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コロナ、ますます蔓延
La pandemio pli kaj pli fortiĝas en Japanio
La Olimpikoj komenciĝis, kvankam plimultaj japanoj ne volas la
Olimpikojn en tiu situacio. La ĉefministo Suga ripetadis, neglektante
plimultiĝon de la infektitoj, ke la plej grava estas sekuro kaj trankvilo de
la popolanoj, sed fakte li nenion faris por tio. La 31an de julio pli ol
4000 homoj en Tokio kaj pli ol 10000 homoj en tuta Japanio infektiĝis,
kaj eble baldaŭ pli ol 5000 homoj infektiĝos en Tokio.
Japana Esperanto-Kongreso, kiu okazus en Hiroŝima en septembro,
se ne estus la pandemio, ne okazos surloke, sed nur per Zoom. Ni
kutimis havi Go-kunsidon dum la japana kongreso, sed sekvante la
lastjaran kongreson, ni ne povos havi ĝin denove en tiu ĉi jaro. Ni
esperu por la venonta jaro.
オリンピックの開催に反対する国民が多い中で、オリンピックが始まりました。菅首
相は、増え続けるコロナ感染者を無視した形で、
「国民の安心安全が重要」と空念仏を
唱えるだけで、有効な政策を打ち出せずにいます。
日本エスペラント大会も、広島での開催を断念し、リモートでの大会になりました。
囲碁の分科会は、日本大会中で行うことにしていましたが、昨年に続いて開催できなく
なりました。残念ですが、仕方ありません。来年に期待しましょう。
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エスペラントを守る
桜井信夫
言語戦争という言葉や英語帝国主義という言葉は妄想であろうか。これらの言葉は英
語に対する誹謗、中傷になるのだろうか。
本文のテーマはしかし一般
論ではなくて、エスペラント
という言葉をタイトルに含む
英語専門マガジン（左の写真）
の企画者が、このタイトルの
商標登録願いを特許庁に申請
したことについてである。英
語を国際語として普及しよう
という人々にとって、エスペ
ラントは明らかに望ましくな
い存在であって、できれば抹
殺してしまいたい。この雑誌
の企画者がエスペラントを良
く知らずにこのタイトルを選
んだというのは誤りで、この
企画者はエスペラントという言葉が、知識人の間では国際語を表すことを認めつつある
ということを認識して、このタイトルを占有してエスペラントから奪ってしまい、かつ、
この雑誌のタイトルを活用して、英語こそエスペラントであるという印象を与えること
が出来れば成功である、と考えたと見る。英語の専門雑誌にエスペラントのタイトルを
付けるのはいかにも不自然であるから、その意図を見破って、警鐘を鳴らし、この企画
に抗議、説明を求めたエスペランチストは多いが、すべてを無視することは初めから計
算済みだったと見る。ただ JEI からの申し出は無視できず、あるいは無視しても、UEA
が動き出すことも見えてきたので、UEA はユネスコとも連携を取っているし、UEA を支
持する国も多いので、事は国際問題に発展する可能性もあり、そうなると日本政府にも
迷惑をかける恐れも予想されるので、JEI の申し出を受け、なるべく有利な条件で、事
を収めるのが得策と判断したと見る。
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この雑誌の真の目的は、この雑誌の購読を続ければ、自然にわかってくるが、私は企
画者がエスペラントからの抗議をはじめから無視し続けたことから、エスペラントの完
全無視がこの雑誌の基本方針とみなしているが、優れたエスペランチストである木村護
郎氏もこの雑誌の出現を評価されているから、私が述べたことが誤っていたら深くお詫
びするし、そのことは私にとって大変うれしい誤算である。
今度の件で、エスペラントに危機感を持たないエスペランチストが多いと嘆く同志も
いるが、危機感を持たないのではなく、すべてに対して穏やかな意見の持ち主であると
解釈すべきであると思う。また、英語に堪能で、英語を否定的にとらえるのはよくない
というエスペランチストも大勢いる。逆に、エスペラントに悪意を抱く人々の存在も無
視しえない。エスペラントの存在を脅かす存在からエスペラントを守る同志の存在は欠
かせない。ただ我々は衆に頼むことなく、自分自身の力でこれらの悪意を排除すること
が大切である。
ザメンホフがエスペラントを創造してから時が流れたが、エスペラントはまだ幼子の
ままである。エスペラントに対する陥穽は、今後もしばしば仕掛けられると思うが、エ
スペラントが頼もしい若者に育つまで、親のつもりでエスペラントを守り続ける同志た
ちの存在が必要不可欠である。

[Resuma Traduko]
Kiel gardi Esperanton?
Sakurai Nobuo
Temas pri la projekto de iu gazeto, al kies titolo la projektinto provis
doni la nomon Esperanto. Estis tre nenature, ke oni donas la vorton
Esperanton al angla gazeto. La projektinto celis doni al la angla lingvo
internaciecon, doninte al sia gazeto la vorton Esperanto. Pri tiu projekto
Japana Esperanto-Instituto protestis, kaj la projektinto, pripensante la
nefavoran situacion, rezignis tiun projekton.
Jam pasis multaj jaroj, post kiam Esperanto naskiĝis, sed Esperanto
ankoraŭ estas infano, Ni samideanoj devas kunlabore gardi ĝin ĝis ĝi
fariĝos forta plenkreskulo.
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El ”Ludu Goon VII” turniro sur OGS
Ekde septembro 2020 okazas GO-turniro, nomata “Ludu Goon VII” en grupejo
“Esperantejo” sur OGS Go-servejo (https://online-go.com/group/137). En la grupejo sin
registris pli ol 80 uzantoj, eble inkluzive ne-esperantistoj. Al la turniro, unue 14 personoj
aliĝis. Jene prezentiĝas ludo el la turniro, inter uzanto ph1234k kaj mi, mori_kin, blanko .
Se vi havas konekton al la inter-reto, vi povas postludi la ludon ĉe jena ligilo;
https://online-go.com/game/34165748
Por analizo mi uzadas
Arte-farita
Intelekto
“Leela-Zero”, ĉar la utiligila
programo “Lizzie” montras la
variojn de la analizoj. Sed
kompreni la tro fortain kaj
batal-amantajn
procedojn
montritajn de la AI estas
malfacile por mi, kaj eble por
ordinaraj amatoroj.
Kiel kutime mi, Blanko elektis
la zeniton (K10) kiel la unua
meto.
B-24 (B4) estas malbona.
Simple suben-iru al B3.
Blanko devus gardi la grandan
teritorion en la MalSupra rando.
Do tro forta estas B-30 (G8) kaj
B-36 (C15).
La AI montris varion maldekstran.
En tiu ĉi vario, rimarkindaj estas
jenaj;
- Plej grava estas la tri-tri punkto en
la MalSupra Dekstra angulo, kaj
-La proverbo, “Nepre batu la kapon
de du ŝtonoj!” devus esti aplikitaj
kondiĉe.
Vidu la Dekstran randon! Post la
‘laŭ-iro’ N-12, ambaŭ Nigro kaj
Blanko forlasas la kapojn de
kontraŭulaj du ŝtonoj, iras al la
MalSupra rando. Ĉi tie, Grave estas
kapo de du ŝtonoj (B-15) kaj de tri
ŝtonoj (B-17), eble pro malmultaj
spir-punktoj de la blanka ŝtonaro.

18
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Laŭ la AI, ol B-52(H10) pli
bone estas premi sur G-10. Eble,
ĉar Blanko povos kapti la
nigran ŝtonon sur F-14 ek de
minaco sur F-15.
Ĝis N-65 Nigro sekurigis sian
ŝtonaron en la MalSupra kampo
kun kelkaj poentoj. Tiam mi
Blanko sentis malsukceson de
la atako.
Eble, blankaj du tuŝmetoj
B-36 kaj B-66 (sur C15 kaj
F17)
kontraŭ
la
ĉevala
monopolumo
en
la
Supra-MalDekstra angulo estas
malgajnemaj, ĉar per suben-iroj
N-39 kaj N69 (sur B16 kaj E18)
Nigro povos poste malgrandigi
la blankajn teritoriojn.
Laŭ la analizo de alia AI provizita ĉe la ludejo OGS, ĉe la blanka 100a meto, jam Nigro
estas avantaĝa je ĉirkaŭ 10 poentoj. (Vidu grafikaĵon rezultan de la analizo en la lastan
paĝon de tiu ĉi artikolo.)
Laŭ AI, Leela Zero, anstataŭ
B-114 (Q11) Blanko devus bati
(japane: HANE-ru) la nigran
ŝtonon, ŝtonmetante sur la
punkton P11, kie N-115 sidas.
Laŭ mi, ĉe B-142 (G16),
Blanko pli bone ĉirkaŭbraku la
nigran ŝtonon, N-137 (H17),
ĉar Nigro ne povis en-iri al la
punkton G16, kie B142 sidas.
Kontraŭ internan meto B-146
(B8), Nigro saĝe faris okulojn
per N-147 kaj 149 (sur B7 kaj
A4). Tiam mi Blanko sentis, ke
jam perdiĝis la ŝanco por
blanka venko.
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Tiu ĉi diagramo montras
metojn ekde 151an ĝis 200an.
Eble ambaŭ Nigro kaj Blanko
ne
malbone
ludadis
la
lim-aranĝon.

Sekva diagramo montras metojn ekde 201an ĝis 250an.

Post B-248 (E12) eble
Nigro devus ne sinligi kiel
N-249 (D11).
Kontraŭ B-250, se Nigro
sinligus

sur

punkton

‘a’

(E10), Banko sinĵetus en
punkton’b’ (E9) kaj aperos
situacio

a

(japane:

b

“renversa

kapto

UTTE-GAESI)”

kun “alterna kapto (japane:
KOU)” kaj danĝeriĝus la
nigra

ŝtonaro

N-211

(H11)

(G10).
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inkluzive
kaj

N-235

Tiu ĉi diagramo montras
metojn ekde 251an ĝis 277an.
(Blanko pasis la 276an meton.)
N-269 estis malbona kaj
preskaŭ malvenkigus Nigron.
Tiu ĉi ludo estas ludita laŭ
Ĉina regulo kaj kiel poentoj
kalkuliĝas ŝtonoj sidantaj sur la
tabulo, krom la ĉirkaŭitaj
teritorioj.
Do se Blanko ne pasus la
276an meton kaj ŝtonmetus sur
M15 anstataŭ N-277, Blanko
venkus la ludon je 0.5 poento!
La AI takso montras la gravan
aferon ĉe la ludofino.
Oni ne povus esti tro prudenta.
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Apero de go-amiko Taĵima 1

碁仇・田島さんの出現（１）
ひょんなことから田島さんという人と出会って、彼は毎週火曜日に、私のところへ来
て、囲碁の対局をすることになった。田島さんの下の名前も、年齢もまだ知らないが、
すでに 1 か月以上も対局している。多分、私より 10 歳以上若そうだ。
まず、互先で打つことにした。私が連敗したが、棋力は似たようなものだ。その後ま
た連敗して、じゃあ、今度は私が一目置いて打つことにした。
田島さんは、なんと東京芸大大学院の終了という経歴を持つ。群馬県伊勢崎市の出身
で、高校の時は、登校拒否気味で、「これじゃあ、卒業できない」と先生から言われた
ほどだ。それで学校に行かず、好きだった絵を描けるように美術大学進学塾などに通い、
2 浪ののちになんと東京芸大に入学でき、さらに大学院まで終了したというのだ。逆転
人生である。じゃあ、今は何をやっているかというと、絵描きとしては大成もしなかっ
たようで、今は高崎市の美術大学進学予備校で教えている。結婚もして子供もいたが、
「好きな人が出来たから離婚してくれ」と妻に言われ、今は独り身である。囲碁をしな
がらそんな逆転、再逆転の身の上話もする。
東京芸大卒業生、
さらに大学院修了
などという恐れ多
い人には、私の人
生で出会ったのは
初めてだ。私は高
校の教員だったか
ら、働いたどの学
校にも美術の先生
は必ずいたが、芸
大出の先生などに
出会ったこともな
かった。芸大に入
る人はよっぽどの
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天才だろうと思っていたが、田島さんを見ているとそうでもなさそうだ。それにこの田
島さん、実に愛すべき人物で、「ゲームで楽しむ」のネタが尽きたので、田島さんとの
囲碁対局について書くことにした。
火曜日、2 時ごろになると、田島さんの車が、我が家の狭い砂利敷きの入り口に入っ
てくる。父親譲りのちょっとくたびれた小さなカバンをもって車から出てくる。部屋に
招き入れると、私は、桂の六寸盤を出して準備する。この碁盤は、私がまだ 24 歳くら
いの時に、当時の勤務校だった群馬県立中之条高校の英語の教員櫛淵さんから、確か
6000 円で買ったもの
だ。当時の給料は
25000 円くらいだっ
たから、ずいぶん高い
買い物で、妻が良く許
可をくれたものだと思
う。私は、その櫛淵さ
んに囲碁を習い、数年
間、放課後にいつも打
っていたので、かなり
強くなったが、その後
私が組合運動に熱中し
てしまったため、囲碁
を打つ機会がほとんどなく、この碁盤もそれから 50 年以上、部屋の隅に置かれていた
だけだった。そんなことで、この碁盤はとても懐かしく、若くして亡くなった櫛淵さん
や当時碁を打っていた同僚の事などを思い出させ、しばし懐旧の情に浸ることになった。
田島さんも、10 年くらい前には、知人と時々打ってはいたようだが、最近はその機
会もなかったとのことで、私との出会いがとてもうれしそうだ。それに、連戦連勝なの
で、また勝てると意気軒高である。田島さんが囲碁を習ったきっかけは、大学の先生か
ら「囲碁をやると布石が美術の勉強になる。良い構図の絵が描けるようになる」と言わ
れたからだというが、囲碁が美術の勉強に役立つなどとは、初めて聞いた。そして、田
島さんの碁を見ていると、とても布石が良いとは言えず、いつも序盤は私が圧倒し、中
盤以降彼がもがいているうち私が間違って負けるという筋書きが多い。こんな布石しか
打てない感覚だったから、画家としての大成もできず、我が家で囲碁を楽しむことにな
ってしまったのだろう。それはそれでまた一局の碁、一局の人生である。
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Apero de go-amiko Taĵima 1
Hazarde mi renkontiĝis kun s-ro Taĵima kaj ĉiun mardon ni
komencis ludi go-on. Mirinde li estas fininto de la plej prestiĝa
arto-universitato en Tokio. Mi konas ne malmultajn pentristojn, sed mi
neniam renkontis pentriston el tiu universitato. Tamen li ne sukcesis en
la pentrista kariero kaj nun instruas en privata lernejo por lernantoj, kiuj
volas eniri en tiu universitato.
Marde je la 2a horo li venas al mia domo per aŭtomobilo. Mi
preparas go-tabulon, kiun mi aĉetis antaŭ 50 jaroj de mia kolego s-ro
Kuŝibuĉi en la lernejo, kie mi komencis mian instruistan vivon. Tamen
poste mi ne havis okazon uzi tiun go-tabulon, tial palpante ĝin, mi
karege rememoras miajn kolegojn kaj Go-ludadon en la lernejo.
Taĵima komencis lerni go-ludadon, kiam li estis studento. Lia
profesoro rekomendis, ke formacio de go-ludo utilos por pentrado.
Dum la komencaj kelkaj ludadoj mi malvenkadis, tial Taĵima estis
tre ĝojaj kaj revenis hejmen kun bonega humoro. Li estas tre aminda
persono kun multaj rakonteblaj anekdotoj, do mi faros verketon pri li.

―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○
Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会
Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会
UEA-konto: egli-f
Adreso：

Retejo：

http://jega.shisyou.com/jega/index.html

2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方
retadreso: hori-zonto@r.water.sannet.ne.jp

電話：027-253-2524

Ĝirkonto: 郵便振替口座 00170-4-84859 日本エスペランチスト囲碁協会
525-0041 滋賀県草津市青地町 960-8 森均方

10

Go-ekzercaro por Komencantoj (26)
Per kiu meto Nigro povas sin vivigi?

Respondo A: malbona

Respondo B: bona

N-1 estus bona meto por fari
blankan okulon falsa. Tamen en ĉi
tiu kazo, malbona por sin vivigi.
Post B-4 Nigro povas kapti
blankajn du ŝtonojn, sed ne povas
fari du okulojn.

Nigro devas ŝtopi blankan
spir-punkton de ekstere kiel N-1.
Blanko devas forkapti nigran
ŝtonon sur la maldekstra latero per
B-2. Kaj post N-3 ne povas sin
ligi la du ŝtonojn ĉe la angulo.

La problemo 273-a
Nigro havas meton.

La problemo 274-a
Nigro Havas meton.
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La solvo 273-a
Nigro povas mortigi la blankon.
Fig. 1-a: Sukceso. Esenca estas la punkto de N-1. Blanko ne povas
tranĉi nigran ŝtonon N-5.
Fig. 2-a: Malsukceso. Mallerta meto estas N-1.

Fig. 1-a

Fig. 2-a

La solvo 274-a
Nigro povas mortigi la blankon.
Fig. 1-a: Sukceso. Esenca estas N-1 kaj N-3. Sekve de N-7 Blanko ne
povas kapti la internan nigrajn ŝtonojn pro sen okulo kontraŭ kun okulo.
Fig. 2-a: Malsukceso. Blanko sinvivigis okupante la esencan punkton.
Fig. 3-a: Malsukceso. N-1 sur la 2-1 punkto sur tiu ĉi flanko estas
malbona. Eĉ se poste N-3 okupas la esencan punkton, tio estas tro
malfrua kaj Nigro ne povas senkondiĉe mortigi la blankon.

Fig. 1-a
Fig. 2-a
Fig. 3-a
(cititaj el ĵurnalo “Semajna GOo” 週刊 碁 datita je la 26-a de julio)
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