morto, 
kiel atestite de Privat.

Oni preskaŭ ne trovos en la libro 
Esperanton, sed Zamenhofon kiel 
homon. Malgraŭ la rigora selekto, ke-
lkio estas ripetita: Zamenhof ne estis 
konciza, li iel predikis kvazaŭ el pupi-
tro, per ekzemploj, enŝovante hipote-
zajn kontraŭajn opiniojn de hipotezita 
aŭskultanto kaj refutante ilin.

Multo estus ankoraŭ pritraktinda 
kaj komentariinda, sed recenzo ne 
iĝu eseo. Ni nur konklude diru, ke en 
la rondon de la zamenhofologoj Alek-
sander Korĵenkov enpaŝas aŭtoritate 
per ĉi tiu saĝe kompilita kolekto de 
zamenhofaj tekstoj: verko absolute 
rekomendinda, legebla, danke al la 
bela stilo de Zamenhof, kun intereso 
preskaŭ de spur-avida detektivo, kaj 
facile komprenebla danke al ampleksa 
notaro kompetente kunmetita.

Carlo MINNAJA

Aleksander Korĵenkov: Mi estas homo – origi-
nalaj verkoj de d-ro L.-L. Zamenhof. Eld. Se-
zonoj, 2006, 288 broŝuritaj paĝoj.

Prezo ĉe FEL: 24,00 eŭroj + afranko.=

Arne la ĉefi do estas eta libro 
de iom pli ol cent paĝoj pri la 
dekjara knabo Arne. La rakon-

to okazas dum la periodo de la vi-
kingoj. Arne estas la fi lo de la ĉefo 
Björn. Ili loĝas en malgranda vilaĝo 
en Svedio ĉe golfeto, kie vivas liberaj 
homoj kun siaj sklavoj.

Arne lernis de sia patro, ke skla-
voj devas labori kaj ke li ne rajtas ludi 
kun la sklavidoj. Li kutimis ludi kun 
Trumbe, sklavido, kiu estis samaĝa 
kiel li. Li obeas sian patron, sed ne 
bone komprenas, kial li ne rajtas 
amuziĝi kun Trumbe. Kiam li ekscias, 
ke ankaŭ liberaj homoj povas estiĝi 
sklavoj, li komencas pripensi, kiel es-
tas ilia vivo. Lia amiko Gunnar, unu 
el la liberaj infanoj, tute ne okupiĝas 
pri tiaj aferoj.

Ankaŭ Kristo estas io, pri kio 
Arne multe pensas kaj demandas. Li 
rimarkas, ke multaj sklavoj kaj la fre-
mduloj faras krucsignon sur la frun-
to, kaj li volas scii kial. Ĉi tiuj gravaj 
kaj seriozaj temoj estas miksitaj kun 
pli streĉaj partoj – ĉasado de alkoj, 
alveno de fremduloj, fuĝo pro piratoj 
ktp – tiel ke la rakonto certe neniam 
enuigas dum la legado.

La libreto taŭgas por sufi ĉe junaj 
infanoj por laŭtlegi kaj por iom pli 
aĝaj, kiuj jam bone memstare legas. 
Kio estas sklavo kaj kiu estis Kristo 
estas bone klarigitaj, tiel ke ĉiu infa-
no facile povas sekvi, pri kio temas. 
Ankaŭ la resto de la rakonto estas 
facile sekvebla kaj bone ellaborita, 

Kio estas sklavo
kaj kiu estis Kristo

kaj la tuto estas bele verkita en facila 
lingvo.

La libro estas presita en malgran-
da formato kaj enhavas kelkajn nigra-
blankajn, simple desegnitajn bildojn 
de Pavel Rak. Mi rekomendus al ĉiuj 
gepatroj aĉeti ĉi tiun libron por siaj in-
fanoj, ĉar ĝi vere indas kaj estas tre 
amuza por legi.

Karlijn VAN DAMME

Leif Nordenstorm: Arne, la ĉefi do. Eld. Kava-
Pech, Dobřichovice, 2006. Ilustris: Pavel Rak. 
112 paĝoj glubinditaj. ISBN 80-85853-77-9.

Prezo ĉe FEL: 5,50 EUR + afranko.

  La libroj kaj diskoj recenzitaj en MONATO

  estas mendeblaj de la Retbutiko de FEL,

      Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen, Belgio.
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ARTO

Konata voco ree sonas

La voĉo de Ivo Lapenna estis ko-
nata al generacioj de esperantis-
toj. Lia oratorado vibrigis, entu-

ziasmigis, emociis, plurfoje profunde 
kortuŝis milojn da homoj. Sed li ĉesis 
ofi ciale paroli en 1987, nur malmulta-
jn semajnojn antaŭ sia morto: pasis 
do jam dudek jaroj, kaj la personoj, 
kiuj havas memoron pri la vervo de lia 
voĉo, iom post iom estingiĝas. Gene-
racioj sekvas unu la alian, kaj memoroj 
perdiĝas.

Ivo Lapenna postlasis en ĉiuspecaj 
revuoj centojn kaj centojn da gravaj ar-
tikoloj: la movado trapasis liajn penso-
jn, kaj ĉio movada estis de li analizata 
kaj interpretata. Revuoj kaj paroladoj 
estis liaj periloj al la internacilingva 
publiko, publiko, kiu rapide konsumas 
sensaciojn kaj emociojn, sed ne havas 
tempon aŭ emon legi plenan libron. 
Tial libroj de li verkitaj, kolektantaj 
lian oratorecon, estis principe nur du, 
kvankam fundamentaj: Retoriko kaj 
Elektitaj paroladoj kaj prelegoj.

Cetere, la oratora fl anko tute fa-
das en skribita paĝo. Tial la eldono de 

paroladoj de Ivo La-
penna tra kompaktaj 
diskoj estas absolute 
necesa instrumento 
por konigi la ĉefan 
aspekton de lia fi lo-
zofi o kaj, spegule, de 
lia populareco. Jam 
en 2003 lia vidvino 
Birthe Lapenna estis 
realiginta du diskojn
kaj estis planinta 
(kaj etkvante jam 
eldoninta) tutan se-
rion de la paroladoj. 
La unuaj du diskoj 
enhavis la lastajn 
paroladojn, faritajn 
en 1987: Lapenna 
estis jam 79-jara, lia 
voĉo estis ankoraŭ 
potenca, kaj la temoj 
estis pli glorigaj pri la 
pasinteco, ol stimulaj 

Unesko en Montevideo, de la 10a de 
decembro 1954. Mallonga klarigo de 
la antaŭaj faktoj antaŭas la registraĵon, 
en kiu aŭdiĝas la prezento de la fama 
mocio, kiu legeblas en ĉiu jara eldono 
de la UEA-jarlibro, kaj kiu agnoskas la 
rezultojn, atingitajn per Esperanto en 
la kampo de kulturo. La meksika dele-
gacio prezentas (hispane), la svisa de-
legito apogas franclingve, dirante, ke 
la antaŭa voĉdono el la programkomi-
siono maturiĝis en nefavora situacio, 
la brita delegito proponas amendon 
(angle), la prezidanto voĉdonigas kaj 
la rezulto estas 30 por, 5 kontraŭ kaj 
17 sindetenoj. La verva aplaŭdo kun-
trenas ankaŭ la nunan aŭskultanton.

Jes ja, Montevideo estis la plej 
alta pinto de la sukcesoj de Lapenna, 
almenaŭ la plej videbla, tiu, kiu donis 
la plejajn eblojn por ŝtata instruado. Pri 
ĝi Lapenna verkis multloke, interalie, 
en Esperanto en perspektivo kaj en la 
revuo Horizonto. Tiujn emociajn tagojn 
mi havis la okazon siatempe travivi kun 
granda partopreno: mia karmemora 
Patro, tiam redaktoro de Radio Roma, 
estis inter tiu ducento da aktivuloj, kiuj 
ricevis broŝuron kun eltiraĵoj el la lete-
roj de Lapenna al la CO de UEA. Ple-
na raporto, kun ĉiuj dokumentoj, aperis 
neniam, sed elĉerpa estas la artikolo, 
aperinta en la verko Eseoj memore al 
Ivo Lapenna sub la titolo Pasio, racio 
kaj emocio: de Parizo al Montevideo.

Aliaj paroladoj estas same emo-
ciantaj. La kultura valoro de la interna-
cia lingvo estas la temo de la festpa-
rolado en 1954 en Harlemo: principoj 
ĉiam validaj, bone enkadrigitaj per pre-
ciza oratora skemo. La aparteno al la 
gento kaj al la lingvo estas supera al 
la aparteno al nacio, kaj la aparteno al 
la homaro manifestiĝas per la uzado 
kaj disvastigo de la internacia lingvo. 
Dek jarojn poste, denove en Nederlan-
do, en Hago, la kongreso ĝuis la altan 
protektadon de nederlanda reĝino, 
kaj Ivo Lapenna salutis la reprezen-
tantojn de la registaroj, ĉeestantaj la 

por estonteco.
La freŝe eldonitaj tri diskoj entenas 

ses prelegojn de aliaj tempoj, el kiuj 
kvar estas de la kvindekaj jaroj: alia 
elano, aliaj proponoj, eble aliaj esperoj. 
En du el tiuj paroladoj oni perceptas la 
sintenon de Lapenna kontraŭ la tiama 
UEA: estis fendo, estigita de la estraraj 
kaj komitataj elektoj en Hamburgo en 
1974, kiuj kaŭzis la foriron de Lapenna 
de UEA kaj la aranĝon de la konferen-
coj de la Neŭtrala Esperanto-Movado 
(NEM) kaj poste de la Internacia Cen-
tro de NEM. Pasis pli ol 30 jaroj, kaj 
pri ĝi historiistoj eventuale plu disku-
tos, analizos kaj defi nitive verdiktos. 
Sed ankoraŭ interesa laŭ la historia 
vidpunkto estas la pozicio de Lapen-
na, esprimita en prelego, enkondukan-
ta al la laborprogramo por la centjara 
jubileo de Esperanto en 1987, labor-
programo, lanĉita de Lapenna jam en 
1981.

La plej interesa dokumento estas, 
tamen, la registraĵo de la plej glo-
ra evento de la Lapenna-periodo, la 
sesio de la Ĝenerala Konferenco de 

ˆ
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inaŭguron. Kiel domaĝa diferenco de 
la nuna situacio, kiam reprezentantoj 
de registaroj kaj ambasadoroj apenaŭ 
sendas salutmesaĝon al niaj UKoj! La 
skemo de la paroladoj de Lapenna, 
precipe la festparoladoj, estis ĉiam la 
sama: saluto al la oficialaj partopre-
nantoj, memorigo pri la ĉefaj personoj 
de la gastiganta lando, paraleligo de la 
ideoj de tiuj granduloj kaj la ideoj, dis-
vastigataj de esperantismo, kerna tuŝo 
de la kongresa temo: jen la internacia 
kunlaboro, jen la homaj rajtoj, jen la in-
ternacia jaro de edukado.

Malgraŭ la evoluo de la lingvo, kaj 
ankaŭ de la oratora stilo, nature oka-
zintaj dum la jardekoj, la voĉo, la gra-
matiko, la stilo de Ivo Lapenna estas 
plu modelaj; la vortoj de la akompana 
folio, kiu deklaras la diskojn „stile kaj 
enhave la plej bona kaj instrua modelo 
kaj por la nuna kaj por la estontaj ge-
neracioj”, estas ankoraŭ nun konsen-
teblaj. Lapenna konis sian publikon: ĝi 
estis la meza kongresanta esperantis-
to, bona aŭskultanto de la lingvo, sed 
neŝatanto de strangaj novismoj; facile 
entuziasmiĝanta ĉe la agnosko de la 
propraj ideoj, tiel brile kaj precize pre-
zentataj, facile trenebla al fraz-post-
fraza aplaŭdo. Liaj paroladoj estas kor-
varmigaj, laborinstigaj, lingve plaĉaj, 
tiel ke ordinara aŭskultanto sendube 
miris, vidante siajn proprajn ideojn es-
primataj tiel simple kaj tiel bone.

Absolute altranga estas la kvalito 
de la surdiskigo: bruoj, akutoj kaj akus-
tikaj difektoj, neeviteblaj dum rekta 
registrado, estas komplete forigitaj, 
tiel ke la elparolo estas vere modele 
aŭskultebla; kaj tamen la aplaŭdoj plu 
donas la impreson senpere aŭskulti 
en la kongresa halo. Por la grupoj kaj 
kursoj, kiuj ne havas grandan eblecon 
aŭskulti aliajn personojn, krom la lokan 
estron aŭ la kursgvidanton, jen ege 
rekomendinda helpilo por la prononco 
kaj stilo entute.

Carlo MINNAJA

Ivo Lapenna: Du paroladoj. Eld. Fondaĵo Ivo 
Lapenna, Kopenhago, 2003, 2006. Kvin kom-
paktaj diskoj (kun po du paroladoj).

Prezo ĉe FEL: po 12 EUR + afranko.

Jen kompakta disko, kiu prezen-
tas 16 kantojn, ĉiuj krom unu 
novaj. Krom la titolaĵoj: amanti-

noj, printempo, Parizo – jen komen-
caj kaj trakuraj temoj de la kolekto. 
Kiel kutime, Bronŝtejn mem aŭtoris 
la tekstojn kaj melodiojn. Enkonduke 
li pledas, ke oni atentu la tekstojn kaj 
iliajn aludojn. Feliĉe tio facilas, ĉar la 
kantado estas klara kun bonkvalita 
registrado, en prizorgo de Lev Ru-
mjancev. Krome estas aldonitaj ĉiuj 
tekstoj en alloga kolore presita 16-
paĝa libreto. Por aldoni varion al la 
aŭskultado, kunlaboris profesiaj kan-
tistinoj Tatjana Belova, Vera Vlasova 
kaj Evelina Sokolova, kies fotojn vi 
vidas fine de la libreto. Por la kantoj 
gitaro estas la baza instrumento, sed 
suplemente sonas pluraj pliaj.

Eroj 8-14 formas kompleton 
omaĝe al la 200-jariĝo de la emi-
nenta poeto Aleksandr Puŝkin. En 
la unua kanto el tiuj la aŭtoro mem 
omaĝas; sekvas iom ŝercaj kontri-
buoj de delegitoj diverslandaj: brita, 
pola, franca, sveda kaj ĉina. Ili alu-
das iujn okazaĵojn aŭ sintenojn de 
siaj landanoj al la omaĝato. La brito 
komparas lin kun Byron, la polo kun 
Mickiewicz; la franco montriĝas la 
pranepo de tiu, kiu duele mortpafis la 
poeton en 1837. Fremdlingvaj espri-
moj kaj historiaj aludoj ricevas klari-
gon en la libreto.

Enhave okulfrapas, almenaŭ al 
mi, versparo de Adiaŭ Paris!:

... en la koro restas nun
cikatro inter sen kaj kun ...
La lasta kanto Por Ĵomart repre-

nas la sezonan fadenon de la unua 
kaj la kor-centrecon de la ĵusa cito. 
Du eltiraĵoj:

... en koroj apenaŭ aŭtunas
la fajre junula amem’ ...

... retrilos printempo ekverde
en nia amika ĝarden’ ...
Por tiu, kiu konas kaj aprezas la 

kantojn de Mikaelo, jen inda aldono al 
via disko-kolekto.

Stefan MACGILL

Mikaelo Bronŝtejn: Printempo bluĵinsa. Kom-
pakta disko kun 16 kantoj. Eld. la aŭtoro, 
Tiĥvin (Rusio), 2006. Ludodaŭro: 50 minutoj.

Prezo ĉe FEL: 18,80 eŭroj.

Knabinoj, 
cignoj, burgonojˆ
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Eble mi bonŝancis: la buso es-
tis preskaŭ plena, sed loko 
apud mi liberis. Se konsideri, 

ke en la vojo mi devos pasigi pli ol 9 
horojn (plejparte nokte), tio donis al 
mi ian avantaĝon. Mi povis simple ri-
pozi dum la tuta vojo duonkuŝante, ne 
aŭskultante la kutime tedajn najbarojn, 
kiuj dum similaj longdistancaj vojaĝoj 
ŝatas rakontadi iajn siajn eventojn, 
okazintaĵojn aŭ simple babili.

La komencaj kilometroj de la vojo, 
kiam la buso veturis tra la urbaj stra-
toj, estis ne interesaj, des pli, ke la 
buso veturis tra la urbo ege malrapide. 
Kvankam la urbo ne estis malgranda, 
ĝiaj stratoj estis relative mallarĝaj kaj 
ne povis tralasi amason da urbtrafi -
kaj malmodernaj aŭtobusoj Ikarus, 
produktitaj en Hungario, aŭ tiuj de la 
bus-uzino el Lviv Laz; same malnovaj 
tramoj, produktitaj en la fama ĉeĥa 
uzino Škoda. Kaj tiuj kaj la aliaj jam 
delonge atendis sian emeritecon, ĉiuj 
eblaj iliaj resursoj estis jam delonge 
foruzitaj. Malhelpis al libera veturado 
de nia buso ankaŭ amaso da moder-
naj aŭtomobiloj, plejparte venigitaj el 
eksterlando.

Mi enbusiĝis kaj komencis reme-
moradi la lastan periodon de mia vivo. 
Oni diras, ke la unuan parton de la 
vojo homo kutime pensas pri la lasita 
hejmo kaj hejmanoj, sed la duan jam 
pri tio, kio al li devos okazi en la nova 
loko, kien li veturas. Eble oni pravas.

Mi sidis apud fenestro kaj dume 
senpense, aŭ preskaŭ senpense, ri-
gardis tra ĝi. Jen ni traveturis la cen-
tran placon, kien unuperiode mi ŝatis 
venadi por simple spiri la etoson de 
malnova urboparto, denove kaj de-
nove rigardi malnovajn konstruaĵojn. 
Laŭonidire en diversaj landoj la centra 
placo de ĉefurbo estas la plej vidinda 
loko kaj kutime tre ĉarma. Mi estis en 
kelkaj eŭropaj ĉefurboj kaj havas eble-
con kompari. Vere ankaŭ nia ĉefplaco 

estas vidinda: la domo de la urbestro, 
bele farbita kaj ĉarme lumigita vespe-
re, palaco de la Justico, multnombraj 
privataj butikoj, vendantaj kaj diverss-
pecajn bierojn kaj manĝetaĵojn kaj 
memoraĵojn, sen kiuj ne ekzistas ajna 
urbo, ajna ŝtato.

Nia urbo etendiĝis laŭlonge de loka 
rivero. La nuna urbestro estas nemal-
bona mastro, vere zorganta pri la urbo; 
pro tio ĝi poiomete komencis aspekti 
pli kaj pli bone: la vojoj estis jam re-
lative bone asfaltitaj sen la senĉesaj 
kavoj kaj malglataĵoj ordinare kutimaj 
en nia lando, apud loĝdomoj ape-
ris lokoj por ripozo, benkoj, kie povis 
sidi kaj emeritoj, atendantaj siajn ne-
pojn, kaj mezaĝuloj, legantaj freŝajn 
periodaĵojn. Obliĝis ankaŭ fl orejoj, kies 
multkoloreco ĝojigis la okulojn.

Mi ege ŝatas mian urbon. Mi ĉi tie 
naskiĝis, mi loĝas ĉi tie la tutan ne tiom 
longan vivon, kaj mi ne estas indife-
renta al ĝi.

Jen antaŭ la elurbiĝo la buso pre-
terveturas stadionon, situantan ĉe la 
urborando. Siatempe en juneco mi 
ŝatis ĝin vizitadi por iom kuradi, ne por 
sportaj atingoj kaj rekordoj, sed simple 
por iom fortigi la korpon. Ankaŭ ĉi tie 
mi kun grupo de miaj amikoj ofte ludis 
pilkon, preferante ne kutime piedpilkan 
ludon, sed volejbalon.

Mi kaptis mian penson pri juneco. 
Mi ja estas ne tiom aĝa, nur preskaŭ 
30-jara. Sed mi pensas pri mi jam kiel 
pri ne tre juna persono. Jes-jes, pasos 
ankoraŭ du monatoj, kaj mi iĝos jam tri-
dekjara. Multon mi sukcesis atingi. Kaj 
la instituton mi sukcesis bone fi nstudi,
kaj defendis doktoran disertacion. Mi 
havas bonan kaj interesan laboron, pro 
kiu oni pagas al mi taŭgan salajron.

Sed ĝis nun mi estas fraŭlo. Mi ne-
niam havis tempon por konatiĝi kun iu 
virino kaj edziĝi. La tutan tempon mi 
dediĉadis al lernado, al esploraj labo-
roj. Kaj entute laŭnature mia karaktero 
estas ne tiom distriĝema. Eble ankaŭ 

pro tio mi ne povis ĝis nun edziĝi.
Kaj jen ni preterveturas lokon, kiu 

situas tute proksime al la urbo, sed 
estas certe jam iom ekster ĝi. Ĉi tie 
komenciĝas la vastaj kampoj de nia 
regiono. Kaj ĝuste ĉi tie mi siatempe 
perdis mian virgecon. Iam mi prome-
nadis ĉi tie, strebante atingi proksime 
troviĝantan akvujon kun pura akvo. 
Kaj tie mi sukcesis trovi aventuron.

La tiujara aŭtuno estis kolorriĉa. 
Kaj la vetero konstante ĉarmis. Mi 
ĉiam ŝatis rigardi naturajn kolorojn kaj 
promenadis ofte tra apudurbaj lokoj 
simple por spiri freŝan negasigitan de 
la aŭtoj aeron, rigardi belajn vidaĵojn 
kaj certe uzi la eblecon naĝi en pura 
akvo de la apudurba akvujo.

Ŝi estis proksimume samaĝa kiel 
mi, pli poste evidentiĝis, ke same vir-
ga. Ni renkontiĝis ĉe la akvujo. Kvazaŭ 
ne atentante la najbaron, ni komence 
nur kaŝrigardis unu al la alia. Mia de-
naska modesteco ne permesis al mi la 
unua komenci ian fl irtecon, eĉ ian pa-
rolon. Estas ĝuste ŝi, kiu faris la unua-
jn tiurilatajn paŝojn. Mi jam ne memo-
ras, pri kio estis tiuj demandoj aŭ kiel 
komenciĝis tiu nia unua interparolo. 
Ŝajnas, ke ankaŭ ŝi tute ne atendis de 
si tiun kuraĝecon ekparoli al mi. Eble 
unue ni parolis pri vetero, ordinare ne-
nion signifanta babilado; poste, se mi 
ne eraras, ni iom tuŝis politikajn even-
tojn, parolis pri literaturo, muziko. Kaj 
jam poste estis stako el fojno. Mi notis 
ŝian telefonnumeron ie sur papereto, 
sed la sorto ankoraŭ ne favoris min 
(aŭ eble male?), kaj tiu papereto ie 
perdiĝis. Do, tiu nia unua tute hazarda 
renkontiĝo restis sola, malgraŭ miaj 
provoj ie ŝin trovi.

Oni diras, ke ĉiu virino memoras 
sian unuan viron. Sed la samo estas, 
verŝajne, ankaŭ pri la viroj. Almenaŭ 
mi la mian memoras tre bone.

Tiu por mi memoriga loko restis 
ie malantaŭe. Komenciĝis apudurbaj 
vilaĝoj, tuta serio da senĉesaj unutipaj 

Busvojagoˆ
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vilaĝoj, same bone konataj de mi, ĉar 
ankaŭ ĉi tie mi sufiĉe ofte estis pro ofi-
caj bezonoj.

Do, mi daŭre restas fraŭlo, malgraŭ 
jam sufiĉa aĝo. Kie fakte mi povas 
konatiĝi kun virino? Por multaj el la 
viroj tio ne estas problemo: ili vizitas 
kafejojn, dancplacetojn, kinejojn. Sed 
por mi ... Mi ĉion ĉi ne ŝatas. Mi ne 
scias, pro kio, sed mi opinias, ke viziti 
tiujn lokojn signifas (almenaŭ por mi) 
simple perdi tempon, kaj danci mi ne 
ŝatas, eble pro tio, ke mi ne scipovas 
bone danci, sed simple skui la korpon, 
kiel tion faras la nuntempa junularo: 
por mi tio estas ne interesa. En ka-
fejoj oni kutime preparas aĉan kafon, 
plezuron ĝin trinki ne eblas ricevi. Mi 
hejme preparas por mi kafon multe pli 
bongustan. Mi havas bonajn konatojn 
kaj amikojn en Armenio, kie fakte tre 
majstre oni kuiras vere bongustan ka-
fon, kaj tiuj amikoj iom ankaŭ min ins-
truis pri tiu ne tiom simpla proceduro. 
Nu, kaj pri kinejoj eĉ eblas ne paroli. 
Nuntempe, kiam preskaŭ ĉiu jam ha-
vas hejme videomagnetofonon, ne ne-
cesas viziti kinejojn: ĉion eblas rigardi 
hejme.

Do, kion eblas fari nun al unuopuloj 
similaj al mi? En la oficejo ĉe ni ĉiuj 
virinoj jam delonge estas edziniĝintaj. 
Hazardaj konatiĝoj surstrate aŭ en 
kafejoj, tion mi persone ial prefe-
ras eviti. Ĉu restas nur konatiĝi pere 
de lastatempe multnombre aperintaj 
anoncĵurnaloj? Sed ankaŭ tie plurfoje 
aperas sufiĉe strangaj anoncoj, similaj 
al la sekvanta: „Juna virino, kiu konser-
vative rilatas al seksumado, konatiĝus 
kun samorientita viro, aŭ pli bone kun 
du aŭ tri samtempe”. Certe tiu anonco 
plej verŝajne aperis ŝerce. Eĉ mi su-
pozas, ke la telefonnumero estis notita 
absolute ne ĝusta, falsa. Sed se rigar-
di aliajn anoncojn, preskaŭ ĉiuj similas 
unu la alian: „Ĉarma blondulino kun 
sia 6-jara filo esperas renkonti 25 - 30-
jaran viron, kiu povos esti bona mastro 
en la hejmo kaj patro por la infano”... 
„50-jara vidvino, kies infanoj estas jam 
memstaraj, emas trovi proksimume 
samaĝan viron por kune mastrumi”... 
„Kie vi estas – zorgema 25-35-jara 
viro, ŝatanta aventurojn, vojaĝojn?”

Pasis iom da tempo, kaj nia buso 

haltis en negranda urbo ĉelime kun nia 
provinco. Por iom gimnastiki mi eliris. 
Eĉ kvinminutan paŭzon mi preferas uzi 
por iomete laborigi la korpon.

Elirante, mi kaptis, eĉ iel eksen-
tis ian kaŝrigardon, ĵetitan al mi de 
antaŭaj sidlokoj de la buso. Komence 
mi ĝin ne atentis. Simple io atentigis 
min. Starante flanke de fumantoj (mi 
neniel povas kompreni tian kategorion 
de homoj: ajnan minuton ili emas uzi 
por enspiri cigaredan fumon, ĉu vere 
tio alportas ian ĝuon?), mi indiferente 
rigardis ĉirkaŭen, ankaŭ al pasaĝeroj 
de nia buso. Kaj mi komprenis, ke inter 
tiuj estas iu de mi konata. Pli ĝuste, unu 
el la virinaj vizaĝoj al mi ion memorigis, 
ion malnovan, delonge forgesitan.

Mi provis fosi en mia memoro, kie 
mi povis vidi tiun vizaĝon, tiun virinon. 
Eble tio estis jam antaŭ multaj jaroj – la 
kapo ne volis al mi helpi. Ĉu io ligita 
kun mia lernado? Ne! Samlernanto-
jn mi memoras sufiĉe bone. Ĉu kun 
la oficaj aferoj? Des pli ne. Pri laboro 
mi estas freneza fanatikulo kaj forgesi 
iun, kun kiu mi kontaktiĝis iam ajn pro 
la oficaj aferoj, mi certe ne povis. Sed 
kie mi tamen ŝin kontaktis?

Najbara triopo da fumantoj iom 
malhelpis min: ili tro brue interparo-
lis, rakontante unu al aliaj laŭ sia opi-

nio „freŝajn” anekdotojn1 kaj tro laŭte 
ridaĉis. Ŝajnas, ke ankaŭ aliajn ili ma-
lhelpis, sed neniu al ili ion diris. Mi iom 
flanken moviĝis kaj hazarde troviĝis tuj 
apud iu virino, kiu estis samvojaĝanto 
de la unuaj vicoj de nia buso.

„Tiu venteto estas ege agrabla”, 
mi ekaŭdis ŝiajn vortojn. La voĉo estis 
agrabla, belsona, trankviliga. Mi rigar-
dis ŝin. Jes, tio estis ĝuste tiu virino, 
pri kiu mi opiniis, ke ŝia vizaĝo estas 
iom konata de mi. Multe pli konata de 
mi estis ŝia voĉo. Kie kaj kiam mi povis 
kun ŝi kontaktiĝi?

Ĝi estas ne nur agrabla, sed eĉ 
karesema, mi subtenis tiun ekparolon. 
Jes la voĉo estis ege konata de mi, 
same kiel la vizaĝo. Sen tiu ĉi vente-
to ege senteblus ŝvitiga varmego. Eĉ 
nun, vespere.

Ni eksilentis. Ankoraŭ pri kio eblas 
paroli? La ordinaraj priveteraj frazoj. 
Ĉu sekvus la parolo pri kulturaj aŭ 
politikaj demandoj? Mia cerbo laboris 
provante rememori, kie mi ŝin vidis kaj 
aŭdis. Ja ne estis duboj pri tio, ke tio ĉi 
iam okazis.

– Nu sufiĉas, Ĵenja. Vi kvazaŭ ne 
rekonas min.

Kaj ĉi-momente mi ĉion reme-
moris. Jes, estas ŝia voĉo, kiu helpis 
min, kiun ne eblis ne rekoni. Ĝi sonis 

►
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kvazaŭ najtingala kanto. Kiel mi povis 
ŝin forgesi? ...

Tio okazis dum unu el miaj ripozpe-
riodoj, proksimume antaŭ kvin jaroj. Mi 
estis ripozanta post serioza operacio, 
ŝajne la unuan fojon uzante servojn de 
ripozdomo, kion mi fakte tute ne ŝatas, 
ĉiam preferante aktivan ripozon, ĉu 
vojaĝante ien, ĉu ripozante ie prok-
sime al rivero, en ordinara tendo, kaj 
okupiĝanta pri fiŝkaptado aŭ kolektado 
de fungoj kaj beroj. Se mi ne eraras, 
tio estis la unua fojo, kiam mi absolute 
ne pensis pri mia laboro, pri eksperi-
mentoj, pri flankenmetita nefinverkita 
artikolo pri lastaj niaj atingoj. Tutajn 
tagojn mi sidis ie surbenke kaj legis 
iajn romanojn, kriminalajn, fantastajn. 
Vespere mi ŝatis venadi al dancpla-
ceto por simple rigardi la dancantojn, 
inter kiuj fakte ne estis bonaj dancistoj. 
Kaj ĝuste dum tiuj vesperoj mi rimarkis 
ŝin. De la ceteraj ŝi diferenciĝis ĝuste 
per sia dancmaniero eleganta, alloga 
por rigardi.

Kiel ŝi nomiĝas? Nun por mi tio 
estis problemo. Nadeĵda? Ne. Maria? 
Ankaŭ ne tiun nomon ŝi havis. Sed mi 
ja devas nepre rememori ŝian nomon 
por iel turni min al ŝi. Ho, jes. Svetlana. 
Ĝuste Svetlana. Ŝajnas, ke mi karese 
tiam nomis ŝin Svetik. Kiel mi povis 

ĉion ĉi forgesi?
Certe mi ne kuraĝis la unua ekkon-

takti ŝin. La eventoj tiam evoluis laŭ 
ŝia ordo: foje dum mia ripoz-legado de 
libro surbenke ŝi aliris kaj eksidis apu-
de, kompreneble petante permeson. 
Poste kiel kutime komenciĝis nenion 
signifanta babilado. Tiam ni konatiĝis. 
Kaj jam ne la legado logis min. Mi jam 
konstante pensis pri nia plua renkontiĝo 
kaj interparolo. Ŝi evidentiĝis sufiĉe 
edukita persono. Ŝia profesio estis pe-
dagogo (en estonteco, ĉar tiutempe ŝi 
ankoraŭ studentis), edukanto de la plej 
junaj lernejanoj. Hejme ŝi havis nur pa-
trinon, aliajn parencojn ŝi ne havis. Jen 
fakte ĉion, kion mi sukcesis ekscii pri 
ŝi, krom la nomo.

Tiu nia ĉiutaga babilado poiomete 
ekaliaspektis kaj transformiĝis je pli 
proksimaj rilatoj. Jes-jes, eblas esprimi 
tre proksimajn rilatojn. Subite ŝi mala-
peris el la ripozdomo, tute ne atendite 
por mi, ne dirinte eĉ adiaŭan vorteton. 
Eble io al ŝi okazis. Domaĝe, ke mi ĝis 
tiu momento ne eksciis, kie ŝi loĝas, 
kaj certe ne povis ŝin trovi.

Kaj jen tiu hazarda renkontiĝo en 
la buso.

Kompreneble, post tiu halto en 
la buso ni sidis jam apude fine de la 
maŝino. Kaj ĉi tie ni daŭrigis nian in-

terparolon.
– Mi scias, ke ĉe vi ĉio bonordas. 

Kaj bona laboro, kaj defendita diserta-
cio ...

– Ĉu vi interesiĝis pri mia sorto? 
Sed kiel? Kial? Kaj mi: Mi ja nenion 
scias pri via nuna stato. Ĉu edzo, in-
fanoj?

– Mi ne scias, kiel al vi klarigi. Jes, 
mi iom interesiĝis pri via vivo, pri via 
sorto. Kaj mi ĝojis pro ĉiuj viaj atingoj. 
La edzo ... Ne, edzon mi ne havas. 
Pri tio mi eble iam al vi rakontos. Sed 
la infano ... mi havas ĉarman 4-jaran 
knabinon Irina (la nomo estis elektita 
memore al mia patrino). Se vi ŝin vidus 
(kaj mi tion vere volus), ankaŭ al vi ŝi 
plaĉus.

„Kvarjara?” mi komencis cerbumi. 
Kaj ni renkontiĝis antaŭ kvin jaroj. Ĉu 
eble? ...

Tiuj pensoj plu min turmentis. Mi 
jam povis pensi pri nenio alia. Jes, 
tiam kun ŝi estis interese kaj iel trankvi-
le, ia trankvila sento ie interne de la 
animo. Kun nemultaj virinoj mi sentis 
min same trankvila. Eble sufiĉas serĉi 
ankoraŭ iun alian. Nur ŝi estu libera, 
senedza!

– Pri kio vi pensas? mi ekaŭdis ŝin. 
– Vi tute min ne aŭskultas.

– Pardonu, nu, certe pri vi, vi ja es-
tas apude.

– Kaj se mi estus fore? ...
– Nu, mi ne scias, ni ne vidis unu la 

alian kvin jarojn ...
– Certe mi kulpas, ke tiam mi ne-

atendite por vi lasis la ripozdomon. 
Hejmaj malfacilaĵoj. Mi eĉ ne sukcesis 
adiaŭi. Pardonu.

– Kaj mi pensis, ke estas ĝuste mi, 
kiu kulpas.

– Neni-okaze. Kun vi mi sentis min 
bone, iel trankvile. Kvankam tiam mi 
vin fakte tute ne konis.

Ĉu eble jam finiĝis miaj serĉoj? Kaj 
la persona vivo iel normaliĝos?

La estonteco montros! ...
Dmitrij CIBULEVSKIJ

 
1. „freŝa” anekdoto: rusismo, kiu signifas 
novelpensitan anekdoton, ne ankoraŭ 
iam sonigitan.
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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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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

Kvakeroj kredas sendogme, ke al ĉiu 
homo eblas senpere trovi gvidon el dia 
fonto, kaj kunvenas en silento por kune 
inspiriĝi. Kvakera E-Societo aranĝas 
renkontiĝon en Poznan, Pollando, 28 
- 30 majo. Interesiĝantoj bonvenos. 
Inf. ĉe www.kveker.org/kes_kes.htm 
aŭ bmaurus@amu.edu.pl aŭ letere al 
Esperanto - KES, Olaf Schous vei 18, 
NO-0572 Oslo.

Akademio ĉe la plaĝo: SUS 30 de 
AIS San-Marino okazos komence de 
septembro 2007 en marborda urbo 
Rimini (Italio). Bonvenas ne nur sci-
encistoj kaj studentoj, sed ĉiaj intere-
suloj. Detaloj: www.ais-sanmarino.org 
-- klaku al “Anonco pri SUS 30”.

Fantomo hantas tra l’ mondo. 16-a
konferenco por (eks)komunistoj en  
Dobrichovice, Ĉeĥio, 2007/09/12-16.
Aliĝilojn mendu ĉe Dieter Rooke, 
Äussere Klus 14, CH 4702 Oensingen. 
Rete: IKEK2007@gmail.com.

... jarfi ne al IF! Festu novjare kun ni 
la plej faman aranĝon por familioj kaj 
plenkreskuloj! Kun ampleksa prel-
ega programo dumtage, kun tuttaga 
ekskurso, kun alloga vespera propo-
no, 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 Nie-
denstein. Tel./Fakso: +49 5624 8007. 
Interrete www.internacia-festivalo.de.

“Naturista Vivo”,  la ilustrita revuo 
por nudistoj/naturistoj/nudnaĝantoj. 
Belaj koloraj fotoj. Senpaga prove-
kzemplero. 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.

Informoj, aliĝoj:
• Georgi Mihalkov (Julian Modest)
• tel.: (02) 934-42-55 retp.: modest@abv.bg
• Eric Laubacher
• tel.: + 33 1 30 96 67 91 retp.: kasisto@osiek.org

http://osiek.org

OSIEK-Konferenco 2007
Pazarĝik, Bulgario, 14a-20a de julio

MITOJ KAJ LEGENDOJ
Atribuado de OSIEK-premio 2007
Postkonferencaj ekskursoj dum 3 tagoj
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Aperis du noveloj de la 
afrika autoro Jean Codjo:�

Prezo: po 6 eŭroj + afranko.
Mendu ĉe Flandra Esperanto-Ligo aŭ ĉe via kutima vendisto.

Flandra Esperanto-Ligo, Frankrijklei 140, B-2000 Antwerpen, Belgio.
Rete: www.retbutiko.net - retbutiko@fel.esperanto.be

La paŝo senelirejen: La unua verko de Jean Codjo, 
kiu rakontas la unuan kontakton de sia vilaĝo
kun la okcidentaj kulturigontoj … 
Neteoria trakto, tamen tre inspira!

Dialogo inter surduloj: Dua verko de la benina 
aŭtoro, pri la malfacileco de komunikado inter
kulturoj. Civilizita nigra blankulo prelegas, sub la 
baobabo, al siaj samtribanoj. Ili aŭskultas sed ne 
aŭdas …


