
Esperanto
aktuell 40. Jahr (2021) №3 (267)

Informationen fűr Esperantofreunde in Deutschland und Ősterreich

267

 
Malnova urbodomo en Oldenburg, kie oni planas okazigi la venontan GEK. 

Interkultura Centro Herzberg am Harz: Programo. Alvoko por konstruado de "Internacia 
Esperanto-monumento" en la Esperanto-urbo. Kiel apogi nian lingvon kadre de Eŭropa 

Unio? PSI-eto = malgranda Printempa Semajno Internacia. Kune: Raportetoj  
de KEKSOanoj. Studoj pri Esperanto: Interlingvistikaj Studoj de AMU.
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Germana Esperanto-Asocio / Deutscher Esperanto-Bund

Karaj legantoj,
tiu ĉi eldono de Esperanto aktuell 

atingos vin iom pli malfrue ol kutime. 
Ni volis atendi la rezultojn de la virtuala 
Transponta Kongreso, kiun GEA organizis 
kune kun Pola Esperanto-Asocio kaj la 
fervojista asocio IFEF. GEA jam longe 
praktikas retajn estrarkunsidojn kaj – sekve 
de la pandemio – devis virtualigi plurajn 
el siaj tradiciaj renkontiĝoj. Ankaŭ pluraj 
el niaj grupoj movis siajn kunvenojn en la 
virtualan spacon, kelkaj tre sukcese kun 
partoprenantoj el la tuta mondo. Sed la 
kongreso estis aparta defio: tritaga programo 
de mateno ĝis vespero, tri organizantaj 
asocioj kaj ĝis tri paralelaj sesioj en la 
“subĉambroj”. La teknologio jam estas 
bona, sed labori per ĝi postulis konstantan 
prizorgadon kaj konsiladon, por kiu ni 
starigis apartan Zoom-teamon sub gvido de 
Heinz Sprick. Finfine la afero funkciis, kaj 
ni havis pli ol 330 partoprenantojn – certe pli 
ol estus venintaj al ĉeesta kongreso.

Ni sukcesis savi la temon “najbaroj”, 
kiun kvazaŭ simbolas la ponto en nia 
kongresa emblemo. Tre bone ilustr is 
la temon prelegoj de Ulrich Lins, Goro 
Kimura, Zosia Smistek kaj Seán Ó Riain: 
pri la kontribuo de esperantistoj al pol-
germana interproksimiĝo, pri la lingvaj 
apartaĵoj de la apudlima regiono ĉirkaŭ 
Frankfurt (Oder), pri la historia renkontiĝo 
Kohl/Mazowiecki en Słubice kaj pri la 
najbaraj rilatoj sur la irlanda insulo. Preskaŭ 
forgesitan epokon de la Esperanto-historio 
memorigis Roman Dobrzyński, parolante 
pri la opero “Halka”, prezentita en Esperanto 
dum la Krakova UK en 1912. Pluraj aliaj 
programeroj pritraktis la limregionon kaj 
anstataŭigis la ekskursojn, konatajn de 
ĉeestaj kongresoj. IFEF ofertis tutan serion 
de fervojistaj fakprelegoj. Aldoniĝis al 
la programo tri prelegoj el la kadro de la 
Akademio Internacia de Sciencoj (AIS): 
Amri Wandel pri “nigraj truoj”, Ida Stria pri 
nordĝermanaj lingvoj kaj Anna Striganova 
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pri fabeloj. Mi ne forgesu ankaŭ la muzikajn 
programerojn: koncertojn de ĴeLe, de Jonny 
M., de Marek Nahajowski, de Georgo 
Handzlik, de Frey Lech Trio el Bialystok, 
de JoMo kaj de la itala kantistino Kjara. 
Eŭropa Esperanto-Unio (EEU) okazigis sian 
jaran asembleon en la kadro de la kongreso, 
kunvenis esperantistaj verduloj kaj AGEI/
ILEI. GEA kaj PEA okazigis renkontiĝojn 
kun siaj membroj, IFEF kunvenigis sian 
komitaton. Kaj la kongresanoj povis inter si 
komuniki per la (skriba) babilejo kaj ĉeesto 
en virtuala kafejo. Grandan dankon al ĉiuj 
kontribuintoj!

Sufiĉe multo do sukcesis. Sed por tio la 
kongresanoj devis pasigi dekojn da horoj 
preskaŭ senmove antaŭ la komputila ekrano. 
Mankis ŝancoj por personaj renkontiĝoj 
kaj neformalaj kontaktoj, mankis la loka 
atmosfero, la ekskursoj kaj ankaŭ iom la 
publika atento: virtuala kongreso okazas 
ĉie kaj nenie. Salutvortoj venis de la 
ministroprezidanto Woidke, de la pola kaj 
la germana ambasadoroj, de la ĉefurbestro 
de Frankfurt (Oder) kaj la ĉefoj de la 
fervojistaj kulturaj asocioj internacia kaj 
germana. Je tiu nivelo do la atento estis 
bona kaj eble helpos por la estonteco (kaj 
denove multan dankon al la Fonduso por 
German-Pola Kunlaboro pro la financa 
subteno!). Sed virtuala kongreso ne donas 
bonan okazon por surloka publika aktiveco 
kaj informa laboro, bedaŭrinde. Ofte mi do 
aŭdis la esperon, ke ni baldaŭ povu reveni 
al normaleco. La venonta GEA-kongreso 
en Oldenburg estu ĉeesta, kaj la preparoj 
aspektas tre bone. Pri ĝi vi verŝajne legos 
aliloke en ĉi tiu revuo.

Mi volas menci i ankoraŭ temon 
pritraktitan precipe dum la EEU-kunveno. 
La “Konferenco pri la Estonteco de Eŭropo”, 
formale lanĉita de la Eŭropa Unio la 9-an 
de majo 2021, enhavas ankaŭ elementon de 
publika konsultado. Detalojn priskribas la 
kontribuo de Klaus Leith en ĉi tiu eldono. 
Ni ne dum momento faru al ni iluziojn pri 
la karaktero de tiu konsultado, sed: en ĝi 
malgraŭ ĉiu reklamo verŝajne partoprenos 
relative malmultaj el la 450 milionoj 
da eŭropaj civitanoj. Trovi atenton por 
Esperanto do estos relative pli facile ol en 
aliaj medioj. Mi tial petas vin partopreni 
en la konsultado kaj subteni la proponojn 
favorajn al lingva egalrajteco kaj la uzo de 
neŭtrala lingvo kiel Esperanto. Sekvos pliaj 
etapoj en tiu konsultado, kiu daŭru dum 
unu jaro. Ni klopodu ankaŭ tie partopreni. 
Bonajn argumentojn ni havas.

Amikajn salutojn
Ulrich Brandenburg
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Interkultura Centro Herzberg / Interkulturelles Zentrum Herzberg

Pri nia konstanta 
gazetara laborado  
kaj publikaj rilatoj
Post pli ol kvardekjara informado kaj 
gazetara laboro en Herzberg am Harz kaj 
en la regiono ni pretigis tiun ĉi resumon pri 
faritaĵoj kaj fareblaĵoj en tiu ĉi tereno.  

Publikaj rilatoj kaj gazetaro
Ĉirkaŭ la jaro 1968 la konata Esperanto-aktivulo kaj 

longjara GEFA- kaj IFEF-prezidanto Joachim Gießner 
translokiĝis de Braunschweig (Brunsviko) al Herzberg am 
Harz. Tuj li ofertis Esperanto-kursojn por komencantoj 
en la instrusalono de la stacidomo kaj verkis artikolojn 
por la regiona gazeto Harzkurier, ekzemple pri aktivecoj 
ĉe kongresoj. Kuraĝe li kontaktis la lokajn politikistojn kaj 
informis pri Esperanto.

De la mezo de la sepdekaj jaroj de la lasta jarcento nia 
regiona Esperanto-asocio „Esperanto-Gesellschaft Südharz“ 
regule informis pri aktivecoj, interesaj eksterlandaj gastoj, 
kursofertoj, ktp. Same ni ekkontaktis lokajn politikistojn, 
informis gazetojn eĉ en la regiono kaj sporade ekzemple en 
la tuta federacia lando Malsupra Saksio pri niaj kurs- kaj 
klerigofertoj. 

Okaze de kongresorganizadoj ni kontaktis ekzemple DPA 
(Germana Gazetara Agentejo). Unu el la plej memorindaj 
atingaĵoj estis la ampleksa tutlanda gazetara informado 
okaze de la jubilea Germana Esperanto-Kongreso en 2006 en 
Braunschweig. Eĉ la urbestro de Esperanto-urbo Herzberg 
aktive partoprenis.

Televido kaj radio 
Entute sesfoje ni povis allogi diversajn televidoprogramojn 

al Herzberg. Kelkfoje filmis NDR el Hanovro, foje RTL kaj 
MDR (Außenseiter-Spitzenreiter kun la konata s-ro H. J. 
Wolfram) kaj plurfoje okazis ankaŭ radiointervjuoj. Tiuj bele 
dokumentas, ke almenaŭ en iu urbeto kaj en la ĉirkaŭanta 
sudharca regiono sur multaj kulturkampoj Esperanto reale 
ekzistas. 

Okaze de la Zamenhof-festo en 2019 vizitis nin ĵurnalistino 
de „Deutsche Welle“ kaj aperigis poste retfilmon. Ankaŭ pri 
tio aperis poste artikolo en la regiona gazeto kun granda 
foto, kune kun la urbestro de la Esperanto-urbo Herzberg 
am Harz kaj denove la temo aperis inter la gravaj eventoj 
en la jarresuma „Chronik 2020“, kun granda grupfoto antaŭ 
la Zamenhof-monumento sur la Zamenhof-placo. Aperis 
ankaŭ diversaj intervjuoj, ekzemple kun la urbestro kaj 
partoprenantoj de la tiama GEA-klerigseminario. 

Raportado pri eventoj
Bonaj informmomentoj estis ne nur la diversaj internaciaj 

kongresoj en Herzberg aŭ kelkaj eŭropaj klerigprojektoj, 
sed ĉefe la decido de la urba konsilantaro en julio 2006 por 
la oficiala kromnomo „Herzberg am Harz – la Esperanto-
urbo“. Same estis elstaraj informeblecoj kiel la starigo de 
la Zamenhof-monumento (2009), la fondo de la Fondaĵo 
Esperanto-urbo Herzberg (2010), la inaŭguro de la 
Esperanto-placo antaŭ la stacidomo (2012), la inaŭguro de 
la Zamenhof-placo (aprilo 2017) kaj multaj Esperanto-rilataj 
ekspozicioj dum la lastaj pli ol dek jaroj en la kastela muzeo.

Rilate al Esperanto ne malofte aperis gazetartikoloj kun 
nia urbestro, vicurbestro, oficistoj de la Esperanto-urbo, 
plurfoje jare ankaŭ raportante pri la pola ĝemelurbo Góra, ja 
Esperanto estas en aktiva pontlingva funkcio por la oficialaj 
kontaktoj, junularaj kunvenoj, ktp. Pri tiu temo ni foje aparte 
informos. 
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Foto-raportado
Pro la multaj aktivecoj, interalie pro la regulaj klerigofertoj 

de Germana Esperanto Asocio en Herzberg, ni kontaktis 
ankaŭ multajn gazetojn eĉ en grandurbaj regionoj kaj 
invitis ĵurnalistojn, raportistojn. Ofte ni mem preparis la 
manuskriptojn kaj aldonis proprajn taŭgajn fotojn. Tio estis 
bona varbado kaj por Esperanto kaj por la Esperanto-urbo. 
Dank‘ al tio ni povis varbi eĉ novajn kurspartoprenantojn 
kaj membrojn. 

Estas ĝojige, ke plurfoje tutlande aperis gazetartikoloj 
(ofte kun fotoj de dulingvaj vojmontriloj) el la Esperanto-
urbo Herzberg. Ĝis la komenco de 2020 ni sukcesis aperigi 
mezume preskaŭ ĉiusemajne gazetartikolon, plej ofte kun 
aktualaj fotoj. 

Pluraj internaciaj fotoagentejoj, i.a. DPA, faris en Herzberg 
diversajn tipajn esperantrilatajn fotojn, kiuj volonte estas 
prenataj de la gazetaro eĉ el foraj regionoj. Kiel surprizetoj, 
eĉ en foraj landoj aperis fojfoje gazetartikoloj, eĉ en famaj 
gazetoj, magazinoj, ktp. Ekzemple tutpaĝa artikolo troveblis 
en „Gulf Times“ kaj en aŭtuno 2020 aperis bela granda foto 
kun la Zamenhof-monumento en Herzberg eĉ en New York 
Times.

Herzberg estas bona konkreta „vivanta“ reklamo por 
Esperanto. Tio estas utila varbado por GEA, UEA kaj por 
Herzberg kiel modela „Esperanto urbo“.

Interreto kaj informbudoj
Ni provas regule informadi pri Esperanto-agadoj, novaĵoj 

ankaŭ per Facebook, per nia propra hejmpaĝo esperanto-
urbo.de kaj per la urba hejmpaĝo http://herzberg.de. Tie 
oni trovas konstantajn informtekstojn pri Esperanto kaj 
ankaŭ novaĵojn. Ni sendas la tekstojn de gazetartikoloj pri 
Esperanto en la regiono por aperigo sur la urba hejmpaĝo, 
kie ili aperas sub la kategorio Esperanto-urbo. Kompreneble 
multajn Esperanto-rilatajn artikolojn oni povas trovi sur 
la hejmpaĝo de Harzkurier http://harzkurier.de per la 
serĉvorto ‚esperanto‘.

Aliaj informagadoj okazas ekzemple per flugfolioj, starigo 
de informbudoj en Herzberg kaj aliaj urbetoj, kaj ĉe la 
somera Interkultura Festo en Göttingen. Tio praktike helpas 
por la disvastigado de Esperanto. La konstantaj ekspozicioj 
en la muzeo de la Welf-kastelo, longa Esperanto-muro kun 
preskaŭ trimil libroj en la urba biblioteko kaj granda publika 
Esperanto-informvitrino antaŭ la urbodomo ĉe la centra 
bazara placo estas pluaj konstantaj praktikaj inform- kaj 
disvastigeblecoj. 

Kolektado, arkivado, disponigo
Ni kolektas, skanas kaj arkivadas ĉiujn akireblajn gazet-

artikolojn pri Esperanto kaj la Esperanto-urbo. Kelkfoje 
esperantistoj kaj konatuloj el aliaj regionoj sendas al ni 
kopiojn, ĉar ili trovis ie gazetartikolojn kun la mencio de la 
unika „Esperanto-urbo“. 

La artikolojn de Harzkurier ni kolektas aparte kaj prezentas 
ilin publike ankaŭ per la hejmpaĝo http://esperanto-urbo.de 
(menupunkto ICH/gazetaro, listo de gazetartikoloj kaj bild-
prezentado ekde 2006).

Eble tiuj ekzemploj povas servi kiel modeloj, reprodukteblaj 
instigoj por aliaj informantoj pri Esperanto. Bonvenon al 
bona kuna informlaborado! 

ICH Herzberg am Harz …  
– la Esperanto-urbo

Programo
Ĉiam marde 19 h  Esperanto-Klubo (LEB) rete per Zoom 
/  UEA  (eventaservo.org): Buntaj vesperoj, diversaj temoj, 
interparoladoj, informoj, gastoj, kantoj, ktp: ICH Herzberg
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Ab 15.06. 16:45 h Endlich wieder dienstags unser „Esperan-
to-Klub“ im Esperanto-Garten !
Ab ca. Ende Juni: Neue Sonderausstellung „Firmen- & Pro-
duktnamen in Esperanto“,
Esperanto-Plattform, Museum im Welfenschloss
11.07.21 Esperanto-Gartenfest ab 11 Uhr (15 Jahre Herzberg 
am Harz – die Esperanto-Stadt)
+ 15 Uhr EGS-Mitgliederversammlung, Esperanto-Centro / 
ICH (Esperanto-Ĝardeno)
17.07.21 – 24.07.21  Universala Esperanto-Kongreso en 
Belfasto (Nord-Irlando), virtuale
17.07. 21 – 25.07.21  Wir kreieren gemeinsam, Seminar  
im Esperanto-Centro Herzberg
Teilzeitige Teilnahme möglich. Ankaŭ kunvenoj laŭ inter-
konsento eblos! Komune ni konstruu!
06.08.21 – 22.08.21 100 Stunden Esperanto-Sommer-
sprachkurse im ICH in Herzberg kun inaŭguro de oficiala 
dulingva informtabulo sur monto „Gr. Knollen“ (Restoracio)

10.08.21 10h Beteiligung an der Ferienpassaktion der Stadt 
Herzberg
Ende September: Unsere Teilnahme an einem EU-Projekt 
in Italien
01.10.– 03.10.21 TORPEDO, AGEI & GEA-Weiterbildungs-
wochenende u.a. mit einer großen Besuchsdelegation aus 
Polen (EU-Projekt K1)
30.10.21 14:30  JHV des Deutschen Esperanto-Bundes in 
Herzberg bzw. Osterode
Ab Okt. 2021 Teilnahme an einem EU-Projekt „Erasmus+“, 
Leitung in Toulouse/Frankreich
12.11. – 14.11.21 Esperanto-Wochenendkursus im Esperan-
to-Centro (ICH)
10.12. – 12.12.21 DEB-Weiterbildungsseminar,  Zamenhof- 
& Weihnachtsfeier am 11.12.21

Se estas demandoj, bv. kontakti nin!   
Eta teamo konstante laboradas kaj kreas por Esperanto!

Alvoko por konstruado de "Internacia 
"Esperanto-monumento" en la Esperanto-urbo
Post la proklamo "Herzberg – la Esperanto-
urbo" en julio 2006 multaj homoj, asocioj, ktp. 
ege ĝojis, gratulis, dankis, ekz. al la urbodomo 
kaj al nia siatempa urbestro Gerhard Walter.

Ekzemple samideano Michel Basso el Colmar en 
Francio eĉ ofertis konstruadon de la unika kaj granda 
"Esperanto-monumento" por la nova "Esperanto-

urbo". Li proponis, ke la Esperanto-Centro kolektu ekzemple 
specialajn memorindajn ŝtonojn el la tuta mondo, kiujn oni 
povus iel enkonstrui en la monumenton kaj per tio esprimi 
unikan Esperanto-solidarecon. Nia Esperanto-Centro 
alvokis por donacoj de ŝtonoj rilate al famaj lokoj. Eĉ okazis 
riĉa "ŝtonrikolto". Michel Basso eĉ vizitis la urbodomon kaj 
interparolis kun nia siatempa urbestro s-ro Gerhard Walter.

Eniris multe pli ol cent aparte memorindaj ŝtonoj, ktp. el 
Esperanto-rilataj kaj famaj lokoj el la tuta mondo. Ofte la 
donacintoj verkis dankvortojn kaj informis pri la specialaj 
trovlokoj.

Danke al al tiu riĉa internaciskala materialkolektaĵo ni 
povis organizi antaŭ ĉirkaŭ dek jaroj specialan ekspozicion 
sur la Esperanto-platformo en la muzeo de la Welf-kastelo. 
Tiu ekspozicio kun multaj vidindaj objektoj kaj klarigoj 
estis aparte laŭdata. Miloj da muzeovizitantoj vizitis la 
vere internacian Esperanto-ekspozicion. Evidente oni povis 
percepti unikan tutgloban solidarecon. Pro la ekonomiaj 
krizoj samideano Michel Basso ne povis mem realigi la 
konstruadon de la granda Esperanto-monumento.

Intertempe preterpasis ĉ. dekkvin jaroj. Samideano Michel 
Basso nun donacas por tiu nobla celo "Internacia Esperanto-
monumento" respektindan monsumon por la Esperanto-
Centro kune kun la espero, ke dum la venontaj jaroj oni 
povos komune konstrui unikan artobjekton en la Esperanto-
urbo. Aparte taŭgaj momentoj por la finkonstruado, 
inaŭguro, ktp. povos ekzemple esti la someraj feriosemajnoj 
kun gelernantoj el Herzberg kune kun gelernantoj el nia pola 
ĝemelurbo Góra. Same ia kelklanda t.n. "Eŭropa projekto" 
aŭ simile povos esti taŭga "publika okazaĵo" por konstrui 
Internacian Esperanto-Monumenton. Tamen estos ankoraŭ 
sufiĉe longa preparvojo.

Unue: Ni dankas al samideano Michel Basso kaj stokos 
la monsumon sur apartan subkonton (Rückstellung) de la 
bankkonto de la Esperanto-Centro (Esperanto-Gesellschaft 
Südharz) en 37412 Herzberg am Harz. La Esperanto-Centro 
aldonos kroman monsumon por atingi entute 2.000,00 € 
(tiucelan komenckapitalon).

Due: Ni alvokos kaj estos dankemaj, se vi helpos rilate al 
plua monkolektado por tiu bona celo.

Trie: Ni fondos laborteamon "Internacia Esperanto-
Monumento" en Herzberg (sub gvido de la Esperanto-
Centro), ĉar estos multaj praktikaj preparloboradoj.

Kiu ŝatas iom kunkonstruadi ĉi-cele?

Se vi havas pluajn ideojn, vi povos skribi al ni.
Anticipe ni kore dankas pro via solidareco.
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Aŭstria Esperanto-Federacio / Österreichischer Esperanto-Verband

Neue Webseiten  
des Österreichischen  
EsperantoVerbands
Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, haben 
sich Aussehen und Inhalt der österreichischen 
Esperanto-Webseiten (www.esperanto.at) 
komplett geändert. Hier einige Informationen 
über die Motive für diese Neugestaltung und 
eine Einführung in die Ziele und Angebote der 
neuen Webseiten.

Motive
Während der letzten Jahre hat sich mehr und 

mehr gezeigt, dass eine ernsthafte Verbesserung der 
österreichischen Esperanto-Webseiten notwendig ist.

Technische Probleme
Mit den alten Webseiten gab es einige technische 

Probleme, die uns dazu zwangen, Änderungen 
vorzunehmen:

-  Die Webseiten basierten auf einer veralteten Version 
des Content-Management-Systems TYPO3. Schon aus 
Sicherheitsgründen war es notwendig, sie zu aktualisieren 
und den Inhalt der Seiten anzupassen.

-  Die ursprünglichen Ersteller betreuten die Webseiten 
nicht mehr, wodurch wir uns nicht mehr gut darum 
kümmern und Änderungen vornehmen konnten.

-  Das alte System schaute auch schon sehr unmodern 
aus und war nicht zum einfachen Lesen zum Beispiel auf 
modernen Mobiltelefonen geeignet.

Inhaltliche Probleme
Aber auch der Inhalt passte nicht mehr zu den 

Anforderungen der Gegenwart:
-  Die Webseiten enthielten viele statische Informationen, 

die zum Teil veraltet waren, zum Teil einfach nicht mehr 
benötigt wurden.

- Die verfügbaren Informationen zu Esperanto im 
Internet haben sich ja vervielfacht, sodass es einfach nicht 
mehr Sinn hatte, zu versuchen, einen Überblick über alle 
Informationen im Netz zu geben.

- Auch waren viele Informationen, die unsere Webseiten 
zur Verfügung stellten, jetzt einfacher und in guter Qualität 
und Aktualität auf anderen Webseiten zu finden – ob in 
der Esperanto-sprachigen Wikipedia, ob in spezifischen 
Webseiten wie lernu.net oder edukado.net

- Andererseits fehlten ja aktuelle Informationen 
über die Esperanto-Bewegung sowie Ereignisse und 

Veranstaltungen in Österreich.
- Die alten Webseiten boten den Lesern auch wenig 

Anreiz zum Dialog mit uns und zu eigenen Beiträgen.

Das Projekt
Aus den erwähnten Gründen beschloss der Vorstand des 

Österreichischen Esperanto-Verbands (AEF), völlig neue 
Webseiten zu erstellen – technisch realisiert durch das 
erfahrene Team von E@I (Edukado@Interreto), das schon 
die aktuellen Webseiten des Italienischen Esperanto-
Verbands erstellt hat, die unter www.esperanto.it zu finden 
sind.

Ziele
Die Neuerstellung der Webseiten hatte mehrere Ziele, 

sowohl technische als auch inhaltliche:
- Die Webseiten sollten auf einem aktuellen Content-

Management-System (Wordpress) basieren und regelmäßig 
von einem erfahrenen externen Team (E@I) technisch 
aktualisiert und unterstützt werden.

- Es sollte nicht mehr passieren, dass das System veraltet 
und keine Experten zur Betreuung und Aktualisierung 
verfügbar sind.

- Die Webseiten sollten sowohl auf konventionellen 
Rechner-Bildschirmen als auch auf aktuellen mobilen 
Geräten, wie zum Beispiel Tablett-PCs und Smartphones, 
gut ausschauen.

- Der Inhalt der Webseiten sollte sowohl für Menschen, 
die Esperanto noch nicht kennen oder sprechen, als auch 
für Menschen, die bereits unsere Sprache sprechen und 
sich für das Esperanto-Leben und die Esperanto-Bewegung 
in Österreich interessieren, geeignet sein. Deshalb sollte so 
viel wie möglich sowohl auf Deutsch als auch auf Esperanto 
lesbar sein.

- Wir wollten nicht mehr versuchen, allgemeine 
Informationen über Esperanto anzubieten, die man 
auch anderswo in besserer Qualität findet. Statt auf viele 
statische, rasch veraltende allgemeine Informationen 
sollten sich die Webseiten auf aktuelle Informationen über 
Esperanto in Österreich spezialisieren.

- Die Webseiten sollten den Lesern ermöglichen und sie 
dazu veranlassen, selbst zum Inhalt beizutragen und sich 
an Diskussionen zu beteiligen.

Das Ergebnis
Hier ein Überblick über die Angebote der neuen 

Webseiten, mit denen wir versuchen, diese Ziele zu 
erreichen, und auf die man jetzt über die Internetadresse 
www.esperanto.at zugreifen kann.

- Die Startseite zeigt die aktuellsten Neuigkeiten 
zu Esperanto in Österreich. Zusätzlich informiert sie 
über die wichtigsten Esperanto-Organisationen und 
-Veranstaltungen in Österreich und bietet ein vorgelesenes 
Gedicht auf Esperanto an

- Über Menüs erreicht man einfach und schnell 
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Unterseiten mit mehr Neuigkeiten und mit Informationen 
zu Esperanto und dem Österreichischen Esperanto-
Verband. Die Seiten passen sich automatisch an 
verschiedene Geräte und Bildschirmgrößen an.

- Auf allen Seiten kann man zwischen deutscher Sprache 
und Esperanto auswählen. Fast alle Informationen 
zu Esperanto und dem österreichischen Esperanto-
Verband sind in beiden Sprachen verfügbar. Artikel und 
Kommentare sind normalerweise entweder auf Deutsch 
oder auf Esperanto verfügbar.

- Besucher der Webseiten können sowohl eigene Artikel 
beitragen, die sie an die EmailAdresse des Österreichischen 
Esperanto-Verbands (aef@esperanto.at) schicken, als auch 
Kommentare zu existierenden Artikeln über ein Web-
Formular abgeben.

- Für Menschen, die Mitglied im Österreichischen 
Esperanto-Verband werden wollen, stellen die Webseiten 
ein Web-Anmeldeformular zur Verfügung, das 
automatisch den zu zahlenden Mitgliedsbeitrag berechnet 
und Informationen über die Zahlungsarten gibt.

- Für diejenigen, die Inhalte der alten Webseiten 
vermissen, gibt es ein Archiv, das über die Seite zur 
Geschichte von Esperanto in Österreich erreichbar ist.

Wir hoffen, dass Ihnen die neuen Webseiten gefallen, 
und laden Sie ein, diese regelmäßig zu besuchen, um die 
neuesten Informationen zu Esperanto in Österreich zu 
erfahren.

 

 

Dieses Portal  ist wie eine 
 
 

glitzernde Kristallkugel 
 
 

Jede Seite bringt Überraschungen: Schönheiten der Sprache, der Musik, der Spiritualität. 
 

Reiche Schätze  
 

- hineinspüren - hineinhören - hineinschauen -  
 

in jahrelanger Arbeit übersetzt 
 

ins Esperanto 
 

 an einer Stelle. 
 

Originale in Esperanto 
 

Ökumene 
 

www.fontoj.net 
 

Mit Versionen in deutsch, englisch, französisch 
 

Ni ĉiuj konas la Vikipedion Ĝ
do antaŭ 20 jaroj.

Bedaŭrinde la amaso da artikoloj nur malfacile estas aŭtomate traserĉebla

Por tio pli bone taŭgas Vikidatumoj (WikiData jaro 2012, ĝ
Ĉ

kaj estas trovebla ĉe 

“ oj”. Ekzemple la Zamenhof monumento “estas” (P31) 
“ ” (

serĉi Vikidatumoj , sufiĉas, 
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Publika agado / Öffentlichkeitsarbeit

Kiel apogi nian lingvon kadre de Eŭropa Unio?

Ŝajnas, ke malpermeso ne kaŭzas teknikajn problemojn.
Alklaku la ligilon „Ensaluti“ dekstre de la eŭropunia flago.
Vi estas alidirektita al la paĝo de „EU Login“, la aŭtentikiga 

sistemo de EU por ĝiaj retejoj. Ne jam entajpu vian uzotan 
uzantnomon aŭ retpoŝtadreson en la kampon, sed nepre 
alklaku „Krei novan uzantkonton“ sub tiu kampo.

En la sekva ekrano vi devas plenigi ĉiujn kampojn: nomo, 
retpoŝtadreso, lingvo uzota por retejaj mesaĝoj sendataj al vi 
kaj „kodo“. Kiu kodo?

Por eviti, ke robotoj registriĝas, la sistemo uzas kaptilan 
bildon (angle „captcha“). Oni devas entajpi la signojn (literojn 
kaj ciferojn) afiŝitajn en tiu bildo. La kaptila bildo supozeble 
ne legeblas por komputiloj, sed foje ĝi estas kvazaŭ nelegebla 
ankaŭ por homo. Se vi havas problemojn klare ekkoni la 
afiŝitajn signojn, alklaku la trilateran sagon } super la bildo 
(sub „entajpu la kodon“): sintetika voĉo laŭtlegas la afiŝitan 
kodon. Aŭ alklaku la duoblan, kurbitan sagon por afiŝi 
novan kaptilan bildon, espereble pli bone distingeblan. Foje 
pluraj provoj estas necesaj, ne malkuraĝiĝu! Atento: uskleco 
gravas je la kodo.

Ne forgesu alklaki la tutlastan kampon: via konfirmo, 
ke vi legis kaj komprenis la deklaron pri la protektado de 
viaj datumoj, estas legebla, alklakante la ligilon. Sen via 
konfirmo ne eblas progresi.

Laste, alklaku la plej malsupran kampon „Krei novan 
uzantkonton“.

Se viaj informoj estas formale en ordo, afiŝiĝas konfirma 
teksto kun danko pro via registriĝo. Tiu konfirmo enhavas la 
atentigon, ke vi ricevos mesaĝon al la retpoŝtadreso, kiun vi 

1  La civitana debato
Kiel elemento de la Konferenco pri la estonteco de Eŭropo 

la eŭropuniaj civitanoj estas invititaj proponi kaj diskuti 
ideojn, kiamaniere Eŭropa Unio (EU) evoluiĝu. Eŭropa 
Komisiono starigis platformon por tiu civitana debato: 
https://futureu.europa.eu (havebla en ĉiuj 24 oficialaj lingvoj 
de EU, elektu vian lingvon je aliro).

Kelkaj proponoj jam afiŝitaj rilatas al la lingva reĝimo de 
EU (komuna lingvo, lingva egalrajteco ktp.). Kelkaj el ili 
pledas por la uzo de Esperanto (vidu sube), aliaj proponas 
ekzemple la anglan aŭ alian etnolingvon aŭ la novlatinan 
kiel komunan lingvon de EU.

2  Teknikaj konsiloj
Eblas uzi la civitanan platformon je du manieroj:
} sen registriĝo: vi rajtas legi ĉion en la civitana platformo 

(proponojn, komentojn ktp.)
} kun registriĝo: vi rajtas legi kaj aktive partopreni = 

proponi proprajn ideojn, apogi proponojn jam afiŝitajn, 
komenti pri proponoj, respondi al komentoj de aliaj 
partoprenantoj.

2.1 Kiel registriĝi?
Se vi intencas apogi por-Esperantajn proponojn kadre de 

la civitana dialogo en la Konferenco, vi devas registriĝi.
Je via unua aliro al la retejo de la civitana platformo 

https://futureu.europa.eu:
} elektu vian lingvon el la 24 oficialaj lingvoj de EU 
(ne, bedaŭrinde Esperanto ne jam estas inter ili)
}permesu aŭ malpermesu al la platformo la uzon de 

kuketoj je via komputilo. 
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ĵus registris. Atendu tiun mesaĝon (foje ĝi alvenas nur post 
kelkaj minutoj), kaj alklaku la ligilon en tiu mesaĝo.

Vi estos denove direktata al la aŭtentikiga sistemo „EU 
Login“, sed nun rekte al ekrano, kiu postulas, ke vi elektu 
vian pasvorton. La sistemo nur akceptas pasvorton kun 
longeco de almenaŭ 10 signoj (literoj kaj ciferoj), kiu ankaŭ 
plenumas almenaŭ tri el la sekvaj kvar kondiĉoj:
} ĝi enhavas almenaŭ unu majusklon, A...Z
} ĝi enhavas almenaŭ unu minusklon, a...z
} ĝi enhavas almenaŭ unu ciferon, 0...9
} ĝi enhavas almenaŭ unu specialan signon: !“#$%&'()*+,-

./:;<=>?@[\]^_ {̀|}~
Se la entajpita pasvorto estas pli mallonga ol 10 signoj, 

aŭ ne plenumas tri el la kvar supraj kondiĉoj, la sistemo ne 
akceptas ĝin kaj postulas novan, taŭgan pasvorton. Entajpu 
la saman pasvorton en la du kampoj por konfirmo.

Se ĉio iris glate, la mesaĝo sur la ekrano konfirmas, ke via 
pasvorto nun validas. Gratulon!

Se vi alklakas „sekva paŝo“, vi estas pludirektata al la 
civitana platformo.

2.2 Je via unua eniro en la civitanan platformon
Je via unua eniro kiel registrita uzanto vi estas konfrontata 

al demandaro. Vi ne devas respondi la demandojn, simple 
alklaku, ke vi ne deziras respondi ilin. Aŭ respondu nur 
kelkajn, laŭ via deziro.

Finfine alklaku la kampon „Stori la datumojn“.
Se vi spertas teknikan problemon, kiun superi vi ne 

sukcesas, mi klopodos helpi. 
Skribu al mi (Klaus Leith): KDL@gmx.eu (esperantlingve 

aŭ etnolingve, laŭ via prefero, ni elturniĝos).

3  Koncentriĝo de nia agado
Utilas pripensi, kiel plej efike agi kadre de la civitana 

debato. Ni koncentru niajn klopodojn:
} Enkonduko de tro da similaj proponoj riskas malvidebligi 

la esperantistan arbaron pro tromulto da arboj.
} Efikas la koncentriĝo je kelkaj proponoj, kiujn ni 

grandnombre apogas kaj favore komentas (vidu sube).
} Eblas malfavore komenti proponojn, kiuj kontraŭas nian 

starpunkton (ekz.: proponita enkonduko de la angla kiel 
komuna EU-lingvo). Eblas „ŝati“ aŭ „malŝati“ komentojn, 
afiŝitajn je iu propono. Oni kondutu ĉiam kun respekto 
por aliaj opinioj, sen nenecesa polemiko. Ju pli ĝentila kaj 
bonhumura estas la reago de esperantistoj, des pli efike ĝi 
impresas neesperantistojn (kaj tiujn ni celas, ne niajn jam 
konvinkitajn samideanojn).

4 Por-Esperantaj proponoj en la civitana 
debata platformo

Apogu ĉi tiujn proponojn:
} Esperanto, a common and neutral language, designed 

to be easy to learn. A new tool for a more united European 
Union.

(Esperanto, komuna kaj neŭtrala lingvo, facile lernebla = 
nova ilo por pli unuiĝinta EU)

https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/8/
proposals/5399
} Taalonderwijs in Europa
(Enkonduko de Esperanto en la lernejojn)
https://futureu.europa.eu/processes/Education/f/36/

proposals/260

Publika agado / Öffentlichkeitsarbeit
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Historio / Geschichte

„Es war alles andere denn Esperanto.“

Esperanto im Gebrauch  
der Nazipropaganda  
im Kriegsjahr 1942
Die Nationalsozialisten, deren Herrschaftszeit 
zwischen 1933 und 1945 von Gewalt, Verfolgung 
und Krieg geprägt war, waren bekanntermaßen 
keine Freunde des Esperanto. 

Bereits in den 1920er Jahren wandten sie sich aktiv gegen 
die „lingvo internacia“, und Adolf Hitler bewertete 
Esperanto in seinem 1925 erschienenen Machwerk 

„Mein Kampf“ als Bedrohung – als Sprache, die dereinst 
zur Universalsprache aufsteigen werde, wenn die Juden die 
Weltherrschaft an sich gebracht hätten. Durch die lesenswerte 
Darstellung von Ulrich Lins sind wir umfangreich darüber 
informiert, wie die Nazis die aus ihrer Sicht „gefährliche 
Sprache“ seinerzeit in Deutschland bekämpften und wie es 
zur Auflösung der Arbeiter-Esperanto-Bewegung (1933) bzw. 
zu Gleichschaltung (1933) und Auflösung des Deutschen 
Esperanto-Bundes (1936) kam.

Umso bemerkenswerter ist es, wenn sich die offizielle 
Propaganda des Nazistaates doch einmal des Esperanto bediente. 
Ich beziehe mich auf einen Fund in der Kösliner Zeitung, im 
Untertitel als „Nachrichtenblatt der Landesbauernschaft, 
Deutschen Arbeitsfront und der Staatlichen und Städtischen 
Behörden“ betitelt, zugleich fungierend als „Parteiamtliche 
Zeitung der NSDAP., Gau Pommern“, Ausgabe Nr. 229 vom 
Donnerstag, 20. August 1942. Der Artikel ist – ohne Nennung 
eines Autors – mit „Aus dem Führerhauptquartier“ überschrieben 
und seinerseits Teil einer ausführlichen Berichterstattung 
unter dem Titel „Invasions-Versuch kläglich gescheitert“. Die 
Überschrift lässt vermuten, dass ähnliche Ausführungen auch 
in weiteren deutschsprachigen Organen zu lesen waren. Der 
besagte Artikel umfasst die gesamte erste Seite plus etwa ein 
Drittel der beiden ersten (von vier) Spalten auf der Folgeseite; 
er wird ergänzt durch einen zusammenfassenden PK-Bericht 
von „Kriegsberichter Robert Baer“ sowie einen Kommentar 
„Darauf hatten wir gewartet!“ von Buschmann. – Die Esperanto 
betreffende Passage lautet wie folgt (Hervorhebungen in Sperr- 
und Fettdruck wie im Original):

„Der amerikanische General Clark 
wandte sich am Dienstag ebenfalls an 
die Presse und teilte vielsagend mit: ‚Wir 
bereiten Tausende von amerikanischen 
Soldaten für die Landung auf dem 
Kontinent vor […]. Ich kann Ihnen nicht 
mitteilen, was Churchill und Stalin im 
einzelnen besprochen haben, a b e r  d i e   

u n a u s g e s p r o c h e n e n  W o r t e  w e r d e n  d i e s   
b a l d  e n t h ü l l e n,  u n d  d i e s e  W o r t e  w e r d e n   
n i c h t  i n  E s p e r a n t o  a u s g e d r ü c k t  w e r d e n.‘

Das hat die deutsche Abwehr bewiesen: es war 
alles andere denn Esperanto, was die Landetruppen 
erwartete!“
Bereits auf den ersten Blick wird deutlich, dass nicht die 

Sprache Esperanto selbst thematisiert wird, sondern nur ihre 
Eigenbezeichnung. Diese wiederum wird als Symbol verwendet, 
und zwar in der Bedeutung „friedliche Kommunikation“, 
was auf metaphorischer Ebene als „gewaltloser Widerstand“ 
zu deuten ist. Im Kontext betrachtet geht es hier letztlich 
um die „Sprache des Krieges“, die mit der neutralen, der 
Völkerverständigung dienenden Plansprache Esperanto rein gar 
nichts zu tun hat. Ebenfalls deutlich wird, dass Esperanto nicht 
etwa von deutscher Seite aus ins Spiel gebracht wird, sondern 
von alliierter. Die Nazi-Propaganda greift das Stichwort auf, 
reagiert aber letztlich nur – so jedenfalls stellt sich die Situation 
dar, wenn man davon ausgeht, dass die Aussage des US-
Generals Clark korrekt wiedergegeben ist. Bemerkenswert ist, 
dass von der angeblichen Gefahr, die die Nazis vom Esperanto 
ausgehen sahen, hier nicht einmal ansatzweise die Rede ist, dass 
Esperanto im Gegenteil – unbeabsichtigt – als positiv, nämlich 
als Zeichen der Gewaltlosigkeit bewertet wird. 

Inhaltlich beziehen sich besagter Artikel sowie begleitender 
Bericht und Kommentar auf ein heute nur noch selten erwähntes 
Ereignis im Zweiten Weltkrieg: Unter dem Decknamen 
„Operation Jubilee“ landete am 19. August 1942 – also am 
Tag vor dem Erscheinen des oben genannten Artikels – ein 
englisch-amerikanisches Expeditionskorps in der Normandie, 
bei Dieppe, im damaligen Département Seine-Inférieure 
(heute: Seine-Maritime). Der Angriff, auch bekannt unter der 
Bezeichnung „Dieppe Raid“, hatte die kurzzeitige Besetzung 
der gleichnamigen Stadt zum Ziel, und zwar mehr oder weniger 
zu Test- und Aufklärungszwecken – man wollte die Reaktion der 
Deutschen testen, zugleich aber auch feindliche Radarsysteme 
aufspüren. Anschließend sollte Dieppe innerhalb weniger 
Stunden wieder verlassen werden, was auch geschah, allerdings 
anders als geplant: Die Operation musste abgebrochen werden, 
u.a. weil sie von deutschen Einheiten frühzeitig erkannt wurde 
und deshalb enorm hohe Verluste zur Folge hatte. Besonders 
betroffen waren dabei kanadische Truppen, deren erster Einsatz 
in diesem Krieg auf europäischem Boden zum Trauma wurde.

Der vorzeitige Rückzug der Alliierten mag wie das 
Eingeständnis einer Niederlage ausgesehen haben, in 
Wirklichkeit aber war er geplant. In Verkennung dieser 
Tatsache verbuchte die deutsche Propaganda den Ausgang des 
Unternehmens natürlich als großen Erfolg, als Verhinderung 

einer Invasion, die in der Tagespresse als 
„kläglich gescheiterter Landungsversuch“ 
verspottet wurde. Wer letztlich wirklich 
kläglich scheiterte und unterging, stellte sich 
wenig später heraus: Die Nazis verloren den 
Krieg – Esperanto aber lebt bis heute.

Dr. Bernd Krause
www.geschichtswissenschaften.com
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Medienecho
Herzlichen Dank für zugesandte Artikel und 
Hinweise. Bitte geben Sie bei Mitteilungen einen 
eindeutig identifizierbaren Absender und einen 
sinnvollen Betreff an, damit sie nicht im Spam-
Ordner landen.

Netzbeiträge, die nur über Angabe persönlicher 
Daten, per Passwort, kostenpflichtig oder nach 
Anmeldung zu lesen sind, sind kursiv gedruckt.

Auf nicht im Netz erschienene Berichte, die aber 
vorliegen, wird hingewiesen. Diese können 
Interessenten gerne als Kopie zum persönlichen 
Gebrauch (nur per Netzpost) zugesandt werden. 
Anfragen an “medienecho@esperanto.de”  -  Bitte 
den jeweils genannten Betreff angeben.

Danke, Hermann 

13. Mai 2021
Vortaro (Wikiled Online 
Dictionary)
http://wikiled.com/German-
Esperanto-buchstabieren-default.
aspx

10. Mai 2021
Radio Dreyeckland
Esperanto-Magazin
https://player.fm/series/radio-
dreyeckland-180765/esperanto-
magazin-montag-10052021

10. Mai 2021
Esperanta gramatiko en ĉina 
lingvo

Bisher hat Peter Weide seine 
kleine Grammatik auf 30 Seiten in 
dänischer, deutscher, englischer, 
spanischer, französischer, 
italienischer, niederländischer 
und türkischer Sprache 
veröffentlicht. Das DIN A5-Heft 
bietet einen gründlichen Einstieg 
in die Esperanto-Grammatik. 
Es behandelt nicht die letzten 
akademischen Feinheiten, aber es bietet eine ausgezeichnete 
Basis, besonders zu den Präpositionen, die ein sehr guter, 
fortgeschrittener Schüler beherrschen sollte.
Jetzt ist in der grünen Reihe auch ein Heft in chinesischer 
Sprache erschienen. http://esperanto-gramatiko.saluton.dk/
esperanto-gramatiko-superrigardo

9. Mai 2021
Radio F.R.E.I.
TURINGIO INTERNACIA ist 
der Name der seit Januar 2012 
ausgestrahlten, monatlichen 
Esperanto-Sendung von Radio 
F.R.E.I. Gesendet wird jeden 
zweiten Sonntag im Monat um 
19 Uhr eine Stunde lang. Am 
Montag darauf läuft 11 Uhr die Wiederholung. 
Nachzuhören unter:
https://www.radio-frei.de/index.php?iid=1&ksubmit_show=s
endung&kunixtime=1620579600

3. Mai 2021
Empfehlungen zu Reisezielen 
auf Esperanto
BonPla.cat
http://www.bonpla.cat/eo/was-
keinem-camper-fehlen-darf-
eine-minimalistische-packliste

1. Mai 2021
verdularo.com
Welches ist die künftige 
Lösung, Wasserstoff zu lagern 
und zu transportieren?
Mit weiteren Links, auch zu 
einem Netzradio-Beitrag
https://verdularo.
com/2021/04/20/kiuj-estas-la-
estontoj-rimedoj-por-stoki-kaj-transporti-energion/?fbclid=
IwAR1iC015zjpmQo4PWTldVYuB1vT2VFdfeyXs24kdpfNIAF
HzUiKuWuM41go

29. April 2021
Shazan
Kantoj de Kajto
https://www.shazam.com/de/
artist/42760803/kajto
Kantoj de Dolchamar
https://www.shazam.com/de/
artist/41878350/dolchamar

26. April 2021
spektrum.de
Mehr als ein 
Kuriositätenkabinett
»Wie praktisch wäre es doch«, 
so der Stoßseufzer zahlloser 
Sprachschüler, »wenn es nur 
eine einzige Sprache gäbe auf 
der Welt (und ich mich nicht 
mit der englischen ›continuous form‹ / dem französischen 
›passé simple‹ / dem lateinischen ›ablativus absolutus‹ 
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abplagen müsste)!« Praktisch, in der Tat. Aber eben auch 
eine schreckliche intellektuelle Verarmung, wie der 
Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant erst vor Kurzem in 
seinem Buch »Sprachdämmerung« dargelegt hat.
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-die-
seltsamsten-sprachen-der-welt/1851358

26. April 2021
Radio Dreyeckland
Esperanto-Magazin
https://player.fm/series/
series-1419774/esperanto-
magazin-montag-26042021

 
 

24. April 2021 (gefunden)
kul.pl
Praktisches Esperanto-
Lehrbuch v. 1910
"Elementar-Lehrgang und 
Uebungsbuch für Schule und 
Selbstunterricht nach der 
Anschauungsmethode"
von Prof. M. Becker, Prof. 
E. Grosjean-Maupin, Rudolf 

Sprotte.
208 Seiten
https://dlibra.kul.pl/Content/45365/51779.pdf

23. April 2021
VHS Arnsberg/Sundern
Esperanto für Fortgeschrittene
Fr, 12.11.2021 - So, 14.11.2021 – 
Leitung Harald Schmitz
Das Seminar umfasst ggfs. 
zwei Lerngruppen und richtet 
sich an Esperantisten mit 
Vorkenntnissen sowie mit 
fortgeschrittenem Niveau. 
Sprachaufbau, Grammatik (die 16 Regeln), das geniale 
Wortbildungssystem mit allen Vor- und Nachsilben sowie 
wichtige Redewendungen werden kurz wiederholt und 
in verschiedenen Übungen und Aktivitäten gefestigt und 
ausgebaut.
In einer zweiten Gruppe für Fortgeschrittene liegt 
der Schwerpunkt auf der gesprochenen Sprache. In 
abwechslungsreichen Spiele- und Diskussionsrunden werden 
die Kenntnisse und Fertigkeiten der Teilnehmer gefestigt 
und erweitert sowie vertiefende Bereiche von Grammatik 
und Wortschatz behandelt. Eine Lerngruppe für Esperanto-
Anfänger wird auf Nachfrage organisiert. 
Entgelt inklusive Verpflegung. Zimmerwunsch möglich
https://www.vhs-arnsberg-sundern.de/index.php?i
d=9&Fsize=&kathaupt=11&katid=0&knr=V-426-
191&knradd=V-426-191

18. April
Deutsche Welle
Kalenderblatt
18.4.1922: Erste Esperanto-
Konferenz
https://podcasts.apple.com/
no/podcast/18-4-1922-
erste-esperanto-konferenz/
id89444927?i= 
1000409111563&l=nb

14. April 2021
Radio Bayern 2
Kalenderblatt
14. April 1917 - Ludwig 
Zamenhof gestorben, Esperanto-
Erfinder 
Ludwig Zamenhof: sein 
Spitzname war Doktoro 
Esperanto. Er begründete 1887 
unter dem Pseudonym die 

Plansprache Esperanto. Autor: Xaver Frühbeis 
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/kalenderblatt/
ludwig-zamenhof-gestorben-esperanto-erfinder-100.html
https://www.br.de/mediathek/podcast/das-kalenderblatt/14-
04-1917-ludwig-zamenhof-gestorben-esperanto-
erfinder-1/1822978

12. April 2021
Radio F.R.E.I.
Ca. einstündiges 
Radioprogramm aus Erfurt
https://www.radio-frei.de/index.
php?iid=1&ksubmit_show=send
ung&kunixtime=1618218000

5. April 2021
Happy Spots "Die Höhle der 
Löwen"
Göttinger Tageblatt
Kulero, der essbare Löffel
https://www.happy-spots.de/
heute-bei-die-hoehle-der-
loewen-kulero-die-essbaren-
loeffel-05-04-2021-ab-20-15-
uhr-auf-vox.html

https://www.goettinger-tageblatt.de/Nachrichten/Wirtschaft/
Regional/Goettinger-Start-up-
Kulero-tritt-am-5.-April-in-der-
Hoehle-der-Loewen-auf-Vox-an

2. April 2021
Der Brutkasten
Kulero: Startup bringt essbares 
Einweg-Besteck und -Geschirr
In den vergangenen Jahren ist 

El la amaskomunikiloj / Medienecho 
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Einmal-Besteck und -Geschirr besonders in die Kritik 
geraten. Kulero liefert eine essbare Variante aus Getreide. 
https://www.derbrutkasten.com/kulero/

29. März 2021
tubaro
Expolingua Berlin
Warum ist Esperanto 
erfolgreich?
Warum lernen mehr und mehr 
Menschen Esperanto?
Einführung in die internationale 
Sprache Esperanto
https://tubaro.aperu.net/k/ytb_

UCHBm8EI1Q6BZc-JyfCccWtA/

28. März 2021
Germana Esperanto-Junularo
Organisationsstruktur der 
Deutschen Esperantojugend
https://esperanto-jugend.de/
retpagxo/eo/dej/organisation_
und_vorstand

25. März 2021
Spotify
"Esperanto" Eine Sprache zur 
Völkerverständigung
https://open.spotify.com/episo
de/0FFrLDTf65lwA9SHFNNu
tv?si=v8R7qOuqQzqiAmOWL-
Ycxw&nd=1

22. März 2021
Radio Dreyeckland
Das Esperanto-Magazin
ca. einstündige Radiosendung
https://player.fm/series/radio-
dreyeckland-180765/esperanto-
magazin-montag-22032021

18. März 2021
Harz-Kurier
Stadtbücherei in Herzberg ist 
wieder geöffnet.
Mit spezieller Abteilung für 
Esperanto-Literatur
https://www.harzkurier.
de/lokales/herzberg/
article231830057/

Stadtbuecherei-in-Herzberg-ist-wieder-geoeffnet.html

14. März 2021
Radio F.R.E.I.
TURINGIO INTERNACIA ist der Name der seit 

Januar 2012 ausgestrahlten, 
monatlichen Esperanto-
Sendung von Radio F.R.E.I. 
Die Zielsetzung besteht darin, 
Thüringen und seine Hauptstadt 
Erfurt international möglichst 
vielfältig zu präsentieren. 
Gesendet wird jeden zweiten 
Sonntag im Monat um 19 Uhr 
eine Stunde lang. Am Montag 
darauf läuft 11 Uhr die Wiederholung. Einige Teile der 
Sendung sind in deutscher Sprache.
https://www.radio-frei.de/?iid=1&ksubmit_show=sendung&
kunixtime=1615744800

11. Januar 2021
Kaliningrada podkasto en 
Esperanto
Radio Esperanto Podcast von 
Aleksander Korĵenkov & Halina 
Gorecka.
https://www.internetradio-
horen.de/podcasts/radio-
esperanto

El la amaskomunikiloj / Medienecho 
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PSI-eto = kleine 
Internationale 
Frühlingswoche
Nun ist das diesjährige PSI, das wir PSI-
eto (kleines PSI) nannten, schon wieder 
vergangen.

Es ereignete sich 
vom 2. bis zum 
4. April 2021 und 

war erstmalig rein 
virtuell. So schnell es 
anfing, so schnell war 
es leider auch wieder 
vorbei. Trotzdem durchlebten wir gemeinsam drei aufregende 
und intensive Tage vor den heimischen Bildschirmen. 
Diese Tage wurden durch viele Mitwirkende und spontane 
Ergänzungen der Teilnehmer bereichert - das PSI-Team dankt 
ihnen allen von Herzen. Unser Programm bestand auch in 
diesem Jahr - neben vielen Gesprächen und Diskussionen - aus 
verschiedenen Vorträgen, Spielen, Konzerten und Workshops. 
Jeden Tag besuchten 15 bis 32 Teilnehmer unser virtuelles PSI; 
sie stammten aus Portugal, Indien, Serbien, Polen, Russland, 
der Tschechischen Republik, Chile, den USA, Kanada, Japan, 
Mexiko und natürlich aus Deutschland.

Jeden Vormittag wurden viele Mitmachfreunde und 
Teilnehmer durch den Bastel-Workshop unserer lieben 
Nicky Janssen und den Origami-Workshop von Zoja Haumer 
angezogen - ab Mittag fanden dann die folgenden Vorträge 
und weitere Programmpunkte statt:

François Hounsounou aus Benino informierte uns über das 
Land Benin selbst und seine landwirtschaftlichen Produkte 
wie Tomaten, Ananas, Mais, Baumwolle, Cashewnüsse 
usw. Er stellte uns auch die Organisation Afrika Centro 
Mondcivitana (ACM) Benin vor, deren Leiter er ist. Dies 
ist eine gemeinnützige Organisation, die die Bildung armer 
Kinder durch Essen und Lernmaterialien unterstützt 
und ihre Ausbildung ermöglicht. Die Unterstützung der 
Aktivitäten von ACM Benin (Bildung, Berufsausbildung 
und Esperanto-Unterricht) ist möglich über PayPal an 
acmbenin@razokama.de oder durch Versenden von Spenden 
wie Schulmaterial, Kleidung, Nadeln, Spielzeug usw. an die 
Postadresse Afrika Centro Mondcivitana/ACM 
Benino, BP 226 Lokossa-Mono, Rép. du Bénin.

André-Christian Weber aus Schwerin reiste 
mit uns nach und durch Island. Er zeigte schöne 
Bilder der oft ungewöhnlichen Landschaft und 
gab uns Eindrücke vom Weltkongress 2013 in 
Reykjavik.

Der Puppenspieler Christoph Frank stellte 
uns während seines ersten Vortrags die Technik 

PSI-eto = mal-
granda Printempa 
Semajno Internacia
Nun jam pasis la ĉi-jara PSI, kiun ni nomis 
PSI-eto, kiu okazis virtuale en la interreto de 
la 2-a ĝis la 4-a de aprilo 2021.

T iel rapide ĝi komenciĝis, tiel rapide ĝi bedaŭrinde 
finiĝis. Tamen ni komune travivis tri bonetosajn, 
intensajn tagojn antaŭ la hejmaj ekranoj. Tiuj ĉi tagoj 

estis pliriĉigitaj de helpemaj gekontribuantoj kaj spontaneaj 
aldonoj de la partoprenintoj – al ili ĉiuj la PSI-teamo multe 
dankas. Nia programo ankaŭ ĉi-jare konsistis – apud multege 
da babiladoj kaj diskutoj – el diverstemaj prelegoj, ludoj, 
koncerto kaj manlaborsesioj. Ĉiutage nia virtuala PSI-eto 
estis vizitita de 15 ĝis 32 partoprenantoj, kiuj venis interalie 
el Portugalio, Barato, Serbio, Polando, Rusio, Ĉeĥio, Ĉilio, 
Usono, Kanado, Japanio, Meksiko kaj memkompreneble el 
Germanio.

Ĉiutage antaŭtagmeze manlaboro por infanoj kun nia 
amata Nicky Janssen kaj Origamio kun Zoja Haŭmer (sur la 
suba bildo) allogis multajn kunfaremulojn/partoprenintojn, 
kaj ekde tagmezo okazis la jenaj prelegoj / aliaj programeroj:

François Hounsounou el Benino konigis nin kun la lando 
Benino mem kaj ĝiaj agrikulturaj produktoj kiel tomatoj, 
ananasoj, maizo, kotono, akaĵuoj ktp. Ankaŭ li prezentis al 
ni la organizaĵon Afrika Centro Mondcivitana (ACM) en 
Benino, kies estro li estas. Ĝi estas neregistara organizo sen 
profita celo, kiu subtenas la edukadon de malriĉaj infanoj 
per manĝo, lernomaterialo kaj ebligas la metiolernadon. La 
subteno de la agadoj de ACM Benino (edukado, metiolernado 
kaj Esperanto-instruado) eblas per PayPal al acmbenin@
razokama.de aŭ per sendado de materialoj: lernejaĵoj, 
vestaĵoj, kudriloj, ludiloj, ktp. al la poŝtadreso Afrika Centro 
Mondcivitana/ACM Benino, BP 226 Lokossa-Mono, Rép. du 
Bénin.

André-Christian Weber el Ŝverino prelegante vojaĝis 
kun ni al kaj tra Islando. Li montris belajn bildojn de la ofte 
nekutima pejzaĝo kaj donis al ni impresojn de la Universala 
Kongreso en Rejkjaviko 2013.

La pupludisto Christoph Frank enkondukis nin dum sia 
unua prelego en la trejnado de la voĉo kaj donis multajn 
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des Stimmtrainings vor und zeigte viele Beispiele und 
Techniken, wie man mit seiner Stimme immer wieder 
die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf sich ziehen kann. 
Für den zweiten Vortrag nahm er uns mit auf einen 
neugierigen Ausflug durch seinen Garten, um die 
Wunder des Haselnussstrauchs zu erkunden. Und zufällig 
trafen wir dort das Haselnuss-Volk, das Christoph bat, 
Geschichten über es zu erzählen. Die Pflanzen schlugen 
die Titel "La aveluja trezoro" (Der Haselnussschatz) - " 
La f lugantaj aveloj” (Die f liegenden Haselnüsse) und 
"La janokapoj" (Die Janusköpfe) vor. Also beschloss der 
Puppenspieler Christoph, drei Bilderzählungen über "La 
mirinda avelujo“ (Der wunderbare Haselnussstrauch) zu 
schreiben. Die Kinderbücher können direkt bei Christoph 
Frank (zauberbuehne@t-online.de für 4,50 € zzgl. 
Versand) erworben werden. Mit dem Kauf unterstützen 
Sie die „Asocio de Nova Familio“ in Goma/Afrika, die 
Betti Maul am frühen Abend mehrmals vorgestellt hat. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.
esperanto.de/eo/asocio-nova-familio oder direkt per 
E-Mail: betti.jes@gmail.com 

In mehreren Vorträgen während des PSI-eto ging es 
um die kleinen Schritte zum Schutz unserer Umwelt und 
unserer Erde, die wir selbst jeden Tag anwenden können. 
Paula Weil informierte uns während ihres Fotovortrags 
zusätzlich über einfache Maßnahmen zur Vermeidung 
von zu viel Plastik und Kohlendioxid.

Amri Wandel aus Israel erzählte vielen Zuhörern 
von früheren Erkundungsmissionen zu dem roten 
Planeten Mars. Besonders neue und interessante 
Informationen haben wir über die jüngste Mission des 
Rovers "Perseverance" erhalten, der vor einem Monat 
auf dem Mars mit dem ehrgeizigen Ziel eingetroffen 
ist, die Möglichkeiten für eine zukünftige menschliche 
Besiedlung zu erkunden. 

Das zweiteilige Konzert von Jomo, dem unterhaltsamen 
Künstler/Sänger/Musiker aus Frankreich, der von vielen 
internationalen Esperanto-Veranstaltungen bekannt und 
beliebt ist, zerstreute unsere Gedanken und ermutigte 
einige Teilnehmer, vor den Kameras 
zu tanzen. Dieses zweiteilige Konzert 
wurde bewusst durch einen Vortrag 
von Andreas Diemel mit interessanten 
Informationen über Nachtzüge in und 
um Europa unterbrochen. Roland 
Schnell hielt einen Vortrag über Dr. 
Kliemke, der 1911 vom herzoglichen 
Paar Braunschweig zu einem Vortrag 
über Esperanto eingeladen wurde. 
Während des Vortrags präsentierte 
Roland viele historische und bereits 
vergessene Fakten. Von 1925 bis zu 
seinem Tod war Dr. Kliemke Präsident 
des Deutschen Esperanto-Vereins. 

Bertilo Wennergren berichtete von 
der aktuell laufenden Überarbeitung 
des PIV (Plena Ilustrita Vortaro) 

ekzemplojn kaj teknikojn, kiel uzi sian voĉon por kapti la 
atenton de aŭskultantoj ĉiam denove. Por la dua prelego 
li kunprenis nin je scivolemiga ekskurso tra sia ĝardeno, 
por esplori la mirindaĵojn de la avelujo. Kaj hazarde tie ni 
konatiĝis kun la aveluja popolo, kiu petis de Christoph havi 
rakontojn pri ili. La kreskaĵoj proponis la titolojn “La aveluja 
trezoro” – “La flugantaj aveloj” – “La janokapoj”. Do tiel la 
pupludisto Christoph decidis verki tri bildrakontojn pri “La 
mirinda avelujo”. 

La infanlibroj estas aĉeteblaj rekte ĉe Christoph Frank 
(zauberbuehne@t-online.de po 4,  plus sendkostoj). Per aĉeto 
vi subtenas la “Asocion de Nova Familio” en Goma/Afriko, kiu 
estis prezentata plurfoje de Betti Maul dum la fruaj vesperoj. 
Plurajn informojn vi trovas per: https://www.esperanto.de/eo/
asocio-nova-familio aŭ rekte per retmesaĝo: betti.jes@gmail.
com

Plura prezento dum la PSI-eto temis pri la malgrandaj paŝoj 
ĉe la protektado de nia medio kaj nia tero, kiujn ni povas apliki 
ĉiutage. Paula Weil aldone informis nin dum sia fotoprelego 
pri simplaj agoj, por eviti tro da plasto kaj karbona dioksido.

Amri Wandel el Israelo rakontis al multaj aŭskultantoj 
pri la pasintaj misioj al la ruĝa planedo Marso (sur la suba 
bildo). Aparte novajn kaj interesajn faktojn ni ricevis pri la plej 
nova misio de la rovero “Perseverance”, kiu alvenis antaŭ unu 
monato al Marso kun la ambicia celo esplori la eblojn por la 
estonta homa setliĝo sur ĝi. 

La duparta koncerto de Jomo, bonhumora artisto/kantisto/
muzikisto el Francio, konata kaj ŝatata de multaj internaciaj 
Esperanto-renkontiĝoj, distris niajn pensojn kaj instigis 
kelkajn partoprenantojn por danci antaŭ la kameraoj.

Intence interrompita estis tiu duparta koncerto per 
prezentado de Andreas Diemel pri interesaj faktoj de la noktaj 
trajnoj en kaj tra Eŭropo.

Roland Schnell prelegis pri d-ro Kliemke, kiu en la jaro 1911 
estis invitita de la duka paro de Brunsvigo (Braunschweig) 
por prelegi pri Esperanto. Dum la prelego Roland prezentis 
multajn historiajn kaj jam forgesitajn faktojn. De 1925 ĝis la 
morto d-ro Kliemke estis prezidanto de Germana Esperanto-
Asocio.
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durch ein großes Team unter der Leitung von Bertilo. Er 
stellte uns die Technik/den Editor vor, mit Hilfe derer 
das Multi-Personen-Team zusammenarbeitet. Mehrere 
Teammitglieder widmen viele Stunden pro Woche dieser 
harten Arbeit, die gleichermaßen aus großen und aus 
fast unmerklichen Änderungen/Korrekturen besteht. 
Die folgende Diskussion zeigte das große, umfangreiche  
Interesse an diesem beeindruckenden und notwendigen 
Werk PIV für die Esperanto-Bewegung. 

Abends erfrischten wir unsere Gehirne mit 
gemeinsamen, interessanten Spielen. Den Start machte 
das Spiel TABU unter der Leitung von Betti Maul und 
Klaas Dijkstra.

Heinz-Wilhelm Sprick spielte mit uns "nur unu" ( just 
one). In diesem Spiel muss einer aus dem Team raten und 
die anderen müssen das gewählte Wort mit "nur einem" 
anderen Wort erklären! „Aber nehmen Sie nicht eines 
der Wörter, das auch Ihr Mitspieler nehmen könnte. Es 
dürfen nur die Wörter angezeigt werden, die "nur einmal" 
geschrieben wurden. Also seien Sie vorsichtig, schreiben 
sie nicht die gleichen Wörter wie ihre Mitspieler. „

Schließlich spielten wir "samopiniulo", das Klaus 
Rumrich vom französischen Original auf Esperanto 
adaptierte und programmierte. In diesem Spiel musste 
man im Gegensatz zum vorherigen Spiel ein vorgegebenes 
Wort mit 6 anderen Wörtern beschreiben (ohne die 
Wortwurzel zu verwenden) und dabei möglichst die 
gleichen Wörter wie die Mitspieler verwenden. Um 
Mitternacht, nach einem vierstündigen Spiel mit einem 
toleranten und ruhigen Spielleiter, endete mit dem 
unterhaltsamen Spiel das diesjährige virtuelle PSI-eto.

Natürlich wurden die Nächte - moderiert von Helmut 
Klünder - in der Trinkejo verlängert, wo die Teilnehmer 
bis in die frühen Morgenstunden plauderten.

Das gesamte PSI-Team hofft nun, dass wir uns alle 
nächstes Jahr vom 11. bis 18. April 2022 in Braunschweig 
treffen und wiedersehen können. 

Anmeldungen sind bereits möglich über: https://psi.
esperanto.de/2022/

Ralf Haumer, Stefan Krieghoff und la PSI-teamo:
psi@esperanto.de

Die Teilnahme war für die Teilnehmer völlig kostenlos 
- wir bitten jedoch diejenigen, 
denen das Programm oder die Ideen 
gefallen haben, so viel zu spenden, 
wie Sie für das Treffen wert halten, 
um dieses und das nachfolgende PSI 
und den Deutschen Esperanto-Bund 
D.E.B. zu unterstützen.

D.E.B.-Bankkonto: IBAN DE 
84 5085 1952 0040 1146 05 / BIC 
HELADEF1ERB

Wenn Sie mit PayPal bezahlen 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Bitte mit dem Verwendungszweck 
«PSI 2021 donaco» überweisen.

Bertilo Wennergren rakontis pri la nun okazanta revizado 
de PIV per granda teamo, kiun Bertilo gvidas. Li prezentis 
al ni la teknikon/redaktilon, per kiu la plurpersona teamo 
kunlaboras. Pluraj teamanoj dediĉas multajn horojn semajne 
al tiu ĉi laborego, kiu konsistas el kaj grandaj kaj preskaŭ ne 
rimarkeblaj ŝanĝoj/korektoj. La sekvinta diskuto montris la 
grandan, senfinan intereson al tiu impona kaj necesa verkego 
PIV por Esperantujo. 

Dum la vesperoj ni plezurigis niajn cerbojn per komunaj, 
bonetosaj ludoj. La komencon faris la ludo TABUo, gvidita de 
Betti Maŭl kaj Klaas Dijkstra. 

Heinz-Wilhelm Sprick ludis kun ni „nur unu“ (just one). Ĉe 
tiu ludo unu el la teamo devas diveni kaj la aliaj devas klarigi 
la elektitan vorton per „nur unu“ alia vorto! „Sed ne skribu la 
saman vorton, kiun ankaŭ eble skribus via teamano. Rajtas 
esti montrata al la divenanto nur tiuj vortoj, kiuj estis skribitaj 
„nur unu“-foje. Sed atentu: ne skribu la samajn vortojn.“

Finfine ni ludis „samopiniulon“, kiun Klaŭs Rumrich 
programis kaj adaptis el la franca al Esperanto. Ĉe tiu ludo, 
inverse al la antaŭa ludo, oni devis priskribi vorton per 6 aliaj 
vortoj, sen uzado de la vortradiko, kun la tasko trovi la samajn 
vortoj kiel la aliaj ludantoj. Je la noktomezo, post la kvarhora 
ludego kun tolerema kaj trankvila ludgvidanto, la amuzega 
ludo finis la ĉi-jaran virtualan PSI-eton.

Memkompreneble la noktoj estis longigitaj en la trinkejo, 
sprite gvidataj de Helmut Klünder, kie la partoprenantoj  
babilis ĝis la fruaj matenaj (noktaj) horoj. 

La tuta PSI-teamo nun esperas, ke ni ĉiuj povas reale 
renkonti kaj revidi nin sekvontjare en Brunsvigo ekde la 11-a 
ĝis 18-a de aprilo 2022. 

Aliĝoj jam eblas per: https://psi.esperanto.de/2022/
Ralf Haumer, Stefan Krieghoff kaj la PSI-teamo:

psi@esperanto.de
La partopreno estis tute senkosta por la partoprenantoj 

– tamen ni petas tiujn, kiuj ŝatis la programon aŭ la ideojn, 
donaci tiom, kiom vi pensas, ke la renkontiĝo valoras/valoris, 
por subteni tiun kaj sekvontajn PSI-eton kaj la Germanan 
Esperanto-Asocion.

Bankkonto de GEA: IBAN DE 84 5085 1952 0040 1146 05 / 
BIC-kodo HELADEF1ERB

Se vi volas pagi per PayPal, bonvolu kontakti nin.
Nepre ĝiru kun titolo: «PSI 2021 donaco»
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Welt der Bücher und Zeitschriften – Esperanto und andere Plansprachen

Aktuelles, Wissens- und Bedenkenswertes  
aus der Deutschen Esperanto-Bibliothek Aalen
Folge 60 – Eine Neugründung in Belgien: 
Internationales Esperanto-Archiv IEspA

Eines gleich vorab: mehr 
Details bietet die Netzseite 
www.iespa.eu!

Ich denke, es ist wohl an der 
Zeit, auch mal einen Blick über den Zaun zu werfen, zu unseren 
belgischen Nachbarn. Dort tun sich einerseits erfreuliche 
Entwicklungen auf, aber ursächlich auch verbunden mit 
weniger erfreulichen Nachrichten.

Zuerst die guten Neuigkeiten: Bekannter Maßen sitzt 
in Belgien auch einer der größeren Esperantoverleger und 
Bücherdienst, neben UEA, die gleich im anderen Nachbarland 
zu finden ist: seit 1978 verdanken wir der belgischen Flandra 
Esperanto-Ligo FEL unter anderem viele interessante 
Buchangebote, die man nicht missen möchte (und ich denke 
dabei nicht nur an die renommierten Ausgaben der Serio Stafeto), 
aber auch die inzwischen schon 42-jährige Zeitschrift Monato.

Viel könnte hier berichtet werden, über Geschichte und 
Entwicklung sowie deren Wirkungen, doch soll hier nur das 
Wesentlichste zu Wort kommen.

1978 gründeten die Esperantisten in Flandern eine 
Dachorganisation, die bald mit einer Herausgabe der 
Esperantozeitschrift Monato und der Buchreihe Stafeto begann 
(Details dazu kann man auf diesen Netzseiten finden: www.
esperanto.be/fel/ofi/historio.php oder auch eo.wikipedia.org/
wiki/Monato_(gazeto)). 

Parallel dazu entstand das Grafikzentrum Antwerpen (eo.
wikipedia.org/wiki/Grafika_Centro_Antverpeno), in enger 
Zusammenarbeit mit der niederländischen UEA.

Nicht verwundern wird wohl, dass man auch eine eigene 
Bibliothek betrieb, die sich im Laufe der Zeit zu einer 
ansehnlichen Sammlung entwickelt hatte: Flandra Esperanto-
Biblioteko. Sie wurde 2016 (als eigenständige Sammlung) in 
die Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience EHC (Kulturerbe-
Bibliothek) integriert.

Und der weniger erfreuliche Teil 
unseres Blicks über den Grenzzaun, 
 : in Belgien gab es weitere 
wichtige Esperantosammlungen, die 
inzwischen leider Geschichte sind.

Cesaar Felix Vanbiervliet (1905-
1992) [bildo] lernte 1925 Esperanto 
und engagierte sich aktiv für die 
Sprache, bis er nach seiner Heirat 
eine lange Pause einlegte, die ab 
1930 ganze 40 Jahre dauern sollte. 
In den 70-er Jahren begann er 

Bücher und Periodika zu sammeln, so dass die bekannte und 
ansehnliche Esperanto-Fondaĵo Cesar Vanbiervliet entstand, in 
die er viel Zeit und Geld und Enthusiasmus investierte. Er stand 
in regem Austausch mit den anderen großen Sammlungen wie 
die von Luis Hernández Yzal kaj Árpád Máthé, aber auch mit 
La-Chaux-de-Fonds sowie Aalen (bzw. vorher Bissingen/Teck). 
Ab 1973 war die Sammlung Teil der Stadtbibliothek in Kortrijk.

Einige Regale in der ehemaligen Cesar-Vanbiervliet-Stiftung 
– © Esperanta Vikipedio, Yves Nevelsteen, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8597725

Ab 2010 zog sich die Stadt mehr und mehr zurück, bis 
man schließlich sogar festlegte, dass in einem künftigen 
Bibliotheksneubau kein Platz mehr sein solle für diese 
Esperanto-Sammlung. Einen Großteil der Schätze (4000 Bücher 
und viele Periodika) übernahm am 16.10.2020 die oben bereits 
erwähnte Kulturerbe-Bibliothek Hendrik Conscience EHC in 
Antwerpen; weitere Teile gingen an das katholische Archiv 
KADOC in Löwen und an das Institut für Sozialgeschichte 
AMSAB in Kortrijk.

Was danach noch übrig war, übernahm die schon vorher 
umfangreiche Sammlung von Marc Vanden Bempt in Winkelse 
(bei Löwen), die Anfang 2021 schließlich ein neues Zuhause 
fand, im Internationalen Esperanto-Archiv IEA in der 
Gemeinde Herent (ebenfalls bei Löwen).

Der erfreuliche Anlass für das Thema diesen Beitrags ist die 
erfolgreiche Neugründung, die folgender Maßen zustande kam:

Im Oktober 2020 wurde die Sammlung Vanbiervliet durch 
die Stadtverwaltung aufgefordert, die gesamten Bestände 
aus den städtischen Räumen zu entfernen, da man wichtige 
Umbaumaßnahmen plane; das Ganze sollte noch vor 
Jahresbeginn 2021 erledigt sein.
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Bereits in Planung befand sich die Gründung einer 
gemeinnützigen Einrichtung Internationales Esperanto-Archiv,  
die man nun in Windeseile vollziehen musste – Gründungsdatum 
war der 22.1.2021. Damit war dann eine juristisch einwandfreie 
Basis gefunden für die ehemaligen Bestände Vanbiervliet.

Seit dem 25.1.2021 ist das Internationale Esperanto-
Archiv vom belgischen Staat offiziell anerkannt als „vzw“ 
(gemeinnützige Einrichtung).

Der Ort der Sammlung ist noch ein Provisorium in privaten 
Räumen. Einen geeigneten Standort sucht man noch: 

Serĉata: konstruaĵo por la arkivejo IEA, en Belgio.
200-400 m2 arkivejo  + 40 m2 laborloko kaj provizora stokejo.
Bone atingebla (ŝarĝ)aŭto. Nur baza ekipaĵo (akvo, elektro, 

necesejo) kun plibonigeblecoj (temperaturo, humido...). 
Sugestoj bonvenas! 

Damit sind die Ziele klar abgesteckt: „das neue Internationale 
Esperanto-Archiv dient der dauerhaften Bewahrung des 
originalen Esperanto-Kulturerbes“. Es gilt also zu sammeln, 
zu archivieren, zu schützen, zu verwalten und das Material 
(Bücher, Zeitschriften und andere Dokumente in und über 
Esperanto sowie geplanten Sprachen) allgemein zugänglich zu 
machen.                                                                      Utho Maier

Das provisorische Zuhause der renommierten Sammlung 
Cesar-Vanbiervliet-Stiftung.

Nachfolgend der originäre „Gründungstext“ der IEA:

Nova Internacia Esperanto-Arkivo 
por eterne konservi la originalan 

Esperanto-heredaĵon.

I Historio
A Fondaĵo Vanbiervliet

La fondaĵo originas el la persona kolekto de Cesar 
Vanbiervliet (1905-1992), urba oficisto de Kortrijk 
(Belgio), kiu post la pensiiĝo reaktiviĝis kiel esperantisto 
kaj sukcesis lokigi sian personan esperanto-kolekton en la 
urba biblioteko. 

La kolekto rapide kreskis kaj ĉirkaŭ 1990 ĝia amplekso 
ĝenerale estis menciita kiel “10.000 libroj kaj 10.000 
jarkolektoj de revuoj”.

Post la morto de Cesar nur en 1995 ekestis nova skipo de 
volontuloj. Bedaŭrinde la praktika subteno de la Fondaĵo 
iom post iom malkreskis ĝis nur restis la gastigado en ne 
tre komforta laborejo. Konsilanto de la urbo en raporto 
prezentita en 2012 i.a. menciis la Esperanto Fondaĵon, kiu 
laŭ li ne plu estu subtenata de la urbo. En la iam konstruota 
nova biblioteko ne plu estos loko por ĝi.Por ĝi tamen estis 
trovita solvo: la antverpena Heredaĵbiblioteko Hendrik 
Conscience. Poste ĝi akceptis transpreni ankaŭ grandan 
parton de la Fondaĵo Vanbiervliet. Parto de la restintaj 
libroj kaj revuoj iris al KADOC (Leuven), al AMSAB 
(Kortrijk) kaj al lokaj arkivoj. Ĉio kio restis, same de 
originaloj kiel de duoblaĵoj, kuniĝis kun la kolekto de 
Marc Vanden Bempt.

B Kolekto Marc Vanden Bempt
Marc komencis aĉeti kaj gardi librojn nur ĉirkaŭ 1985. 

Ankaŭ revuojn li gardis, sed malpli aktive. La plej grandaj 
kreskoj estis pro aĉetado de brokantaĵoj, precipe ĉe UEA 
kaj FEL. Tra la jaroj pluraj esperantistoj transdonis sian 
Esperanto-bibliotekon aŭ parton de ĝi al ĉi tiu kolekto. 

En 2016 Marc komencis transpreni duoblajn revu-
numerojn de Kortrijk. En la sama jaro li ankaŭ transprenis 
aron da revuoj de loka grupo en Valenciennes. En 
decembro 2018 la biblioteko CDELI en la Chaux-de-Fonds 
transdonis siajn duoblaĵojn. En 2014 kaj precipe en 2019 
estis interŝanĝoj kun la biblioteko en Herzberg, al kiu iris 
granda nombro de duoblaĵoj. En la jaroj 2010-2020 ekestis 
kontaktoj ankaŭ kun bibliotekoj en Hispanio, Brazilo, 
Japanio kaj Francio pri interŝanĝado. En 2020 la fondaĵo 
Vanbiervliet devis likvidiĝi. Post la transprenado, fine de 
2020 tiel estis 13.175 libroj,7.520 plenaj revujaroj (de 960 
titoloj) kaj 4.907 neplenaj revujaroj (de aldonaj 407 titoloj). 
Aldoniĝis miloj da duoblaj libroj kaj revunumeroj. Tion 
ni povas do konsideri la kunigitan kolekton “Vanden 
Bempt - Vanbiervliet”.

En 2019 estis lanĉita propono transpreni la bibliotekon 
kaj fondaĵon Hodler de UEA. En oktobro 2020 la estraro 
de UEA disponis pri ĉiuj informoj por decido.

C Internacia Esperanto-Arkivo (IEA)
Internacia Esperanto-Arkivo, mallonge IEA, estas 

fondita en la 22-a de januaro 2021 kaj oficiale aspc (asocio 
sen profitdona celo) ekde la 25-a de januaro 2021.
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La tri administrantoj estas Bert Boon (Tienen), Roland 
Rotsaert (Brugge) kaj Marc Vanden Bempt (Winksele). 

La ideo pri IEA ekestis jam komence de la 2000-aj 
jaroj, sed pliaktiviĝis en 2016 post kontaktoj kun japana 
biblioteko. En oktobro 2019 la plano iĝis pli konkreta; tiam 
en limigita rondo estis lanĉita la ideo de asocio kaj pluraj 
eblecoj estis esploritaj. 

Fine estis decidita fondi asocion senprofitcelan laŭ belga 
leĝo kaj provizora konservado en propra domo. La baza 
ideo malantaŭ la kreado de jura persono estas unuflanke 
krei juran bazon por la kolekto de la Fondaĵo Vanbiervliet 
kaj aliflanke apartigi la kolekton Marc Vanden Bempt de 
lia fizika persono. Tra 2020 do estis preparita la fondado 
de aspc (asocio sen profitdona celo). 

II Celoj
La Arkivo celas: kolekti, arkivi, protekti, administri 

kaj fari alireblaj librojn, revuojn kaj aliajn dokumentojn 
en kaj pri Esperanto kaj planitaj lingvoj, en sia originala 
formo.Tiu ĉi arkivo celas konservadon kiel heredaĵo, por 
nelimigita tempodaŭro.

Por atingi ĉi tiun celon, la asocio altiras arkivajn 
dokumentojn diversmaniere. Ĝi provizas medion 
(posedaĵon aŭ luadon) taŭgan por gardado en optimumaj 
kondiĉoj koncerne klimaton, sekurecon kaj simile. Detala 
inventaro de la arkivaj dokumentoj estas daŭre ĝisdatigata. 
Principe ne disponeblas pruntado, la aliro eblas surloke aŭ 
per aliaj vojoj, ekzemple skano.

Provizore la Arkivo povas resti en la nuna loko en la 
centro de Belgio (tuj apud Leuven), sed ĝi serĉas novan 
ejon konstruitan aŭ konstruotan laŭ la specifaj postuloj 
por arkiva konservado por eterno.

III Subteno
Ĉiu persono (esperantisto aŭ ne) estas petata subteni 

kiel AMIKO; MECENATO; AĈETANTO (de brokantaĵoj 
kaj “BRIKOJ”); eventuale KUNINVESTANTO kaj 
VOLONTULO (ekzemple por ordigi kaj plivastigi la 
kolekton). Detalojn vi trovas en la retejo www.iespa.eu.

De via subteno dependas la realigado de la celo!
Bert Boon, koresponda peranto de IEA

Letero de la leganto
Je la 27-a de januaro la Kolonja Esperanto-Klubo invitis 

siajn klubanojn kaj kelkajn eksterkolonjajn kaj ekster-
landajn gastojn al reta kunveno "Prezento de memorlokoj 

pri la holokaŭsto en Kolonjo okaze de la Internacia Tago de 
Holokaŭsta Memoro". 

Klubano  esperantlingve prezentis bildojn kaj informojn 
pri lokoj en Kolonjo, kiuj memorigis pri la viktimoj kaj 
okazaĵoj de la holokaŭsto. Iomete angora pro la serioza temo 
mi alklakis la retĉambron, ĝojante, ke mi konas kelkajn 
personojn. Malgraŭ la malkomforta sento mi volis ekscii, ĉu 
oni povas prezenti ankaŭ tiun temon en reta konferenco.

Mi ŝatis, ke ĝi estis normale prezentita: La faletaj ŝtonoj, 
prezentitaj ankoraŭfoje, instigis memoradon kaj same faris 
la prezentadon de diversaj lokoj en Kolonjo. La interŝanĝo 
inter la partoprenantoj poste 
forlasis la nivelon de atenta 
aŭskultado. Kelkaj demandoj 
aŭ diroj montris al mi, ke vere 
diferencaj opinioj kaj informoj 
estis interŝanĝitaj. 

Ŝajnis al mi, ke tio estis 
normala, ĉar ĝis nun ĝi 
mankis. Tagoj post la prezento 
mi eksciis, ke kelkaj personoj 
ŝatas rigardi sole aŭ en grupo 
la ŝtonojn kaj lokojn en la urbo.

Alia konferenco estis alŝutita 

je "youtube" la saman tagon, nomita 
"Pogromoj kontraŭ judoj, la estiĝo de 
Esperanto kaj la sorto de la familio 
Zamenhof”, okazinta rete jam la 9-an 
de novembro 2020. Ĝi estis efektivigita 
kadre de TEJO kaj farita de organizo 
"United for intercultural action. European network against 
racism, fascism and nationalism and in support of migrants 
and refugees". Ankaŭ tie dum la interŝanĝo de opinioj kaj 
faktoj mi havis impreson, ke oni ne ĉiam konas bone la 
atmosferon kaj opiniojn en aliaj lokoj de la mondo, rilate tiun 
temon (fakte ne speciala ekkono). 

Mi pensas, ke la retaj konferencoj, montrantaj tiujn 
partajn nekonojn, miskomprenojn – sed ankaŭ intereson scii 
plu – estas samtempe la ŝanco paroli pri ĝi kaj ŝanĝi ĝin en 
kono kaj kompreno dum tiuj momentoj pere de Esperanto. 
Mi estas nun konvinkita, ke ankaŭ por tre seriozaj temoj tiuj 

konferencoj konvenas, se ne 
estas tro de partoprenantoj 
kaj oni akustike bone kom-
prenas sin.

Hans Bernd Jerzimbeck, 
Düsseldorf

Legu ankaŭ Mesaĝon  
de UEA okaze de la Tago  
de Holokaŭsta Memoro,  
la 27-a de januaro 2021:   
https://kurzelinks.de/
holokaustmemoro aŭ
https://uea.org/gk/925
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Esperanto  
muss leben!
Viele Veranstaltungen können in 
dieser Zeit nicht stattfinden, deshalb 
werden neue Ideen als Alternativen zu 
Anwesenheitstreffen gesucht.

Werner Groen, der Präsident des Esperanto-
Blindenverbandes Deutschlands e.V. (EBLOGO), 
machte einen guten Vorschlag; er organisierte 

ein Treffen im Internet, um Vorträge zu hören und 
anschließend darüber zu diskutieren. Das Verbindungsglied 

ist ein Programm im 
Internet, nämlich 
“Jitsi Meet”; es ist 
kostenlos. Außerdem 
funktioniert es auch 
mit Mobilgeräten. Die 
Kommunikation findet 
im esperanto salono 
statt.

Am 14. Mai fand das Treffen zum ersten Mal statt und 
es funktionierte gut. Wir hörten zwei Vorträge: Andreas 
Diemel, Vorstandsmitglied des Deutschen Esperanto-
Bundes für Veranstaltungen und Komitata Revizoro 
von UEA, berichtete souverän und informativ über den 
virtuellen Weltkongress und andere Veranstaltungen. Im 
zweiten Vortrag ging es um den Sprachroboter „Parol“, 
den Frau Heidmann begeistert vorstellte. Es nahmen 18 
Personen aus fünf Ländern teil.

Nach dem Treffen waren wir uns einig, dass es gut wäre, 
wenn viele Esperantisten aus unterschiedlichen Ländern an 
solchen Veranstaltungen teilnähmen. Also laden wir alle 
herzlich ein, die gerne diskutieren und sich unterhalten oder 
nur unsere gute Sprache Esperanto benutzen möchten, zu 
kommen und virtuell teilzunehmen.

Das nächste Treffen findet am 2. Juli um 19 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit.

Informationen, Fragen und Vorschläge über: Blinduloj@
Esperanto.de

Tanja Heidmann ist eine lebhafte junge Frau, sie hat 
selbst eine virtuelle Esperantogruppe, die sich jeden 

Dienstag um 20.15  
Uhr trifft.

http://meet.jit.si/
esperantogrupodetanja

Ich hoffe, dass sich 
diese Ideen herum-
sprechen. 

Veronika Haupt

Esperanto  
devas vivi!

Multe da aranĝoj en tiu ĉi tempo ne povas 
okazi, pro tio oni serĉas novajn ideojn por 
anstataŭigi fizikajn renkontiĝojn.

Werner Groen, la prezidanto de la Esperanto-
Blindulligo de Germanujo reg. as. (EBLOGO) 
faris bonan proponon, li aranĝis renkontiĝon en la 

retejo por aŭskulti prelegojn, kaj poste diskuti pri tio.
La ligilo estas programo en la interreto, nomiĝas “Jitsi 

Meet”, kaj estas senkosta. Oni ankaŭ povas uzi ĝin per 
mobila telefono. La komunikado okazas  en la „Esperanto 
salono“. 

La 14-an de majo la renkontiĝo okazis la unuan fojon kaj 
bone funkciis.

Ni aŭdis du prelegojn: Andreas Diemel, estrarano de 
Germana Esperanto-Asocio por aranĝoj kaj komitata 
revizoro  de UEA, prelegis suverene  kaj informplene  pri 
la virtuala Universala Kongreso  kaj aliaj  eventoj. La dua 
prelego estis pri la voĉparoliga programo "Parol", kiun s-ino 
Heidmann entuziasme prezentis.

Partoprenis 18 personoj el kvin landoj. Post la renkontiĝo 
ni interkonsentis, ke estus bonege, se multe da esperantistoj 
el diversaj landoj partoprenus en tiuj aranĝoj.

Do, ni kore invitas ĉiujn, kiuj ŝatas diskutadon kaj 
babiladon, aŭ nur volas uzi nian bonegan lingvon Esperanto, 
veni kaj aliĝi virtuale.

La sekvonta renkontiĝo okazos la 2-an de julio je la 19-a 
horo, laŭ la mezeŭropa tempo.  

Informoj, demandoj kaj proponoj akireblas per: 
Blinduloj@Esperanto.de 

Tanja Haidmann estas vigla junulino kaj mem ankaŭ havas 
virtualan Esperanto-grupon, kiu renkontiĝas ĉiumarde je la 
20:15. 

http://meet.jit.si/esperantogrupodetanja
Mi esperas, ke tiuj ideoj plivastiĝos.

Veronika Haupt
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La reĝo de serpentoj 
En sudorienta Germanio, en la regionoj 
Spree-arbaro kaj Luzacio, vivas indiĝena 
slava popolo: la soraboj. Estas malgranda 
popolo kun granda kaj abunda mitologio.

La soraboj setlas tie jam ekde la 5-a jarcento kaj estas 
kvazaŭ la praloĝantoj de la hodiaŭa Germanio. Ĝis 
hodiaŭ vivas ĉirkaŭ 60.000 soraboj laŭ la rivero Spree 

kaj en la montetaro de Luzacio.
Ili ĝis hodiaŭ konservis siajn proprajn lingvojn (jes, ekzistas 

du sorabaj lingvoj!), kulturon, religiemon – kaj mitologion. 
Soraboj ofte ŝercas, ke ili estas la plej riĉa popolo de Eŭropo, 
eĉ de la mondo, ĉar ili estas malgranda popolo, kiu tamen 
havas du lingvojn (supra- kaj malsuprasoraba), du konfesiojn 
(katolika kaj protestanta), kaj unu el la plej abundaj popolaj 
mitologioj de Eŭropo. En tiu mitologio ekzistas estaĵoj kiel la 
meztagvirino, kiu kvazaŭ fantomo aperas en la kampoj dum 
varmegaj tagoj en luzacia somero; la akvoviro, kiu vivas en la 
senĉesa labirinto de kanaloj kaj riveretoj en la mistika Spree-
arbaro; aŭ la hometoj (lutki), kiuj estas kvazaŭ soraba versio 
de nordeŭropaj elfoj; ankaŭ ne forgesante pri la eble plej 
konata soraba estaĵo: la sorĉoknabo krabat. Alia mitologia 
estaĵo en la Spree-arbaro estas la serpenta reĝo. Hodiaŭ ni 
volas konatigi vin kun tiu eksterordinara moŝto!

En la soraba mitologio serpentoj estas bonaj, bonkoraj 
kaj feliĉigaj bestoj. Iam oni eĉ kredis, ke se en iu domo – ĉu 
subtegmente aŭ en ties kelo – vivis unu paro da serpentoj, 
tiu domo estis bonstata, feliĉa kaj benata de Dio. El tiu 
estimo por serpentoj radikas la legendo, laŭ kiu tiuj bestoj 
ankaŭ havas sian propran reĝon – do la serpentan reĝon. La 
serpenta reĝo estas rekonebla je blanka, brilanta strio sur sia 
dorso. Li kutimas renkontiĝi kun aliaj serpentoj de la Spree-
arbaro por komuna ludado en iu senarbejo meze de la arbaro. 
Iam li ankaŭ havis kronon sur sia kapo, kaj por povi ludi, 
la serpenta reĝo desurkapigis sian kronon kaj metis ĝin sur 
blankan tukon, kuŝantan en la brilanta suno, por ke li ĉiam 
povu bone vidi ĝin. Se iu volis ŝteli la kronon de la serpenta 
reĝo, tiam li aŭ ŝi devis nepre ekscii, kie la serpenta reĝo ĝuste 
ludas kun siaj regatoj. Laŭ la legendo tio sukcesis nur unu 
fojon al iu sudlanda grafo, kiu restadis en la Spree-arbaro 
kaj eksciis pri la serpenta reĝo. Li serĉis lin, fine trovis – kaj 
sukcese forŝtelis lian kronon! Ĉiuj serpentoj sekvis la grafon, 
dum li kvazaŭ frenezulo forrajdis per sia ĉevalo. Fine la grafo 
kun sia ĉevalo saltis trans foson kaj super altan muron – kaj 
tio estis tro por la serpentoj. La ŝtelita krono riĉigis la grafon: 
danke al ĝi li povis eĉ konstrui novan, grandan palacon. Sed 
li tamen ne forgesis la serpentan reĝon, kies krono ja ebligis 
tion al li: en la nova emblemo de la grafo ekde tiam aperis 
ĉiam serpento. Kaj la serpenta reĝo? Nu, li lernis el sia eraro 
kaj ekde tiam ne plu surmetas kronon sur sian kapon. Oni 
ja bonege rekonas lin ankaŭ je la blanka, brilanta strio sur 
sia dorso. Kaj li ankoraŭ aktivas en la Spree-arbaro, inter la 
arboj, senarbejoj kaj kanaloj de Spree-rivero: foje oni povas 
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vidi lin, sunbanante kaj ĝuante la varmecon de la suno, kun 
sia blanka, brilanta, tuj rekonebla strio sur la dorso. 

Sur la bildo: emblemo de la Spreearbara „ĉefurbo“ 
Bórkowy kun la serpenta reĝo.                                  

Lutki: fabelaj hometoj 
el la Spree-arbaro 
Mi prezentis al vi la legendon pri la 
serpenta reĝo, kiu en la soraba mitologio 
ludas gravan rolon. Nun vi konatiĝos kun la 
hometoj, sorabe Lutki: aliaj fabelaj estaĵoj, 
kiuj en la soraba fabelmondo estas same 
gravaj.

Ili estis malgrandaj, ĉiam malsataj, prunteprenis ilojn de 
la homoj, kaj havis tre strangan parolmanieron: jen la 
ĉefaj trajtoj de tiu stranga popolo de etaj homoj, kiu vivis 

en la Spree-arbaro kaj malsupra Luzacio antaŭ la alveno de 
la kristanismo en tiun mitoplenan regionon.

Por la “normalaj" homoj Lutki (hometoj) estis ĉiutagaj 
akompanantoj, kvankam ankaŭ iomete streĉigaj. Fojfoje 
ekzemple ili “prunteprenadis" ilojn kaj aparatojn el 
kamparana posedaĵo, kaj ili estis ankaŭ iomete (tro) 
manĝegemaj. Nur kuminon ili ne ŝatis. Pro tio la homoj bakis 
siajn panojn ĉiam kun iomete da kumino, ĉar tiel la Lutki 
ne formanĝis ĝin. Sed ĝenerale Lutki estis bonnaturaj kaj ne 
damaĝis la homojn. Ilia parolmaniero estis stranga: ili ĉiam 
neis ĉion, do ekzemple ili diris: “mi ne volas ne manĝi panon" 



Esperanto aktuell 3/2021 № 267   23

Lingvaj minoritatoj / Sprachminderheiten

por esprimi, ke ili ja volas manĝi panon. Foje tiu komplika 
esprimmaniero vere malfaciligis la interkompreniĝon kun 
homoj, sed la kunvivado de homoj kaj la Lutki estis tamen 
tre paca. Iliaj loĝlokoj troviĝis sub la tero, kaj ili ĉiam 
venis surfacen, kiam la kamparanoj plugis la kampojn tro 
profunde. 

Laŭdire ili forlasis Luzacion kaj la Spree-arbaron post 
alveno de kristanismo en tiun regionon. La kialo estis tre 
simpla: ili ne povis elteni la laŭtan sonoriladon de la novaj 
preĝejoj. Komence ili planis detrui la sonorilojn, sed la 
iloj por detrui ilin estis aŭ tro pezaj por la hometoj, aŭ la 
preĝejturoj estis tro altaj por ili. Ili ne vidis alian solvon ol 
forlasi Luzacion kaj la Spree-arbaron. La legendo diras, ke 
ili migris suden, al Bohemio. Kaj tie, en Bohemio, manĝaĵoj 
kun kumino ĝis hodiaŭ estas tre popularaj...

Laŭdire malmultaj tamen restis en la Spree-arbaro: kelkaj 
homoj asertas, ke ili daŭre vivas ie ĉirkaŭ la antikva fortikaĵo 
de la Spree-arbara “ĉefurbo” Bórkowy. Kiam  arkeologoj 
ekzemple komencis fosi ie en Luzacio, la soraboj neniel volis 
subteni tiun agadon, ĉar ili ne volis ĝeni la  tie restintajn 
Lutki-ojn. Kaj kiam la sciencistoj trovis antikvajn potojn 
kaj similajn objektojn sub la luzacia tero, la soraboj tion tuj 
akceptis kiel pruvon, ke Lutki-oj ekzistis kaj daŭre ekzistas 
en Luzacio. En la soraba konscienco almenaŭ ili daŭre estas 
absolute prezentaj!                                  

La soraba akvoviro 
Inter la multaj legendoj kaj mitoj de la 
soraba popolo en Luzacio (sudorienta 
Germanio) gravas ankaŭ la legendo pri la 
akvoviro.

Ne mirigas, ke mita figuro, ligita kun akvo, ludas 
gravan rolon en Luzacio – en la soraba (kiu estas 
slava lingvo) tiu regiono nomiĝas Łužica aŭ Łužyca, 

kio en la praslava signifas “marĉolando”:  la nordan parton 
de Luzacio kovras la vasta Spree-arbaro – praarbaro, kiun 
trafluas multegaj apudaj riveretoj kaj kanaloj de la rivero 
Spree. La suda, pli montareta parto de Luzacio, enhavas 
amason da pitoreskaj lagetoj. Luzacio do ofertas multajn tre 
konvenajn loĝeblecojn por iu, kies natura ĉirkaŭaĵo konsistas 
el akvo. 

Kompreneble ĉiuj magiaj povoj de la akvoviro koncentriĝas 
ĉirkaŭ la akvo: se super iu lago fulmotondras, aŭ la akvo 
maltrankvilas, tiam kompreneble la akvoviro kulpas. Se en 
printempo la akvo de riveroj altiĝas, ĝi signifas, ke la akvoviro 
finis sian dumvintran dormon kaj nun, tute malsata, denove 
aktivas. Kaj tiam estas precipe danĝere por infanoj: se la 
akvoviro malsatas, oni ne tro proksime iru al akvobordo! 
Ofte li fortimigas la infanojn, por ke ili ne tro proksimiĝu 
al sia reĝejo. Sed se la infanoj tamen kuraĝas, li tiros ilin al 
grundo de la akvaĵo. Oni ankaŭ ne tuŝu la belajn aktiniojn, 
ĉar la akvoviro malŝategas kaj eluzas la homan scivolemon. 
Foje la akvoviro sidas ankaŭ ĉe la bordo de lagoj aŭ riveroj kaj 
fumante pipon trinkas vinon. Li ne ĝenerale estas malbona 
estaĵo; li nur ne ŝatas scivolemon kaj malatentemon. Kun 
la vilaĝanoj, kiuj respektas liajn makulojn, li havas bonan 
interrilaton. Li foje eĉ helpas la malriĉulojn kaj ege ŝatas 
muzikon kaj kartludojn kun ebriaj vilaĝanoj. Li tamen ne 
tro bele aspektas: li estas dikega, ofte tute senvesta, kaj 
pro sia vivado en la akvo kompreneble havas tre multajn 
surhaŭtajn faltojn. Malgraŭ sia aspekto la akvoviro tamen 
ne estas fraŭlo: laŭ la legendo li havas belan edzinon kaj eĉ 
pli belajn filinojn, kiuj ofte aperas dum vilaĝfestoj. Kiam la 
knaboj estas trinkintaj la unuan bieron aŭ vinon, la filinoj de 
la akvoviro ekdancas kun ili...                      Martin Ptasinski
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Legendoj el Bavario
Profesoro Renardo Fössmeier proponas  regionajn 
legendojn el Bavario. Vi ekscios, ke ĉiam 
valoras esti bonaj por aliuloj, alie vi povas esti 
transformitaj al monto, ŝtono, roko aŭ fantomo. 

La kruela reĝo Watzmann
En la regiono de la urbo Berchtesgaden, en la plej sud-orienta 

angulo de Bavario, laŭdire iam regis reĝo, kiu nomiĝis Waze, 
Wazeman aŭ Watzmann [vacman]. Li estis kruela kaj amis nur 
sian familion, nome edzinon kaj sep gefilojn, kaj la ĉasadon de 
sovaĝaj bestoj; tiujn li pelis ĉevalrajde kaj fine igis siajn hundojn 
disŝiri la ankoraŭ vivantan predon. Li ĉasis ne pro la viando, sed 
nur pro la plezuro vidi la doloron de la turmentataj ĉasbestoj.

Iun tagon la ĉastrupo de la reĝa familio rajde preterpasis 
bieneton, antaŭ kiu sidis maljunulino, lulanta nepeton. Kiam 
la reĝo vidis ilin, li direktis sian ĉevalon flanken kaj igis ĝin 
hufpremi la kompatindulojn. Pro iliaj krioj la bienulo kaj lia 
edzino alkuris el la domo; ilin trafis la sama sorto, je la amuzo 
kaj rido de la reĝo kaj lia familio.

Dum siaj lastaj sekundoj la bienistino levis sian manon kaj 
flustris: “Dio punos, kion vi faris; li vin transformos en rokojn.” 
Kaj tuj la grundo ektremis, la krueluloj falis de siaj ĉevaloj, kaj 
kiam ili tuŝis la grundon, ili iĝis rokoj, grandaj kiel montoj.

De tiam sude de Berchtesgaden staras la Watzmann-
montoĉeno, kiu konsistas el du preskaŭ same altaj pintoj (2713 
metroj kaj 2712 metroj) por la gereĝoj kaj malpli altaj pintoj, kiuj 
simbolas la gefilojn.    

Gundulino de la Fojna Monto
Kie la baseno de Rosenheim limas al la nordaj Alpoj, 

proksime de la vilaĝo Nussdorf, situas la monto Heuberg 
(Fojna Monto). Ĝi altas iom malpli ol 1400 metrojn, do povas 
porti fekundajn herbejojn. Kaj ĝian sud-okcidentan flankon 
somere favoras la suna lumo, tiel ke kamparanoj tie paŝtas 
siajn bovojn, kiuj tamen vintre devas reveni al la valo. Tion oni 
nomas alpeja mastrumado. La nomo Fojna Monto montras, 
ke la alpaj herbejoj tie ne nur somere nutris bovojn, sed eĉ 
provizis fojnon, uzeblan kiel provizaĵo por la vintro. Iam la plej 
fekundan alpon de Fojna Monto zorgis alpistino, kiu nomiĝis 
Gundulino. Ŝi estis diligenta, sed malafabla. Ŝi ŝatis neniun 
kaj estis kontenta somere vivi sur la soleca alpejo, kie malofte 
preterpasis aliaj homoj. Iun tagon ŝi bakis panon en sia forno, 
kiam alproksimiĝis maljunulo, aspektanta malriĉe. Flarante 
la odoron de la freŝa pano, li petis pri peceto, sed la malafabla 
Gundulino insistis, ke ŝi ne havas panon, kaj ke ŝia bakforno 
estas malplena. Levante ŝtonon ŝi diris: “Jen mia tuta provizo. 
Se tio ne veras, mi estu transformita en tian ŝtonon!”

En tiu momento nigraj nuboj leviĝis okcidente ĉe la 
monto Wendelstein, kaj terura fulmotondro formiĝis, kiu 
frapis la tutan alpejon per fulmoj. Kiam leviĝis la nuboj, la 
fekunda herbejo estis for, ne kreskis eĉ unu tigo. Restis nur 
la senkompata alpistino kaj ŝia bakforno – sed transformitaj 
al rokoj. Du montopintoj okcidente de Heuberg nun portas 
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la nomojn Kundl (= Gundulino; 1115 metroj) kaj Backofen (= 
bakforno; 1136 metroj), kiel avertiloj al homoj, kiuj ne kompatas 
siajn proksimulojn.

La diablo kaj la vento de Erl
En la valo de la rivero Inn, kiu el la tirolaj Alpoj fluas al 

Bavario, situas la vilaĝo Kirnstein. Aliflanke, sur la tirola 
(aŭstria) bordo, situas la vilaĝo Erl; ĝi nun estas konata pro 
siaj pasionaj prezentaĵoj. La loĝantoj ambaŭflankaj estas de 
bajuvara deveno kaj havas komunan tradicion. La vento, 
kiu blovas laŭlonge de la valo, kutime matene venas de sudo 
kaj ofte portas varmon, kiun ĝi kolektis malsuprenirante de 
la montoj. Tagmeze ĝi ofte ŝanĝas sian direkton kaj reiras 
suden. Tio plej rimarkeblas ĉe la elirejo de la valo ĉe Erl, tial 
oni nomas la venton “Erler Wind” (= vento de Erl). Nokte la 
ventodirekto kutime reŝanĝiĝas. Laŭ legendo iam tiu vento iris 
nur unudirekte. La diablo, admiranta la rapidecon de la vento, 
aliĝis al ĝi, kaj dum iom da tempo ili kune laŭkuris la riveran 
valon. Sed alvenante proksime de Kirnstein, la diablo diris al 
la vento: “Bonvolu atendi momenton, mi devas iri aliborden, al 
Erl, sed tuj revenos.” Tamen la diablo neniam revenis, kaj nun la 
vento ĉiutage iras norden-suden laŭ la valo, serĉante la diablon, 
kiu tamen jam delonge iris aliloken.

Sovaĝaj ŝipistoj sur la rivero Inn
Iam la rivero Inn estis uzata por ŝipa vartransporto. Pro la 

varia profundeco de la akvo, kun danĝeraj rokoj, la ŝipoj havis 
platajn fundojn kaj nomiĝis plat-ŝipoj (Plätten). Irante al la valo 
ili povis drivi kun la fluo de la rivero, sed por la alia direkto 
necesis ĉevaloj, kiuj tiris la ŝipojn, trotante sur la rivera bordo.

La ŝipanaro de tia platŝipo, aparte granda, estis krudula 
grupo; ili ne atentis aliajn ŝipojn aŭ homojn, piedirantajn sur la 
riverbordo. Kiu renkontis ilin, devis fuĝi, por ne kolizii kun ilia 
ŝipo, aŭ trafi sub la hufojn de iliaj ĉevaloj. Sed iun tagon la ŝipo 
maltrafis la – ofte ŝanĝiĝantan – ĉefan fluejon de la rivero kaj 
estis blokita de sabla bariero.

La ŝipistoj uzis sian tutan forton kaj fine sukcesis per siaj 
stangoj depuŝi la ŝipon de la bariero. Sed la rivera fluo turnis 
la ŝipon transversen, la larĝo de la fluejo ne sufiĉis, kaj granda 
roko frakasis la flankon de la ŝipo. Eĉ ne unu ŝipano sukcesis 
savi sin. Multaj homoj konsideris la akcidenton dia puno por 
ilia kruela konduto. Oni diras, ke la animoj de la kruelaj ŝipistoj 
ne povis eniri en la kristanan ĉielon, sed devas nun fantomi 
surtere. Kiam vespera vento trablovas sub la ponto de Nussdorf, 
oni diras, ke la aŭdeblaj sonoj estas la kriado kaj blasfemado de 
tiuj ŝipistoj, kaj la muĝado de la akvo sub la korpo de platŝipo. 
Oni rekomendas, ke, aŭdante tion, oni ekkuŝu surgrunde kun la 
brakoj krucitaj sur la brusto. Alie la kruelaj ŝipistoj povus onin 
devigi akompani ilin kaj fantomi kun ili.            (El  Juna Amiko)
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Malnovaĵoj de GEJ...   
–  kaj aliĝu al JES!
Wir präsentieren euch den zweiten Teil unserer 
Serie „Malnovaĵoj de GEJ“. Dafür hat Michael 
neulich im DEB-Büro in Berlin vorbeigeschaut 
und sich von der freundlichen Mitarbeiterin 
Sibylle Bauer (liebe Grüße!) ein paar Kekse 
und zwei verstaubte und fast vergessene 
Aktenordner aushändigen lassen. Die beiden 
Aktenordner enthalten nicht weniger als das 
gesamte Archiv aller Ausgaben der kune bzw. 
GEJ-gazeto von 1990 bis 2009!

Also steigt in den DeLorean, schnallt euch an, und ab 
geht die Fahrt ins Jahr 2001. Es ist Mai, die Sonne 
scheint friedlich über dem World Trade Center 

in New York, während die Deutsche Esperanto-Jugend 
auf der anderen Seite des Atlantiks, vom unaufhaltsamen 
technologischen Fortschritt berauscht, stolz verkündet 
(kune 3/2001):

Neuer Service für DEJ-Mitglieder:  
esperanto.de - email-Adressen

Ihr kennt die esperanto.de-Adressen schon, 
denn Vorstandsmitglieder, /·kune·/ redaktion und 
Mitgliederverwaltung haben bereits solche.

Jetzt wollen wir diesen Service auch unseren Mitglieder 
(sic!) anbieten. Für 5 DM pro Jahr erhaltet Ihr Eure 
persönliche esperanto.de-email-Adresse, z.B. Klara.Korn@
esperanto.de. Diese Adresse ist eine „alias“-Adresse, d.h. die 
gesamte e-Post, die an die Esperanto.de-Adresse geschickt 
wird, wird automatisch an eure normale e-Postadresse 
weitergeleitet. Der Vorteile (sic!) sind eine leicht zu merkende 
Adresse und ihr könnt, (sic!) damit gleich ein bisschen 
Werbung für Esperanto machen.

Um so eine Adresse zu erhalten, müsst ihr 5 DM auf das 
Konto der DEJ überweisen (Ktr 8424900 BLZ 25120510) 
und eine Nahricht (sic!) an Steffen Pietsch schicken (Steffen.

Pietsch@esperanto.de) und ihm darin mitteilen, wie Eure 
neue e-Postadresse lauten soll und an welche Adresse eure 
e-Post weitergeleitet werden soll. Bei Fragen könnt ihr Euch 
natürlich auch an ihn wenden.

Mann, Mann, Mann, das ist ja eine tolle Technik, diese 
e-Post. Aber uff, dass die Jugend von damals so hart mit 
Rechtschreibung und Grammatik am strugglen war! Das 
liegt bestimmt an diesem Internet. À propos Internet:

Mehr als 200 Esperanto-Listen im Internet
Wer im Internet Nachrichten-, Diskussions- oder 

Verteilerlisten über Esperanto sucht, der findet unter 
www.eventoj.hu bereits mehr als 200 Stück, eingeteilt in 
verschiedene Gruppen. Neben Name, Adresse und Thema 
erhält der Benutzer auch technische Informationen über die 
Art der Anmeldung bei den jeweiligen Listen.

Ihr reaktionärer Sexist:innen-Haufen, das heißt doch 
„Benutzer:in“! Damals hatte die DEJ nicht mal die Basics 
drauf. Wobei, so ganz stimmt das nicht: Aus der kune 
3/2001 kann man nämlich auch erfahren, dass damals eine 
gängige (und, I guess, geschlechtsneutrale) Abkürzung für 
Esperantist:innen … „Espis“ war. Da war die DEJ-Avantgarde 
aus dem Jahr 2001 uns heute doch schon etwas voraus, 
denn wirklich niemand benutzt dieses Wort heute noch – 
eine fatale Regression. (Naja, es klingt allerdings auch ein 
bisschen … knorke, haha.)

Espi bei „Wer wird Millionär?“
Am 12. und 14. Mai war bei „Wer wird Millionär?“ 

Michael Zeilinger aus Fürth auf dem Stuhl der monetären 
Möglichkeiten. Trotz Lücken bei Dingen, die man 
„normalerweise“ weiß, kam er bis zur 500.000-Markfrage: 
„In welchem Land lebt der dienstälteste Diktator Afrikas?“ 
Er wählte Libyen und nicht Togo, was sich als falsch 
herausstellte – er gewann so „nur“ 32.000,–. Allerdings 
ist nach Quellen, die der /·kune·/-Redaktion vorliegen 
zu bezweifeln, ob Togos Staatschef Eyadéma wirklich 
die richtige Lösung ist, wurde er doch im Rahmen der 
gesamtafrikanischen Demokratiebewegung in seiner 
Macht eingeschränkt und hat Jahre gebraucht, um sie 
wiederzugewinnen, was ihm nie wieder im ursprünglichen – 
diktatorischen – Umfang gelungen ist. Gaddafi ist hingegen 
immer noch Diktator, ein Inhaber unbeschränkter Macht.

Die /·kune·/ hält euch natürlich über alle kommenden 
Entwicklungen auf dem laufenden.

Oh Mensch, das ist ja richtig bitter von 500.000 DM auf 
32.000 DM abzurutschen wegen einer falschen Antwort, die 
vielleicht doch richtig war. Aber gut, was will man machen. 
Hauptsache ein Espi konnte bei Günther Jauch ein bisschen 
Espujo repräsentieren. Und immerhin bekam man damals 
seinen Gewinn in dEuTsChEr MaRk ausgezahlt, die war ja 
dAmAlS aUcH nOcH wAs WeRt.

Liebe Grüße auf jeden Fall auch an Michael Zeilinger. 
Schließlich gibt es in der damaligen Ausgabe (neben vielen 
anderen, teilweise sehr unterhaltsamen Beiträgen!) noch 
einen Reisebericht vom REVEL(ID)O, dem damals größten 



Esperanto aktuell 3/2021 № 267   27

  ·kune· – revueto de Germana Esperanto-Junularo

REVELO-tago en la jaro 2014 en Bielefeld.

regelmäßigen Esperanto-Treffen in Nordrhein-Westfalen. 
Der ist auf Esperanto geschrieben und macht auch ganz gut 
was her als Einblick in die Etoso von vor 20 Jahren:

Ĝis revido, REVELIDO! 
de Cornelia Rau, Freiberg

REVELIDO estas la porjunulara programo en la kadro de 
REVELO, la plej granda renkontiĝo de la esperantistaro en 
Nordrejn-Vestfalio. Lastfoje ĝi okazis la 5-an de majo en la 
fama bierurbo Warstein.

Mi tiom bone planis mian vojaĝon tra Nordrejn-Vestfalio: 
Vendrede mi alvenis al mia fratino en Dortmund; sabate 
mi volis viziti la REVELO-renkontiĝon, sed ne tuttempe, 
ĉar vespere mi jam intencis reesti en Dortmund por festi 
kun miaj familianoj kaj kelkaj geamikoj. Fin ne tamen ĉio 
ŝanĝiĝis.

Post unu horo en REVELO, meze dum prelegprogramo pri 
“la aktivecoj de diversaj lokaj grupoj”, iu junulo subite tuŝetis 
mian ŝultron,  ustrante al mi: “Kelkaj el ni volas iri al turka 
restoracio, ĉu vi aliĝas?” Mi ne pripensis longe, prenis mian 
jakon kaj tuj retrovis min inter aro da junaj (kaj junecaj) 
etosemuloj. Survoje al la manĝejo mi eksciis, ke tiu ĉi ago
ne estis spontanea fuĝo el iom teda programaro. La tuto 
nomiĝis REVELIDO kaj estis la tradicia porjunulara IDO de 
REVELO.

Post la tagmanĝo ni vizitis proksiman kavernon, rigardis
stalakmitojn, stalaktitojn kaj kun iom da fantazio ni 

malkovris en ili diversajn  gurojn, kiujn la naturo kreis en 
plurmiljara laboro: apron ekzemple kaj kastelon. Grandan 
laŭdon al nia gvidanto Kolja, kiu tre lerte klarigis ĉion!

Reveninte al la kunvenejo la tuta partoprenantaro de 
REVELO kaj REVELIDO grupiĝis por komuna foto. La 
sekva punkto de la tagordo nomiĝis: “kantado de la himno”! 
Nu, kelkaj voĉoj vere kantetis: “En la mondon venis nova 
sento...”; dum en alia angulo eksonis dupersona vira koruso: 
“Revolas mi al Westerland!”, jen kanto de la fama germana 
muzik- grupo “Die Ärzte”, esperantigita de Christof Krick.
Unu programero altiris ĉiujn partoprenantojn de ambaŭ 

eventoj: la vizito de la fama bierfarejo kun posta 
gustumebleco. Iu stranga vagonaro veturigis nin tra la 
produktejoj, kiuj al mi ŝajnis tute sterilaj, parte preskaŭ 
dezertaj, forlasitaj. Nur unufoje videblis laboranta persono, 
kiu evidente observis la procedon de la bierfarado sur 
diversaj komputilekranoj. Iel mankis al mi ankaŭ la tipa 
odoro de estiĝanta biero, sed eble mi simple havis iom tro 
romantikajn imagojn pri tiaj aferoj...

Rigardon al la horloĝo: Se mi volas atingi la planitan 
feston en Dortmund ĝustatempe, mi devus forlasi la 
aranĝon NUN. La etoso tamen estis tiom bela, ke mi preferis 
iri kun la aliaj al la gastodomo de la bierfarejo. Mi poste 
ankaŭ preterlasis duan buson, ĉar la prezentado de la 
magiisto DON ESPERO min allogis nerezisteble...

Nur longe post la noktomezo mi  ne atingis la hejmon de 
mia fratino. La festo ĵus estis  niĝinta. Sed egale! Mi ege ĝuis 
la tagon en Warstein kaj diras:

“Ĝis revido, REVELIDO!”
Da bekommt man direkt wieder Lust auf ein echtes 

Esperanto-Tre en. Wie naiv die Leute damals waren! Wie 
unbeschwert sie ohne FFP2-Schnäbel vorm Gesicht durch 
die Weltgeschichte taumeln konnten! Aber Kopf hoch, auch 
2021 geht irgendwann vorbei. Wenn es soweit ist, wollen 
wir das gemeinsam mit euch feiern ... in Wittenberg ... beim 
JES 2021/’22!

Bis dahin sind hier ho entlich alle durchgeimpft und 
haben ihre Esperanto-Sprachkenntnisse dank Bill-Gates- 
DNA-Chip auf die neueste Version geupdatet. Weitere 
Infos zum kommenden JES  ndet ihr auch immer auf der 
Webseite (jes.pej.pl), auf Facebook/Instagram sowie in 
der zugehörigen Telegram-Gruppe (jes.telegramo.org). 
Anmelden könnt ihr euch voraussichtlich schon ab Ende 
Juni.

Passend hierzu können wir nochmal kurz in den 
DeLorean steigen, etwas kräftiger aufs Gaspadel treten, 
und diesen wundervollen handgemachten Werbe yer aus 
dem Jahr 1972 bestaunen. Bitte ersetzt gedanklich beim 
Durchlesen „IS“ einfach durch „JES“ und „27 dec. 1972 ĝis 
3 jan 1973“ durch „28 dec. 2021 ĝis 4 jan. 2022“:
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Al la 12 partoprenantoj la unua reta 
KEKSO tre plaĉis!
Michaela: „Organizi KEKSOn 
la unuan fojon en la reto 
estis certe defio kaj oni 
devis pripensi manieron, 
kiel oni kune kreu kreemajn 
kaj amuzajn cirkonstancojn. 
En unua organiza kunsido 
estis decidoj pri la dato 
kaj la daŭro de la reta evento. Dufoje po tri horoj en la 
posttagmezo al ni ŝajnis konvena kaj ne tro longa tempo 
antaŭ la komputilo. Kaj la ebleco resti pli longe en la reta 
ĉambro estis uzita de la partoprenantoj. Dum la programo 
de la dua tago la partoprenantoj havis tempon por priskribi 
siajn spertojn dum KEKSO. Legu mem:“

Annika: „Jam la semajnon 
antaŭe ni ricivis pakaĵon, 
kiu enhavis ĉion, kion 
oni bezonas por vera 
KEKSO: dolĉaĵoj, teo, kaj 
kompreneble – keksoj! 

Sabato komenciĝis per 
interkona ludo, dum kiu ni 

eksciis pri la plej ŝatataj aferoj de la aliaj partoprenantoj. 
Poste okazis lingvokurso kaj diskutrondo pri rezist-
movadanoj (la oka de majo ja estas taŭga tago por tiu 
temo).

Dum ludorondo ni multe desegnis: Unue ni ludis teaman 
ludon, dum kiu unu homo de ĉiu teamo devas desegni 
vorton kaj la aliaj devas plejeble rapide diveni, kio estis 
la vorto. Poste ni ludis GarticPhone, ludon, dum kiu oni 
devas desegni kaj priskribi la artaĵojn de aliaj homoj (vidu 
ekzemplojn en la fotokompilo). Tiel ekestis tre amuza ĉeno 
de desegnaĵoj, ĉar oni ne ĉiam povas bone diveni, kion 
desegnis la antaŭulo.

Sabatvespere ni "kune" (almenaŭ preskaŭ samtempe) 
kuiris, la ingrediencojn ni ankaŭ ricevis poŝte. La komuna 
manĝaĵo estis preskaŭ kiel dum la surloka KEKSO.

Mi ege ŝatis la komunan kuiradon kaj manĝadon, estis 
bongusta manĝaĵo kaj estis amuze vidi la kuirejojn de aliaj 
homoj ;)

Bona afero pri reta KEKSO estas, ke oni povas dormi en 
la propra lito kaj ne surplanke. Tial almenaŭ mi estis sufiĉe 
maldormema la duan tagon, malsame ol dum antaŭaj 
KEKSOj. La dua tago komenciĝis per rakontoj pri komenco, 

kiujn laŭtlegis Jani. Poste denove estis kurso kaj la spertaj 
parolantoj vizitis la TEJOejon en la retpaĝo GatherTown.“

Danny: „Mi tre ŝatis 
ludi „Gartic Phone“ kun 
ĉiuj. Estis amuze vidi la 
rakontojn, kiuj rezultis.“

Jonas: „Mi ankaŭ tre ŝatis 
la ludon „Gartic Phone“. 

Multa peno estis farita por 
la reta KEKSO. Estis multaj 
bonaj ideoj, kiuj ankaŭ estis 
bone efektivigitaj. La lingva 
kurso estis tre bone klarigita.“

KEKSOano: „Mi tiras mian 
ĉapelon al la organizantoj! La 

interkonatiĝo estis tre originala, kaj la ludorondo bonege 
elpensita. Ankaŭ eldoni receptojn al ĉiuj kreis ligon, ĉar mi 
certe sendos al vi fotojn de miaj kreaĵoj :)

La dikutorondo ne temis pri tre ĝojplena afero; tamen 
ĝi donis al ni la okazon paroli pri grava peco de historio 
kaj tiel mi komprenis kiel (mal-)bone mi kapablis esprimiĝi 
en Esperanto. La fabeloj estis simpatiaj, nek tro kompleksaj 
nek tro simplaj (tamen, se Jani estus havanta pli bonan 
interretan konektadon, ili estintus pli kompreneblaj :p ).“

    
Michaela: Mi tre ĝuis sperti, ke la ideoj, kiujn ni havis por la 
programo, plaĉis al ĉiuj. Pro tio, ke ĉiun programeron gvidis 
alia persono, estis ne tro granda laboro por unuopuloj kaj 
kreiĝis bunta programo, kiu certe restos en niaj memoroj. 
Mi dankas al ĉiuj partoprenantoj, kiuj kontribuis al la unua 
reta KEKSO, kaj se ne eblos persone renkontiĝi en aŭtuno, 
mi jam antaŭĝojas la sekvan.

Por mem sperti iom de la KEKSO-etoso, jen sekvas  por 
vi la recepto de la fungo-rizoto, kiun ni kune kuiris, kaj la 
kolektitaj veganaj receptoj por keksoj kaj kuko:
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Kvin veganaj receptoj
Vegana fungorizoto 
/veganes Pilzrisotto
Fonto: https://veganmom.de/veganes-pilzrisotto/, 
tradukita de Michaela. Sufiĉas por plenkreskulo  
kaj infano (1,5 porcioj).

Ingrediencoj
6   1 cepo
6   1 eta ajlodento
6   Oleo por friti
6   130 g da rizotorizo
6   1,5 supkuleroj da buljono  
       + 500 ml da akvo
6   150 g fungoj (ekz. brunaj ĉampinjonoj)
6   1 eta manpleno de freŝa petroselo
6   1-2 supkuleroj de gistof lokoj

Kuirado: 1. Fajne tranĉi la cepon kaj la ajlon, kaj friti en 
poto aŭ pato ĝis ili iĝas vitrecaj. 2. Aldoni la rizotorizon por 
ankaŭ iom friti ĝin (eblas jam kun la buljono). 3. Aldoni la 
duonon de la akvo (250 ml) kaj lasi ĉion kuireti (kun kovrilo) 
dum 20 minutoj. 4. Senakvigi la fungojn el la ladskatolo kaj 
aldoni ankaŭ ilin. 5. Iom post iom aldoni la reston de la akvo, 
ĝis la rizo estas finkuirita. 6. La freŝan petroselon disigi per 
tondilo (eblas ankaŭ tranĉilo) kaj meti an la poton/paton.  
7. Laste aldoniĝas la gistoflokoj al la preskaŭ preta rizoto.  
8. Bone miksi ĉion kaj – bonan apetiton!

Nigraj-blankaj keksoj (Paula)
Ingrediencoj
6   300 g da faruno
6   200 g da vegana butero
6   90 g da sukero
6   10 g da vanila sukero
6   Iomete da salo
6   30 g da kakaopulvoro

Preparado: Miksu la farunon, la buteron kaj la sukerojn ĝis ĝi 
estas pasto. Prenu duonon da pasto kaj enmetu la kakaopulvoron. 
Malvarmigu la pastojn dum 20 minutoj en fridujo. Ruligu la du 
pastojn samgrandece kaj rektangule (20 x 40 cm). Metu unu 
de la rektanglaj pastoj su la alian kaj formu rulon (5 x 50 
cm). Denove malvarmigu la rulon iomete. Tranĉu la rulon 
en diskoj (5 x 0,5 cm) Baku la keksojn proksimume 10-15 
minutojn je 180 gradoj celsio. 

Marcipanaj keksetoj (Annika) 
Ingrediencoj
6   200 g da marcipano 
6   1 kulerego da amelo
6   2 kuleregoj da pomkaĉo
6   80 g da sukero
6   110 g da faruno
6   100 g da muelitaj migdaloj
6   1 kulereto da cinamo
6    2 kuleregoj da Amaretto (vi ankaŭ povas uzi pomsukon) 
6   Iomete da salo  
Preparado: Pecigu la marcipanon. Miksu ĝin kun la aliaj 
aferoj kaj knedu ĝis ĝi iĝas homogena pasto. Hejtigu la 
fornon al 175°C. Formu ĉ. 25 malgrandajn bulojn el la pasto 
kaj metu ilin sur bakladon. Prenu forkon kaj uzu ĝin por 
stampi etajn sulkojn. Baku dum 12 ĝis 15 minutoj.

Veganaj ĉokoladaj trufoj (Colas) 
Ingrediencoj
6   Nigra ĉokolado, 200 g 
6   Kakaopulvoro (vegana), 30 g
6   Suko de kokoso, 3 supkuleroj
6   Migdallakto, 2 supkuleroj

Recepto: Rompu la ĉokoladon en pecojn. Fandu ĝin en 
kaserolo. Aldonu sukon de kokoso kaj miksu. Varmigu la 
migdallakton kaj aldonu tion al la resto. Post kiam la pasto 
malvarmiĝis, lasu ĝin en fridujo dum 40 minutoj. Formu 
bulojn el la pasto per supkulero. Rulu illin en la kakao.

Ĉokolada kuko (de Paul adaptita)
Ingrediencoj
6   200 g da faruno 
6   35 g da kakaopulvoro
6   180 g da sukero
6   (60 g da hakitaj migdaloj)  
6   Duona pakaĵo da bakpulvoro  
6   Unu pakaĵo da vanila sukero  
6   Salo (iomete)
6   240 ml da akvo; 100 ml da neŭtrala oleo

Recepto: Miksu la sekaĵojn, enmiksu la malsekaĵojn por havi 
homogenan paston. Grasigu 20-centimetran bakformon kaj 
varmigu la fornon al 180°C (supra-malsupra-hejto). Baku por 
ĉirkaŭ 40 minutoj. Tiu kuko estas bone uzebla kiel tortobazo.
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Pri mia vivstilo, 
klimatprotektado 
kaj la ligo al la 
Esperanto-movado
Grava kaj laŭ mi ĉiam pligraviĝanta temo estas 
– kiel la homaro povas vivi sur la terglobo sen 
komplete detrui ĝin por ontaj generacioj aŭ eĉ 
por nun kun ni vivantaj bestoj kaj plantoj.

En mia ĉiutaga vivo mi ofte pripensas, kiel eblas pli-
bonigi proprajn kutimojn por daŭripove agi kaj vivi. 
Mi povas fiere diri, ke mi ne posedas aŭton kaj veturas 

per biciklo al mia laborejo. Kaj pro la amaso de rubaĵoj, 
kiujn mi preterpasas survoje, mi komencis ĉiutage kunporti 
kelkajn pecojn de rubaĵoj ĝis la sekva rubujo. Bone, mi estas 
skolto kaj mi diras: Unu bona ago ĉiutage helpas por postlasi 
la mondon pli bona, ol mi trovis ĝin. Sed ne por ĉiuj ekzistas 
tiu ebleco, loĝi sufiĉe proksime al la laborloko. Kaj mi ne nur 
konas la vivon en granda urbo, kie ĉiuj gravaj lokoj estas en 
bicikle atingeblaj distancoj, sed ankaŭ la vivon en eta urbo, 
kie viaj ebloj sen aŭto estas ilimigitaj.

Krome mi pensas, ke mi estas en epizodo de mia vivo, en 
kiu ne bezonatas aŭto por povi rapide atingi multajn lokojn 
sinsekve, ekzemple por organizi hobiojn de familianoj. 
Komprebeble foje mi bezonas helpon de konatuloj kun aŭto, 
por povi transporti grandajn objektojn, sed por normalaj 
aĉetumadoj mi nur bezonas biciklajn sakojn. Espereble 
ankoraŭ longe mi ne bezonos aŭton, tio ja ankaŭ ŝparas 
monon, ne nur emisiojn.

Mia plej noja projekto estas „Foodsharing“( foodsharing.
de) – asocio, kiu helpas al (super-)bazaroj, restoracioj kaj 
bakejoj ne forĵeti troajn ne vendatajn manĝaĵojn, kiujn ankaŭ 
la helporganizoj por nepagipovaj ne povas plene disdoni. 
Mi rete registriĝis, kaj por povi savi manĝaĵojn, devis lerni 
kelkajn regulojn, trapasi kvizon kaj lerni pri la etiketo 
por rajti savi manĝaĵojn en superbazaro. Jam pli longe mi 
konis tiun movadon kaj profitis de amikino, kiu antaŭe 
jam komencis savi. Oni kelkope dividas la varojn, forportas 
ilin ekzemple per bicikla remorko, prenas de tio, kiom oni 
povas foruzi aŭ manĝi, antaŭ ol ĝi nemanĝebliĝas, kaj plu 
disdonas la reston. Ĉio devas senmone okazi kaj kiel savanto 
oni transprenas la respondecon pri la kvalito de la varoj. 
Ĉiukaze oni helpas malpligrandigi la amason de senmakulaj, 
bonkvalitaj kaj ankoraŭ freŝaj manĝaĵoj, kiuj pro miskalkuloj 
de aĉetantoj, aŭ pro alveno de novaj varoj, estus forĵetataj en 
la rubujon. Laŭ mi tre inda celo, por kiu mi kunaktivas.

Krome mia koramiko kaj mi planas dum niaj ferioj veturi 
bicikle dum pluraj tagoj, kaj revoje uzi etajn trajnojn, kiel 
Esperanto-parolantoj kutimas karavane atingi ne tro forajn 

renkontiĝojn. Ĉu mi nun iĝu ano de BEMI (bemi.tejo.org) kaj 
IFEF (ifef.free.fr)? Indas pripensi tion, ĉu ne?

Kiel oni povas kombini klimatprotektadon kaj Esperanton, 
ni ankaŭ diskutis dum KEKSO. Paula opinias: “Klimata 
justeco konektas klimatan kaj median protekton kun aliaj 
aferoj kiel homaj ratoj, sociala justeco, mondvasta justeco 
inter la landoj, feminismo kaj paco. Ĉar oni ne povas trakti 
tiujn aferojn sole, oni devas trovi komunan solvon. Por atingi 
klimatan justecon, oni devas retiĝi, oni devas labori kune. 
Esperanto ebligas la konektadon de homoj mondvaste. Tiel 
la retiĝo inter la homoj facilas kaj labori por nia unu mondo 
pli bone funkcias. Dum Esperanto-renkontiĝoj oni povas 
interŝangi ideojn, informojn kaj projektojn pri atingi pli da 
klimata justeco.“ 

Kaj Annika mencias: „Per Esperanto ankaŭ eblas havi pli 
rektajn informojn pri la konsekvencoj de klimatŝanĝiĝo. Oni 
povas rekte paroli kun esperantistoj en aliaj mondregionoj, 
kie jam pli sperteblas la ŝanĝiĝo, ol ĉi tie. Kaj por vojaĝi 
klimatneŭtrale oni povas per trajnkaravano iri al Esperanto-
renkontiĝo. Tiel oni jam dum la vojaĝo renkontas 
esperantistojn kaj povas ĝui la kongresecan etoson.“ - 
„Ankaŭ eblas biciklokaravano de BEMI exemple al IJK.“, 
aldonas Paula.

Do kiam denove eblos viziti Esperanto-amikojn, mi 
klopodos uzi biciklon kaj trajnon, por vojaĝi kaj dum 
parolado scivolos pri iliaj spertoj kun klimatŝanĝiĝo kaj iliaj 
kutimoj. Kaj ĉu ne estas tiel, ke en la Esperanto-movado 
(almenaŭ mi konas tion de junularaj aranĝoj) mutaj homoj 
manĝas vegetare aŭ vegane (ekz. dum KEKSO ni kutime 
manĝas vegane)? Eble ankaŭ ili nur mendas vegetaran 
manĝon de la ejo, por ne ricevi viandaĵojn ĉiutage. Tiel 
mi ofte faris. Dum la fastotempo ĉi-jare mi manĝis tute 
vegetare kaj viando ne mankis al mi, kaj mi ekkonis denove 
multajn bongustajn vegetarajn pladojn. Intertempe mi ne 
plu aĉetas viandaĵojn. Kelkfoje, kiam neniu volas preni de 
mi savatan viandon de Foodsharing, mi manĝas tion. Pli 
bone manĝi ol forĵeti! Kaj ankaŭ la viandon de sovaĝaj bestoj 
(aproj aŭ kapreoloj), kiujn ĉasis la patro de mia koramiko, 
mi ne rifuzas. Ĝi ja havas tute alian kvaliton kaj originon ol 
ekzemple porkaĵo el amasproduktejo.

Vestaĵojn mi prefere ne aĉetas en la kutimaj butikoj, 
sed en socialaj vendejoj, kie jam portitaj vestaĵoj estas 
malmultekoste vendataj de handikapuloj (ekz. fairkauf). 

►

►
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Ankaŭ meblojn el dua mano mi preferas. Kaj tio ĝuste nun 
okupas min, ĉar mi estas translokiĝanta kaj bezonas multan 
novan ekipaĵon. 

Do ĉiam kaj ĉie mi ankoraŭ povas lerni pri novaj ebloj, 
malpli foruzi resursojn kaj plibonigi mian ĉirkaŭaĵon. Ofte 
tio ne estas la plej simpla vojo kaj oni devas serĉi kaj legi pri 
tio, resti en dialogo kun aliaj homoj kaj ne heziti demandi pri 
ideoj aŭ helpo por tiaj projektoj.

Kaj la temoj estas senfinaj: apartigo de rubaĵoj, reuzado 
de pakaĵoj, neaĉeto de pakaĵoj, regionaj kaj sezonaj 
produktoj, kiom da kaj kiamaniere generitan kurenton mi 
uzas, kosmetikaĵoj, paperaĵoj, unufoje uzeblaj aŭ reuzeblaj 
produktoj, eble mi ĉesu... 

Ĉiu persono havas alian aliron al la ideo de klimat- aŭ 
natur-protektado kaj kompreneble malsamajn eblojn de 
efektivigo, sed mi certas, ke ĉiu, kiu volas ŝanĝi sin kaj siajn 
kutimojn, povas iomete plibonigi la mondon, kaj eble influi 
la pensmanieron de homoj en sia ĉirkaŭaĵo kaj iom post iom 
de la socio.

Se vi interesiĝas pri interŝanĝo de spertoj, aŭ havas bonan 
konsilon por mi, mi tre ĝojus pri komento de mia teksto al 
michaela.stegmaier@esperanto.de – kaj eble mi daŭrigos 
skribadon pri tiu-ĉi temaro. Dankon, ke vi legis tiun-ĉi 
tekston kaj tiel estimas mian mensan laboron kaj la klopodon 
plibonigi min.                                            Michaela  Stegmaier

Interlingvistikaj 
Studoj en AMU
Se vi volas havi solidajn sciojn pri esperantologio 
kaj interlingvistiko, aŭ profesiiĝi pri instruado 
de Esperanto, partoprenu la sekvan grupon 
de la Interlingvistikaj Studoj en AMU, Poznano 
(Pollando), en 2021-24.

Tiun eblecon ofertas nur la Adam Mickiewicz 
Universitato (AMU) en Poznano, unu el la plej 
signifaj polaj universitatoj ekde 1998. La 3-jara 

postdiploma studado servas por internacia publiko. La 
kursaron gvidas Ilona Koutny kaj kontribuas elstaraj 
esperantologoj kiel Vera Barandovska-Frank, Tomasz 
Chmielik, Nicolau Dols, István Ertl, Michael Farris, Sabine 
Fiedler, Aleksander Korĵenkov, Katalin Kováts, Aleksander 
Melnikov, Ida Stria kaj Humphrey Tonkin.

La Interlingvistikaj Studoj provizas unuflanke la bazojn 
de ĝenerala kaj aplikata lingvistiko, kiuj estas necesaj por 
konvene loki Esperanton inter la naturajn lingvojn, aliflanke 
prezentas planlingvojn, el kiuj Esperanto elkreskis. La 
internacia kaj interkultura komunikado, por kiu Esperanto 
estis kreita kaj kie gi bone funkcias, estas en fokuso. La 
Studoj koncentriĝas pri gramatiko, literaturo, kulturo 
kaj historio de Esperanto. En la tria jaro eblas specialiĝi 
pri komunikado, lingvistiko, literaturo, tradukado, 

planlingvistiko, aŭ pri lingvopedagogio. La metodika 
formado de la Studoj gravas por la instruista trejnado – 
al kiu eblos aparte aliĝi. En tiu ĉi tereno ekde la studjaro 
2007/08 realiĝas kunlaboro kun ILEI kaj kun Edukado.net. 
Jen unika ebleco akiri universitatan atestilon por Esperanto-
instruistoj.  

La semestroj komenciĝos per 5-tagaj intensaj sesioj kun 
kvar studobjektoj (al ili aldoniĝos poste la ekzamenoj). Dum 
la semestro okazos ankoraŭ po du virtualaj semajnfinaj 
sesioj. Laŭ la planoj nur la septembraj sesioj estos surloke, la 
unua sesio en septembro 2021 dependos de la virusa situacio. 
La dua semestro komenciĝos en februaro. Post pretigo de 
finlaboraĵo kaj fina ekzameno la studintoj ricevos atestilon 
pri postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj, kiu validas 120 
ECTS (eŭropajn studunuojn, same kiel la magistraj studoj). 

Partoprenontoj el la tuta mondo povas aliĝi ĝis la 1-a de 
aŭgusto 2021 por la studoj.  La unua sesio okazos inter la 
21-a kaj la 25-a de septembro 2021. La sekvaj semajnfinaj 
sesioj fine de oktobro kaj komence de decembro.

Postuloj: diplomo pri superagradaj studoj kaj bona scio 
de Esperanto (min. B2). Partoprenontoj devas plenumi 
orientigan teston komence de la unua sesio.  

Kotizo por unu semestro: 1800 PLN (ĉ. 400 EUR), en 
motivita kazo eblos peti redukton. 

Kelkaj stipendioj estas antaŭvidataj dank’ al ESF 
(Esperantic Studies Foundation). 

Pluaj informoj kaj aliĝilo: http://interl.amu.edu.pl; 
interlin@amu.edu.pl; http://pola-retradio.org/2021/04/e_
elsendo-el-la-07-04-2021

Ilona Koutny, gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj

►

►

Esperanto-enketo 
por mia faklaboro
Bonan tagon!

Mi estas Jonathan, en la deka klaso, kaj lernas 
Esperanton ekde unu kaj duono de jaro. Por la lernejo 
mi skribas faklaboron pri Esperanto. Por la praktika 
parto mi kreis malgrandan enketon. Mi tre ĝojus, se 
vi prenus iom da tempo kaj respondus la mallongajn 
demandojn:

1. En kiu aĝo vi ekparolis Esperanton?
2. Kial vi ekparolis Esperanton?
3. Ĉu vi uzas Esperanton en via ĉiutago kaj kie?
4. Ĉu Esperanto estu la mondlingvo kaj kial?
5. Kion vi farus por pli bone konatigi Esperanton?
Bonvolu sendi viajn respondojn al la sekva adreso: 
esperanto.enketo@gmail.com
Mi ĝojas je ĉiu respondo. Dankegon pro via subteno!  

Havu bonan tagon!                             Jonathan Lüdeking
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