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M
ankas nuancoj: tiu aserto mem estas nenuancita…
Jes, en Esperanto nuancoj mankas – por homoj
kiuj ne sufiçe lernis la lingvon por koni ties nuancojn,

kaj por aliaj, kiuj nome de sankta simpleco rifuzas agnoski
ekzistorajton al nuancoj. Por çi lastaj sinonimo estas sinonima
al mortopeko, neologismon ili ne tußas sen gantoj, kaj eç
nefundamentecon de vorto ili pardonas nur post jarcento da
persista pluekzisto.

Se preni ekzemple vorton kiel stalono, mi konfesu ke ¸i ne
estas mia amata çevaleto (nur Esperanta bredisto riproçu min
pro tio), sed stalono tamen prancas uzopreta en PIV. Supozeble
malpli da parolantoj (re)konas ¸in ol virçevalon, sed iugrade
¸i estas parto de la lingvo. Ekzisto en lingvo
ne estas binare unu-aΩ-nula, sed afero de
grado. (Gradoj de ekzisto: de kie venas tio en
la kapon?)

(Cetere, neologismaj paroj kiel maldika-
magra kaj maljuna-olda montras interesan
paralelon kun la “duobla karaktero” de la
angla, eco kiun ßajne neniu kritikas; male,
multaj apologiantoj de la angla – se mia
memoro ne trompas, ankaΩ la sufiçe sobra
David Crystal – mencias kiel argumenton por,
aΩ eç kialon de, ties disvasti¸o: nome ke ¸i
ofte havas sinonimojn kaj anglosaksan kaj
latinidan por tre simila signifo: start kaj
commence, end kaj finish.)

Sed nuancoj mankas ne nur je la nivelo de
vortoj kaj frazoj, ja ankaΩ çe pensoj… Ni vidu
kelkajn ekzemplojn – iom mikspote, sed ne
sennuance.

Dum dek jaroj da profesia esperantisteco mi estis ofte
surprizata, malgraΩ progresanta kali¸o de la haΩto, pro tio
kiel abrupte kaj sendube niaj samlingvanoj kapablas aserti
¸uste ion aΩ agi ¸uste iel. (Kaj, sendube, mi mem havis
sennombrajn okazojn kutimi¸i al sennuanceca pensado…). Çiu
deka kontribuo sendita al la revuo sub mia redakto menciis
ke la priskribata evento okazas la unuan fojon en la mondo
aΩ en Esperantujo (sinonimoj en kelkies kapoj), aΩ ke ¸i estas
la plej granda, la plej ia kaj tia… sed la informanto neniel
kontrolis sian aserton, lasante tiun penan zorgon al la
redaktoro. Mankis nuanco.

En nia informada laboro, malgraΩ enormaj streboj al
profesiigo metoda kaj senmitigo enhava (ne eblas sufiçe laΩdi
la libron Esperanto sen mitoj de Ziko M. Sikosek), persistas
agacaj simpligoj. Ni revuu kelkajn çi-sekve.

Ofte oni tamburas pri la 16 reguloj kvazaΩ çefe gravus ilia
malmulteco kaj logiko: ecoj kiuj povas konkludigi ankaΩ ke
Esperanto estas lingvo skeleta kaj baza. Plej ofte maltrafi¸as
pozitiva menciebla√o: ke Zamenhof ne antaΩdifinis pli da
reguloj, tio helpis la senkatenan disvolvi¸on de la lingvo
Esperanto. Ekde la plej eka komenco, ¸i estis kodo kun libera

Mankas nuancoj
Ne malofte ni aΩdas la aserton – eç el bußoj agnoskantaj al Esperanto diversajn pozitivajn

trajtojn, ekde mondpaciga kapablo kaj intelekta avangardeco ̧ is belsono kaj filatela utilo – ke

al nia lingvo mankas nuancoj. Jen franco bedaΩras traduki joli per beleta, kaj importas linda;

jen hungaro malkontentas pri la Esperanta vortordo, laΩ li tro sendisciplina, kaj enkondukas

propran vort-tordon – laΩ principoj feraj kiuj çies kapojn rompus…

aliro, daΩre kunformata de siaj uzantoj. Tio pli relativigas ¸ian
artefaritecon. Esperanto, lingvo libera: çu jen slogano kiu pli
uzi¸u?

AnkaΩ rilate fonetikon mi parolus, eble eç en informado, pri
libereco de Esperanto: dum la kutime lernataj fremdaj lingvoj
(çar instruataj en sia norma formo brite angla, altgermana,
toskanida, itala ktp) havas pli striktan prononc-normon, en
Esperanto sufiças ke çiuj fonemoj estu iel distingataj (do, ekz. s
disde z, ja malfacile por finno, r disde l, ja malfacile por japano,
a disde o, ja malfacile en iuj son-kuntekstoj por ruso), sed ne
tro gravas çu oni realigas, ekzemple, germanecan aΩ francecan
aΩ hispanecan r. (Jen tereno kie rajtas manki nuancoj – nun

venus ridetosigno, se mi retmesa¸on skribus.)
La nombro de niaj gazetoj estas eble la sola

ciferebla fakto kiun la Esperanta informado
regule subtaksas. Se iu havus la tempon
trafosi, laΩ sliparo uzata en la Centra Oficejo,
kiom da Esperantaj perioda√oj la CO ricevas,
tiu venus al surprize alta nombro. LaΩ takso
plej kruda kaj minimuma, certe temas pri 250
malsamaj titoloj. Perioda√oj, bibliografia
organo de Rondo Takács, inventaris antaΩ
kelkaj jaroj 8735 perioda√ojn iam ajn
aperintajn. Oni ja rajtas supozi ke daΩre vivas
pli ol nur 2-3% el tiuj.

Pri la fama temo lingvaj kostoj en la EΩropa
Unio, temo facile svingata en la nuna (kaj
eterna) debato Çu Esperanton al EΩropo: se
oni volas paroli pri ¸i, oni ne troigu, sed ja
konu la ciferojn pli facile koneblajn nuntempe
ol antaΩe. Ofte oni ne (kon)scias pri la du ebloj

difini la dimension de tiuj kostoj, depende çu oni komparas
ilin al la tuta bu¸eto de EU aΩ “nur” al ties administraj kostoj.
LaΩ komuniko de la Komisiono el januaro 2005, la kosto de
tradukado çe çiuj EU-institucioj kune estas taksata je 807
milionoj da eΩroj: “nur” po 1,78 eΩroj por çiu unia civitano.
Kvankam tio pli ol miloble superas la jaran elspezaron çe UEA,
¸i egalas al “nur” 0,8 procentoj de la tuta EU-bu¸eto resp. al 13
procentoj de la administraj kostoj.

Zamenhof, kies kulto dum jardekoj atingis sektecan gradon,
hodiaΩ estas eble eç tro prisilentata en nia informado, kvankam
estas multaj konvenaj manieroj lin priparoli (kiel rekomendas
ankaΩ Sikosek). Iujn homojn çe Esperanto ja allogas ¸uste tiu
historio, eç en mitigita formo, pri modesta juda kuracisto kaj
simile. Ekzemple Umberto Eco diris: Mi i¸is kaptita legante la

biografion de Zamenhof  pli ol legante la gramatikon de

Migliorini. Kio signifas: eble indus pli bone konigi ¸in… Kial

neniam trovi¸is (…) filmo pri tiu persono? La romaneca biografio
de Centassi/Masson  relative sukcese vendi¸is en la franca
merkato, tiom ke eblis reeldono.  LaΩ sia diro al mi en
oktobro 1997, René Centassi, eksa çefredaktoro çe la
nova√agentejo AFP, intencis lobii çe amikoj-filmistoj por fari

224224224224224
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“Universala Kongreso de Esperanto estas internacia

manifestacio de la esperantistaro, organizata de UEA. ¯i

okazas çiujare en malsama lando, kun riça programo. Dum ¸i

kunvenas la gvidaj organoj de UEA, fakaj kaj aliaj esperantistaj

asocioj kaj organiza√oj. ¯i klopodas esti revuo de la plejparto

de la movadaj aktiva√oj, en çiuj sferoj de la vivo. Apud la

laboraj partoj (ekz. ¸eneralaj kunsidoj, prelegoj pri la kongresa

temo) estas ankaΩ klerigaj (Internacia Kongresa Universitato,

Belartaj Konkursoj), artaj kaj distraj (teatro, balo, nacia kaj

internacia vesperoj) programeroj. La Universala Kongreso

celas prezenti la movadon en ¸ia tuta amplekso, kaj laΩeble

diskonigi Esperanton al neesperantistoj". LaΩ Jarlibro de UEA

Kiel çio komenci¸is

Pri tio rakontas al ni Edmond Privat en sia verko Historio de

la Lingvo Esperanto: ¯is 1900 kaj eç 1903 Esperanto estis

ankoraΩ malofte parolata escepte en Ruslando. ¯i funkciadis

antaΩ çio skribe. Multaj el ¸iaj plej agemaj propagandistoj aΩ

talentaj verkistoj en la okcidento ne kura¸is paroli la lingvon,

çar ili neniam havis antaΩan okazon aΩ sperton. Renkontoj inter

diversnaciaj esperantistoj estis tiel maloftaj, ke oni citis ilin en la

tiamaj gazetoj kiel gravajn aferojn...

Tial la grupo en Le Hâvre invitis kelkajn eksterlandajn

esperantistojn al publikaj kunsidoj en somero 1903. Iliajn

paroladojn tradukis lernantoj de la kurso... La eksperimento

bonege sukcesis kaj la facila parolebleco de la lingvo

entuziasmigis la aΩskultintojn.

El tiu çi provo devenis la Universalaj Kongresoj de Esperanto.

Efektive la grupo en Le Hâvre rekomencis iom pli grande la

samon en 1904 kaj ¸i donis ideon al la aliaj marbordaj grupoj

francaj kaj anglaj organizi vere internacian feston en Esperanto.

¯i okazis la 7-an kaj 8-an de AΩgusto 1904 en Calais kaj Dover

kun oficialaj akceptoj de urbestraroj, bankedoj, festparoloj, kantoj

ktp.

La unuan fojon ducent homoj diversnaciaj – çefe anglaj kaj

francaj – kunvenis kaj interparolis en Esperanto. La sukceso

estis tiom granda kaj la entuziasmo tiel varme vekita, ke la

çeestintoj proponis organizi veran kongreson en AΩgusto 1905.

Advokato Michaux el Boulogne sur Mer promesis aran¸i tion

en sia urbo.

La antaΩmilitaj kongresoj

Do la unua Universala Kongreso de Esperanto okazis en la
franca urbo Boulogne-sur-mer, en aΩgusto 1905. Pri çi tiu

historia momento de la E-movado rakontas Edmond Privat,
kiu estante nur 16-jara mem çeestis tiun kongreson, en sia
verko Vivo de Zamenhof:

Trans çiuj stratoj de l’ urbeto marborda balanci¸is verdaj flagoj

kun la stelo de l’ espero. ÇirkaΩ la teatro kunveneja jam aΩdi¸is

nur la lingvo internacia. Angloj kun flanela çapo, Francoj en

solena frako, Poloj, Rusoj, Holandanoj en voja¸a vesto, çarmaj

hispaninoj kun koloraj ßaloj renkonti¸is sur la placo kaj babilis

Cent jaroj da Universalaj Kongresoj

kune. Ili sin komprenis. Flue kaj facile flugis la paroloj. De lipoj al

oreloj. De Svedoj al Italoj. Falis, falis muroj inter la popoloj.

Benite jam venis vespero. Sur la stratoj ekmallumis. En

kongresejon çiu nun eniris por la malferma kunsido. Rapidis

alkurantoj. El hoteloj. El haveno. El stacidomo rekte kun valizoj

en la mano. La teatro de l’ urbeto jam pleni¸is. Tro malgranda

la çambrego. Milo da samideanoj premi¸is tie. De partero al

balkono zumadis Esperanto. PreskaΩ neniu vidis jam Zamenhof.

La plej multaj konis lin nur per la genia verko, per mallonga

letereto, ame konservata en ar≈ivoj de la grupo, aΩ per portreto

pendigita çe muro de l’ sidejo...

Subite eksonis la muziko de l’ himno La Espero. Samtempe

çiuj stari¸is... Jen sur scenejo, kun estraro de l’ kongreso, eniris la

amata Majstro. Malalta, timema, kortußita, kun frunto tre granda,

rondaj okulvitroj, barbeto jam griza. Çio jam flugis aΩ svingi¸is

en aero, manoj, çapoj, tukoj, en duonhora aklamado. Kiam li

levi¸is post salutoj de l’ urbestro, la fervoro retondregis. Sed jam

li ekparolis. Çesis la bruado. Çiuj residi¸is. Tra silento sonis liaj

vortoj:

“Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda

tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj

malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate

premi al si reciproke la manojn pro la nomo de granda ideo, kiu

çiujn nin ligas ..."

Tiel sonis, plenaj de emocio, la vortoj de Edmond Privat pri
la unuaj momentoj de la Bulonja Kongreso.

La antaΩmilitaj kongresoj karakterizi¸as precipe pro tio ke
la iniciatinto de la lingvo çeestis ilin. Per siaj paroladoj oficialaj,
li prilumis la vojon sekvotan de la movado. Al la lingvo li algluis
sendube la tiel nomatan internan ideon de Esperanto, donante
al Esperanto ¸ian ideologian fonon: justeco kaj frateco inter

çiuj popoloj. Escepte de tiuj de Washington (1910) kaj San
Francisco (1915), çiuj aliaj kongresoj okazis en la eΩropa
kontinento.

En tiu periodo oni vidas la esti¸on de gravaj movadaj
institucioj: Lingva Komitato, en 1906 (poste Akademio de
Esperanto), la Konstanta Komitato de la Kongresoj (1906) kaj
Universala Esperanto-Asocio, en 1908. Gravis kaj havis siajn
efikojn sur la Movadon ankaΩ la Ido-skismo, en 1907/1908.
Kaj evidente la UK havis specialan rolon en tiuj eventoj.

Unu post la alia sekvas la antaΩmilitaj UK: Boulogne-sur-
mer, Francio (1905, kun 688 ali¸intoj), Genève, Svislando (1906/
1200), Cambridge, Britio (1907/1317), Dresden, Germanio (1908/
1500), Barcelona, Hispanio (1909/1500), Washington, Usono
(1910/357), Antwerpen, Belgio (1911/1800), Kraków, Pollando
(1912/1000), Bern, Svislando (1913/1203) kaj Paris, Francio
(1914/3739), kiu ne okazis pro la eksplodo de la milito. Dum la
milito, en 1915, okazas en San Francisco, Usono, la 11-a UK, al
kiu ali¸is nur 163 homoj.

La intermilitaj kongresoj

Zamenhof mortis en 1917. La milito malorganizis la movadon.
Estis necese rekonstrui çion. Do nova defio por la tiama

movado estis: postvivi la iniciatinton de la internacia lingvo. La
unua postmilita kongreso estis kunvokita al Den Haag,
Nederlando, en 1920, sed allogis nur 408 partoprenantojn. Sed
al la sekva, en Praha, Çe≈oslovakio, jam ali¸is 2561 personoj.
Tamen estis epoko de politika radikalismo kaj en tiu kongreso
fondi¸is Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT), per kio rompi¸is la
rilatoj inter la laborista kaj neΩtrala E-movadoj. De tiam la SAT-
Kongresoj fari¸is fortaj konkurantoj al la Universalaj Kongresoj
de la neΩtrala E-movado. En 1933, laΩ la interkonsento de
Kolonjo, UEA prenis sur sin la taskon organizi la universalajn
kongresojn kaj tiun taskon ¸i plenumas ¸is hodiaΩ.

Çiuj sekvaj kongresoj ¸is la eksplodo de la dua mondmilito
okazis senescepte sur la eΩropa kontinento: Helsinki, Finnlando
(1922 kun 850 ali¸intoj), Nürnberg, Germanio (1923/4963 – la
plej multnombra intermilita kongreso!), Wien, AΩstrio (1924/
3054), denove Genève, Svislando (1925/953), Edinburg, Britio
(1926/960), Danzig (1927/905), Antwerpen, Belgio (1928/1494),
Budapest, Hungario (1929/1200), Oxford, Britio (1930/1211),
Kraków, Pollando (1931/900), Paris, Francio (1932/1650). En 1933,
en plena komenco de la nazia re¸imo, okazas en Köln, Germanio,
la 25-a UK, kun 950 ali¸intoj. Sekvas Stockholm, Svedio (1934/
2042), Roma, Italio (1935/1442), denove Wien, AΩstrio (1936/
854). La 50-jari¸o de Esperanto, en 1937, estas festata en
Warszawa (Varsovio), Pollando, per la okazigo de la 29-a UK,
kun 1120 ali¸intoj. Sekvas London, Britio (1938/1602) kaj denove
Bern, Svislando (1939/765), la lasta UK de la intermilita periodo.

Postmilitaj Kongresoj

Evidente ke, pro la Dua Mondmilito, ne okazis UK inter 1940
kaj 1946. La postmilitajn kongresojn oni povas dividi en du

periodojn. La unua iras de 1947 ̧ is 1990, okaze de la falo de la
Berlina Muro kaj la dua post tiu dato ¸is la hodiaΩaj tagoj.
Tamen ni povas subdividi la unuan periodon en du fazojn.
Dum la tuta unua fazo, de 1947 ¸is 1974, estas la tempo de la
regado de Ivo Lapenna. La fazo inter 1974 kaj 1990 estas la
post-Lapenna fazo.

La postmilita UEA ̧ is 1974 estis sub la influo de Ivo Lapenna,
unue kiel ¸enerala sekretario kaj poste kiel prezidanto. Kiel
moderniganto de la E-movado, Lapenna forte influis la tutan
movadon kaj kompreneble ankaΩ la kongresojn. Por doni al ili
pli profesiecan aspekton estis kreita en 1947 la posteno de
Konstanta Kongresa Sekretario. Grava ero estis la enkonduko
en 1948 de la Internacia Somera Universitato (poste Internacia
Kongresa Universitato), kun aro da prelegoj de gravaj profesoroj.
En 1950, laΩ propono de Reto Rossetti, estis enkondukitaj la
Belartaj Konkursoj de UEA, kun pluraj brançoj, kies rezultoj estis
de tiam anoncitaj dum la UK. En tiu sama jaro estis proponita
la Oratora Konkurso, okazanta çiam dum la UK. En 1954,
akcepti¸is nova Kongresa Regularo, multe pli detala precipe
rilate al organizaj demandoj, la prezidantaro de la kongreso,
la oficialaj aran¸oj, la roloj de la Estraro, Loka Kongresa Komitato
kaj Konstanta Kongresa Sekretario. AntaΩ çio Lapenna per sia
celtrafa laboro levis la eksteran presti¸on de la UK-oj. Jaron
post jaro ili fari¸is çiam pli atentataj de la vasta publiko, de la
aΩtoritatoj kaj kulturaj instancoj kiel rimarkinde gravaj eventoj.
Menciindas la okazigo ekde 1961, kadre de la UK, de Internaciaj
Artaj Festivaloj, impona kultura evento kaj samtempe
manifestacio pri la atingoj de la Internacia Lingvo sur la arta
kampo. La programoj ̧ enerale konsistis el teatraj prezentadoj,
kantoj, dancoj, poezideklamado, ekspozicioj, filmoj kaj prelegoj
pri artaj temoj.

LaΩvice sekvis la jenaj kongresoj: Bern, Svisio (1947/1370),
kie okazas la kunfandi¸o de IEL kaj UEA, sub la nomo UEA;
Malmö, Svedio (1948/1761); Bournemouth, Britio (1950/1534);
Paris, Francio (1950/2325); München, Germanio (1951/2040);
Oslo, Norvegio (1952/1614); Zagreb, Jugoslavio (1953/1760) –

De Aloísio Sartorato

Partoprenantoj de la 2-a UK en ¯enevo,1906
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La agla filozofo Bertrand Russell iam diris, ke estas
prudente de tempo al tempo pendigi demando-
signon  sur aferojn, kiujn oni akceptis senkritike kaj

senplue dum longa tempo. Tiu konsilo sugestas, ke longdaΩra
kono pri faktoj ne garantias plenan objektivecon. Niaj sintenoj al
çiaj ajn fenomenoj en la mondo estas ̧ enerale pli-malpli personaj,
tendencaj, partiaj, relativaj, tre ofte antaΩju¸aj, do entute pli-
malpli subjektivaj, malgraΩ okaza strebado al objektiveco. La
Esperanto-literaturo ne povas esti escepto al tia pritrakto, kian
rekomendas la menciita filozofo. Mi tial opinias, ke indas pendigi
demandosignon ankaΩ sur ̧ in kaj tie ̧ in teni, se nur dum kelkaj
minutoj, kiel instigilon al konsidero pri sintenoj al nia literaturo,
subjektivaj kaj objektivaj.

Permesu, ke mi komence iom rakontu pri miaj propraj spertoj
tiurilataj. Mi ekkoni¸is kun literatura teksto en Esperanto jam en
lernolibro per kiu mi eklernis la lingvon aΩtodidakte dum somero
inter gimnaziaj klasoj antaΩ precize 58 jaroj. Tiu lernolibro, la
unua en la islanda lingvo, eldonita en 1909, estis bazita sur
lernolibro de Theophile Cart: Esperanto en dek lecionoj. ̄ ia lasta
leciono prezentis – kvazaΩ nenio estus pli natura kaj
memkomprenebla – la komencajn liniojn de la Iliado en traduko
de Antoni Kofman:

Kantu, diino, koleron de la Peleido A≈ilo,

¸in, kiu al la A≈ajoj kaΩzis mizerojn sennombrajn

kaj en Aidon de√etis multegajn animojn kura¸ajn

de herouloj kaj faris korpojn iliajn akiro

por rabobirdoj kaj hundoj

Mi kredas, ke mi trovis tiun tekston ne aparte malfacila, sed
mi ja konsciis, ke jen temas pri alta literaturo, ke tie lingvo kaj
enhavo digne kunlaboras. Mia sinteno al Esperanto jam tiam
estis favore formi¸anta post entuziasma trimonata studado, mi
estis ravita de ¸ia sereneco, – ¸ia fonetika skribmaniero, ¸ia
vortofara travidebleco, ̧ ia celado al alta idealo similas al serena
çielo, – tiel mi pensis. Tiu raviteco estis kompreneble subjektiva
kiel estas çiuj sentoj, sed sufiçe firme bazita sur lingvaj faktoj por
esti por mi reale aΩtentika. Tiun senton pri Esperanto kiel lingvo

serena mi transportis tute senbare kaj nature en ̧ ian literaturan
mondon, kaj ne nur en la kelklinian komencon de la Iliado en la
traduko de Kofman, sed ankaΩ en la poemaran mondon de Antoni
Grabowski, El Parnaso de Popoloj, kiun libron pro eksterordinara
bonßanco mi ekhavis en tiu sama somero. Kaj kompreneble mi
jam tiam ekprovis verki poemon en la lingvo,  kiu aperis anonime
en la posta jaro en la tiutempa revuo Voço de Islando, – mia
unua verka√o en la internacia lingvo. Mi mencias tion por montri,
kiom nature esprimopova mi tuj trovis tiun lingvon, kiun multaj
opiniis kaj ankoraΩ opinias senviva artefarita√o, – tiun lingvon,

kiun siatempe la franca edukministro Léon Bérard nomis
dronigenda ≈imero kiam li prezidis gravan diskutkunvenon
enkadre  de la Ligo de Nacioj pri la lingvo en ¯enevo en 1923, –
tiun lingvon kiun la dana profesoro Blinkenberg en la ¯enerala
Konferenco de Unesko en Montevideo 1954 deklaris eble kapabla
esprimi urugvajajn menuojn, sed ne povanta servi por literaturo,
nek entute por kulturaj celoj.  Sed pri tiaj kaj similaj nekredeblaj
stulta√oj mi kompreneble en tiu tempo estis absolute nescia, mi
estis nur 17-jara junulo, plena de sendevia entuziasmo pri la
nova lingvo, kiu ravis min sente kaj intelekte. Tiel pasis tiu somero
de 1947, kiu portis al mi la lingvon de Zamenhof. Kaj venis aΩtuno,
kaj venis vintro, nova lernojaro.

Ho jes. Nova lernojaro de plua studado de kvin fremdaj lingvoj:
la dana, angla, germana, franca kaj latina, kiel estis tiam la kutimo
en la islandaj gimnazioj. Lingvoj ja tre interesis min kaj mia
progreso en tiuj lingvoj certe estis kontentiga, eble tre kontentiga.
Sed tio neniel estis komparebla kun mia jam akirita nivelo de
kompetento pri Esperanto, kiun mi studis nur dum tri monatoj,
sen instruisto, en izolo, nur per libroj.  Estis nur atendeble, ke mi
ne silentu pri tiu rapide lernebla lingvo kaj por kio ¸i staras:
interpopola komunikado sur neΩtrala lingva fundamento.  Kaj
kiel estis ankaΩ atendeble en tiu bona tempo çe neantaΩju¸emaj
gejunuloj, miaj samklasanoj aΩskultis min scivoleme, eç tiom, ke
ili subskribis peton al la rektoro de la gimnazio, ke li donu
permeson uzi klasçambron dufoje semajne post la regulaj lecionoj
por lernado de Esperanto sub mia gvido. Tiun subskribitan peton
mi portis al la rektoro kun tia memfido, kia iafoje pußas flanken
realismajn konsiderojn.

La rektoro estis erudicia homo, licenciulo de la fama
universitato Sorbono pri la franca kaj latina lingvoj, homo
bonvolema kaj liberala, homo kiun mi  rememoras ja kun
respekto. La peto mirigis lin, sed li volonte donis la permeson. Li
diris al mi, ke li siatempe scivoletis pri Esperanto, sed ¸in
flankenmetis konstatinte ke fonetike ¸i kontraΩas la fonologian
evoluon de lingvoj, precipe kiel ¸i aperis en la franca. Li aldonis
mildatone kaj patrece, sed iom emfaze, ke artefarita lingvo, ne
havanta radikojn en kulturo de popolo, ne povas roli kiel aΩtentika
literatura lingvo. – Sed, bonvolu, li diris, instruu kaj lernu, eble

Esperanto povas tamen servi kiel ia gimnastiko por la cerbo. Tio
memorigas min pri simila eldiro de la angla lingvisto Simeon
Potter en lia libro Language in the Modern World, ke manipuli la
regulajn afiksojn de Esperanto povus esti sana formo de mensa
gimnastiko. – Jes, ion similan oni kutimis diri ankaΩ pri la latina
gramatiko. Sed tiukaze, tio ne senrajtigis la literaturon.

Nu, mi ne plilongigos tiun çi rakonton. Tie ni staris, hazardaj
reprezentantoj de du subjektivaj sintenoj al ia oscilanta mikso
de koncepto kaj konkreto, al ia eksterordinara fenomeno, kiu

la unua UK en unu el la tiel nomitaj socialismaj landoj; Haarlem,
Nederlando (1954/2353); Bologna, Italio (1955/1687);
Ko/benhavn, Danio (1956/2200); Marseille, Francio (1957/1468);
Mainz, Germanio (1958/2021); Warszawa, Pollando (1959/3256)
– la dua en socialisma lando, feste al la naski¸a centjari¸o de
Zamenhof; Bruxelles/Brussel, Belgio (1960/1930); Harrogate,
Britio (1961/1646); Ko/benhavn, Danio (1962/1550); Sofia,
Bulgario (1963/3472); Den Haag, Nederlando (1964/2512);
Tôkyô, Japanio (1965/1710) – la unua sur la azia kontinento;
Budapest, Hungario (1966/3975); (Tel Aviv)/Rotterdam,
Nederlando (1967/1265) – unue invitita al Israelo, sed pro la
eksplodo de la milito inter tiu kaj la arabaj landoj lastmomente
translokita al Rotterdam; Madrid, Hispanio (1968/1769);
Helsinki, Finnlando (1969/1857); Wien, AΩstrio (1970/1987) –
kun la çeesto de la prezidento de la respubliko, Franz Jonas,
mem esperantisto; London, Britio (1971/2071); Portland, Usono
(1972/923) – la tria en Usono;  Beograd, Jugoslavio (1973/1638)
kaj Hamburg, Germanio (1974/1651). Tie okazis grava movada
krizo, kiam Lapenna retiri¸is el UEA, denuncante komunistan
komploton kun la celo akapari UEA.

La dua fazo de tiu unua periodo postmilita iras de 1975 ¸is
1990. MalgraΩ la denuncoj de Lapenna, UEA konservi¸as
neΩtrala laΩ politika vidpunkto kaj la ceteraj estraroj tenas la
UK-ojn en alta nivelo. La kongresoj okazas kaj en kapitalismaj
kaj en komunismaj landoj. Unuafoje okazas UK en la suda
hemisfero (Brasília, Brazilo) kaj en Beijing, Çinio. La UK survojas
al malpli eΩrocentrisma tendenco.

En tiu dua fazo de la postmilita periodo, laΩvice okazas la
jenaj kongresoj: Ko/benhavn, Danio (1975/1227); Athina,
Greklando (1976/1266); Reykjavík, Islando (1977/1199); Varna,
Bulgario (1978/4414); Luzern, Svislando (1979/1630);
Stockholm, Svedio (1980/1807); Brasília, Brazilo (1981/1749) –
la unua en Brazilo, Sudameriko kaj suda hemisfero; Antwerpen,
Belgio (1982/1899); Budapest, Hungario (1983/4834);
Vancouver, Kanado (1984/802); Augsburg, Germanio (1985/
2311); Beijing, Çinio (1986/2482) – la unua en tiu giganta azia
lando; Warszawa, Pollando (1987/5946) – feste al la centjari¸o
de Esperanto (la plej frekventita ¸is nun!); Rotterdam,
Nederlando (1988/2321); Brighton, Britio (1989/2280) kaj La
Habana, Kubo (1990/1617) – kie la ßtatestro Fidel Castro sin
deklaras "soldato de Esperanto".

Post la falo de la Berlina muro

La okazinta√oj de la naΩdekaj jaroj influas ankaΩ la E-
movadon. La falo de la Berlina muro, kiu simbolas la pereon

de la komunistaj re¸imoj en EΩropo, la teknologia progreso, la
ekesto de interreto kaj la kreskanta tutmondi¸o ßan¸as la vojon
de niaj kongresoj. UEA ne plu kongresas plejparte en EΩropo,
sed ankaΩ en Azio, Mez-Oriento, Oceanio kaj Ameriko. Mankas
nur Afriko por kompletigi la tutmondi¸on de la UK.

LaΩvice okazas ekde 1991 la jenaj UK-oj: Bergen, Norvegio
(1991/2400); Wien, AΩstrio (1992/3033); Valencia, Hispanio
(1993/1863); Seoul, Koreio (1994/1776); Tampere, Finnlando

(1995/2443); Praha, Çe≈io (1996/2972); Adelaide, AΩstralio
(1996/1224) – la unua sur la oceania kontinento; Montpellier,
Francio (1998/3133); Berlin, Germanio (1999/2712); Tel Aviv,
Israelo (2000/1212) – la unua en Mezoriento; Zagreb, Kroatio
(2001/1691); Fortaleza, Brazilo (2002/1484) – la dua en Brazilo;
Göteborg, Svedio (2003/1792); Beijing, Çinio (2004/2031) – la
dua en tiuj aziaj urbo kaj lando; Vilnius, Litovio (2005/2344).
Sekvos Firenze, Italio (en 2006), Jokohama, Japanio (en 2007)
kaj probable Rotterdam, Nederlando (en 2008, feste al la
naski¸a centjari¸o de UEA!).

Konkludo

Ekde la historia kongreso de Boulogne-sur-Mer, en 1905,
modesta sed elokventa, ¸is la nuntempaj UK-oj kun

plurmiloj da partoprenantoj, la UK plenumas sian taskon, t.e.,
fari¸i renkonti¸ejo kaj samtempe forumejo pri movadaj temoj.
Sed ßvebas super çiuj ili la spirito kaj la etoso de la bulonja
kongreso, trafe esprimitaj de Zamenhof dum la 2-a Universala
Kongreso de Esperanto, en ¯enevo: Vi memoras kiel forte ni

çiuj estis entuziasmigitaj en Bulonjo sur Maro. Çiuj personoj,

kiuj partoprenis en la tiea kongreso, konservis pri ¸i la plej

agrablan kaj la plej entuziasman memoron por la tuta vivo, çiuj

¸in nomas "la neforgesebla kongreso”. Kio do tiel entuziasmigis

la membrojn de la kongreso? Çu la amuzoj per si mem? Ne, çiu

ja povas havi sur çiu paßo multe pli grandajn amuzojn, aΩskulti

teatra√ojn kaj kantojn multe pli bonajn kaj plenumatajn ne de

nespertaj diletantoj, sed de plej perfektaj specialistoj! Çu nin

entuziasmigis la granda talento de la parolantoj? Ne; ni tiajn ne

havis en Bulonjo. Çu la fakto, ke ni komprenis nin reciproke?

Sed en çiu kongreso de samnacianoj ni ja komprenas nin ne

malpli bone, kaj tamen neniu nin entuziasmigas. Ne, vi çiuj sentis

tre bone, ke nin entuziasmigis ne la amuzoj per si mem, ne la

reciproka sinkomprenado per si mem, ne la praktika utileco,

kiun Esperanto montris, sed la interna ideo de la esperantismo,

kiun ni çiuj sentas en la koro. Ni sentis, ke komenci¸as la falado

de la muroj inter la popoloj, ni sentis la spiriton de la çiuhoma

frateco. Ni konsciis tre bone, ke ̧ is la fina malapero de la muroj,

estas ankoraΩ tre kaj tre malproksime; sed ni sentis, ke ni estis

atestantoj de la unua forta ekbato kontraΩ tiuj muroj; ni sentis,

ke antaΩ niaj okuloj flugas ia fantomo de pli bona estonteco,

fantomo ankoraΩ tre nebula, kiu tamen de nun çiam pli kaj pli

korpi¸ados kaj potenci¸ados.

Jes, miaj karaj kunlaborantoj! Por la indiferenta mondo

Esperanto povas esti nur afero de praktika utileco. Çiu, kiu uzas

Esperanton aΩ laboras por ¸i, estas esperantisto, kaj çiu

esperantisto havas plenan rajton, vidi en Esperanto nur lingvon,

simplan, malvarman internacian kompreni¸ilon, similan al la

mara signaro, kvankam pli perfektan. Tiaj esperantistoj kredeble

ne venos al niaj kongresoj aΩ venos al ili nur por celoj esploraj

aΩ praktikaj aΩ por malvarma diskutado pri demandoj pure

lingvaj, pure akademiaj, kaj ili ne partoprenos en nia ¸ojo kaj

entuziasmo, kiu eble ßajnos al ili naiva kaj infana. Sed tiuj

esperantistoj, kiuj apartenas al nia afero ne per sia kapo, sed

per sia koro, tiuj çiam sentos kaj ßatos en

Esperanto antaΩ çio ¸ian internan ideon; ili ne

timos, ke la mondo moke nomos ilin utopiistoj

kaj la naciaj ßovinistoj eç atakos ilian idealon

kvazaΩ krimon; ili estos fieraj pri tiu nomo de

utopiistoj. Çiu nova kongreso fortikigos en ili la

amon al la interna ideo de la esperantismo, kaj

iom post iom niaj çiujaraj kongresoj fari¸os

konstanta festo de la homaro kaj de homa

frateco.

(Prelego en Lorena okaze de la 61-a

E-Renkonti¸o de Sudparaiba Valo,

Brazilo, septembro 2005)
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Esperanto-literaturo:

iluzio, miraklo

aΩ simpla fakto?
La titolo probable surprizas vin, çar por

spertaj esperantistoj ¸enerale la ekzisto de la

Esperanto-literaturo ne estas io, kio bezonas

multan diskuton – ¸i simple estas kaj ni

akceptas ¸in kaj agnoskas ¸in same preteme

kiel la literaturon de aliaj lingvoj. Sed tamen,

eble, la afero ne estas tiel simpla.
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LaΩ la regularo de IFEF, la programo de la kongreso enhavis
la jenajn erojn: Faka sekcio: oni prezentis naΩ prelegojn
de rumanaj kaj eksterlandaj fervojistoj en Esperanto kaj

la rumana, pri la plej freßaj fakaj nova√oj, kio donis la eblon al
utilaj interßan¸oj. Rumanio prezentis la çefan prelegon, tiun de
la univ. prof. Ioan Buciuman, direktoro en la Ministerio pri
Transportado. Oni vizitis du fervojistajn objektojn: la novan
Elektronikan Centran Regejon en la stacidomo Braßovo
(inaΩgurita en oktobro 2004) kaj la
lokomotivmuzeon de Sibiu (la tria, laΩ
grandeco, en EΩropo; sur la apuda foto).

Kultura sekcio: kadre de la folklora
programo dum la nacia vespero
gelernantoj de la Nacia Kolegio Andrei
S,aguna, la ensembloj  Anima Muzica
(fervojista) kaj Perinit,a (de la
kulturcentro Reduta), konigis al la
eksterlandaj gastoj la rumanajn riçajn
popoltradiciojn. Dum la kultura vespero,
gelernantoj de la Arta Liceo de Braßovo,
gajnintoj de multnombraj
naciaj kaj internaciaj premioj,
kaj kantistoj de la Braßova
Opero plezurigis la aΩs-
kultantojn per rumanaj
kantoj kaj famaj operarioj.

Oni estigis novan Zeon en
Braßovo: la skvaron Espe-
ranto, en parko antaΩ la
Universitato de Braßovo, kaj
memortabulon pri la 57-a
IFEF-kongreso. La reprezentantoj de unuopaj landoj plantis
rozojn en la skvaro.

Turisma sekcio: Por pli bona kono de la gastiganta lando,
oni organizis ekskursojn en Braßovo, al la kasteloj Bran kaj Peleß
kaj al Sibiu, kie oni vizitis la muzeon de Dumbrava kaj la
memortabulon sur la domo de Andreo Cseh.

Post la kongreso okazis kvartaga ekskurso al la Danuba Delto,
Mamaia kaj Constant,a (sur la bordo de la Nigra Maro), Murfatlar
(fama vinberejo, kie oni gustumis bonegajn vinojn kaj tradician
man¸a√on) kaj, fine, al Bukureßto (kie oni vizitis la Palacon
Cotroceni kaj admiris la Parlamenton), kio prezentis al la gastoj
parton de la kultura kaj turisma riçeco de Rumanio.

Çiu partoprenanto ricevis KD-on kaj bildkartojn pri Rumanio,
kun teksto en Esperanto. Dum la 57-a IFEF-kongreso la landa

Esperanto-asocio organizis Tutlandan
E-Simpozion, kiu, pro la partopreno de
eksterlandaj esperantistoj, fari¸is
internacia. ¯ian temon Esperante tra la

mondo ilustris interesaj prelegoj. Oni
lançis la duan eldonon de la libro
Eminescu en Esperanto, reviziita kaj
pliampleksigita. Okazis ILEI-seminario
(inkluzive E-kurson por komencintoj) kaj
kunveno de la landa junulara E-asocio
kun prelegoj pri la rolo, graveco kaj
neceso de internacia lingvo.

Ni kredas ke la organizo de tiu scienca
kaj kultura evento en Braßovo,
la unua Internacia Kongreso
de Fervojistaj Esperantistoj en
Rumanio, sukcesis prezenti al
la multnombraj partopre-
nantoj la realigojn de la
rumaniaj fervojistoj sur la vojo
al la integri¸o de nia lando en
EU. La evento gravis ankaΩ
por la Esperanto-movado en
Rumanio: por la unua fojo

reprezentantoj de çiuj rumaniaj E-asocioj (Rumana E-Fervojista
Asocio, Asocio de Esperanto de Rumanio, la rumana ILEI-sekcio,
rumana junulara E-asocio, E-asocioj de Cluj kaj Oradea)
kongresis, simpoziis, seminariis kaj kunvenis en la sama urbo,
en utila kaj bela kunlaboro.        Aurora Bute

La kandeletoj estis efektive produktitaj. La festo estas
tre sentata en çiuj mondopartoj, kaj la agadoj en tiu
dato estas de pluraj specoj, de pure komunumismaj

(kunveno de esperantistoj, festo inter ili kaj açetado de libroj)
al pure finkenvismaj (marßado tra la stratoj kaj disdonado
de informiloj. Tio estas pli facila en la landoj de la sudo, kie
la temperaturo efektive estas somera).

Pasintjare ni festis ankaΩ la Tagon de Homaj Rajtoj, kiu
okazas en tute proksima dato, la dekan de decembro. El tiu
proksimeco ni venis al la konkludo, ke nenio pli kongruas
kun la strebo de esperantistoj ol Homaj Rajtoj. Finfine nia
celo estas certigi la lingvajn homajn rajtojn de la homoj je
çiuj niveloj. Ni havas ankoraΩ grandan taskon por klarigi al
la neesperantistoj, ke Esperanto estas la sola ebla ilo por
certigi tiujn rajtojn en justeco, tamen ni plustrebas.

El tiu kombino, kaj pro tio, ke ofte la 15-a estas festata la
antaΩan aΩ la postan dimançon, naski¸is la ideo, ke ni havu
tutan festan semajnon, kiu inkluzivu la 10-an kaj la 15-an
de decembro.

La estraro diskutis, la afero estis prezentita al esperantistoj
ekster la estraro, kaj ¸i estis aprobita kaj laΩdita. Nun estas

via vico, karaj esperantistoj tra la mondo, festi tiun semajnon
laΩ viaj emo kaj eblecoj.

Nun la festo ebligas kaj agadon al la ekstero (pri Esperanto
kaj lingvaj homaj rajtoj, pri la idealaj valoroj de nia lingvo)
kaj la tradician pli internan agadon (festo de la libro en
Esperanto, kluba kunveno por memorigi Zamenhof). Çiu el
la du grandaj animoj de la movado trovas sian ßatatan
elementon. Cetere la ekzisto de alekstera elemento (la homaj
rajtoj) igas dezirinda la kunorganizadon de eventoj kun
neesperantistaj asocioj.

Çi-jare la afero estas ankoraΩ eksperimenta. ̄ i estu la 0-a
versio, la prov-versio de la semajno. Se la afero sukcesos, la
venontan jaron ¸i estos oficialigita.

Mi scias, ke pluraj el vi jam faras siajn planojn pri la 15-a
de decembro kaj pro tio mi provas informi vin per çiuj rimedoj
je dispono.

Ne forgesu raporti pri viaj planoj kaj pri viaj agadoj dum
la semajno. Renato Corsetti

Semajno de Homaj Rajtoj

kaj de Esperanto

√

√

√
√
√

MALFERMA TAGO

VIZITU VIAN PROPRAN DOMON ÇE
NIEUWE BINNENWEG 176 EN ROTERDAMO DUM

MALFERMA TAGO
sabaton la 26-an de novembro 2005 (10h00 - 17h00)

√ En la libroservo çio
rabatita je 10%

√ Specialaj ofertoj

√ Bazaro de e-a∆oj
√ Senpaga loterio
√ Kafo kaj teo sen-

page servataj

Speciala gasto:RENATO
CORSETTI

Milionoj da verdaj kandeletoj ekbrulu samtempe la 15-an de decembro por marki la Zamenhof-

feston! Tiu estas unu el la plej orginalaj ideoj, kiujn mi renkontis kunlige kun la festo de la

15-a de decembro, kiu estas nomata Zamenhof-festo kaj Tago de la libro en Esperanto.

Niaj festotagoj� �Niaj festotagoj� �Niaj festotagoj� �Niaj festotagoj� �Niaj festotagoj� �

Niaj fervojistoj kongresis en Rumanio

La plej grava çi-jara tasko por rumanaj esperantistoj-fervojistoj estis organizi en Braßovo

la 57-an kongreson de Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, kiu la unuan fojon

okazis en Rumanio. Partoprenis ¸in 274 personoj el 23 eΩropaj landoj kaj Çinio.

filmon pri Zamenhof antaΩ la Montpeliera UK la postan
someron. BedaΩrinde, Centassi mortis en januaro 1998.

Sed, forlasante la kampon de informado, ni konstatu ke
nuancoj eç pli mankas çe ni rilate ion esencan por nia pluvivo
kiel komunumo: nuancoj mankas al niaj movadaj memdifino
kaj strategio. Se la esperantistaro plejparte sentas sin movado
kaj volas esti rigardata kiel tia – pri kio mi ne dubas –, tiam ne
sufiças ke ¸i kun memkontenta rideto rigardu kiel “floras çiuj
floroj” verda-fone buntaj. Sen idea akvumo tiuj floroj ja velkos.

La lasta jardeko vidis kelkajn strebojn al nuancoriça precizeco
çi-kampe. Je unu ekstremo, ni menciu la protokolisman
fantasmaron al kiu evoluis raΩmismo: estas io fascina en la
notaria detalemo kun kiu oni konstruas Civiton, por kiu
“makrosocia agnosko” rolas la finan venkon. Nuancoj ne
mankas çi tie, sed la desegnon mem ni ne ßatas.

Alia ekzemplo, pli kura¸iga sed rande de eksdati¸o, estas la
Manifesto de Prago el 1996. Kiel ni scias, tiu çi deklaro (el la
plumo de Mark Fettes) klopodas difini, sufiçe sukcese, kion

Esperanto povas alporti en sep kampoj çi-epoke sufiçe vaste
rekonataj kiel valoroj, ekde demokratio ¸is homa emancipi¸o.
Tiu çi manifesto naski¸is unua-impulse pro informada neceso,
sed ni diru ke ¸i verßajne respondis al bezono pli profunda
meze/fine de la 90-aj jaroj – çarnira epoko, kiam la angla
progresis per gigantaj paßoj, kiam la inter-individua
komunikado almenaΩ potenciale revolucii¸is pro komputilaj
retoj, kiam UEA-estrarano Hans Bakker povis publikigi
defetisman artikolon  pro kiu Lapenna eksigus lin stante pede*,
kaj kiam daΩre senteblis embaraso kaj malcerteco en la
esperantistaro pri la grandaj celoj… en epoko tia, la Praga
deklaro aperis solidiga kaj kura¸iga. Iom cinike eblus diri ke pli
gravis ¸ia ekzisto ol ¸ia enhavo.

Nun, jardekon pli malfrue, necesus tamen pli ¸isdata
memdifino movada. Jen temo kiu superas la kadrojn de çi
eseeto, kiu fini¸u flugile, per facila rimo:

Kie mankas nuancoj, mankos ankaΩ ßancoj.
István Ertl

219219219219219

Biblioteko de familio Blanke

eniros la ßtatan arkivon

La 11-an de aΩgusto 2005 Wera kaj Detlev Blanke en Berlin

subskribis kontrakton kun la direktorino de la Fonda√o

Arkivo de Partioj kaj Amasorganiza√oj de GDR en la Federacia

Arkivo (SAPMO), laΩ kiu ilia ampleksa interlingvistika

biblioteko kaj arkivo en la estonteco trovos konvenan lokon.

Post la forpaso de la posedantoj, resp. en antaΩe
fiksenda dato, la valora scienca  kolekto  fari¸os oficiala
parto de la germana federacia arkivo kaj tiel malferma

al la science interesita publiko. En
SAPMO jam trovi¸as la persona
postlasa√o de la unua prezidanto de
GDREA (Rudi Graetz, prezidanto de
1965-1977), la kompletaj aktoj de la
oficejo de GDREA kaj de ties biblioteko
kun pli ol 2000 volumoj.

Pri la biblioteko de GDREA jam eblas
detale informi¸i inter-
rete çe http://www.
bundesarchiv.de/
findbuecher/sapmo/
b_esperanto/index.htm).
Post iom da tempo eblos
orienti¸i ankaΩ en la reto pri
la aktoj de GDREA.*) dum la piedo staras, do tuj
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Furora√oj de la Kongresa Libroservo 2005
Vendo- Prezo

Titolo Kvanto (EUR)

 1. ......... Voja¸o en Esperanto-lando (Kolker) .................. 96 ............................... 12,00
 2. ......... Sed homoj kun homoj (Sikosek) ........................... 66 ................. 20,00/14,00
 3. ......... IKU-libro ........................................................................ 62 .................................. 7,50
 4. ......... Pasporta servo ............................................................ 50 ............................... 10,00
 5-6. .... La Zamenhof-strato (Dobrzyński) ....................... 46 ................. 18,00/25,00
 5-6. .... Manlibro pri instruado de Esperanto ................ 46 .................................. 7,50
 7. ......... Historio de Esperanto (Kor√enkov) ...................... 36 ............................... 12,00
 8. ......... Gastono 1 (Franquin) ................................................ 34 .................................. 7,20
 9-10. .. Plena Ilustrita Vortaro 2005 .................................. 27 ............................... 72,50
 9-10. .. La jaro 2006 ................................................................ 27 .................................. 5,10
11. ........ Diverskolore (Steele) .................................................. 25 .................................. 9,00
12-14. Mil unuaj vortoj en Esperanto (Amery) ............ 20 ............................... 10,00
12-14. Saluton! (Childs-Mee) ................................................ 20 .................................. 7,20
12-14. Baza Esperanta radikaro (Pilger) ......................... 20 .................................. 5,00
15. ........ Pasteço (Johansson) .................................................. 19 .................................. 9,00
16. ....... Litova lingvo per Esperanto-okuloj .................... 18 ............................... 16,50

(Vanden Bempt)
17-19. Esperanto-literaturo (KD) ........................................ 15 .................................. 6,60
17-19. Prezidantoj de UEA (KD) ........................................... 15 .................................. 6,60
17-19. Arne, la çefido (Nordenstorm) .............................. 15 .................................. 5,40
20. ....... Litova murkalendaro (2005-2006) (Skiesgilas) . 14 .................................. 4,00

Dum la 80-a UK en Vilno la Libroservo de UEA vendis varojn por suma valoro
de pli ol 32 000 eΩroj. En la çi-supra listo estas la 20 plej venditaj varoj en la
kongresa Libroservo. En la listo mankas, tamen, diversaj aliaj, malplivaloraj
varoj (poßtkartoj, skribiloj, insignoj, glumarkoj ktp), da kiuj vendi¸is centoj.

novembronovembronovembronovembronovembro

03-06: Unua nacia kongreso de Esperanto-
Federacio en Ni¸erio. �  efen_2002@
yahoo.co.uk aΩ afrikaoficejo@hotmail.com.

04-10: Montgrimpi en Mongolio. � Suno
Centro,  �  suno@mol.mn.

05-06: 17-a Nordfranca EΩropa Esperanto-

Rendevuo en Morbecque-Le Parc, Francio. �
France Valet, 275 rue du Boulenriez, FR-59235
Bersee, Francio. �  +33-(0)320849609, �
f.valet@ wanadoo.fr.

05-06: 1-a Kongreso de Esperanto de ßtato San-
PaΩlo. � Esperanto-Asocio de San-PaΩlo. Realigo
Esperanto-Grupo de Edmond Privat .Temo: Igante
Esperanton alloga√o por la mondo. Kongresejo:
Rua Emílio Ferreira, 177, Araras; SP, Brazilo. �
+55(0)19-3541-5215.

05 nov -11 dec: Kvin voja¸oj kun mondvoja¸anto
Remigiusz Mielcarek tra Tajlando, Laoso,
Kambo¸o kaj Vjetnamio, por viziti kaj partopreni
Zamenhofajn Tagojn en Vjetnamio. � Internacia
Klubo Esperantotur, Str. M.Skl-odowskiej-Curie 10,
PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando. �/� +48-52-
3461151, �  info@esperanto-turismo.com.

07-13: Semajna lingva seminario en Skokovy.
� Jindřiška Drahotová, Sadová 745/36, CZ-293
01 Mladá Boleslav, Çe≈io. � +420-326731845
(vespere), �  drahotovaesperanto@seznam.cz.

11-13: Studo-semajnfino de Esperanto Nederland
(Pluraj niveloj) en Vlaardingen. � J. Smolders,
Warmoesstraat 7, NL-1521 CH Wormerveer,
Nederlando. � studieweekeinde@wanadoo.nl;
http: / /www.esperanto-info.nl /bonvenon/
studweekesp.php.

11-13: Sta¸o en Kvinpetalo kun Marie-Hélène
Désert: Ludoj en Esperanto. �  Kvinpetalo,
Esperanto-Centro, Rue du Lavoir, FR-86410
Bouresse. � /�����  +33 (0)5 49 42 80 74, �
informoj@kvinpetalo.org; http://kvinpetalo.free.fr.

11-13: GRUPE-9 (Glivice-a Renkonti¸o de Uzantoj
kaj Praktikantoj de Esperanto) en la pola urbo
Gliwice. �  Filio de PEA en Gliwice. �+48-32-
2326035 vespere, �  staman@esperanto.pl.

18 nov - 09 dec: 21-a Internacia Simpozio pri

Esperanto-Turismo Tajlando - Kambo¸o -
Vjetnamio. �  Esperantotur (v. 05 nov).

20: Esperantista prifesto de nova vino de
Marçelo Trampuh. �+385-91-5283491, �

marcello@trampuh.com.
20: Esperanto-Meso en la katedralo de Speyer

(Germanio), je la 15-a horo.

decembrodecembrodecembrodecembrodecembro

04-08: AntaΩkongresa ekskurso de la 8-a Nacia
Kongreso de Esperanto en Meksiko. �  Luis
Raudón, � lraudon@yoli.com.mx.

05-09: 2-a Internacia Konferenco de la
Naturkuraca Asocio en ∑anhajo, Çinio. Temo:
Maljuni¸o kaj naturkuracado. � Internacia
Naturkuraca Asocio, s-ro Wang Xigeng, Chizhou
China Travel Service No.11 Changjang Road (S),
Chizhou, Anhui, CN-247000, Çina P. R. �/� +
86-13905669864 (24-hore), +86-566-2037171
(oficeje).     � +86-566-2031155, � wxgespero@
hotmail.com aΩ s-ro Harald Schicke, Schoolbrink
12, DE-27383 Hetzwege, Germanio, � +49-
(0)4263-94087,     �+49-(0)4263-94088, �

MZVerlag@web.de.
08-11: Festo de la roma Esperanto-grupo

'Luigi kaj Carolina Minnaja'. Centjari¸a
ceremonio en la çefsalono de la Kapitolo (la
urbodomo), seminario, lingva kaj muzika vespero,
taga kaj nokta turismado tra la urbo. �  Michela
Lipari, �  michela.lipair@tiscali.it.

09-11: Pedagogiaj Seminarioj en ICH (temo:
Gramatikaj aferoj, didaktiko, interlingvistiko).
� ICH, Interkultura Centro Herzberg, DE-37412
Herzberg/Harz, Grubenhagenstr.6. � +49/
(0)5521-5983, � esperanto-zentrum@web.de.

09-11: VI-aj Bjalistokaj Zamenhof-Tagoj. �
Bjalistoka E-Societo kaj Fonda√o Zamenhof, str.
Pie,kna 3, pk. 67, PL-15-269 Bjalistoko, Pollando,
�  elakarczewska@interia.pl; esperanto.
bialystok@interia.pl.

09-11: 8-a Nacia Kongreso de Esperanto en
Acapulco, Meksiko. � Luis Raudón, �  lraudon@
yoli.com.mx.

15: Monda Esperanto-Tago

16-18: Internaciaj Ekzamenoj de ILEI/UEA en
Germanio, enkadre de la 59-a Kultura Semajnfino
en Homburg (Sarlando, Germanio). �  http://
www.edukado.net aΩ http://www.esperanto-
info.net.

23 dec-02 jan: Internacia Festa Renkonti¸o

kun silvestra balo en Zawoja. � EFE - Zbigniew
Warmuz, Bajeczna 1, PL-31-566 Karków, Pollando.
� +48-(0)12-4144226, � z.warmuz@chello.pl.

24-25: 28-a Jara Kongreso de Pakistana

Esperanto-Asocio en Lahore. � Pakistana
Esperanto-Asocio, Esperanto Markaz, Chowk
Shahidan, Multan, Pakistano, � saluton123@
esperantoLand.org.

27 dec-02 jan: Novjara Ago-Semajno de Varsovia
Vento kaj PEJ en Zakopane, Pollando. E-agado,
danco, ripozo, ekskursoj en la Tatra montaro,
ne¸obatalo kaj amuza paso de la novjara tempo.
� Ireneusz Bobrzak, �  viavento@poczta.onet.pl;
www. viavento.org.

27 dec-03 jan: 22-a Internacia Festivalo (la
tradicia novjara aran¸o por familioj kaj
plenkreskuloj) en Trier, Germanio. Kadra temo:
EΩropo pligrandi¸inta. Ekskurso al najbara
Luksemburgio. � Hans-Dieter Platz (HDP),
Postfach 1148, DE-34303 Niedenstein, Germanio.
�/� +49-5624-8007, � +49-171-4964558. �
HDP@internacia-festivalo.de; http://www.
internacia-festivalo.de.

28 dec-08 jan: 4-a Novjara Renkonti¸o en
Frankfurt/Main. Kursoj, prelegoj, ekskursoj,
teatraj kaj muzikaj prezentoj kaj silvestra
festo, intensa kurso. La temo: Mezepoko.
� EsperantoLand e. V., Lu Wunsch-Rolshoven,
Wiclefstr. 9, 2. HH, 3. OG, DE-10551 Berlin,
Germanio. �+49-(0)30-6855831, � lu@
esperantoland.org; http://www. esperantoland.org/
nr/.

2002002002002006

januarojanuarojanuarojanuarojanuaro

04-08: 2-a Internacia Vintra Sportsemajno en
Herzberg. � ICH (v. 09 dec).

15-27: 21-a Somerkursaro de Esperanto kaj
Jarkunveno de AΩstralia Esperanto-Asocio çe
Kianinny Cabins Resort. �   aesk@esperanto.
org.au.

februarofebruarofebruarofebruarofebruaro

04-06: Kongreso de Nov-Zelanda Esperanto-

Asocio, Weir House, Wellington, Nov-Zelando. �
ryangomez@xtra.co.nz.

14-18: Sta¸o en Kvinpetalo. Preparado al la
Komuna Trunko de la Kapableco: Traduko -
disertacio. Historio:  En la tempo de Waringhien
kun Janine Dumoulin kaj Thérèse Pinet. � (v. 11
nov 2005).

17-19: 28-a Studadsesio en Herzberg. � (v.
09 dec 2005).

18-20: Sta¸o en Kvinpetalo kun Serge Sire:
Debatoj pri pedagogio. � (v. 11 nov 2005).

21-25: Sta¸o en Kvinpetalo: Inicado kaj unua
praktiko de Esperanto. Praktikado de la lingvo, dua
grado kun Josée Lafosse kaj Serge Sire. � (v. 11
nov 2005).

martomartomartomartomarto

30 mar-02 apr: Humura festo "Aprilaj ridetoj".

Humura koncerto, ekskursoj, ludoj, procesioj kaj229229229229229

estis aΩ altira aΩ forpußa depende de personaj cirkonstancoj.
La sinteno de la entuziasma deksepjarulo montris senkritikan
fidon al la √us eltrovita majuskla Vero; la sinteno de la bonvolema
klerulo atestis antaΩju¸on al afero, kiu verßajne minacis lian
kredon pri ia mistika ligo inter popolo kaj literaturo sur
subkonscia bazo. AmbaΩ sintenoj estas subjektivaj kaj
kontribuas siajn proprajn semantikajn enhavojn al la unueca
duopo Esperanto – Esperanto-literaturo. La cirkonstancoj
influantaj la koncernajn sintenojn povas esti tre diferencaj, kio
faras malfacila, probable preskaΩ neplenumebla la taskon esplori
kaj analizi la rilatojn de kaΩzoj kaj sekvoj en la interefikado de
konoj, spertoj kaj pensoj, kiuj tie kunludas. Por simpligi la aferon
mi volas nomi la sintenon de la optimisma reprezentanto, çi-
kaze la entuziasma junulo jam menciita, – tian sintenon mi volas
simple nomi brakuma, çar ¸i pretas akcepti la Esperanto-
literaturon kiel miraklon, mirindan kaj amindan. "Miraklon" mi
diras, çar la subjektiva spaco inter rekta kaj figura signifo de tiu
vorto en la menso de fervoruloj ofte estas nebula. Kaj, çion
konsiderinte,  kial ne uzi la vorton miraklo pri literaturo kreita
en lingvo, kiu ne havas difinitan socian subtenon?

La sintenon de la antaΩju¸ema reprezentanto, çi-kaze la bona
rektoro, kiu volonte donis permeson instrui Esperanton en sia
lernejo, sed rifuzis la eblecon de aΩtentika Esperanto-literaturo,
tian sintenon mi volas simple nomi forpußa, çar ¸i rezistas la
premon de invito al nova vidpunkto, kaj sekve restas çe la ideo,
ke principe la Esperanto-literaturo ne povas ekzisti kaj tial estas
nura iluzio. Ni konsideru unue, dum kelkaj minutoj, çi tiun
sintenon de forpußo.

Estas ¸enerale agnoskite ke oni apenaΩ povas atendi
kompetentan respondon pri iu difinita afero de homo, kiu neniom
konas tiun aferon, des malpli ¸in esploris aΩ pripensis. Tamen,
paradokse, oni emas fari esceptojn, kiam respektataj aΩtoritatuloj
esprimas opiniojn pri aferoj ekster siaj fakoj, kvazaΩ ilia pozicio
farus ilin kompetentaj pri çio ajn. Kiam tiaj opinioj konformas al

niaj propraj, ni emas bonvenigi ilin kiel valoran plifirmigon de
niaj sintenoj, ne multe pensante pri tio, çu ili estas bazitaj aΩ ne
sur aΩtentika scio pri la koncerna afero. Aliflanke, kiam la opinioj
de tiuj kleruloj kontraΩas la niajn, ni emas malakcepti ilin kiel
antaΩju¸e negativajn, kio ja ßajnas pravigebla. Tiajn negativajn
opiniojn la koncernaj aΩtoritatuloj prezentas diverstone depende
de la temo, foje bonhumore kaj degnece, foje moke kaj aplombe,
precipe kiam la koncerna afero iel minacas iliajn enradiki¸intajn
starpunktojn. Milda ekzemplo estas la reago de mia jam menciita
rektoro al la ideo, ke ne eblas literatura kreado en planlingvo
kiel Esperanto. Li estis humanisto en la klasika senco, bona
latinisto, elstara tradukinto de famaj verkoj el la franca literaturo,
kaj inklinanto al la nebule mistikisma teorio pri lingvo kiel
kvazaΩ-vivanta organismo, patrine nutrata de unueca kulturo,
kiu sola povas garantii aΩtentikan literaturon de popolo. Lia
negativa sinteno probable ne estis jam antaΩe formulita,
supozeble ¸i formi¸is nur en la momento, kiam lin frontis ideo,
kiu ßajnis al li naiva, tial li permesis al si supra√an komprenemon
por ne tro ßoki la entuziasman junulon, kiu prezentis al li peton
de lernemaj samklasanoj. Por tiu aΩtoritata klerulo planlingva
literaturo estis iluzia√o, ne valoris la penon ̧ in kontraΩargumenti,
sed –  bonvolema aΩskulto estis en ordo.

 Nu, mi bone scias, ke ni havis kaj ja havas en niaj vicoj multajn
alte edukitajn homojn, sciencistojn kaj diversfakajn erudiciulojn,
el kiuj ne malmultaj uzis kaj uzas tempon kaj energion por
Esperanto. Mi tamen emas demandi min, çu ne probable la plej
multaj el tiuj bonuloj interesi¸is pri Esperanto frue en sia vivo,
lernis la lingvon jam en sia juna¸o, antaΩ ol ili havis la eventualan
okazon starigi kontraΩ ¸i defendajn murojn de nescio kaj
antaΩju¸oj surbaze de dokta aplombo.

Mi iom parolis pri  tiu sinteno al la Esperanto-literaturo kiun
mi elektis nomi forpußa. LaΩ tiu sinteno la Esperanto-literaturo
estas laΩ difino iluzia afero, çar ̧ i ne havas kultur-socian bazon
kaj tial ne povas ekzisti aΩtentike. Mi sugestas, ke tiun sintenon

oni povas konstati precipe çe homoj, kiuj
en la potenco de sia edukiteco kaj aΩtoritata
pozicio opinias sin kompetentaj tion aserti
pri nia literaturo sen ajna kono pri la
koncerna fenomeno. Mi petas vin rimarki,
ke mi ne parolas pri indiferenteco koncerne
Esperanton kaj ¸ian literaturon. Indi-
ferenteco ne estas reago en la ordinara
senco, maksimume ¸i montras neΩtralan
sintenon. La forpußa sinteno estas diferenca
de indiferenteco en tiu senco, ke ̧ i funkcias
memdefende kaj okaze atake.

 Mi nun volas reiri al la entuziasma 17-
jarulo jam menciita kaj lia raviteco pri la
"lingvo serena" kaj lia unua sperto pri
Esperanto kiel literatura lingvo: brakuma mi
jam nomis tiun sintenon al la lingvo, al ¸ia
literaturo, çar ̧ i tiel preteme brakumas ame
kaj eç adore la fenomenon Esperanto, por
tiel diri. Tiu sinteno estas grandparte de
emocia naturo, kaj sekve subjektiva. En sia
plej pura stato ¸i egalas al eltrovo de io
mirinda, kiel oni povas ekzemple legi en la
romano de Ivan ∑irjaev Sen titolo, probable
la unua originala romano en Esperanto,
tamen eldonita nur antaΩ dek jaroj. La
çefpersono, la kampar-vila¸a junulo Jozefo
aΩ Joçjo, komencas sian studon de la lingvo,
akirinte gramatikan libreton. Pri tio oni legas
kaj mi citas: Kun granda atento kaj ne malpli

granda estimo la knabo tralegis la libreton

[ ... ], li eksentis en sia animo, ke li uzos çiujn

fortojn por ekposedi tiun lingvon kaj

223223223223223
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karnavalo en la urbo. �  Junulara Esperanto-klubo
"Verda√o", Odessa, Ukrainio. � +38-0482-233831,
�  verda99@mail.ru.

apriloapriloapriloapriloaprilo

10-17: 29-a Studadsesio en Herzberg. �: ICH
(v. 09 dec).

10-17: 22-a PSI – Printempa Semajno

Internacia en St. Andreasberg (Montaro Harz/
Harc). � Germana Esperanto-Asocio, Wolfgang
Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-52474
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germanio. �  +49-
(0)2641-4885, � +49-(0)9786-66 (oficejo). �
psi@esperanto.de.

18-22: Sta¸o en Kvinpetalo: Praktikado de la
lingvo (dua grado) kaj inicado al traduko kun
Godeleine Logez. � (v. 11 nov 2005).

25-29: Sta¸o en Kvinpetalo: Preparado al la
pedagogia parto de la kapableco kun Renée Triolle.
� (v. 11 nov 2005).

27 apr-01 maj: 3-a Sudafrika Subkontinenta

Renkonti¸o kun jarkunveno de Esperanto-Asocio
de Suda Afriko en Kaburbo. Internaciaj
partoprenantoj bonvenaj. �  D-ro Harro von
Blottnitz, � hvb@chemeng.uct.ac.za.

28 apr-01 maj: 2-a Fakseminario pri

Esperanto-Bibliotekoj kaj arkivoj kaj Literatura
Semajnfino en Herzberg. � ICH (v. 09 dec).

28 apr-01 maj: 87-a Brita Esperanto-

Kongreso, Scarborough. �  EAB, Esperanto-
Domo, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent
ST12 9DE. �   +44 (0)1782 372141; �
eab@esperanto-gb.org.

29 apr-01 maj: Sta¸o en Kvinpetalo: Pri Rusio
kaj la rusa lingvo kun Renée Triolle. � (v. 11 nov
2005).

29 apr -09 maj: La 18-a lingva Esperanto-

festivalo Aroma Jalto, Ukrainio. � p.k. 35,
UA-01133 Kijiv, Ukrainio. � +380-44-2851701,
�  volodimir_h@yahoo.com; www.aromajalta.
by.ru.

majomajomajomajomajo

05-07: Biblia Sabat-Dimanço kun Adoru, la
ekumena pre¸- kaj kantlibro en Esperanto, kun
Esperanta lern-grupo, en Zell a. Harmersbach,
Sud-Germanio. �  Bernhard.Eichkorn@
esperanto. de.

05 maj-04 jun: 16-a Internacia Esperanto-

Kongreso kaj 58-a IFEF-Kongreso en ∑anhajo,
Çinio. � Esperantotur (v. 05 nov).

06-12: 58-a IFEF-Kongreso en ∑anhajo, Çinio.
Komuna voja¸o el EΩropo. � István Gulyás, Rákos
u. 98, HU-1155 Budapest, Hungario. � kozsu13@
freemail.hu; aΩ: 58-a kongreso de IFEF, P.O. Kesto
825, Beijing CN-100037, Çinio. �  +86 10
68326682 ; �����  +86 10 683218.

13-17: Postkongreso de IFEF en Pekino. � (v.
la antaΩan alineon).

22 maj-01 jun: Trazigzagante la sudajn

Karpatojn aΩ svinge inter Vala≈io kaj

Transilvanio. Ekskurso en Rumanio. � Ionel
Onet,, p/a UEA; � beronet@hotmail.com.

25-28: 100-jara jubileo de Germana E-Asocio

en Braunschweig. �  ICH (v. 09 dec).

25-28: 100-jara jubilea jarkongreso en

Malmö, okaze de la 100-jari¸o de Sveda
Esperanto-Federacio kaj Klubo Esperantista
de Malmö. Komuna jarkongreso kun Dana
Esperanto-Asocio. � www.agado.net; karin-
lindquist@telia.com.

juniojuniojuniojuniojunio

02-05: 100-jara Jubileo de Germana

Esperanto-Asocio, 83-a Germana Esperanto-
Kongreso Braunschweig/Brunsviko. � ICH (v. 09
dec).

03-21: 37-a Nord-Amerika Somera Kursaro

(NASK) çe Altlernejo de Internacia Trejnado
(School for International Training) en Brattleboro,
Vermonto.  � Ellen M. Eddy, �  eddyellen@aol.
com.

06-09: Postkongresaj E-tagoj  (GEA) en
Herzberg. � ICH (v. 09 dec).

08: Festivalo pri fißista supo en Baja, Hungario.
� bajai@eposta.hu; http://fishsup.ini.hu/.

13-20: 28-a Çebalta Esperantista Printempo

en Mielno, proksime al Koszalin, Pollando. �
Czesl-aw Baranowski. � +48-503-417825.

16-18: 30-a Studadsesio en Herzberg. � ICH
(v. 09 dec).

25 jun-02jul: Internaciaj someraj kursoj de

Esperanto en Lesjöfors, Svedio. � Esperanto-
domo, SE-680 96 Lesjöfors, Svedio. �+46 (0)590-
30909, ����� +46 (0)590-30359, �  egarden@
esperanto.se.

juliojuliojuliojuliojulio

01-07: Pivniçnaj Esperanto-Tagoj, Piwniczna,
Pollando. � EFE (v. 23 dec).

04-08: 42-aj Baltaj Esperanto-Tagoj en Estonio,
Kuressaare. � Bet42@hanza.net.

08-15: 59-a Kongreso de IKUE (Internacia
Katolika Unui¸o Esperantista), Velehrad, Çe≈io. �
m.svacek@seznam.cz; www.ikue.www.ikue.org.

20-27: Internacia Familia Renkonti¸o kun la
temo Kuirarto en Kiiv, Ukrainio. �  P.k. 91, UA-
04201 Kijiv, Ukrainio. �  +380-44-4320743, �
limih@bigmir.net.

22-23: 1-a Brazila Renkonti¸o de

Esperantistaj Spiritistoj en Ribeirão Preto, SP,
Brazilo. �  +55(0)16-3633-9157, �   sauen@
netsite.com.br.

22-26: EΩropa Medicina Esperanto-Kongreso.
�  Katalin Faragó, pk. 89, HU-6801
Hódmezövásárhely, Hungario. � +36-62-221924,
�+36-30-3564202, � esp-med@vasarhely.hu.

23-28: Scienca Konferenco okaze de centjari¸o
de ISAE en Tavoleto, Italio. � D-ro R. Sachs, Vor
dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege,
Germanio.

27 jul-07 aΩg: Grupa voja¸o al 91-a Universala
Kongreso de Esperanto, Florenco. Itinero: PL - AT
- IT - VA - AT - DE - PL. � Esperantotur (v. 05
nov).

29 jul-05 aΩg: 91-a Universala Kongreso de

Esperanto en Firenze, Italio. � Itala Esperanto-
Federacio, � fei@esperanto.it; http://www.
ukflorenco2006.it.

aΩgustoaΩgustoaΩgustoaΩgustoaΩgusto

06-12: "Inter Karsto kaj Maro", 1-a Internacia

somera renkonti¸o en Triesto, Italio. � Edvige
Ackermann, Via Valerio 110a, 34128 Trieste. �/
� +040 350093,  � nored@tele2.it.

06-13: 62-a Internacia Junulara Kongreso

(Jara kongreso de TEJO, Tutmonda Esperantista
Junulara Organizo) en Serbio, Montenegro. �
http://www.tejo.org/ijk/.

01-14: Ekspedicio Dnestro. � Odesa junulara
E-klubo Verda√o, �  www://odesa.iatp.org.ua/
esperanto/; ludoj.narod.ru.

19: Internacia Esperanta Tablotenis-Konkurso

en Hódmezövásárhely, Hungario. � Medicinista
E-Grupo, s-ino Katalin Faragó, pk. 89, HU-6801
Hódmezövásárhely, Hungario. � +36-62-221924
(lo¸ejo), �+36-30-3564202, �  esp-med@
vasarhely.hu.

27 aΩg-03 sept: SUS 29 de Akademio Internacia
de la Sciencoj en Komárno, Slovakio. � Reinhard
Fössmeier, Rahel-Straus-Weg 19, DE-81673
München, Germanio.

septembroseptembroseptembroseptembroseptembro

30 sep-03 okt: Pedagogiaj Tagoj en Herzberg.

� ICH (v. 09 dec 2005).

oktombrooktombrooktombrooktombrooktombro

02-08: InPaSem 2006 (Internacia Paroliga
Semajno) en Dobřichovice apud Prago, Çe≈io.
Rektmetoda kurso por komencintoj (ne
komencantoj!) kaj seminario por jamaj parolantoj.
�  KAVA-PECH, Anglická 878, CZ-25229
Dobřichovice, Çe≈io. �  +420-257-712201, �
+420-257-712126, �  chrdle@kava-pech.cz.

novembronovembronovembronovembronovembro

10-12: Konferenco pri Aplikoj de Esperanto

en Scienco kaj Tekniko en Dobřichovice, Çe≈io.
Temoj: Lingvo kaj interreto – studoj el diversaj
fakoj.  �   KAVA-PECH (v. 02 okt 2006), �
kaest@kava-pech.cz.

decembrodecembrodecembrodecembrodecembro
08-10: 31-a Studadsesio en Herzberg. �   ICH,

(v. 09 nov 2005).

konstantekonstantekonstantekonstantekonstante

01 maj - 31 sep 2005. Internaciaj Esperantaj

Somerumoj çe la Sud-Nigramara bordo en
Bulgario, por esperantistoj kaj neesperantistoj.
Esperanto-kursoj kaj aran¸oj nur por grupoj.
��lasto@mail.bg aΩ lastonikov@Ydhoo.co.uk.

Diservo en Esperanto en Londono en çiu 2-a
dimanço de monato je 15:15. Metodika Pre¸ejo,
Hinde Street, London W1. � Kevin Bourne, �
+44-(0)1737-248532.

Mapo de E-aran¸oj trovi¸as çe:

www.Esperantoland.org

✫✫✫
Aktuala listo de konataj E-aran¸oj daΩre

kontakteblas çe: www.eventoj.hu/

kalendar.htm

La gvida Esperanta artkonkurso, la Belartaj Konkursoj de UEA,

invitas partoprenantojn por la 57-a fojo. La rezultojn oni

anoncos en la 91-a Universala Kongreso en Florenco.

Belartaj Konkursoj ��Belartaj Konkursoj ��Belartaj Konkursoj ��Belartaj Konkursoj ��Belartaj Konkursoj ��

Partopreno estas libera al çiuj kaj
ne ligita al partopreno en la UK.
La konkursa√oj devas esti novaj

kaj, escepte de la infanlibroj, antaΩe ne
publikigitaj.  Krome validas jenaj
kondiçoj:
Poezio: Maksimuma longo ne fiksita. Tri
premioj.
Prozo: Maksimuma longo 200 x 65
tajpospacoj. Tri premioj.
Teatra√o: Maksimuma longo ne fiksita.
Tri premioj.
Eseo: Teme ligita kun Esperanto aΩ kun
la temo de la UK, "Lingvoj, kulturoj kaj
edukado al daΩrigebla evoluo".  Premio
"Luigi Minnaja" kaj du aliaj premioj.
Kanto: Teksto kaj melodioj povas esti
de malsamaj aΩtoroj.  La melodion oni
povas sendi KD-e, rete, sonbende aΩ
skribe (notoj).  Premio "An-Song-san" kaj
du aliaj premioj.
Filmo: Teme ligita kun Esperanto aΩ
kun la kongresa temo (vidu çe Eseo).
DaΩro inter 15 kaj 60 minutoj. Tri
premioj.
Infanlibro de la Jaro:  Originala aΩ
tradukita libro (alia ol lernolibro),
presforme aperinta en 2005. Unu
premio.

Oni rajtas sendi maksimume tri
konkursa√ojn por sama branço.  Por

kanto oni sendu ilin en kvar
ekzempleroj; por la infanlibra branço
en tri ekzempleroj. Çiuj alvenu plej laste
la 31-an de marto 2006.  Por filmo oni
sendu po unu ekzempleron ¸is la 1-a
de julio 2006.

Çion oni adresu al: Belartaj Konkursoj
de UEA, p/a Michela Lipari, Viale Giulio
Cesare 223, IT-00192 Roma, Italio; rete

michela.lipari@esperanto.org

La konkursa√oj (krom infanlibroj) estu
pseΩdonimaj. La vera nomo kaj adreso
estu en aparta koverto. Se eble, oni
aldonu 5 internaciajn respond-
kuponojn por çiu branço, en kiu oni
konkursas. Se oni sendas la konkurs-
a√ojn rete, oni indiku la elektitan
pseΩdonimon.
Premioj:  Unua premio: 220 eΩroj; dua
premio: 154 eΩroj; tria premio: 88 eΩroj;
Nova Talento (por la plej bona
konkursanto neniam premiita) 154
eΩroj; Infanlibro de la Jaro: 462 eΩroj.
Publikigo: La rajto je la unua presigo
de la premiitaj verkoj apartenas al UEA,
kiu ankaΩ poste rajtos aperigi ilin
senpage en antologio de la Konkursoj.
Detala regularo haveblas çe UEA,
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ
Rotterdam, Nederlando, aΩ rete çe
uea@inter.nl.net. ¯i legeblas ankaΩ en
la TTT-ejo www.uea.org.

ABONTARIFOJ 2006

de la Libroservo de UEAde la Libroservo de UEAde la Libroservo de UEAde la Libroservo de UEAde la Libroservo de UEA

n-roj jara

Titolo jare abono

Boletín (hispana) .................. 5 ...... 31,00
Brazila Esperantisto (aere) .. 4 ...... 18,00
Brita Esperantisto ............. 2 ........ 8,40
aerpoßta aldono .................................. 1,80
Bulgara Esperantisto ........ 4 ...... 20,00
Dia Regno (KELI) ................ 6 ...... 16,00
aerpoßta aldono .................................. 3,00
Esperantisto Slovaka ......... 4 ...... 20,00
Esperanto aktuell (germana) 6 ...... 20,00
Esperanto (UEA) ................ 11 .... *36,00
Esperanto, L’ (itala) ............ 9 ...... 28,00
aerpoßta aldono .................................. 5,00
Esperantolehti (finna) ........ 6 ...... 18,00
Esperanto sub la Suda Kruco 6 ...... 24,00
(aΩstralia-novzelanda, aere)
Espero Katolika (IKUE) ...... 6 ...... 29,50
Espero, La (sveda) ................ 6 ...... 20,00
Fonto (literatura, SAL) ....... 12 ...... 30,00
Gazeto, La (kultura) ............ 6 ...... 30,00
ICEM-Esperanto .................. 4 ...... 18,30
(Freinet-pedagogio)
Internacia Pedagogia Revuo 4 ...... 18,00
(por instruistoj)
Jaro, La (agendo, aere) ........ 1 ........ 9,00
Juna Amiko (por lernejanoj) 3 ...... 14,00
Kancerkliniko, La (ajnista) 5 ...... 22,00
aerpoßta aldono .................................. 1,00
Komencanto (por komencantoj)7 ...... 15,00
aerpoßta aldono .................................. 2,00
Kontakto (TEJO) .................. 6 .... *22,00
Kosmos (filozofia) ................. 2 ........ 8,60
Language Problems ........... 3 ...... 70,00
and Language Planning ........... 179,00
(por institucioj)
Litova Stelo ......................... 6 ...... 14,00
aerpoßta aldono .................................. 6,00
Medicina Internacia Revuo (aere) 3 ...... 16,00
(ekster EΩropo) ................................ 20,00
Monato (nova√magazino) ... 11 ...... 46,00
aerpoßta aldono .................................. 4,00
(reta versio) ...................................... 27,60
Monde de l’espéranto, Le .. 6 ...... 30,00
(franca)
Norvega Esperantisto ........ 6 ...... 12,00
Ondo de Esperanto, La (rusia)12 .... 27,00
aerpoßta aldono .................................. 5,00
Oomoto (religia/kultura, aere) .. 2 ...... 13,80
Scienco kaj Kulturo ........... 6 ...... 30,00
Sennaciulo/

Sennacieca Revuo ............ 12 ...... 57,00
Simpozio (filozofia) .............. 2 ........ 9,00
Starto (Çe≈a) ........................ 4 ........ 9,00
aerpoßta aldono .................................. 2,00
TEJO tutmonde ................... 4 .... *11,00
Tempo (kroata) ..................... 4 ........ 9,50
*Abonprezoj de UEA/TEJO-perioda√oj varias
laΩlande. Konsultu la kotiztabelon de UEA.
Por çiuj gazetoj la abonantoj en EΩropa
Unio aldone pagas la imposton de 6%.

(prezoj en eΩroj)

En 2006 jam la 57-an fojon

226226226226226

neniam forlasos ¸in, kiajn ajn

mokojn oni √etus al li, kiel ajn oni

opinius lin pro tio “stultulo”. Poste,
kiam la junulo komencas instrui
Esperanton al simpatiaj virinoj, li
prezentas la lingvon per deklamo de la
esperantista himno. La akcepto estas pli
ol entuziasma, preskaΩ histeria: Ripetu,

mi petas, ankoraΩ jen tion çi: "Ne al glavo

sangon soifanta ..." diris grafino Irina,

vißante per naztuko la larmojn, kiuj aperis

sur ßia vango. Eniras neinvitite aroganta
leΩtenanto kun sabro, cigaro kaj ora
nazumo, kiu mokas la tutan entreprenon
pri internacia lingvo, montrante al la
fiasko de Volapük. Li asertas, ke
alilandanoj ne komprenos unu la alian,
se ili parolos Esperanton, sed la
argumentoj de Joçjo bazitaj sur faktoj pri
la taΩgeco de Esperanto kiel plenfunkcia

komunikilo en tiaj okazoj, silentigas la
leΩtenanton, kiu forlasas la çambron
senaplombigita. – Kvankam la citita
okaza√o eble efikas iom naiva, oni
supozeble rajtas konkludi ion
rimarkindan el tiaj priskriboj de sintenoj
al Esperanto en la plej frua periodo de la
lingvo. La "brakuma" sinteno, la preskaΩ
jubila entuziasmo pri la lingvo, estas
evidenta, sed prezentas sin ankaΩ la
"forpußa" sinteno, en vesto de malscia
aplombo de la leΩtenanto. Sed kio estas
plej rimarkinda pri la citita okaza√o estas
la tuja kaj absoluta venko de la
esperantista protagonisto super la
aplomba malsciulo. La kontrastoj estas
tiom malegale ekipitaj por tiel diri, ke la
triumfo de la juna instruisto estas
antaΩvidebla jam en la komenco. Nu, li
ankaΩ ¸uas la admiran subtenon de la
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Recenzoj����Recenzoj����Recenzoj����Recenzoj����Recenzoj����

Sukcesa provo senvualigi mitojn
Gilles de Rais, granda senjoro sodomiisto kaj murdisto. André Cherpillod.

Courgenard: la aΩtoro, 2000. 43 p. 21cm. Prezo: €€€€€  5,70

Al André Cherpillod plaças detrui mitojn. Tiun emon
oni povas facile rimarki en kelkaj el liaj libroj:
Atlantido, Glozel kaj la prahistoria skribo, Johana

"d’Arko" – Pucelino de Francio, La Mortotuko de

Torino – la neebla objekto, La misteroj de la çina

skribo, Kaj la suno haltis k.a. Al tiu çi listo – iam
kompletigota, espereble – aldoni¸as ankaΩ la
43-pa¸a Gilles de Rais, granda senjoro

sodomiisto kaj murdisto.

La barono Gilles de Rais vivis en la 15-a
jarcento. Li naski¸is en bonfarta familio kaj,
restinte orfa tre juna, heredis, kune kun sia frato
René, la riça√ojn de la familio. Post nesenfruktaj
studoj, oni aran¸is por li edzi¸on al... kuzino.
Sekvas vivoj familia (li patri¸is) kaj politika-
milita, tiu çi lasta ne sen influoj sur la psikon de
Gilles. Liajn interesi¸ojn pri arto (muziko kaj
teatro) ombras lia interesi¸o, pli kaj pli senbrida,
pri al≈emio kaj kultaj oferbuçoj de infanoj, kiujn li uzas
ankaΩ por kontentigi siajn pederastiajn emojn. Geknaboj
ßtelitaj, açetitaj, "dungitaj", fari¸as liaj viktimoj.

Fine, lia nebridemo rilate elspezojn kaj diboçojn kaj la
sençesa malapero de infanoj igas kelkajn decidopovantojn
(precipe ekleziajn) interesi¸i pri nia "heroo", çirkaΩ kiu oni

teksas reton. Finfine, li falas en la reton, estas
ju¸ita, kondamnita kaj ekzekutita.

Jen, mallonge, la historio de reala persono,
tia kian prezentas al ni la nelacigebla André
Cherpillod proprastile en broßuro eldonita de
la aΩtoro mem. La sennombraj historiaj detaloj
kaj la finaj çapitroj, pri "Blubarbulo" kaj pri la
familio de Rais, faras çi libreton ¸uinda kaj
instrua.

Legante la historion de la barono, grafo kaj
senjoro Gilles de Rais kaj de liaj viktimoj, mi
pensis pri la miloj kaj miloj da familioj tra la
mondo, kiuj vendas siajn infanojn por ke ili
kaj iliaj idoj havu pli decan vivon. Kiom da tiuj
infanoj spertas la sorton de la viktimoj de Gilles

de Rais!? La historio ßajnas ripeti¸i iel-tiel, foje sub la vualo
de mitoj. Dankon al André Cherpillod por liaj provoj
senvualigi tiujn mitojn.                     Ionel Onet,

Eta perlo nord-amerika
Nanatasis. Robert Dutil. El la franca tradukis pluraj anoj de la Esperanto-Societo Kebekia.

Montrealo: Esperanto-Societo Kebekia, 2005. 114p. 18cm. Koloraj ilustra√oj. ISBN 2980624616.

Prezo: €€€€€11,70

Aparte çarma libreto aperis en 2005 en Kanado danke
al komuna traduko de kebekiaj esperantistoj gvidataj
de Zdravka Metz: Nanatasis de la kebekia ministro

Robert Dutil. Krom lingva reviziado de Edmond Brent ¸in
valorigas, dividitaj tra inter la tekstoj, 20 ilustra√oj de Martine
Saura, sorçe kolorantaj la naturaman,
kontraΩmilitisman etoson.

Sed ankaΩ la savhistorio mem, la kontakto
inter la rakontanto, çasisto kiu esploras
nekonatan terenon, kun indi¸ena junulino,
malmultvorta, inteligenta, mistere ligita kun la
besta mondo – çio faras la konati¸on kapta
traviva√o. Aldoni¸as vortoj ßialingvaj: en la
abenaka, kapantaj la çapitrojn. Lastpa¸e ni legas
tradukojn: Nanatasis signifas kolibro kaj
transformi¸anto. ∑ia serena karaktero – simila
al tiu similrola KumeΩaΩa ali-amerika – eç
influas la skeptikan modernan mi-figuron: ne
mortigi animalojn. Avide ßi informi¸as pri la misa
mondo, kies difektojn malkovras ßiaj simplaj pensosekvoj:
çu oni mortigas homojn?

MalgraΩ sia superregemo, la rakontanto ankaΩ sincere
sentas ian respondecon: kiel ßi – fruktoman¸anto – travivu
vintre? Li proponas, ke ßi venu kun li savi la homaron de la

militemo, prefere ol gardi siajn sova¸ajn bestojn. ¯uste tiu
malßata esprimo distancigas ßin. Li poste vidas nur kolibron.
∑ia plej kortußa reago poste≈as: Amiko, çu vi scias, kial la

homoj frenezi¸is? Kaj sian demandon pri ßia travintra vivo
nur post jaroj li povas imagi respondita laΩ rakonto de ebria

çasisto: jes! Sed klarigi li povas ¸in nur...
nanatasise.

Lingvaj rimarkoj: la lingva√o estas altnivela, sed
ne mankas francismoj, kaj (malmultaj) misoj.
¯enerale estas konsilinde ke nesamlingvanoj
kontrollegu tekston antaΩ la aperigo*. Dubinda
vortuzo: aliel, tiu anstataΩ jena (p.43), eliri la

akvon (el la akvo, p.58), lingvo kaj aliaj materioj

(materialoj, p.60). Mirigas, ke post grava
kanuakcidento nia rakontanto stari¸is (p.19)
antaΩ ol eksidi kaj pene ekstari (p.20): ni
komprenas sin levis. Alveninte çe la lageto min

kaptis la krioj de MkΩa (alvenintan). Mi plene

rekonscienci¸is (rekonscii¸is, p.101). La tono de

ßia voço perfidis sian (t.e. ßian) emocion (p.96). Kaj mi

observes (p.95) ne estas praesperanta√o, sed preseraro.
Robert Moerbeek

*) Rekomendo de la subkomitato pri kulturo (2004).

virina societo, kiu lin çirkaΩas, hura! brave! – ektondris laΩtaj

voçoj de çiuj flankoj, kaj grafino Irina admire komentas pri lia
argumenta, sed trankvila kaj ne laΩta parolado pri la komunika
povo de Esperanto: Kiel modesta li estas, milda ... sa¸a  ... kaj
aldonas, kiel oni ja povus atendi: Kiel çarmaj estas liaj

kaßtankoloraj okuloj! Do triumfo absoluta, kaj por Esperanto,
kaj por la juna instruisto, kio diras al ni, ke trankvila, ne laΩta
argumentado kaj modesta, milda kaj sa¸a konduto estas
rekomendinda metodo por apostolo de Esperanto, kaj ke ne
malhelpas havi kaßtankolorajn okulojn.

Nu, çio tio povas impresi nun kiel iom naiva cent jarojn poste.
Oni trasentas la "brakuman" sintenon, kiu rekte kondukas al
absoluta konvinko pri la mirindo de Esperanto, pri la miraklo de
¸ia literaturo, çi-okaze la himno. Estas demando, kiom
konstatebla estis kaj estas tiu sinteno tra la ¸isnuna historio de
Esperanto. Devas esti evidenta, ke la milojn da eklernintoj de la
lingvo, kiuj forlasis ̧ in, ni diru, post unu aΩ duona kurso, neniam
kaptis tiu kvazaΩ revelacia sento de eltrovo, kiu definitive
firmigas la konvinkon pri la praveco daΩre dediçi tempon kaj
energion al Esperanto kaj ¸ia kulturo. Kaj jen mi volas emfazi la
nocion de eltrovo. Eltrovo estas esence persona afero, ßajne ¸i
estas dinamike aΩtentika precipe kiam oni trovas la majusklan
Veron kvazaΩ hazarde, sen ekstera instigo aΩ premo. Mi oftfoje
konstatis la interesan fakton, ke multjaraj, sindediçaj, elstaraj
esperantistoj kiuj lernis la lingvon memstare, meminstrue, estis
tuj en la komenco kaptitaj de la kreiveca karaktero de la lingvo.
Mi opinias, ke estas precize tiu interna kreopovo de Esperanto,
kiu aktivigas la studo-dinamikon de la okaza
memlernanto de la lingvo. Oni ekhavas senton
de libereco, kian oni ne havas studante aliajn
lingvojn. Esperanto donis al mi spiritan

plenecon, kiun antaΩe mi neniam sentis, skribis
Juan Régulo Pérez en respondo al enketo pri
lia esperantisteco. Rapida progreso en la
studado de la lingvo ankoraΩ pli aldonas al
tiu sento de libereco kaj spirita pleneco. Kaj al
serioza, inteligenta, idealisma studanto de la
lingvo, çu memlernanto aΩ ne, tiu sento facile
direkti¸as al la deziro esprimi sin, uzi la lingvon
por literatura kreo. Fakte estas indikoj pri tio,
ke Esperanto povas fari¸i, almenaΩ por nature
kreemaj homoj, ia spirit-liberiga potenco, iafoje pli facile
elvokebla kaj ekspluatebla ol çe lingvoj sub la egido de
jarcentolongaj tradicioj. Mi pensas ekzemple pri la Esperanta
poezio de nia poetino Marjorie Boulton. AntaΩ ßia kariero kiel
poeto en Esperanto ßi aperigis poemojn en la angla, kiuj trovis
bonan akcepton laΩ William Auld en lia antaΩparolo al ßia unua
Esperanta poemlibro, Kontralte. Li aldonas komenton, kiu rekte
rilatas al  tio, kion mi √us diris. Mi citas: Sed, kvankam ßiaj

anglalingvaj poemoj estas tre bonaj, laΩ mia opinio ßi trovis sian

apogean instrumenton en la internacia lingvo. Tiu lingvo, kiun ni

nomas kara, çar ¸i fari¸is la esprimilo de niaj plej intimaj  kaj

sanktaj aspiroj, iel liberigis ßian emocion kaj ßian personecon,

tiel ke ßi soris ¸is la plej alta pinto de la lirika atingo. Tiel Auld pri
Marjorie Boulton.

   Sed estu kiel ajn, çi tie temas ja pri subjektiva sinteno, nutrata
de dinamika interagado de faktoj kaj sentoj. Oni povus demandi,
çu tiu sinteno, la originala brakuma sinteno, al Esperanto, kaj
aparte al la Esperanto-literaturo, enhavas iujn riskojn? Eble jes.
La brakuma sinteno ne estas homogena, la subjektiva faktoro
estas diferenca de persono al persono, ankaΩ la faktara porcio,
kiu devas servi  kiel subtena nutra√o de la senta enhavo. Se la
subjektiva faktoro tro regas la objektivan, estas kelka risko de
nefirma ekvilibro. Senkritika amo al kio ajn povas misgvidi nian
ju¸povon, ne malplej koncerne la Esperanto-literaturon, la plej
gravan aperoformon de lingvo al ni tiel kara. Okaze oni esprimas
la kritikan opinion, ke recenzoj pri libroj, originale verkitaj en

Esperanto emas al troa laΩdado. Tio sendube estas vera. Ni
tamen ne estu tro severaj en kritiko de tiu laΩdemo. Ni ne forgesu,
ke la originala literaturo en Esperanto havas pozicion neniel
kompareblan al tiu de la etnaj lingvoj, eç la plej malgrandaj.
Niaj verkistoj estas malmultaj, ili ne staras sur firma grundo de
homogene tradicia popol-kulturo, ili fakte iel ßvebas en idealisma
atmosfero, plej ofte izolitaj çiu en sia angulo, sen espero pri ia
ajn rekompenco krom la hazarda kaj efemera plezuro teni en la
mano sian publikigitan verkon. Ni tial ne doma¸u kura¸igojn al
niaj verkistoj, poetoj, tradukistoj, eç se en formo de malavaraj
laΩdoj, se ni tiel sentas. Kaj kompreneble kaj eç pli grave: ni
devas subteni niajn verkistojn kaj niajn eldonistojn per konstanta
kaj malavara açetado de Esperantaj literaturaj verkoj, tiuj faktaj
aperoformoj de sindona krea laboro en la internacia lingvo.

    Kaj jen mi venas al la lasta fazo de mia parolo: la Esperanto-
literaturo kiel simpla fakto. En unu el siaj eseoj Karolo Piç
demandas: Kio estas Esperanto? Çu gramatiko? Çu vortaro? Çu

izolaj lingvoelementoj? Kaj li respondas: Ne! ¯i estas literaturo!

Kaj tial la Esperanta literaturo, nur la literaturo, fakte kaj vere

estas Esperanto! Iom drasta eldiro, kiam oni konsideras unuflanke
la parolan uzadon de la lingvo kaj aliflanke ¸ian vastan, ne-
literaturan skriban uzadon. Çar, kompreneble, la Esperanta
literaturo ne staras izolita disde alia uzado de la lingvo. Literatura
teksto, precipe poezia kaj grandparte ankaΩ la proza, prenas
sian emocian valoron el la parola uzado de la koncerna lingvo
en ordinara vivo. Kvankam Esperanto komencis sian historion
kiel skriba lingvo, ¸i baldaΩ estis ekuzata kiel parola lingvo, tiel

prenante la rolon de lingva komunikilo, kie
emociaj kaj intelektaj bezonoj povas kunlabori
en la teksado de tiu interagada komplekso el
kiu nutras sin literatura kreado. La fakto, ke
Esperanto tuj pruvi¸is tute taΩga kiel parola
lingvo, kreis la cirkonstancon por evoluo de
la Esperanto-literaturo. Ni pensu çi-rilate pri
la sorto de Volapük kaj la ceteraj artefaritaj
lingvoj. Ili neniam atingis la funkcian
dinamikon de parolata lingvo, kiu estas nepra
kondiço por krei kaj pluteni fidon al  la
kapabloj de lingvo por literaturaj celoj. Çi-rilate
indas citi vortojn de la portugala poeto kaj
verkisto Gonc,alo Neves, vortojn kiuj donas

rapidan, tamen elçerpe klaran supervidon pri la faktoj de nia
literaturo. Li skribas: Esperanto estas la sola lingvo artefarita, kiu

¸is nun montris sin kapabla konkeri la terenon de la romano, de

la novelo, de la romanco, de la epopeo, de la eseo, de la traktato,

de la teatro, de la komikso, de la erotiko, de la kabareto, de la

scienco, de la filozofio, de la humuro. Tiuj estas la simplaj faktoj
de la Esperanto-literaturo,  faktoj, kiuj devas esti evidentaj al ni,
kiuj konas la konkretan funkciadon de la lingvo kaj pli-malpli
partoprenas la reala√ojn de tiu funkciado.

Mi iom parolis pri tri sintenoj al la Esperanto-literaturo, du
subjektivaj, kiujn mi iom ludeme nomis forpußa kaj brakuma, kaj
unu objektiva, kiu klopodas teni sin je simplaj faktoj. Sincera
adepto de la internacia lingvo Esperanto ne povas eskapi pli-
malpli fortan influon de çiuj tiuj sintenoj en sia esperantista vivo.
Al la  forpußa sinteno de skeptikuloj aΩ kontraΩuloj de Esperanto,
kiuj opinias nian lingvan kulturon nura iluzio, ni esperantistoj
emas reagi defendeme aΩ atakeme, laΩ temperamento, kio kutime
plifortigas nian brakuman sintenon, nian aman alkroçi¸on al la
lingvo, kiel ia sinonimo de miraklo. Kiom tio influas nian sintenon
al la simplaj faktoj de la Esperanto-literaturo dependas de faktoroj
tiom diversaj kiom estas la koncernaj personoj mem kaj la eksteraj
cirkonstancoj. Sed kiel çiam, klopodado sin teni sa¸e kaj realisme
al simplaj faktoj estas la plej konsilinda rimedo por konservi
ekvilibron, kio siavice helpas pliprofundigi nian komprenon pri
tiel subteninda afero, kiu estas la originala literaturo de la
interpopola lingvo Esperanto.          Baldur Ragnarsson

Fotoj: Ziko M. Sikosek
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125 Jahre Volapük. Leben und

Werk von Johann Martin

Schleyer (1831-1912). Reinhard
Haupenthal. Schliengen: Iltis,
2005. 34p. ISBN 3932807448.
21cm. Germanlingva. Pri la vivo
kaj verko de la aΩtoro de Volapük.
€ 6,60

Bibliografio de Esperantaj kaj

interlingvistikaj libroj el-

donitaj en Ruslando kaj

Sovetunio.  Halina Gorecka,
Aleksander Kor√enkov. Kalinin-
grado: Sezonoj, 2005. 32p. 21cm.
Bibliografiaj indikoj por preskaΩ
200 eldona√oj. € 4,50

Diverskolore. Proza√oj. Trevor
Steele. Kaliningrado: Sezonoj,
2005. 111p. 20cm. Voja¸impresoj,
leteroj, noveloj, artikoloj. € 9,90

El verva vivo √urnalista. Stefan
Maul. Antverpeno: FEL, 2005.
269p. ISBN 9077066187. 21cm.
Faktoj kaj spertoj el la vivo de la
aΩtoro, kiuj provas klarigi kial li
estas kaj restas konvinkita adepto
de la ideo de L.L. Zamenhof. €

21,00

Esperanta-estona vortaro.

Esperanto-eesti sõnaraamat.

Raimund Haabvere. Tallinn: E-
Asocio de Estonio, 2004. 810p.
ISBN 998591306X. 25cm. Bind.
Impona unudirekta vortaro, kiu

devis atendi tri jardekojn por fine
povi aperi. € 39,00

Esperanto-movado kaj

edukado. 1954-1980. Tadeusz
Ejsmont. L- ódz. : Rentier, 2005.
155p. ISBN 8392203607. 24cm.
Profunda trarigardo de la E-
movado kaj de ¸iaj edukaj
aspektoj. € 16,50

Esperanto-Übersetzungen von

Reinhard Haupenthal, Die.

Adolf Burkhardt. El Esperanto
trad. A. Szimkat. Schliengen: Iltis,
2005. 40p. ISBN 3932807413.
21cm. Germanlingva versio de
Germana literaturo en traduko de
Reinhard Haupenthal. € 6,60

EΩgeno Onegin. Aleksandr

Pußkin.  El la rusa trad. V.
Melnikov. Kaliningrado: Sezonoj,
2005. 256p. 21cm. Serio Oriento-
Okcidento n-ro 40. Versromano
priskribanta la çiutagan vivon de
Rusio komence de la 19-a jc. €
19,80

Fjodor Dostojevskij en

Esperanto. Aleksandr Kor√enkov.
Kaliningrado: Sezonoj, 2005. 19p.
21cm. Serio "Sed ne el katedro" n-
ro 2. Prelego prezentita okaze de
la lanço de Blankaj noktoj (15 jun
2002). € 3,00

Gastono 1. André Franquin. En
Esperanton trad. D.
Hromada. Paris:
Espéranto-Jeunes,
2005. 48p. ISBN
2952412006. 30cm.
Bind. La unua

kontakto kun Esperanto de la
franca bildstria heroo Gastono
Lafußo; la rezulto estas tute
senfußa. € 7,20

Granda aeratako de Tokio, La.

El la japana trad. Mizuno Y. kaj
Hori Y. Tokio: E-Ligo en regiono
Kantoo, 2005. 22p. 26cm. Ilus.
Dokumentoj kaj memora√oj pri la
aeratakoj kontraΩ Tokio kaj la
çirkaΩa regiono, dum la dua
mondmilito. € 2,40

In memoriam Fernando de

Diego (1919-2005).  F. de
Diego, R. Haupenthal. Schliengen:
Iltis, 2005. 56p. ISBN 3932807502.
21cm. Nomade kaj Movade
(AΩtobiografia skzio) + Biblio-
grafio de la verkaro de Fernando
de Diego. € 8,10

Historio de Esperanto.

Aleksander Kor√enkov. Kalinin-
grado: Sezonoj, 2005. 128p. 20cm.
Çapitroj el la historio de
Esperanto, preparitaj kiel tekstoj
por Esperantaj kursoj kaj
seminarioj (1998-2004). € 12,00

Hobito, aΩ tien kaj reen, La.

J.R.R. Tolkien. El la angla trad. C.
Gledhill kaj W. Auld (poemoj).
Kaliningrado: Sezonoj, 2005 (2-a
eld.). 224p. 20cm. Ilus. Mirfabelo
de la aΩtoro de La Mastro de l’
Ringoj, verkita antaΩ tiu trilogio.
€ 18,00

Johann Martin Schleyer

(1831-1912). Autor der

Plansprache Volapük. Rein-
hard Haupenthal. Schliengen:

Iltis, 2005 (2-a eld.). 26p.

ISBN 3932807340. 21cm.
Germanlingva. Pri la vivo de la
aΩtoro de Volapük. € 6,00

Johann Martin Schleyer

(1831-1912). Pfarrer von

Litzelstetten (1875-1885).

Reinhard Haupenthal. Schlien-
gen: Iltis, 2005. 40p. ISBN
3932807510. 21cm. German-
lingva versio de La Pastro de
Litzelstetten. € 6,60

Kosmo kaj ni, La. Galaksioj,

planedoj kaj vivo en la

universo. David Galadí-Enríquez,
Amri Wandel. Antverpeno:
Fundación Esperanto, FEL, 2005
(2a eld). 222p. ISBN 9071205924.
21cm. Ilus. Unuafoje en
Esperanto, kompleta manlibro pri
teoria kaj praktika astronomio.€
18,00

Leksikaj ekskursoj 3. Tria

volumo. Ch. De Vleminck, E. Van
Damme. Antverpeno: FEL, 2005.
190p. ISBN 9077066063. 21cm.
Ekskursoj tra la lingvo por riçigo
de la vort-trezoro. € 15,00

Limerikoj. Lidia Ligęza. Bielsko-
Bial-a: Kleks, 1999. 32p. 18cm. 40
limerikoj kun nigre-blankaj
ilustra√oj. € 2,40

Malgrava historieto pri mia

vivo. Bob Felby. Adelaide: la
aΩtoro, 2005. 126p. 21cm. Viveroj
priskribitaj en tre plaça (kaj
amuza) stilo. € 3,90

Pastro de Litzelstetten, La.

Decenio (1875-1885) en la

vivo de Johann Martin

Schleyer (1831-1912).

Reinhard Haupenthal.

La angulo de

Esperantlingva Verkista Asocio

http://www.everk.org/

John Sharp Dinwoodie:

Son¸infano
En la silento de l’ noktomeza horo
min vekis el la dorm’ infankrieto:
knabeto mia en amara ploro
timis pro l’ noktmallumo kaj kvieto:
Çar en la nokto, terura kohorto
kaße en çiu çambrangulo nigra
minacas murde en kruelo tigra,
kaj en la noktsilent’ milfoje venas morto.

Vidante min, trankvilis la etulo,
kaj mian fingron li enmane prenis:
teruro velkis for el la okulo,
kaj pro sekurosento dormo venis.
Okulojn la palpebroj forvualis,
kiel petaloj de dormema floro;
kaj kvazaΩ elçizita el marmoro,
serene la viza¸’ en dormtrankvilo palis.

El mia kor’ formortis la agito;
tenere fingron el manet’ mi tiris,
kaj turnis min al la soleca lito,
el kiu nur en son¸o mi eliris.
Çar nur en son¸ovojo labirinta
etulon kontraΩ noktdan¸er’ mi gardis;
nur son¸e la viza¸on mi rigardis,
viza¸on de l’ infan’ neniam ekzistinta.

John Sharp Dinwoodie (1904-1980) estis skota pastro,

valora tradukanto el la skota poezio kaj mem interesa

poeto: çi tiu angorplena fantazio pri manko de filo aperis

en la mejloßtona kolekto «Kvaropo» (1952, kune kun

verkoj de Auld, Francis, Rossetti).

F
aΩsto estas ¸enerale konsiderata la çefklasika verko de la
germana literaturo. La unua parto estis kompletigita en
1808, kaj la dua parto en 1831. Sed Goethe komencis sian

verkadon de la unua parto pli ol 33 jarojn pli frue. (Lia unua
konata versio, nun titolata Urfaust [Pra-FaΩsto] estis preta jam
en 1795.) Do li dediçis la plej grandan parton de sia vivo al la
tuta verko, kvankam ne konstante, çar li ja verkis kaj eldonigis
grandegan nombron da aliaj verkoj. La kolektita verkaro de
Goethe ampleksas 143 volumojn.

Granda abismo trovi¸as inter la kulturmondo de 1800 kaj tiu
de ni ducent jarojn poste. PreskaΩ neniu referenco en FaΩsto
estas tuj rekonebla por nuntempa leganto. En la tempo de la
eduki¸o de Goethe, studo de la “klasikaj” lingvo kaj literaturo
estis la çefelemento. Por la dua parto de çi tiu esperantlingva
traduko, Karl Schulze provizis 16-pa¸an glosaron, kiu tre
mallonge informas pri la çefaj personoj trovi¸antaj en tiu parto
de FaΩsto, kvankam multaj mankas. Por la unua parto estas
neniu glosaro. Resume, kiu ne tre bone konas la verkojn de
Homero, apenaΩ povas kompreni FaΩston.

Principe, la rakonto de FaΩsto estis temo de multaj verkoj dum
pluraj jarcentoj. La unua konata eldonita versio de la legendo

estis Faustbuch (1587), kiu servis kiel
fontoverko por multaj postaj eldona√oj.
Bone konata estas la anglalingva dramo
verkita de Christopher Marlowe, The

Tragicall History of Dr. Faustus [La tragedia
historio de Doktoro FaΩsto], aperinta en
1604. En la diversaj verkoj, la esenca intrigo estas sama, kaj ¸in
adoptis ankaΩ Goethe. LaΩ tiu intrigo, Doktoro FaΩsto estas
universitata profesoro, kiu entreprenas studadon pri
supernaturaj temoj, kaj fine venas al li Mefistofelo, asistanto de
Satano. FaΩsto skribas per sia sango kontrakton kun Mefistofelo,
laΩ kiu Mefistofelo plenumos çiujn dezirojn de FaΩsto ¸is ties
morto. Post sia morto, FaΩsto estos en Infero servante la Diablon.
Mefistofelo penas trompi FaΩston dum la forpaso de la jaroj,
sed ¸enerale li plenumas la kontrakton. La intrigo inkluzivas
ordonon de FaΩsto al Mefistofelo aperigi (en fantoma formo) la
homeran belulinon Helenan. FaΩsto enami¸as al Helena,
kompreneble sensukcese. Fine, FaΩsto mortas. LaΩ çiuj
publikigitaj variantoj de la FaΩsto-legendo antaΩ tiu de Goethe,
Mefistofelo tiam prenas la animon de FaΩsto en la Inferon, kaj
tiel fini¸as la rakonto.

En la verko de Goethe, en la lastaj kelkaj pa¸oj de parto du,
subite esprimi¸as dubo pri la eblo plenumi la kontrakton kun
Mefistofelo. An¸eloj neatendite ekaperas kaj forportas la animon
de FaΩsto al la çielo malgraΩ la kontrakto. Sed la eksavi¸o de la
animo de FaΩsto estas tiom abrupta kaj kontraΩa al la ̧ enerala
tono de la tuta dramo, ke ni aΩtomate pensas pri utiligo de la
fama deus ex machina [dio mekanika] familiara en la antikva
greka dramarto. En FaΩsto de Goethe, oni sentas ke Goethe uzas
tian artefaritan intrigsolvon, kiu vere kontraΩas la kernan
karakteron de la dramo. Interesas ke post-Goethe-aj verkoj de
la FaΩsto-legendo reiris al la pli frua finkondamno de la animo
de FaΩsto al Infero, sen savi¸o, kaj tiel konservas la esencon de
la legendo.

Kio plej distingas la dramon verkitan de Goethe estas ¸ia
ampleksego, kaj la enmeto de granda nombro da scenoj en kiuj
nek FaΩsto nek Mefistofelo çefrolas, sed kiuj ebligas al Goethe
detale esprimi sian imagemon pri “paganaj” ideoj kaj ritoj. LaΩ
mia opinio, ili ¸enerale tedas, estas konfuzoplenaj, kaj nenion
aldonas al la intrigo. Tre malfacilas trovi logikon en tiuj scenoj.
Helpas, se la leganto ne penas trovi signifon, sed nur lasas la
kaosan vortobildaron verßi¸i super sin.

Estas evidente ke mi ne estas admiranto de FaΩsto de Goethe,
sed certe necesas agnoski ke Goethe faris teknike mirindan
poemegon, kaj tiuj, por kiuj la valoro de poezio konsistas el la
sukcesa aplikado de reguloj, kredos ke mi maltrafis la veran
elstaran karakteron de la poemo.

Pri la traduko mem: du enkondukoj verkitaj de Karl Schulze
kaj Sabine Fiedler detalumas la malfacilecon traduki la
poemegon kaj tamen resti fidela al ¸ia origina poezia strukturo.
Ilia diskutado estas konvinka, kaj mi devas admiri la laboradon
de Schulze, kiu tiom bone sukcesis pri la kolosa tasko traduki
(laΩ la oficiala kalkulo) 12 111 versojn. En la kadro de tia severlima
poezia skemo, Schulze mirinde sukcesis.

La korektado de la komposta√o estis tre bone farita. Mi rimarkis
nur naΩ evidentajn komposterarojn. Min ridetigis legi pri la “suk’
el vitrobero” sur pa¸o 115.

La aspekto de la libro estas tre plaça, kaj la preso tre
okulindulga. Nur pri la maladekvata nebindo de la volumo mi
plendas. Temas pri relative multekosta libro, certe la açetanto
akceptus pagi kelkajn eΩrojn pli por ke la dika volumo restu
sendifekta dum la forpaso de la jaroj.            Donald Broadribb

Ampleksega kaj teknike mirinda poemego
FaΩsto, partoj unu kaj du. Johann Wolfgang von Goethe. Tradukis Karl Schulze. Novjorko:

Mondial, 2004. 2-a eldono. 567 pa¸oj, gluitaj. ISBN: 1-59569-008-5. Prezo: €€€€€  19,80



234 ESPERANTO novembro 2005  1186 (11) 1186 (11) novembro  2005 ESPERANTO 235

DUMVIVAJ MEMBROJ

Francio: D. Loison. Kaza≈io: L. Aleksenko.
Vjetnamio: Phu-Hoa Nguyen.

PATRONOJ DE TEJO

Israelo: J. Tilleman.

DONACOJ

¯is la 1-a de oktobro 2005

Kapitalo Afriko: Nederlando: F. D. Van
Zoest 25,00. Svedio: Norrköpings E'klubb
(memore al Henry Thomander) 575,04.
Sumo çi-jara: 10891,76.
Konto Afriko: AΩstralio: J. R. Bishop 50,00.
Belgio: A. Geelen 30,00. Francio: F. Goetz
10,00; R. Pontnau 9,91; G. Martin 115,54.
Germanio: M. Westermayer 50,00.
Nederlando: C. & R. Bossong 25,00. Svedio:

Oficiala informilo� �Oficiala informilo� �Oficiala informilo� �Oficiala informilo� �Oficiala informilo� �

J. Hammarberg 84,24. 90-a UK: neta rezulto
de vendoj 523,10. Sumo çi-jara: 3452,53.
Fonda√o Ameriko: Svedio: J. Hammarberg
42,12. Venezuelo: Venezuela E-Asocio 54,82.
Sumo çi-jara: 223,90.
Fonda√o Azio: Japanio: E-Rondo de Ehime
14,76; T. Hukuda 16,00. Koreio: Choi Eun-
suk, Han Jae-hoon, Im Hanu, Jeon dae-bong,
Joung Ai-ja, Kim Churl-min, Kim U-son, Ko
Young-Hee, Lee Chong-yeong, Lee Chung-
won, Lee Hong-Jin, Lee Hyun-hee, Lee Jung-
kee, Lee Young-koo, Ma Young-tae, Oh Soon
mo, Park Chan-bok, Park Chong-young, Park
Hwa-jong, Park Mi-ran, Park Yongsung, Park
young sook, Sung Ho Cho, Yu Young-ae -
po 11,67. Sumo çi-jara: 1686,57.
Konto Edukado/Wüster: Francio: J. Ducrocq

���Loke – Fake – Persone���Loke – Fake – Persone���Loke – Fake – Persone���Loke – Fake – Persone���Loke – Fake – Persone

✪  BRAZILO: La Esperanto-grupo "Pac-
horo" el  Rio-de-¬anejro çiujare en julio
promenas en diversaj turismaj lokoj. Çi-
foje ¸i vizitis la belan historian urbon
Paraty. La foto estas pri la tre konata
montaro de l’ Bocaina. La grupo estas

✪ SUS 28 DE AIS: En la lasta semajno
de aΩgusto 2005 la bulgara urbo
Karlovo gastigis la 28-an Sanmarinecan
Universitatan Studadsesion de
Akademio Internacia de la Sciencoj.
Okazis sep sciencaj kursoj kaj kvar
kursoj pri Esperanto, la bulgara kaj la

✪ UKRAINIO: De la 10-a ¸is la 18-a de
septembro en la ripozurbo Jalta  okazis
la 11-a Internacia E-festivalo Velura
Sezono, kies celo estas  propagandi
Esperanton al la ekstera
publiko per senpagaj
koncertoj kaj flugfolioj.
  Venis du enlandaj E-steluloj:
Pavel Mo√ajev el Krimeo kaj
la E-bardo Pavel Korotenko el
Slavjansk. El eksterlando
venis Kim Hendersen el
Danio, kiu grave kontribuis al
la koncerta programo kaj
faris valoran prelegon pri E-
a rok-muziko. La festivalo
estis dediçita al la Jaro de
Kartvelio en Ukrainio. Rezulte
la konsulejo de Kartvelio en Krimeo,
jalta kartvela naci-kultura unui¸o kaj
urba estraro fari¸is kunorganizantoj de

Schliengen: Iltis, 2005. 39p. ISBN 3932807391.
21cm. € 6,60

Prälat Johann Martin Schleyer (1831-

1912). Leben und Werk im Hinblick auf

die Seligsprechung. Reinhard Haupenthal.
Schliengen: Iltis, 2005. 24p. ISBN 3932807375.
21cm. Germanlingva. Prezento favore al la
propono beatigi Schleyer. € 6,00

Raportoj el Japanio 8. Jasuo Hori. Tokio:
Libroteko Tokio, 2005. 178p. ISBN 494772880.
21cm. Kun ilustra√oj. Raportoj pri diversaj
aspektoj de la japana vivo. € 13,50

Thiel, la rel-gardisto. Noveleca studo.

Gerhart Hauptmann. El la germana trad. R.
Haupenthal. Schliengen: Iltis, 2005. 50p. ISBN
3932807405. 21cm. Novelo en kiu skizi¸as la
tragedio de la homo. € 7,50

Versoj. Tatjana Mu≈amedßina. ≠arkiv: dmic,
2001. 32p. 21cm. La debutvolumeto de ukraina
esperantistino; krom originala√ojn, la volumo
enhavas ankaΩ traduka√ojn el la rusa kaj
ukraina. € 3,00

NELIBROJ

Raqs Sharqi Lubnani. Meissoun, [2005].
Klarigoj en la angla, germana, franca, itala,
hispana, svisgermana, E-o. Instrua DVD pri
orienta dancado en la libana stilo. € 33,00

Vivir en Babel 2.0. Acercamiento a un

Fenómeno Lingüístico y Social. Jorge Luis
Gutiérrez. México: Federación Mexicana de
Esperanto, 2001. En la hispana. Komputila KD
enhavanta la tekston de samtitola libro, en
formato PDF. € 2,40

15,00. Sumo çi-jara: 615,00.
Konto Informado: Francio: J. Ducrocq
15,00. Sumo çi-jara: 115,00.
Fonda√o Junularo: Çe≈io: V. Pistiková-
Misurec 5,00. Francio: C. Fressonnet 5,00.
Germanio: O. Grimm, S. Heintz - po 5,00;
M. Müller 10,00; T. Kleeman 25,00; P. Benôit
20,00. Italio: G. Aquilina 20,00. Nederlando:
D. B. Van Bezooijen 5,00; D. M. Svejda 10,00.
Sumo çi-jara: 1512,62.
Domrenovigo: Hungario: P. P. Denke 50,00.
Francio: L. Marin 50,00; J. Ducrocq 15,00.
Japanio: N. Sakurai 500,00. Sumo çi-jara:
1429,25.

Al çiuj tre koran dankon! UEA

1 vorto = 1 internacia rpk (€€€€€ 0,81). Ni ne respondecas pri la enhavo.

Ripeto ne rajtigas rabaton. Pri korespondpetoj zorgas ankaΩ

Koresponda Servo Mondskala, B.P.6, FR-55000 Longeville-en-Barrois,

S-ino Nelly Máthé atentigas siajn gekorespondantojn pri
nova adreso: Megyeri tér 9.I.4, HU-7623  Pécs, Hungario.
Esperantistino 35-jara kaj filino Marwa, 15-jara (apude),
deziras korespondi ¸enerale, sed ankaΩ aparte pri literaturo
de la libana verkisto Joubran (Gibran). S-ino Ban Kadhim,
P.O. Box 113-6119, 1103-2100 Beirut, Libano.

��Anoncetoj��Anoncetoj��Anoncetoj��Anoncetoj��Anoncetoj

Frua pago certigas la kontinuecon en

la ricevado de tiu çi revuo. Krome, ¸i

helpas la laboron de la Centra Oficejo

kaj ßparas monon al UEA. AntaΩdankon!

Esperanto

Estas tempo rekotizi por 2006!

çe la piedo de la montaro. Temas pri
vojo, kie antaΩ 300 jaroj multaj homoj
riçi¸is, sed multaj ankaΩ mortis,
serçante oron. Pro tio, la vojo estas
nomata "Vojo de l’ oro". Por atingi la plej
gravan parton de la montaro (preskaΩ
2 mil metrojn super la marnivelo) ne
çiuj kura¸is supreniri.

Celso, foto: Armando

hispana lingvoj: po unu kurso
en la unua (kibernetika) kaj
dua (homscienca) sekcioj, du
en la kvina (naturscienca) kaj
tri en la sesa (morfoscienca),
al kiu apartenis la pliparto de
la studentoj. Dum la
finekzamenoj dek unu
studentoj akiris sciencan
gradon: de bakalaΩro (ses) kaj
magistro (kvin). Prof. Renato
Corsetti faris prelegon pri

Lingvoakiro de junuloj en plurlingva

medio. UEA kaj AIS jam de jaroj intime
kunlaboras, interalie pri la okazigo de
la Internaciaj Kongresaj Universitatoj.
Novajn teknikojn kaj normojn de
interreta instruado prezentis Prof.
Hans-Dietrich Quednau. Mag. Maksi-

mova prezentis ekzemplon el la
reta kursaro de AIS. La forumo
konkludis, ke pli da retaj kursoj
estas necesaj por provizi la
kreskantan studentaron de AIS
per lernmaterialo, sed ke ili ne
povas komplete anstataΩi la
studadsesiojn. SUS 29 okazos de
27 aΩgusto ¸is 03 septembro
2006 en Komárno, Slovakio.

(A. Lewanderska-Quednau)

la festivalo, deklaranta amikecon inter
la kartvela kaj ukraina popoloj. La
koncertoj okazis en la halo de la urba
kulturcentro kaj sur la urboplaco. La

festivalon salutis reprezentantoj de la
urba estraro (inter ili deputito-
esperantisto) kaj la honora konsulo de

Kartvelio en Krimeo. Artistoj de la urba
filharmonio prezentis kantojn en la
ukraina kaj kartvela, kaj la organizantoj
rakontis pri Esperanto, pri la historio de

la festivalo kaj komencis
la  koncerton  de la
festivalanoj. En la
koncertoj partoprenis 25
artistoj. Dank’ al gazetara
konferenco, kiu okazis
komence de la festivalo,
informoj pri ¸i aperis en
multaj √urnaloj, radio, la
krimea kaj urba televido
kaj  post la festivalo - en
la tutlanda televido(!). La
festivalo jam alportas
fruktojn: pli kaj pli da

jaltanoj  deziras lerni la lingvon, la klubo
pligrandi¸as kaj juni¸as.

   Jefim Zajdman

Pavel Mo√ajev

el Krimeo

✪ TOGOLANDO: de la 22-a de aΩgusto
¸is la 1-a de septembro 2005 okazis
kursoj por komencantoj en Instituto
Zamenhof. Al la kvin laborantoj
aldoni¸is sep aliaj homoj por lerni
Esperanton laΩ la libro METODO 11. La
2-an de septembro okazis la ekzameno
A de TIETo-Instituto. Ok el dek
kandidatoj sukcesis.       (Gbeglo Koffi)

✪ ÇE≠IO: Jam la trian fojon okazis, de
la 10-a ¸is la 16-a de oktobro 2005,
Internacia Paroliga Semajno (InPaSem)
en Dobřichovice apud Prago, en kiu
partoprenis trideko da lernantoj de
kvin naciecoj (plejparte francaj

fervojistoj). Organizis ¸in Jean Ripoche
(FFEA) kaj Petro Chrdle (KAVA-PECH).
Matene tri instruistoj (Stano Marçek, Jiří
Patera kaj Petro Chrdle) laborigis la
lernantojn komencintajn, progresintajn
kaj praktikantajn. La unua rektmetode,
la aliaj du praktikis konversaciajn
rondojn (seminariojn). Posttagmeze
okazis ekskursoj al Prago kaj çirkaΩa√o,
por viziti kastelojn, muzeojn, teatron
k.s. La venonta InPaSem okazos de la
2-a ¸is la 8-a de oktobro 2006.

(Andre kaj Christine)

✪ KOSTARIKO: okaze de la 500-a
datreveno de la publikigo de la fama
libro pri Donki≈oto de Miguel de
Cervantes okazis en Kostariko
ekspozicio pri libroj  pri la konata
originalulo. Gastigis ¸in la Nacia
Bioblioteko en San José. Kostarika
Esperanto-Asocio profitis la okazon por
prezenti la Esperantan version de tiu
verko, tradukitan de Fernando De
Diego.

Hugo Mora



236 ESPERANTO novembro 2005  1186 (11) 1186 (11) novembro  2005 ESPERANTO 237

     Tra la mondo     Tra la mondo     Tra la mondo     Tra la mondo     Tra la mondo

Interlingvistikaj Studoj en Pollando

altiras pli kaj pli da gestudentoj

En la lasta semajno de septembro 2005 okazis en Poznań la unua sesio por la novaj studentoj

de la postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj de UAM (Universitato de Adam Mickiewicz).

27 kandidatoj el 13 landoj ali¸is al la trijara ekstera studado, kiu postulas surlokan

partoprenon nur dum unu intensa semajno çiusemestre, post kio sekvas hejma laboro kaj

reta konsultado. La multnacia partoprenantaro ebligis interesajn interkulturajn komparojn.

La unua semestro konsistis el la kursoj pri komunikado
(Ilona Koutny), enkonduko en Esperantan kulturon
(Zbigniew Galor), Esperanta literaturo de la unua periodo

(Lidia Lige,za kaj Tomasz Chmielik) kaj interlingvistiko (Vera
Barandovská-Frank kaj Detlev Blanke). La kurson pri kulturo
kompletigis la prelegoj pri Esperantaj teatro (Zofia Banet-
Fornalowa), muziko (Floréal Martorell) kaj filmoj (Roman
Dobrzyński), okazintaj jam enkadre de la semajnfina kultura
renkonti¸o Arkones.

Dum la sama semajno tri finstudintoj faris sukcesan
finekzamenon, defendante sian diplomlabora√on pri

metodiko, gviditan de Katalin Kováts: Alain Delmotte (Belgio):
Analizo de vortprovizo en kvar lernolibroj; Iwona Kocieba
(polino el Belgio): Instruado de akuzativo; Mónika Molnár
(hungarino el Svislando): Muziko en la instruado.

Arkones regalis la diligentajn studentojn per multe da
elstara muziko (JoMo, Jacques Le Puil, Georgo Handzlik,
Zuzanna Kornicka, Jacques LePuil, PaΩlo Mo√ajev, Natalia
Stri√njova,Yas Kawamura, Molière Ngangu, Robert von dem
Borne, la bandoj Dolchamar kaj Krio de l’ morto) kaj per aliaj
kulturaj eventoj: de diverstemaj prelegoj tra oratora konkurso
¸is teceremonio.                  Ilona Koutny

Prelegon kun la titolo Harmonio de homaro, idealo de

Esperanto prezentis sinjoro Li Weilun, prezidanto
de PEA kaj vicprofesoro de la Pekina Lingva kaj Kultura

Universitato. Pli ol 40 personoj aΩskultis la prelegon. Post la
fino multaj çeestantoj montris la deziron lerni Esperanton
kaj açetis la lernolibron Moderna Esperanto, redaktitan de

Prelego al urbanoj de Pekino
La 25-an de septembro la Pekina E-Asocio (PEA) aran¸is en la çefurbo prelegon pri Esperanto.

sinjoro Li Weilun. Poste ili komune vizitis la E-sekcion de
Çina Radio Internacia.

La prelego estis unu el la programeroj de Pekina Esperanto-
Asocio por diskonigi Esperanton inter la lo¸antoj de Pekino.

Redakcio de El Popola Çinio

La prelego “100 jaroj de la revuo” – ilustrita per la ekspozicio               La premio “Ada Sikorska Fighiera 2005”

Dum la unua septembra

semajno en la mediteranea

marborda urbo Caella

(Katalunio, Hispanio, 100 km de

Barcelono), okazisla 13-a

Internacia Esperanto-Semajno

de la Kulturo kaj Turismo.

La tradician aΩtunan aran¸on de katalunaj esperantistoj
partoprenis 120 personoj de dek naciecoj, eç el Japanio
kaj Meksiko. La programo estis vere riça kaj varia: E-

kursoj por komencantoj kaj progresintoj, du (!) interkonaj
vesperoj, tut- kaj duontagaj ekskursoj al katalunaj vidinda√oj,
prelegoj, debatoj, vizito de muzeoj, akcepto en la urbodomo,
folklora vespero kun bruligita rumo Cremat, dancado kaj
tostado – per çampano Esperanto!  Ne mankis franda√oj por
libro-, teatro- kaj oper-ßatantoj, funkciis libroservo kaj pri
çio raportis la lokaj gazetaro kaj televido.

La prelegon 100 jaroj de la revuo Esperanto de Stano
Marçek ilustris ekspozicio pri la revuo, aran¸ita de Hispana
Esperanto-muzeo. D-ro Pere Navarro-Rosines, biologo kaj

profesoro pri botaniko çe la  Barcelona Universitato, prelegis
pri De la akvo al la tero – skizo pri la evoluo de la vegeta√oj

kaj Luis Serrano Perez malkaßis sekretojn de Miguel de
Cervantes per prelego Alitipa legado de Don Ki≈oto. La
imponan esperantlingvan çefverkon de la hispana literaturo
ricevis çiu (!) partoprenanto.

Dum la semajno okazis transdono de la premio “Ada
Sikorska Fighiera 2005”, kiun ricevis pro siaj meritoj por la
Esperanto-movado s-ro Raymond Boré el Francio.

La strategia laborplano de UEA staras sur tri kolonoj aΩ
agadkampoj: informado, instruado kaj utiligado. Çu la
kataluna "Semajno" ne estas modelo kiel fari çion samtempe
kaj en agrabla maniero?    Stano Marçek

Semajno da informado,

instruado kaj utiligado

Semajno da informado,

instruado kaj utiligado
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Avtandil Abuladze (1958-2005),
eksprezidanto de Kartvelia
Esperanto-Asocio, mortis la 20-an
de septembro en Tbilisi. En 2000-
2001 li estis observanto en la
Komitato de UEA.

Elemír Erby

(1929-2005), aktoro
kaj humuristo,
konata sub la
pseΩdonimo Ďuri
Štachitka, mortis la
2-an de julio 2005 en Koš ice,
Slovakio. Dum kelkaj jaroj li estis
delegito en Košice. Kiel humuristo
li çefrolis en miloj da spektakloj,
popularaj ankaΩ en slovakaj radio
kaj televido.

Robert Hoegener (1944-2005)
mortis la 12-an de septembro en
Esch-sur-Alzette, Luksemburgio.
Profesie instruisto, li estis delegito
kaj fakdelegito pri edukado.

Adem Emin Jaupi, veterano de
la albana movado, forpasis 76-jara
la 13-an de junio 2005 en Durrës,
Albanio.

Ba Jin (1904-
2005), unu el la
plej gravaj çinaj
verkistoj de la
20-a jarcento
kaj veterana
esperantisto,
forpasis en sia 101-a vivojaro la 17-
an de oktobro en ∑anhajo. Bakin
(Ba Jin; origine Li Yaotang, alie Li
Feigan) legis pri Esperanto en
∑anhaja gazeto en 1921, kiam
komenci¸is ankaΩ lia amikeco kun
Hujucz, alia veterano de la çina
movado. Bakin efektive lernis la
lingvon en 1924, kiam li studis en
Nankino. Lia esperantisti¸o forte
ligi¸is kun lia anarkiisma kredaro

kaj li membris en Tutmonda Ligo
de E-istaj Senßtatanoj (TLES). En
1927/28 li restadis en Francio kaj
tie rilatis kun e-istoj. Krom verki
kelkajn originala√ojn, li tradukis el
Esperanto al la çina verkojn de E.
de Amicis, A. Tolstoj kaj Akita
U√aku. En 1930 li kompilis
fabelaron de Eroßenko kaj en 1932
li çinigis la romanon Printempo en
la aΩtuno de Julio Baghy. La verko
de Baghy forte tußis lin kaj inspiris
lin verki çine sian romanon AΩtuno
en la printempo, kies esperantigo
aperis en 1980. En Esperanto
aperis ankaΩ liaj romanoj La
familio kaj Frosta nokto. Bakin
faris gravajn servojn al la çina E-
movado, i.a. kiel komitatano kaj
prezidanto de Çina Esperanto-
Ligo, kies honora prezidanto li
estis. Dum la "kultura revolucio"
en la 1960-aj jaroj li estis kruele
persekutata kaj publike humiligata
kiel "kontraΩrevoluciulo", sed post
la restarigo de normalaj kondiçoj
li okupis gravajn sociajn funkciojn,
i.a. kiel vicprezidanto de la Çina
Popola Politika Interkonsili¸a
Konferenco. En 1981 li fari¸is
prezidanto de la Çina Verkista
Asocio. En 1980 li gvidis la çinan
delegacion en la Stokholma UK kaj
en 1981 estis elektita al la Honora
Patrona Komitato de UEA. Li estis
honor-komitatano de ambaΩ
Universalaj Kongresoj en Pekino,
en 1986 kaj 2004. En sia
kondolenca mesa¸o okaze de la
forpaso de Bakin, la prezidanto de
UEA, d-ro Renato Corsetti skribis:
"Kelkaj homoj estas pretertempaj
kaj preterlokaj. Tiaj estas laΩ mi la
grandaj homoj, kies instruoj daΩre
restas en la mondo, kiel ekzemple
Gandhi aΩ Zamenhof aΩ multaj
aliaj, kiuj estas prave rigardeblaj

kiel niaj samtempuloj aΩ prefere
çiu-tempuloj, çar ili pluvivas inter
ni per siaj pensoj, kiuj daΩre influas
nin preter la tempo kaj la loko, en
kiu ili vivis. Sinjoro Bakin, aΩ Li
Feigan, estas tia por la
esperantistoj."

Franko Luin

( 1 9 4 1 - 2 0 0 5 ) ,
elstara aktivulo
de la sveda
movado, forpasis
post akuta
malsano la 15-an
de septembro. Li naski¸is kiel filo
de slovenaj gepatroj en Triesto,
Italio. En 1961 li translo¸i¸is al
Svedio, kie li estis fondonta
esperantistan familion. AnkaΩ liaj
edzino Ulla kaj filo Janko estas
aktivaj movadanoj. En 1967 li
diplomi¸is en la Grafika Instituto
en Stokholmo. Jam dum la studado
li interesi¸is pri tiparoj, kiujn li
serioze ekdesegnis fondinte
propran firmaon en 1989. Liaj
tiparoj estas uzataj tutmonde. En
la 90-aj jaroj li pioniris en
Esperantujo kiel utiliganto de
interreto. La alta kvalito kaj
profesieco de lia laboro estis vaste
admirataj. Li kreis modelan retejon
por Sveda E-Federacio, kies amasa
kolekto de ligiloj (pli ol 15000) al
gazetoj tra la tuta mondo, "Kiosko",
altiris grandan atenton en Svedio
kaj kies nova√servo "Nun" fari¸is
populara en la E-movado. Li
produktis ankaΩ elektronikajn
librojn el la sveda, slovena kaj
Esperanta literaturoj. Franko Luin
eklernis Esperanton 15-jara kaj
jam kiel junulo partoprenis
renkonti¸on en Jugoslavio. Dum
multaj jaroj li estis estrarano, i.a.
prezidanto, de SEF kaj redaktoro
de ̧ ia La Espero. Li estis LKK-ano

de la fama 25-a IJK en Tyresö en
1969, vicprezidanto de LKK de la
65-a UK en Stokholmo (1980) kaj
LKK-ano pri informado de la 88-a
UK en Gotenburgo (2003).
Komitatano de UEA li estis 1998-
2001. Krome li estis delegito de
UEA kaj fakdelegito pri informado
kaj tipografio.

Roberto Maruóttolo (1935-
2005), kuracisto, kiu aktivis kiel
kursgvidanto, kluba funkciulo kaj
prezidanto de la iama Argentina
Scienca kaj Teknika E-Rondo,
mortis la 31-an de aΩgusto en
Bonaero. Li estis ankaΩ longtempa
fakdelegito pri psikiatrio.

Ivan Opačak (1934-2005) forpasis
la 28-an de aΩgusto en Novi Sad
(Serbio). Li okupis funkciojn en la
estraroj de Vojvodina E-Ligo kaj E-
societo "Marko Nešić " en Novi Sad.
Kun P. Djukićli aΩtoris Vortaro
Esperanto-serbokroata (2004).

W.P. van Schreeven (1920-
2005), iama fakdelegito pri kabalo,
forpasis la 19-an de aΩgusto en
Alkmaar, Nederlando.

Anton Straif (1928-2005) forpasis
la 7-an de septembro. Li aktivis en
AΩstria Fervojista E-Federacio kaj
kiel peranto de "La Migranto".

Raymond Wylleman (1928-
2005), prezidinto de la grupo "La
Konko" en Oostende, Belgio,
forpasis la 15-an de oktobro. Li
estis fakdelegito pri instruado kaj
sekciestro de ILEI. Kiel estrarano
de ILEI (1996-98) li respondecis pri
eksteraj rilatoj kaj formis
laborgrupon pri EΩropa
Komunumo kaj informado en
pedagogiaj medioj. Li esperantigis
La afliktitaj gepatroj (1993) pri la
skulptistino Käthe Kollwitz.

La reforti¸o de UEA atingis gravan mejloßtonon en

septembro, kiam la Asocio denove nombris pli ol 6000

individuajn membrojn, unuafoje post la jaro 2001.

UEA denove havas pli ol 6000

individuajn membrojn

La 30-an de septembro
la membronombro

estis 6014, kio superas
per 158 la definitivan
nombron de la pasinta
jaro. Kompare kun

septembro 2004 la kresko
estas 399. La Centra
Oficejo antaΩvidas, ke la
fina nombro de individuaj
membroj estos çi-jare ç.
6200.     ✩

Parko de Milan Zvara
En Poprad, Slovakio, la urba parko portos

la nomon de Milan Zvara. La parko estas

rekonstruata el bud¸eto de la urbo.

Grupo de amikoj de Milan starigos en la parko
modestan monumenton, kiu rememorigos pri

liaj signifo kaj kontribuo por la urbo, la lando kaj
la ideo de Esperanto. La urbo Poprad aprezas la agadojn de Milan
Zvara ankaΩ en aliaj kampoj, kiel naturprotektado, mikologio,
skoltado, aΩ la aktiva√ojn de la Subtatra Muzeo en Poprad. Por la
monumento  esperantistoj organizas komunan monkolekton (UEA-
konto: skmz-g). La nomoj de la kontribuintoj aperos çe la monu-
mento. Pliaj informoj çe M. Neubeler, D de UEA en Poprad, Slovakio.



240 ESPERANTO novembro 2005  1186 (11)

Triona rabato por ajna kombino de tri libroj,
identaj aü ne, sendotaj samtempe al la sama
adreso. Oferto valida ©is 31 decembro 2005.

speciala oferto jarfinaspeciala oferto jarfina

Triona rabato por ajna kombino de tri libroj,
identaj aü ne, sendotaj samtempe al la sama
adreso. Oferto valida ©is 31 decembro 2005.

Çu nur-angla Eüropo? Defio al lingva politiko.
Robert Phillipson. Trad. István Ertl. Rotterdam: UEA, 2004.
254p. 22cm. Prezo: e21,00.

ÇU LINGVA
IMPERIISMO?
ÇU LINGVA

IMPERIISMO?
KIO ESTU NIA

LINGVOPOLITIKO?

Por aktiva lingvopolitiko. Aktoj de la lingvopolitika
seminario en la 81a UK, Prago 1996. Red. D. Blanke, R. McCoy
kaj O. Buller. Rotterdam: UEA, 1999. 71p. Prezo: e7,10.

KIO ESTU NIA
LINGVOPOLITIKO?
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Aktoj de la Nitobe-Simpozio de Internaciaj Organiza∆oj
Proceedings of the Nitobe Symposium of International Organisations

Actes du Symposium Nitobe des organisations internationales
20-23.VII.1996

Al lingva demokratioAl
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Universala Esperanto-Asocio

POR LERNI KAJ ARGUMENTIPOR LERNI KAJ ARGUMENTI
Al lingva demokratio. Aktoj de
la 1-a Nitobe-Simpozio de
Internaciaj Organiza∆oj, Prago,
1996. Red. Mark Fettes kaj
Suzanne Bolduc. Rotterdam:
UEA, 1998. 212p. 24cm. ISBN 92
9017 054 9. Trilingva: (E, angla,
franca). Prezo: C= 10,20.

POR ÍANÌI LA SITUACIONPOR ÍANÌI LA SITUACION
Al nova internacia lingva ordo.
Aktoj de la 3-a Nitobe-Simpozio
de Internaciaj Organiza∆oj,
Pekino, 2004. Red. Lee Chong-
Yeong kaj Liu Haitao. Rotter-
dam: UEA, 2004. 239p. 24cm.
ISBN 92 9017 085 9. Trilingva
(E, angla, çina). Prezo: C= 18,00.


