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エスペラントよこはまのエスペラント文会報

Muzeo/Oficejo-Projekto en la fazoj komencaj
Sibayama Zyun’iti, la Prezidanto de NPO Esperanto-Jokohama
1. fazo de ĝermo
En la mondo estas Esperanto-muzeoj;
kiel ekzemple estas muzeo en Svitavy en
Ĉeĥoslovakio, funkcianta ankaŭ kiel kunvenejo
de lokaj esperantistoj. Jen revo de ges-roj Doi
Hirokaz kaj Ĉieko, unuj el la fondintoj de la
praorganizo de nia rondo en Jokohamo. Japana
esperantisto (sed ne en nia rondo), aŭdis tion,
alte aprecis la ambicion, fidis nian grupon,
akirintan leĝan statuson de Neprofitocela
Organizo, bonvolis donaci al ni 30 milionojn
da enoj (ĉ. 250 mil eŭrojn) kiel bazon, en la
komenco de tiu ĉi jaro 2019. Ni dankas multe al

la anonima donacinto!
2. fazo de embrio
En aprilo, la estraro konfidis al la projektoteamo gvidota de s-ro Doi, fari mezan raporton
ĝis la mezo de junio, pri la funkciado de tia
muzeo post fondiĝo, kiel fondi, kaj kiel kolekti
monon — ĉar la donacita monsumo ne sufiĉas
por tuj fondi tian muzeon. Ni tial havos, meze de
aŭgusto, ekstran ĝeneralan kunvenon, por ke ni
per la tuta forto de la rondo klopodu por realigo
de la muzeo. La fina raporto venos decembre.

Esperanto-muzeojn tra la mondo!
Aŭdinte nian planon, venis informoj pri similaj
projektoj, kaj peto/oferto pri kunlaboro.
1. De s-ino Tatyana Auderskaya el Ukrainio:
(ekstrakto el letero al s-ino Doi)
... Mi legis, ke vi deziras organizi Esperantomuzeon. Ĉu vere? Ĉu realan aŭ en la reto? Ankaŭ
ni ekdeziris fondi E-muzeon, sed dume nur la
retan... Eble ni iel kunlaboros? Ekz., enkadre de
Ĝemelaj Urboj?
(NOTO: nia plano estas havi realan domon)
2. De s-ro Josip Pleadin el Kroatio: (ekstrakto
el letero al nia redakcio)
... Ni volas informi vin, ke en februaro ĉijare "la tradicio de Esperanto" en Kroatio atingis
la statuson de "nemateria kultura havaĵo" per

la decido de la Administrejo por protekto de
kulturaj heredaĵoj, funkcianta ĉe la Ministerio
pri kulturo. Tiu fakto ĵetas novan lumon kaj
novan respondecon al nia laboro. Dokumenta
Esperanto-Centro estas la nacia Esperantoarkivo por la tuta teritorio de Kroatio, sed
ĝi aktivas ankaŭ multe pli vaste. ... Por
finkonstrui la domon, ĉi-momente mankas al ni
proksimume 10 000 eŭroj, ... kaj do ni klopodas
trovi subvenciojn kaj donacojn ĉe eksterlandaj
esperantistoj. Se via societo en Jokohamo kaj
ĝiaj membroj volus partopreni nian kampanjon,
ni estus tre dankaj al vi. ...
(NOTO: ni en Jokohamo bezonas pli ol 100 000
eŭrojn por ni; do ni bedaŭras ne povi subteni vin
reale. Sed akceptu nian spiritan apogon!)
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([KK]=nia kutima kunvenejo, nome Kanagawa-Kenmin-Sentaa, proksime de la Stacidomo Jokohama)

Okazis
*jun. 15 [KK] Hama-Ronda Vespero
S-ino Doi Ĉieko parolis publike en la japana
pri Hasegawa Teru (plumnome Verda Majo, 19121947). Teru, estante esperantisto, edziniĝis al
ĉino siatempe studinta en Japanio, kaj kun li
vivante en Ĉinio agis kontraŭ la japana invado
al Ĉinio. Partoprenis 21 personoj. Pri la vivo de
Verda Majo, legu nian januaran n-ron 344.

Niaj Planoj
*jul. 27[KK] Komuna Klaso
Oni havos komunan klason (ĉar kelkaj el
ni tiam estos ĉe UK en Finnlando), kaj s-ro
Fuse Kentarou gvidos la partoprenantojn per
Esperanta dialogado helpe de suflorantoj.
*aŭg. 24 [KK] Ekstra Jarkunveno
Okaze de la propono fondi muzeon/oficejon
de nia grupo, ni havos la ekstran jarkunvenon,
en kiu ni, per la plimulto de la voĉoj el la
membroj, oficialigos la planon. Ni fondos
fonduson por kolekti plian monon por efektivigi
la planon.
*sept. 7 [KK] Prezento de spertoj
Niaj grupanoj prezentos en Esperanto sian
sperton, mallonge (ĝis 15 min.), ĉu pri UK, ĉu
pri hejmaj aferoj, laŭplaĉe.
*sept. 14 [KK] la 116a Legokunsido
Oni legos "Vojaĝo de Onia" de Onia (plumnomo
de koreino, Kim Onnuri), vojaĝraporto pere de
Esperanto, kun plene da ilustraj bildoj.

Niaj klasoj kaj kursoj
Okazas jenaj klasoj (kutime en [KK])
*Daŭriga kurso (post la Enkonduka), en sabato,
gvidate de Doi Ĉieko.
*Regulaj Klasoj en sabato
(1) Klaso “Eseoj”, por legi “Tamen ĝi
moviĝas!” gvidate de Doi Hirokaz
(2) Jokohama Salono. 2 fojojn monate oni
legas (de aprilo) “La Ŝtona Urbo”, originala
romano de Anna Löwenstein, 1 fojon — libera
verkado; kaj alian fojon —tradukado laŭ sia
plaĉa fonto.
*Regulaj Klasoj en merkredo
(1) Klaso “Belĉielo”, por legi “Silento”,
tradukon de la japanlingva originalo, gvidate de
Doi Ĉieko
(2) Klaso “eriko”, por legi “Utila Estas Aliĝo”
gvidate de Doi Ĉieko
*Neregula Klaso
(1) Klaso “Teksantoj”, por legi "Kuniberto kaj
Kilevamba", per la gvido de Doi Ĉieko, du fojojn
monate.
(2) “Rapida kurso”, por studentino kun baza
kono pri Esperanto, per la gvido de Doi Ĉieko,
en la tereno de Urba Universitato de Jokohamo.
unu fojon semajne.

Aŭstralia 3ZZZ de majo 2019
La esperantlingva elsendo de 3ZZZ el Aŭstralio (aŭskultebla de melburno.org.
au/3ZZZradio/) fojfoje prenas artikolon el nia “Novaĵoj Tamtamas” (NT). De majo ĝis la
komenco de julio estis jenaj elsendoj.
・3-a de junio: el nia n-ro 348, “Vizitis la tombejon de la militviktimoj de Brita Konfederacio”
de Tanigaŭa Hiroŝi.
・24-a de junio: el nia n-ro 348, “Atombombo kaj kruda rizo” de Koyama Takesi
・1-a de julio: el nia n-ro 349, “La 9a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto” de Mizro Iwaya
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La 115-a Legokunsido
En la 1a de junio ni havis la 115-an legokunsidon por "Australia Felix" de Trevor Steele.
Partoprenis kvar personoj.

Australia Felix —fascina verko—
Aida Yayoi
En la komenco mi ne povis ĝui la verkon,
kvankam mi tralegis ĉiujn 11 volumojn en la
libro. La kialon mi nebule rimarkis: mia kapablo
malaltas por ellegi ilin en unu monato. Tempo
fluis rapide kaj nun mi devas recenzi iamaniere.
Pro okupiteco mi ne relegis ĉiujn sed elektis nur
kelkajn, postlasinte la plej longan kaj verŝajne
unuarangan verkon, “Por savi nigran animon”,
kaj same altkvalitan, ”Koroboria Vespermanĝo”.
Strange en mia relego mi trovis neatenditan
intereson. Pli da atentemo pri vortoj, esprimoj
kaj pri la vidpunkto de la aŭtoro kredeble gvidis
min al pli profunda engaĝiĝo en la verko.
“Samuel Birrubali Rossiter” La ĉefrolulo
estas aborigena deveno. Pro blankula edukado
devigita de politika kaj religia intencoj, li poste
spertis sukceson diverskampe en la komunumo,
sed ne mortinta rasismo hezitigis lin ĝui liberan
vivon plene. Li ne edziĝis pro malfacila elekto
de edzino, ĉu blankulino, ĉu nigrulino. Lia
vivo estis disŝirita inter du mondoj; blankulaj
kontraŭ aborigenaj. Nenie troviĝis azilo por
li. La temo estas severa, sed skribaĵo ne
estas peza, glate reliefigas unikan socion de
praloĝantoj. Kelkaj epizodoj estas impresaj kaj
kelkaj donas ŝokon. La epizodo pri la morto de
lia aminda frateto estas malĝoja; tie esprimiĝas
miksite realo kaj iluzio. Mi legis la scenojn kun
granda kompato.
“Orienten el Perto” estas la plej mallonga
rakonto en la tuta libro. Klasifike ĝi eniros
en eseon. Tuj post mia renkonto kun ĉi tiu
eseo, mi sentis ne malgrandan favoron, ĉar
ĝi disvolvis antaŭ mi misteran substancon
nomatan Aŭstralio, ne facile kompreneblan
pro ĝia vasteco. Dank’ al la ŝoforo de
kamionego la aŭtoro vojaĝis per lia ŝarĝaŭto,
kaj dume interparolis simple kaj mallonge
per sekaj vortoj. Tiu konversacio ŝajnis al mi
ia speca poemo. La aŭtoro antaŭlonge volis

tuŝi aŭstralian teron kaj provis per tirĉareto.
Sardone rigardis tion iu birdo.
“Amo al muŝoj” estas humura skribaĵo pri
muŝoj en Kvinslando. Humuraj sed tute minacaj
atakoj de muŝoj komencas kontraŭ preskaŭ
ĉiuj korpopartoj de la aŭtoro. Li priskribas
la scenojn detale kvazaŭ metiisto fidela al
precizeco. Precipe pensmaniero per silogismo
estas interesa. Rezulte la aŭtoro diras, “Mi
do devas montri amon al muŝoj samkiel al
aliaj homoj”. Lia konciza, trafa esprimo bone
funkcias.

Demandoj en Aŭstralio
— "Australia Felix" de Trevor Steele
Mizro Iwaya
La aŭtoro estas fame konata aktivulo de
Esperanto en Aŭstralio. Li aktivis ĉie en la
mondo kaj verkis multon en Esperanto. Nu tiu
ĉi libro estas frua kolekto de liaj noveloj kiu
eldoniĝis post lia transiro al Litovio, nome en la
jaro 1999. Ĝia ĉefa temo estas nunaj demandoj
en lia hejmlando Aŭstralio.
Ĉi tie kolektitaj estas 12 noveloj kaj eseoj,
longaj kaj mallongaj. Ĉiu temas pri Aŭstralio,
kaj precipe duono el ili temas pri aborigenoj kaj
ilia socio. La aŭtoro mem estas eŭropdevena
blankulo, kaj mi kutime vidas ke blankuloj
ĝenerale vivas tute aparte de indiĝenaj nigruloj.
Sed la aŭtoro ne lokas sin aparte de nigruloj.
Male li enpaŝas ilian socion kaj klopodas serĉi
rimedon vivi kune. Bedaŭrinde tia provo ofte
finiĝas en malsukceso laŭ la libro.
Tipa ekzemplo estas montrita en la kvina
verko "Por savi nigran animon". Ni vidas ke la
valo inter praloĝantoj kaj novvenintoj estas
tro vasta ke ili ne povas konstrui interligan
ponton. Maĵora blanka flanko provis tion kaj ĉi
tion, sed minora nigra flanko ne bone akceptas
ilin. Rezulte la blanka flanko perdas fervoron
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kaj la nigra flanko vagas
plu. Certe tia estas
la problemo en nuna
Aŭstralio. Eble ekzistas
nenio krom tempo, kiu
povas solvi ĝin.
La deka verko "Orienten
el Perto" montras alian
faceton de la aŭtoro.
Li mem provis senti la
"aŭtentan teron" de
Aŭstralio. Li sola marŝis
piede de Brisbano al
Darvino, pli ol 2000km. Kelkaj el ni povus
ekplani tian aventuron, sed kredeble neniu
praktikas tion. Dume la aŭtoro fakte praktikis
tion! Ni scias ke la aŭtoro fariĝis mondomigranto
post tio. Li estas vere aktiva kaj praktikema
persono.
Laste mi volas aldoni ke la stilo de la aŭtoro
estas sufiĉe imitinda. Tiu fakto donas alian
motivon al ni por legi lian libron.

Ĉu popol-noveloj aŭstraliaj?
“Australia Felix” de Trevor Steele
Sibayama Zyun’iti
Tiu ĉi novelaro al mi ŝajnas esti tipa aŭstralia
popol-novelaro — kvankam mi ne konas
efektivan anglalingvan verkaron de aŭstraliaj
aŭtoroj. La libro estas dividebla en 3 partoj: la
unuaj 4 noveloj estas kresk-noveloj de junulo
en moderna medio. La meza parto, unu novelo
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“Por savi nigran animon” 50-paĝa, enkondukas
nin al la problemaro de aborigenoj en Aŭstralio,
kaj la fina parto el 6 noveletoj donas variantojn
de la aborigenaj aferoj.
La aborigenaj/blankulaj noveloj havas
bazon, laŭ komentoj, en la vera sperto de la
aŭtoro. Tie la protagonistoj, aŭ inteligentaj
pensuloj/blankuloj en la rakontaro, havas
ambivalencan senton al la aborigenoj/
nigruloj. Mi uzas vorton “ambivalenco”,
ne kiel kuneston de amo-malamo, sed kiel
kuneston de akceptosento-malakceptosento.
E k z e m p l e e n “ Po r s a v i n i g r a n a n i m o n ” ,
blankula instruisto “akceptas” aborigenon
nur kiel konvertiton al la blankula mondo,
malakceptante sovaĝecon troveblan inter
aborigenoj. La fino estas bona por akceptitoj,
sed nebona por neakceptitoj. La seriozan tonon
de tiu rakonto malpezigas humuraj scenoj en
“La koroboria* vespermanĝo”, en kiu aperas
blankuloj adaptantaj sin bone, aŭ malbone, al
la atmosfero de la mult-aborigena tero.
Nu, la rakonto estas el blankula okulo, sed
speciale de la ĉefa, socie forta, blankulo. Tion
mi sentis, ĉar iom antaŭe mi legis nefikciaĵon
de Tibor Sekelj en “Mondo de Travivaĵoj”. Tie
en la rakonto “Sklavoj de Opalo”, la jugoslava
aŭtoro vivas kelkajn tagojn ĉe el-jugoslavaj
aŭstralianoj, ŝajne la malĉefaj, socie malfortaj
(kvankam fizike fortikaj) laboristoj. Cetere,
Sekelj uzas vorton “indiĝeno”, sed Steele
“aborigeno”. Kia diferenco?
*koroborio: danca evento de aborigenoj
aŭstraliaj

Letero pri Eroŝenko
Lastatempe venis letero al ni, kredeble ĉar ni ofte skribis pri Eroŝenko, rusa
esperantista poeto, kiu verkis japane en Japanio. Ĉar estas en ni membroj
traktantaj la aferon, ni plenumis lian peton.
Saluton! Mia nomo estas Adam Kuplowsky. Mi venas de Toronto, en Kanado.
Mi ŝatas legi fabelojn de Vasilij Eroŝenko. Mi legis tradukojn de Malvasta
kaĝo kaj Stranga kato. Nun mi serĉas tradukojn de Morto de Kanario, Matu no
ko (=Pininjo), kaj Ŝipo de feliĉo. Ĉu vi povas diri al mi, kie mi povas trovi ilin?
Dankon,
Adam Kuplowsky

