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Kion esperantistoj faros post la milito ? 
La milito en Ukrainio dividas ankaŭ la 

Esperanto-movadon. Pascal Dubourg Glatigny 

demandas sin, ĉu la esperantistoj havas ion 

propran por diri pri la konflikto, aŭ ĉu ili nur 

papagas propagandon de la diversaj flankoj. 

”Nia vojo al paco ne plu devas esti abstrakta, 

sed konkrete montri la vojon de dialogo kaj 

toleremo”, li skribas en sia vidpunkta artikolo 

sojle de diskuto pri la temo en Poznano okaze 

de Artaj Konfrontoj en Esperanto  

 
La rusa invado de Ukrainio trafis la 

esperantistojn ne preparitajn. Ne nur ilin. Multaj 

homoj ĝis la lasta horo kredis la asertojn de la 

rusaj oficialuloj. La 5-an de decembro Leonid 

Slutski deklaris ke eventuala invado estas fabelo. 

La 17-an de januaro Sergej Lavrov deklaris ke 

okcidentanoj misinformas pri Rusio pre-paranta 

invadon de Ukrainio kaj nesincere pludiskutis la 

kadukan Minsk-inter-konsenton. Kaj tamen la 

invado okazis, brutale. La afero fermentas jam 

de jarcentoj.  Ĝi kristaliĝis kiam Pollando 

rekonkeris suvenerecon de okcidenta Ukrainio. 

Tiam estiĝis ne nur diversskalaj naciaj konfliktoj 

sed ankaŭ konflikto inter kapitalisma okcidento 

kaj komunista Sovetunio. Aldoniĝis poste la 

perfida promeso de hitlera Germanio liberigi 

eŭropajn popolojn. Laŭlonge de la jaroj la 

problemo neniam estis solvita. 

Ankaŭ la lingva demando, kutima temo de 

esperantistoj, ludas sian rolon kaj estas abunde 

instrumentigata. Ĝi senpere trans-iras al 

naciismo, la simpla klarigo kiun oni liveras al la 

amasoj por ke ili akceptu oferdoni sian vivon en 

milito. Tial UEA estas la nura tutmonda 

organizaĵo, kiu en sia statuto klare ligas ”la 

solvon de la lingva problemo” kun la ”disvolvo 

de kompreno kaj estimo por aliaj popoloj”. La 

politika neŭtraleco de UEA finiĝas kiam estiĝas 

lingva problemo kaj malestimo al aliaj popoloj. 

Iasence tiu elpaŝo kontraŭstaras la anglalingvan 

superregon, tamen anstataŭas Rusio pravigis sian 

invadon unuflankan imperiismon per plurflanka 

imperiismo. La esperantista propono regresos, la 

malamo inter popoloj kreskos.  Estas tute antaŭ-

videble, ke tiu funde ekonomia konfliko, sub 

preteksto de lingva kaj nacia sub-premo, iam 

etendiĝos al aliaj mondpartoj. La kaoso estas tute 

antaŭvidebla, la rezulto de tiu hazarda manovro 

malpli. 

Sed la celo de nia poznana kunveno ne estas 

diskuti la kialojn, realaĵojn kaj evoluojn de la 

milito. Ili estas abunde dis-kutitaj en la 

esperantaj rondoj ne nur ĉe Libera Folio kaj 

spegulas la tutan spektron de starpunktoj ĉie 

aŭdeblaj, ĉu subtene al la rusia invado ĉu al la 

ukrainia defendo. En okcidento ni ne nur 

aŭskultas la foje malsimilajn voĉojn de niaj 

registaroj sed povas ankaŭ libere aliri la retejojn 

de TASS, Komsomolskaja Pravda, Kommersant 

kaj aliajn rusajn retejojn. Ĉiu el ni estas bone  

https://www.liberafolio.org/2022/09/12/kion-esperantistoj-faros-post-la-milito/
https://tass.com/politics/1371003
https://tass.com/world/1389175
http://www.arkones.org/


informita pri la faktoj kaj fantazioj. Vole nevole, 

la konflikto atingis la Esperanto-movadon. 

Ambaŭflanke ies voĉoj verve portas la oficialajn 

argu- mentarojn foje atingante neimageblan 

perforton. Esperanto estis jam plurfoje uzita por 

militpropagando: dum la unua mondmilito la 

franca kaj germana registaroj abunde presis 

esperantlingve, dum la dua same faris la ĉina kaj 

japana. 

Ĉu tamen la esperantismo ne sekvas alian 

sendependan vojon?  Kiam Esperanto estis uzita 

por ŝtata propagando, ĝi forvelkis: eĉ la 

longdaŭra kaj persistema El Popola Ĉinio ne plu 

aperas. Kiam Esperanto estis uzita por rezisti, ĝi 

prosperis malfermante la horizonton, inspiris 

forton interpopole kuniĝi kaj forpuŝis timon pri 

aliaj nacioj. 

Nun stariĝas antaŭ ni respondeco kiun ni 

forgesis. Kiel ni esperantistoj orientiĝas en tiu 

danĝera kunteksto?  Kiun starpunkton ni havas? 

Ĉu entute ni havas ian? Ĉu gravas al ni nur tio ke 

estu uzata nia lingvo, por kiu ajn celo?  Ĉu, 

kontraŭe, ni havas ion alian por diri pri la 

mondo? 

Esperanto preskaŭ neniam estis (kaj estos) 

agnoskita de registaroj kaj interŝtataj organizoj 

ĝuste ĉar ĝi ligas popolojn preter la intenco de 

registaroj manipuli ilin por naciista amasbuĉado 

kaj kaperado de ekonomia intereso. Tial pli 

valoras la helposervo de UEA ol senfinaj 

diskutoj pri intencoj kaj agoj. Kiel dum la dua 

mondmilito, la servo agas silente, kontaktis 

centojn da esperantistoj, plu tenas la ligon kaj ĝis 

nun peris konkretan helpon al dekoj da ili. 

Hodiaŭ la plejmulto de esperantistoj en Rusio 

estas mutigita de la nunaj eventoj kaj nur angore 

atendas la tagon kiam ili estos klasifikitaj kiel 

eksterlandaj agentoj. En la nuna situacio, tio 

venos tutcerte, kion ajn ili diras aŭ faras. Eĉ la 

plej blindaj subtenantoj de la kremla propagando 

ricevos la baton. Kiel la helposervo de UEA tiam 

agados? Kiel ni prepariĝas al tia periodo de 

eksterleĝeco? 

Kiel ni plu helpos samgrade al suferantaj 

ukrainiaj kaj rusiaj samideanoj kie ajn ili 

troviĝas? Ni konceptu kiel ni postmilite 

rekonstruos la dialogon inter la du popoloj. Ni 

kolektu nian historian sperton kaj konsciu pri 

niaj mankoj. Ni rigardu al aliaj mondpartoj, kie 

simila konflikto estiĝis aŭ prepariĝas kun pezaj 

konsekvencoj al homaj rajtoj. 

En multaj el tiuj landoj, esperantistoj havas 

aktivan komunumon. Nia vojo al paco ne plu 

devas esti abstrakta, sed konkrete montri la vojon 

al dialogo kaj toleremo. 

Jes, eble, vivinte en nia protektata pure lingva 

sfero, ni iom preteratentis la naciisman evoluon 

de la mondo. Sed hodiaŭ urĝas nia tasko. 

Pascal Dubourg Glatigny  

Sendita de Leo Patek. Koran dankon! 

 
Karikaturo de Bernadette Reinisch, filino de 

Karlo Reinisch por instruiĝo de grafiko kaj 

varbdezajno en la HTL Ortwein. 

 

 
Karikaturo de Maurice Siné 

* 30-a decembro 1928 en Parizo 

+ 5-a de majo 2016 

 

 

 

Kraboj, diplomatoj kaj virinoj 

Kraboj, diplomatoj kaj virinoj – pri 

kraboj, diplomatoj kaj virinoj oni neniam 

scias, ĉu ili alvenas, foriras aŭ kien ili 

iras. 

Fonto: Esperantista Vegetarano n-ro 1, 

2012. Verkis Lilia Fabretto. 

 

 

https://www.crisisgroup.org/crisiswatch
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Loriot, naskita kiel Bernhard-Viktor 

Christoph-Carl von Bülow *1923 +2011 

 

 

Einladung 
zur 

Generalversammlung 
am Donnerstag, 2. Februar 2023 

um 19,00 Uhr 

im Lendhotel, Grüne Gasse 2 
 
Tagesordnung: 

1.)  Begrüßung, Feststellen der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung. 

2.)  Bericht des Vorstandes, des Kassiers und der Rechnungsprüfer. 

3.)  Entlastung des Vorstandes.  

4.)  Neuwahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer. 

5.)  Abstimmung über sonstige Anträge (die laut Statuten mindestens drei Tage vorher bei 

Vorstand schriftlich einzubringen sind). 

6.)  Arbeitsprogramm 2023. 

7.)  Allfälliges. 

Obmann Mag. Martin Gritsch 

und Obmann-Stv. und Schriftführer 

Univ.-Doz. Dr. Heinz-Paul Kovacic 
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Suno kaj luno indikas la ĝustan vojon. Tio  eble 

aŭdiĝas strange kiel titolo de libro. Sed 

konformas kun la faktoj en hispanlingvaj landoj, 

kie la tualetaj instalaĵoj estis markitaj kun suno 

(de sol) kaj luno (la luna). Germanlingvanoj 

konfuzis tio ofte, ĉar en iliaj lingvo oni tradukis 

„die Sonne“ kaj „der Mond“. La suno signifas 

lin, sekve la viron kaj la luno signifis ŝin, la 

virinon.  
 

 
 

Ĝenerale la signadoj de tiuj gravaj establaĵoj 

fariĝis ĉiam pli abstraktaj kaj artisme priskribitaj, 

pro kio oni ofte staris antaŭ enigmo. 

 

 

 
 

 
 

 

 

      
 

Prof. Mag. D-ro Bernd Mader, naskita 1941 en 

Vieno, studado de farmacio kaj folkloro en Graz 

kaj laboro en Grazaj apotekoj skribis librojn ne 

nur pri natursanigantoj kaj medicinteknikaj 

temoj, sed ankaŭ pri la greka sankta monto 

Athos. 

HPK 
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Klubvesperoj 
La planitaj tagoj de niaj renkontiĝoj estas 

la unua ĵaudo de la monato je la 19-a horo 

en la Lendhotel, Grüne Gasse 2: 

1-a de decembro 

5-a de januaro 

Ĝenerala kunveno  2-a de februaro 

2-a de marto 

13-a de aprilo 

Ni ĝojegas revidi vin en malnova vigleco 

kaj petas vin plue pri aliaj proponoj por 

interesaj aranĝoj kiel prelegoj, koncertoj aŭ 

ekspozicioj. 

 

********************************** 

*Impressum* 

 
***************************** 

 
Ambaŭ edzinoj de Karlo la 3-a, reĝo de 

Unuiĝinta Reĝlando, devenas de ekster-

edzaj infanoj de reĝo Karlo la 2-a el 

dinastio de Stuartoj (+1660), kiujn la reĝo 

rekonis kiel siaj idoj kaj ilin nobligis. 

Tamen ili ne rajtis lin sekvi je la trono. 

Reĝo Karlo la 1-a, la patro de Karlo la 2-a, 

estis post enlanda milito senkapigita 1649 

komisie de Oliver Cromwell. (Vikipedio) 

Tamen ni deziras la nova monarko sanon 

kaj longan prosperan vivon... 

Sendita de Karlo Reinisch 

 

Niajn plej korajn bondezirojn al vi kaj via 

familio por Kristnasko kaj la Novjaro 

2023. La aliaj UNUECO-membroj dankas 

al vi korege pro via fideleco, valora 

kontribuado, morala kaj financa subteno. 

Bonsandezire kaj fartu bone! 

********************************** 

Leporeto kaj Porkideto 
La porkideto renkontas la kuraĝan 

leporeton. 

„Saluton, kuraĝa leporo! Ĉu vi vere ne 

timas la vulpon?“ 

„Vere ne.“ 

„Ĉu mi povas iri kun vi? Mi aŭdis, ke ĝi 

ĉasadas ĝuste ĉi-regione, kaj mi timas 

terure.“ 

„Sekvu min!“ 

„Vi, kuraĝa leporo, mi sentas, ke la vulpo 

estas proksime. Ĉu tutcerte vi ne timas?“ 

„Tutcerte.“ 

„Mi jam eĉ vidas ĝin tie, jen ĝiaj dentoj! 

Kial ĝi ne formanĝas vin?“ 

„Kelktage mi portas al ĝi porkidon.“ 

Fonto: Esperantista Vegetarano, n-ro 1, 

2012. Verkis Imre SZABÓ 

https://ridejo.ikso.net/sxerco/1818
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La bela urbo Graz, en 

kiun eĉ poetoj enamiĝis 

En la granda nombro de tiuj, kiuj perdis 

sian koron al la bela ĝardenurbo Graz (pr. 

Grac), troviĝas ne malmultaj poetoj. Tiel 

Johann Gabriel Seidl, la verkinto de la 

malnova aŭstria popolhimno, konfesis, ke 

li tutkore enamiĝis en tiun urbon. Robert 

Hamerling komparis Graz kun „pompa 

papilio sur laŭra folio“. Reinhold 

Schneider honoris la stirian ĉefurbon per 

ampleksa ditirambo, apartenanta al la plej 

belaj kaj emociaj laŭdoj iam ajn dediĉitaj 

al ĝi. Franz Nabl skribis al la urbo eĉ veran 

amleteron. Kaj galanta franco nomis Graz-

on en ĉarma vortludo „urbo de la gracioj“. 

    Graz similas al aminda virino, kiu restis 

juna kaj bela malgraŭ sia alta aĝo. Jam 

pasis pli ol 800 jaroj depost ĝia unua 

mencio en dokumento. Je la fino de la 14-a 

jarcento elektis branĉo de la gento Habs-

burga Graz-on kiel rezidejon por Stirio. 

Tiu princa familio ornamis la urbon per 

multaj belegaj konstruaĵoj kaj faris el ĝi 

ankaŭ im-ponan fortikaĵon. Sub 

imperiestro Frederiko III., kiu prefere 

restadis en Graz, tiu urbo estis dum kelkaj 

jaroj eĉ ĉefurbo de la tuta germana regno. 

     Ĉirkaŭ la mezo de la 15-a jarcento 

imperiestro Frederiko ekkonstruigis la 

nunan kastelon kiel sian rezidejon. 

Samtempe li kreis la Graz-an gotikan 

katedralon, kies modesta eksteraĵo neniel 

supozigas pri la riĉe ornamita interno. Kiel 

unu el la plej impresaj frubarokaj kon-

struaĵoj prezentiĝas la maŭzoleo de la 

imperiestro Ferdinando II. leviĝanta apud 

la katedralo. Impona renesanca konstruaĵo 

estas la landa domo, kies granda korto kun 

siaj trietaĝaj arkadaroj sorĉas sudlandajn 

impresojn en nian nordan landon. La al-

konstruita landa arsenalo enhavas la plej 

grandan komplete konservitan armilaron el 

la tempo de la tridekjara milito. Tiu 

ampleksas ĉirkaŭ 30.000 objektojn. 

     Tre rekomendinda estas vizito de la 

kastelo Eggenberg, pri kiu oni diras, ke ĝi 

havas tiom de fenestroj kiom uno jaro 

nombras tagojn. Ĉar Graz ĉiam estis unu el 

la plej ekstremaj orientaj bastionoj de 

okcidenta Eŭropo, ĝiaj logantoj ofte devis 

arme defendi ĝin. Sed ili tute ne ŝatas la 

kruelan soldatan metion. Multe pli volonte 

ili okupigas pri kulturaj aferoj. Arto kaj 

scienco ĉiam estis zorge flegataj en la ĉef-

urbo de Stirio. Jam en la jaro 1586 estas 

fondita la universitato. Tiu ĉi kaj la poste 

konstruita teknika altlernejo nuntempe 

estas vizitataj de miloj da studentoj el 

Aŭstrio kaj el eksterlando. 1963 estas 

inaŭgurata la muzikakademio kiel tria 

Graz-a altlernejo. 

     La ĝardenurbo Graz situas ĉe la 

renkontejo inter nordo kaj sudo. Pro ĝia 

ŝirmita situo ĝi havas mildan klimaton. 

Tial la printempo alvenas ĉi tie relative 

frue. Do ne estas miraklo, ke Graz fariĝis 

la „urbo de la pensiuloj“, kiuj ci die povas 

pasigi sian vivovesperon en plej agrablaj 

ĉirkon-stancoj. Graz prezentas ja ĉiujn 

avantaĝojn de granda urbo kaj la agrablaĵoj 

de la kampara vivo ankaŭ estas ĉi tie facile 

atingeblaj.  

Esperanto-aldono de malnova Graz-

prospekto tradukita de kortega konsilisto 

d-ro Klaus Perko. 
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Papera saketo ne estas pli bona ol plasta 

En multaj vendejoj ne plu haveblas plastaj 

saketoj. En Germanio la ofertado de 

modeloj kun materiala dikeco de 15 ĝis 50 

mikrometroj ekde komence de ĉi tiu jaro 

nun estas ankaŭ malpermesita. Sed la 

ofertataj alternativoj ankaŭ ne ĉiam estas 

bona solvo - kiel tion montras la ekzemplo 

de porthelpilo por fruktoj kaj legomoj ĉe la 

vendobretaro en la superbazaro. 

La superbazaroj ne plu rajtas oferti al siaj 

klientoj tiujn maldikajn plastajn saketojn 

por la portado de nepakitaj fruktoj - kaj ili 

estas eĉ ne tiom malbonaj ol oni pensas. 

Ĉar la alternativa unufojuza papera saketo 

havas malpli bonan ekologian bilancon ol 

la unufojuza plasta saketo, ĉar la papero 

havas okoble pli altan pezon, klarigas la 

germana naturprotekta ligo (NABU). 

Laŭ NABU la materialo estas necesa por 

stabiligi la paperajn saketojn. Pro tio estas 

ankaŭ aplikataj longaj kaj ĥemie traktitaj 

fibroj. Kaj ekzistas ankoraŭ unu plia 

argumento kontraŭ la papera saketo: La 

produktado de celulozo postulas multege 

da energio kaj da akvo. 

Kaj ankaŭ gravas ĉu la papera saketo vere 

nur konsistas el papero. Ĉar laŭ NABU en 

multaj pakaĵoj estas interne engluita foliaĵo 

el plasto aŭ aluminio por preventi 

ekzemple ŝiriĝon de la papero post 

kontakto kaj preventi ke la printaj farboj 

transiros al la nutraĵoj. Tiuj tiel traktitaj 

paperoj estas apenaŭ recikleblaj. 

Se oni komparas la alternativojn, la unuan 

rangon okupas retaĵoj por fruktoj kaj 

legomoj el plurfojuza poliestero. Tiaj 

retaĵoj estas almenaŭ 50-foje uzataj. 

Multaj superbazaroj ofertas tiujn variantojn 

por aĉeto kiel daŭripovan alternativon al la 

unufojuzaj saketoj. El ekologia vidpunkto 

laŭ NABU plej bonaj estas la variantoj el 

reciklita poliestero. Sed ankaŭ freŝa 

poliestero superas la aliajn eblecojn. 

La duan rangon okupas retaĵoj el kotono, 

se oni kalkulas pri almenaŭ centfoja uzo. 

Tamen necesas atenti ke estu bio-kotono, 

ĉar la produktado de la plantoj alikaze 

estus tre medidamaĝa pro la interalie alta 

konsumo de akvo. La trian rangon en tiu 

komparo okupas plastaj unufojuzaj saketoj, 

la kvaran rangon okupas la paperaj saketoj. 

Kompoŝteblaj plastaj saketoj el terpoma aŭ 

maiza amelo laŭ NABU ne estas alter-

nativo, ĉar gravas la ebleco al recik-lado 

kiu en ĉi tiu kazo ne ekzistas. 

Aliflanke la uzo de plastaj saketoj por 

fruktoj en Germanio restas permesita. Oni 

tiel volas malhelpi la malŝparon de 

nutraĵoj, do oni povas facile aĉeti laŭ-

bezone nur malgrandajn kvantojn da 

fruktoj, do eble nur unu aŭ du pecojn. 

Tiu-ĉi sonartikolo estis skribita de  

Mag. Anton Oberndorfer en Esperanta 

retradio blogspot.com, sendita de Leo 

Patek. 

 

https://esperantaretradio.blogspot.com/2022/01/papera-saketo-ne-estas-pli-bona-ol.html
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Eblas eviti kognoperdon - per skribado 

Estas konata fakto, ke maljuniĝo alportas 

kognan perdon, nome malpli lertan 

memoron, rezonkapablon, perceptokapa-

blon. Milda kognoperdo estas konsiderata 

kiel normala sekvo. Kelkaj maljunaj 

homoj, pro genetikaj kaj aliaj faktoroj, 

neeviteble evoluas al vera demenco, je 

diversaj gradoj. Tamen, ĉe iuj maljunuloj, 

tiu stato de milda kognoperdo revenas al 

stato de normaleco, precipe kiam ili ricevas 

taŭgan stimuladon. 

Antaŭ ne longe, kanadaj sciencistoj decidis 

esplori, kiuj faktoroj influas je la reakiro de 

normala kogno fare de altaĝuloj. 

Por tio, oni pristudis pli ol 600 fratinojn en 

religia institucio. Ĉiuj estis minimume 75-

jaraĝaj, kaj kelkaj estis pli ol 90-jaraĝaj. Ili 

ĉiuj estis ricevintaj sufiĉe altnivelan 

edukon,  ofte en universitata grado. La tuta 

grupo prezentis similajn sociekonomian 

staton, kiel geedzan-generan pasintan 

vivon, krom kutimoj pri tabakfumado kaj 

drinkado. 

Oni regule ekzamenis tiujn virinojn dum 

pluraj jaroj per testoj ordinare uzataj por 

mezuri la kognokapablon. Oni esploris 

ankaŭ ilian genetikan tendencon al 

demenco kaj la nivelon de edukiĝo. 

En speciala maniero oni ekzamenis ilian 

kapablon manskribi tekstojn faritajn antaŭ 

ilia enveno en la religian institucion. Estis 

apartaj poentoj por la “denseco de ideoj”, 

kio signifas la kvanton da ideoj en la 

teksto. Krome, estis taksita ankaŭ la grado 

de “gramatika komplekseco” en iliaj 

skribaĵoj. 

Kiel oni jam antaŭe montris per aliaj 

esploroj, la grado de formala edukiteco 

estis grava faktoro por la ŝanco de reveno 

al normala kognokapablo. Sed la faktoro, 

kiu plej klare ligiĝis al tia fenomeno estis 

la lingvokapablo por verkado de tekstoj. 

Maljunulinoj, kies tekstoj montris altan 

densecon de ideoj havis kvaroble pli altan 

ŝancon. Kaj ĉe tiuj, kiuj produktis kom-

pleksajn gramatikajn strukturojn, la ŝanco 

estis sesoble pli alta. 

Ĉi tiuj eltrovoj konfirmas la gravecon de 

lingvokapablo koncerne la kognon, precipe 

ĉe maljunaj homoj. Posedo de dua lingvo, 

ekzemple, estas ofte menciata kiel pozitiva 

faktoro.  Multaj fakuloj asertas ankaŭ,  ke 

regula verkado de taglibro estas efika 

cerbogimnastiko. 

La kanadaj esploristoj konkludis, ke 

kvankam genetikaj determinoj multe 

influas, la stato de nia cerbo, en alta aĝo, 

nepre dependas de la maniero, kiel ni uzas 

ĝin dum nia tuta vivo. 

 

Tiun ĉi sonartikolon verkis kaj produktis 

Paŭlo S. Viana el Brazilo 

en Esperanta retradio.blogspot.com, 

sendita de Leo Patek. 


