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eble vi jam laci¸is pri miaj mesa¸oj, kiuj daΩre instigas nur
al agado por Esperanto kaj al nenio alia. Kaj krome temas
en miaj instigoj pri la plej banala kaj praa agad-metodo,
alivorte vi persone devas fari ion konkretan pli ol pensi
ion grandiozan, kion aliaj faru. Fakte io, pri kio ni
povas fieri, estas la demokrateco de nia movado,
en kiu generaloj kaj soldatoj praktike estas
malfacile distingeblaj. Kaj tiel devas esti, laΩ
mi, çar ni çiuj laboras por ideo kaj ne por
rikolti mondajn gajnojn en la formo de
riçeco, famo aΩ alispecaj avanta¸oj.

M

i scias, ke pluraj el vi senkura¸i¸as, çar vi daΩre
vidas çirkaΩ vi viajn najbarojn, kiuj volonte lernas
la lingvon de la momentaj fortuloj kaj same volonte
forlasus sian lingvon, se ili nur kapablus, por esti parto de la
riçaj kaj potencaj. Bonvolu ne senkura¸i¸i tiel facile. La
mondo çiam estis tia. Jam araba sa¸ulo de la mezepoko (nia
mezepoko pli ol ilia) Ibn ≠aldun diris en libro ankoraΩ hodiaΩ
studata, ke la venkito çiam volas simili la venkinton, veste,
sintene, lingve ktp. Sed ¸uste nun i¸as iom pli malklare, kiun
lingvon volos lerni via najbaro post 10 jaroj aΩ kiun lingvon
volos lerni liaj infanoj. Çu la nova jarcento estos la jarcento
de Azio? Estas tre malfacile antaΩvidi, çefe kiam temas pri
la estonteco, kiel ßercis alia famulo, sed multaj signoj
antaΩdiras, ke eble la infanoj de via najbaro, se ili estos famaj
lingvistoj aΩ √urnalistoj, estos pagataj por klarigi al siaj
samlandanoj, kial neniu alia lingvo krom la çina rajtas esti
la tutmonda lingvo pro sia simpleco, klareco, abunda
literaturo, imago-riça skrib-sistemo ktp.
Tiam niaj posteuloj estos ankoraΩ tie por rediri esence
tion, kion ni diras nun: justeco kaj ne forto estu la gvidprincipo de la homaro en la lingva kampo kaj en çiuj aliaj
kampoj.
Bonvolu permesi al mi citi alian faman homon de la
pasinta jarcento, Gandi (Gandhi en la kutima transskribo),
kiu nevole parolis pri la fenomeno de tutmondigo, kiu
apartenas al nia tempo multe pli ol al lia tempo: Mi ne volas,
ke mia domo estu çirkaΩmasonita per muroj en çiuj flankoj
kaj ke la fenestroj estu plen-ßtopitaj. Mi volas, ke la kulturo
de çiuj landoj estu blovata tra mia domo kiel eble plej libere.
Sed mi rifuzas esti mem for-blovata de la planko
malproksimen fare de iu ajn. Tion saman ni diras, kaj ni
aldonas, ke nur la internacia neΩtrala lingvo Esperanto
povas savi homojn el tiu destino en çi tiu epoko de
tutmondigo.
Ni taksas la nunan internacian lingvan ordon, alivorte la
manieron laΩ kiu nuntempe oni utiligas nur difinitajn lingvojn
por la rilatoj inter homoj apartenantaj al malsamaj popoloj,
nekontentiga kaj nekongrua kun la bezono favori
interkompreni¸on, pacon kaj samrajtecon inter çiuj homoj.
Ni opinias, ke çiuj lingvoj kaj çiuj kulturoj havas en si
valorojn, kiujn la homaro ne perdu. Krome ni opinias, ke oni

devas respekti je çiu nivelo la lingvajn homajn rajtojn. Çiu
homo estas protektata de la Universala Deklaracio de la
Homaj Rajtoj kontraΩ diskriminacioj surbaze, interalie, de
lingvo. Neniu nacia aΩ internacia instanco rajtas malobservi
tiun rajton surbaze de konsideroj pri efikeco aΩ alispecaj
avanta¸oj.
Unesko kaj Unui¸intaj Nacioj jam produktis multajn
dokumentojn en çi tiu kampo. La lasta Raporto pri la Homara
Evoluo 2004 de la Programo por Evoluo de Unui¸intaj Nacioj,
ekzemple, estas tute aprobinda kaj referencas ankaΩ al la
principo de la uzado de tri lingvoj rekomenditaj de Unesko:
gepatra lingvo (kiom ajn malgranda ¸i estas), loka kontaktlingvo (¸enerale la nacia lingvo) kaj internacia lingvo.
En çi tiu kadro ni reasertas (malgraΩ la opinioj de çiuj niaj
najbaroj kaj de la lingvistoj kaj √urnalistoj pagitaj por influi
ilin), ke la optimuma lingvo por la rolo de internacia lingvo
estas la internacia planlingvo Esperanto. La uzo de kiu ajn
alia nacia lingvo estas maljusta, kaΩzas homajn suferojn kaj
kaΩzas perdon de mono flanke de la lernantaj socioj kaj en
la longa daΩro perdon de lingvoj kaj de kulturoj.
Ni asertas, ke la instruado de Esperanto kiel fremda lingvo
estas avanta¸a kompare kun la instruado, ekzemple, de la
angla (pli granda facileco kaj sekva atingo de la lernoceloj
en ono de la tempo, pli malmultekosta instruado pere de
lokaj instruistoj kaj lokaj materialoj).
Ni opinias ke la la transiro de, ekzemple, la angla al
Esperanto en la instruado de fremdaj lingvoj en la mondo
kunportus tiom gigantajn ßparojn, ke ili sufiçus por venki
problemojn de maloftaj malsanoj, de malsato almenaΩ en
kelkaj lokoj kaj de starigo de sistemoj de kvalita instruado,
por kiuj nuntempe mankas rimedoj.
Forlasante aliajn konsiderojn, kaj restante en la kampo de
justo kaj rajtoj, ni ¸ojas ke dum la pasintaj jaroj laΩgrade la
internaciaj ßtataj organiza√oj tutmondaj venis al la samaj
konkludoj kiel ni: …estas homaj rajtoj kun enkonstruita lingva
enhavo… Aparte gravaj estas la rajtoj al libereco de esprimo
kaj egaleco. Libereco de esprimo kaj la uzo de lingvoj estas
nedisigeblaj.
Same en la Universala Deklaro pri Kultura Diverseco,
aprobita de la ¯enerala Konferenco de Unesko en Parizo, la
2-an de novembro 2001, oni klare diras, ke …Kulturaj rajtoj
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nia kvartalo estas riçula, ne surprizas, ke ofte ni aΩdis gepatrojn
insisti, ke la infanoj parolu angle. Oni povus diri, ke tiaj infanoj
estas denaske angleparolantoj, sed oni aldonu, ke la hinda angla
ne estas tute sama kiel “la internacia angla”. La intonacio de la
lokaj lingvoj tiel forte influas, ke vizitanto foje supozas, ke la
angla çi tie parolata estas iu hinda lingvo! Direndas tamen, ke
la hinda versio de la angla estas pli facile komprenebla ol la
honkonga aΩ japana versioj.

La lingva
situacio
en Hindio

Minaco de la angla

de Trevor Steele
La landego, pri kiu oni prognozas, ke post kelkaj
jardekoj ¸i havos la plej grandan lo¸antaron de
la mondo, estas la hejmo de kolosaj lingvogrupoj. Se pensi nur pri suda Hindio, çiu el la
kvar provincoj Karnataka, Andhra Pradesh,
Tamil Nadu kaj Kerala havas antikvan propran
lingvon parolatan de dekoj da milionoj.

E

n Karnataka temas pri la kanadaa (50 milionoj), en
Andhra Pradesh la telugua (75 milionoj), en Tamil Nadu
la tamila (60 milionoj), kaj en Kerala la malajalama (25
milionoj). LaΩtakse oni devus aldoni po 5 milionoj al çiu sumo
pro la “diasporo”. Tiuj kvar apartenas al la dravida lingvofamilio,
kontraste kun la lingvoj de norda Hindio, kiuj devenas de la
sanskrita. Tiu situacio de pli-malpli same grandaj lingvoj ne
speguli¸as en la nordo, kie la hindia estas giganto inter relative
malgrandaj parencoj. Tie estas aliaj gravaj lingvoj, ekzemple la
bengala kaj la marata, sed ilia granda frato, la hindia, estas
parolata preskaΩ çie kaj havas multajn centojn da milionoj da
parolantoj. AnkoraΩ vivetas la pralingvo, la sanskrita, sed çefe
kiel liturgia√o kaj studobjekto de intelektuloj: ¸ia rolo memorigas
pri tiu de la latina en EΩropo, antaΩ ol la katolika eklezio çesis
uzi ¸in en siaj adorado kaj administrado. Krome, la sanskrita
estas aparte ligita al la bramana kasto, kies ilo ¸i tradicie estis.

La urdua kaj la hindia
Alia elemento en tiu multlingva mikspoto estas la urdua, la
tradicia lingvo de islamanoj. AnkaΩ ¸i devus havi parolantaron
de proksimume 150 milionoj en Hindio kaj 50 milionoj en
Pakistano. Sed laΩ niaj observoj multaj infanoj ja hejme parolas
urdue, sed nek legas nek skribas la lingvon: çu ¸i do vere estas
ilia unua lingvo, se ili eduki¸as en la kanadaa aΩ telegua – aΩ
angla?
Kiam la britoj foriris en 1947, necesis difini la novan politikanlingvan realon. La registaro de Jawaharlal Nehru (grandparte
norduloj) volis deklari la hindian la nacia lingvo, kvankam çiuj
komprenis, ke dum longa tempo la lingvo de la iama
okupacianto, la angla, rolos, almenaΩ en kontaktoj kun la cetera
mondo. Sed tiu provo oficialigi la hindian fiaskis pro fortaj
protestoj el la sudo: unue oni ßan¸is la terminon la nacia lingvo
al la oficiala lingvo kaj poste, multe pli modeste, al oficiala lingvo.
Kial estis tiel forta rezisto al akcepto de la hindia? Sendube
multaj suduloj timis, ke iliaj propraj lingvoj perdus terenon. Kiel
4
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en multaj landoj de la mondo, estas longa historio de streçitecoj
inter nordo kaj sudo, kaj al tiuj suduloj ßajnis, ke la solvo estas
daΩra uzado de la loka lingvo, kaj de la angla por translingvaj
kontaktoj.

Bangaloro kaj la angla
Ni lo¸is en Bangaloro, la çefurbo de Karnataka, relative
kosmopolita urbo, kiu altiras laborfortojn el la tuta lando, çar ¸i
estas la hinda centro de la nova “softvara” industrio. Kiel juna
bengalo aΩ tamilo interkompreni¸u en Bangaloro? Kompreneble
per la angla. En çiuj ok lernejoj, kie ni ¸is nun instruis Esperanton,
la angla estas la çefa lingvo de instruado. La hindian oni ja
proponas inter la fremdaj lingvoj, sed nia impreso estas, ke ¸i
ne estas inter la gravaj studobjektoj. La sukcespoentaro por la
angla estas multege pli alta ol tiu por la hindia: alivorte, oni
volas, ke la lernantoj sukcesu en la hindia, sed ne atendas
seriozan lernadon.
En la plej emfaze kontraΩhindia provinco, Tamil Nadu, ßtataj
lernejoj ne instruas la hindian, sed jes – jen bela ironio – la
multekostaj privataj lernejoj, kie la instrulingvo estas la angla!
Tiu instruado de la hindia estas plia atuto por la riçulaj lernejoj,
çar en kelkaj profesioj la hindia fakte oficiale necesas, se homo
volas labori ekster sia propra provinco. Tio eç pligrandigas la
diferencon inter la ßtataj lernejoj, kien devas iri infanoj de
malriçuloj, kaj la elitaj lernejoj, kies ekslernantoj preskaΩ çiam
facile ricevas laborpostenon en lando, kie senlaboreco estas
gravega problemo kaj kie estas nenia registara subvencio por
senlaboruloj. La provinca registaro de Tamil Nadu provas
garantii laborlokojn al la plej sukcesaj ekslernantoj de ßtataj
lernejoj – sed temas pri malgranda procenta√o. Neevitebla
rezulto de tio estas sinkanta presti¸o de la tamila lingvo, kiun
la elito apenaΩ uzas skribe post la lernejaj jaroj. Do la timoj, ke
la sudaj lingvoj suferos en konkurenco kontraΩ pli “grava” lingvo,
plenumi¸as, sed la dan¸ero venas ne de la hindia sed de la
angla.
¬urnalanoncoj pri laborpostenoj en Bangaloro foje mencias
konon de la hindia, sed çiam de la angla kaj la kanadaa (en
nordaj urboj la hindia ßajnas pli grava ol la angla, se temas pri
ne tre altrangaj postenoj aΩ pli internlanda komercado). Sed
absolute çiuj akceptas, ke se temas pri eksterlandaj kontaktoj,
gravas nur la angla.
Lo¸domoj kaj apartamentoj en Hindio estas multe malpli
grandaj kaj proksimaj unu al aliaj ol tiuj en riçaj landoj, kaj devi
aΩdi la konversacion de la najbaroj estas çiutaga sperto. Çar

Çu la angla siaflanke influas la kanadaan, la teluguan ktp? Ni
ofte aΩdis konversacion en tiuj lingvoj kaj parte komprenis –
pro la amaso da anglaj vortoj. ∑ajnas, ke oni simple
prunteprenas metiajn, jurajn, sportajn, distro-industriajn kaj
diversajn aliajn terminojn rekte el la angla. (Onidire samas, se
homoj parolas hindie). Çu do la angla minacas iom post iom
forpußi la lokajn lingvojn? La respondo estas probable, ke jes,
en longa perspektivo. Se lingvo çesas kreski sur iu specifa
kampo, poste sur aliaj, se oni daΩre pruntas de alia fonto, certe
tiu lingvo perdas presti¸on kaj esprimpovon, kaj fine ¸i estos
nur hejma idiomo de ne alte edukitaj homoj.
Tia ßajnas esti la situacio en la grandaj kosmopolitaj urboj.
En nordaj vila¸oj, laΩdire, la homoj parolas kaj lokan lingvon
kaj la hindian, sed en la sudo la vila¸anoj ¸enerale estas
unulingvaj (kio pliigas la izoli¸on). Çar 70% de çiuj hindoj
ankoraΩ lo¸as en vila¸oj, tio signifas, ke la tutlanda procenta√o
de homoj, kiuj scias uzi la anglan, estas ne tre alta, sed inkluzivas
la plej influajn grupojn.
Resume, la angla funkcias internlande, rivale al la hindia, kiel
pontolingvo inter la elituloj, kaj en la sudo oni ¸enerale preferas
¸in al la hindia. La angla estas senrivale la ilo, per kiu hindoj
rilatas al la ekstera mondo. Krome, oni povas opinii, ke la
“lingvocido”, t.e., la “mortigo” de aliaj lingvoj, konstatita de multaj
lingvistoj, se temas pri invado de la angla en alilingvan medion,
estas ankaΩ en Hindio reala minaco.

Çu Esperanton por hindoj?
Kian sencon do havas proponi Esperanton al hindoj? Tujan
avanta¸on ¸i simple ne povas doni: hindoj volas plibonigi sian
anglan kaj rigardus la internacian planlingvon, en la plej bona
kazo, kiel intelektan interesa√on. Cetere, tre malmultaj eç aΩdis
pri Esperanto. En çiu socio estas lingve interesataj homoj, do
ankaΩ en Hindio oni trovas tiajn, kiaj volus pli scii pri nia lingvo.
Sed kiel atingi per argumentoj la ceterajn?
Unue necesus, ke hindoj komprenu, ke la situacio de la angla
en ilia lando estas, pro historiaj kialoj, unika. Fakte la angla tiel
senpere gravas kiel vivnecesa√o en tre malmultaj landoj. Kaj
malgraΩ multaj asertoj la angla ne jam solvis la lingvajn
problemojn de la mondo. La tutmonda procenta√o de homoj,

Annie-Besant-Parko
apud Bangaloro,
leciono al skoltinoj

Stela Maris,
katolika lernejo
en Bangaloro.
Leciono de Trevor
al geskoltoj.
kiuj flue uzas ¸in, estas simila al tiu en Hindio, eble 10%, kaj tio
inkluzivas denaske parolantojn. AnkoraΩ floras la profesioj de
tradukistoj kaj interpretistoj, ankoraΩ grandega plimulto de la
homoj dependas de tiuj lingvo-perantoj kaj de ties dungintoj.
AnkoraΩ la posedo de kelkaj grandaj lingvoj, unualoke de la
angla, estas nepra parto de la mondaj potencostrukturoj. Ke la
angla estas la lingvo de la plej potenca ekonomia-kulturamilitista bloko, devus veki suspekton inter tiuj, kiuj deziras pli
egalecan, pli justan mondon. Tiaj argumentoj povus havi efikon
en Hindio.
Necesus krome, ke hindoj komprenu la relativan facilecon
kaj tempoßparon, kiun donas Esperanto kompare kun la angla.
Kiom da mono estas dediçata al produkto de libroj kaj afißoj,
kiuj provas klarigi la malregula√ojn de la angla, kiom da
instruistaj salajroj pagataj tiucele, kiom da jaroj da lernado, kaj
kiom da ¸eni¸oj kaj sentoj de frustri¸o flanke de lernantoj kostas
tiu ega industrio, industrio ne necesa, se oni adoptus lingvon
planitan kun la intenco fari ¸in kiel eble plej simpla kaj regula?
Sed çar pli kaj pli da hindoj eklernas la anglan kiel beboj aΩ en
infan¸ardeno, ili apenaΩ konscias pri la penoj necesaj por mastri
tiun idiomon. Kiel do konsciigi ilin pri la kontrasto?
Estas iom brutala persvadmaniero, kiun mi ne volonte uzus,
sed la vero estas, ke hindoj ofte malpli bone parolas kaj skribas
la anglan, ol ili supozas: ofte ili ne uzas la “anglan de la re¸ino”.
Germana misiisto diris al mi antaΩ nelonge, ke li tre malfacile
komprenas la anglan parolatan en Hindio, kaj li ne estas la
sola, kiu tiel plendis. AnkaΩ mi foje rezignis pri la provo kompreni
post la triafoja “Pardonu?” Se mi volus ludi la rolon de aroganta
denaskulo el unulingva lando, mi povus atentigi ilin pri iliaj
“eraroj” – situacio apenaΩ ebla en Esperanto, kie regas ne la
privilegioj de la denaskuloj sed la kohereco de la argumentoj.
Mi havis la honoron prelegi antaΩ la National Institute of
Advanced Studies, vere elita grupo da intelektuloj. Mi finis per
resumo de la kialoj por adopti Esperanton. Eble indus redoni
tiun resumon tie çi:
Mi vidas tri çefajn karakteriza√ojn de Esperanto, kiuj igas ¸in
la plej bona kandidato por la rolo de internacia pontlingvo. Unue,
pro siaj relativaj simpleco kaj fidindeco ¸i povas esti lernata rapide
kaj ¸isfunde, kaj se oni ¸uste lernas ¸in, oni estas mem spertulo,
ne la malsuperulo de iu denaska parolanto. Due, mi deziras
lingvan justecon. Kial angloj, aΩstralianoj, usonanoj kaj aliaj
denaskaj anglalingvuloj estu la solaj ne devigataj lerni fremdan
lingvon, kaj samtempe havu la privilegion esti tiuj superaj
denaskuloj, antaΩ kiuj aliaj devas klini sian kapon? La tria
karakteriza√o estas pli filozofia kaj malpli facile esprimebla. Sed
memoru la motivojn de tiu brila knabo en Bjalistoko: permesi al
homoj vivi pace kaj tolereme. Mi neniam asertus, ke lernado de
Esperanto aΩtomate faras el çiu paceman mondcivitanon. Sed
¸i helpas tiudirekten. Nur skizofreniulo povus esti samtempe
esperantisto kaj etmensa ßovinisto. La originoj, historio kaj celoj
de Esperanto helpas krei senton de homa solidareco multe pli
klare ol povus la lingvo de nur unu sekcio de la homa raso.
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estas integra parto de homaj rajtoj… Tial çiuj homoj havas la
rajton esprimi sin, krei kaj disvastigi siajn verkojn en la lingvo,
kiun ili elektas, kaj tute aparte en sia gepatra lingvo.
Se ili komencas opinii kiel ni, eble niaj ideoj pri justeco en
internaciaj rilatoj estas laΩgrade gajnantaj. Ni helpu tiun
procedon laΩ niaj ebloj ankaΩ en la nova jaro kun la klara

konscio, ke ni pravas, kaj samtempe ni ¸uu nian kulturon,
de kies çefa valoro, justeco inter la popoloj, ni estas la
malhumilaj portantoj.
Multajn bondezirojn por sukcesa jaro al ni kaj al la ideoj
pri justeco en la rilatoj inter homoj.
Renato Corsetti

La jubilea Malferma Tago
ÇirkaΩ 150 vizitantoj el – rekte kaj ne – 18 landoj (inkluzive de Rusio kaj Japanio).
Pli ol 5 000 eΩroj la valoro de la libroj venditaj (kun speciala rabato). Inkluzive de la
valoro de la malgrandaj bazara√oj venditaj (inter kiuj trovi¸is eç belaj kaj funkciantaj
horlo¸oj). Proksimume 400 tasoj da kafo kaj teo, kaj 2 kilogramoj da biskvitoj eltrinkitaj kaj man¸itaj (çio bongusta kaj senpaga). Ses plenaj horoj da kulturaj, preskaΩ
seninterrompaj eventoj. Tiuj çi estas la sekaj kaj nudaj ciferoj reprezentantaj la 21-an
prezenton de la Malferma Tago de la Centra Oficejo.

T

iu çi Malferma Tago, kiu
okazis la 27-an de novembro,
havis specialan karakteron,
çar ¸i okazis en la 10-jara datreveno de sia establi¸o. Fakte estis
novembro 1994 kiam la domo de
la Centra Oficejo malfermi¸is la
unuan fojon – tuttage kaj feste –
al tiuj membroj de UEA, kiuj deziris
viziti la administrejon de sia asocio
kaj vivi, eç dum mallonga tempo,
¸ian vivon. Konfirme al la atendo
Glauco G. Pompilio
de la Direktoro de la CO, kiu estis
la fervora iniciatinto, la unua Malferma Tago akiris tian
promesan sukceson, ke, anstataΩ okazigi la duan Tagon
en novembro de la posta jaro, kiel antaΩprogramite, estis
decidite havi ¸in jam en aprilo kaj de tiam la Malferma
Tago okazas dufoje jare.
La programo de la laste okazinta Tago estis tre bunta kaj
ekstreme interesa, verßajne ankaΩ por reliefigi ¸ian 10-jaran
datrevenon.
Flanke de la kulturaj aran¸oj la partoprenantoj havis la
okazon atesti la dankesprimojn kiujn la franca Landa Asocio
donis publike al sia fidela kaj longdaΩra sekretariino Luiza
Marin. Kaj simpla kaj kortußa estis ankaΩ la transdono de

la Premio Deguçi al Marjorie
Boulton, kiun ßi ne povis ricevi
en Pekino, dum la 89-a UK, pro
sia malçeesto. Plenriça kaj
memorveka, speciale por la
çeestantaj "veteranoj", estis ßia
prelego, kiu sekvis la transdonon
de la Premio: Tra Lumo kaj
Mallumo: kelkaj memoroj de
veteranino.
La programon riçigis ankaΩ la
prezento de la √us aperinta
romano de John Francis La
Kastelo de Vitro, fare de Francisco
Veuthey, kies ilustra√oj esta verko
de Veuthey mem. La tempo de tiu programero estis dividita
kun Jorge Camacho, kiu brile kaj pasie prezentis siajn
poemarojn Celakantoj kaj Saturno. Kontribuon al la riçigo
de la programo donis Mikaelo Bronßtejn pere de siaj bardaj
kantoj kaj prezento de sia romano Dek tagoj de Kapitano
Postnikov. Gaja atmosfero trairis la Domon kiam "Akordo"
koncertis kaj la programo de la Tago havis sian ... deserton
kiam la kelkaj çeestantaj estraranoj de UEA, inter kiuj la
Prezidanto Corsetti, respondis al "pezaj" kaj "malpezaj"
demandoj fare de la partoprenantoj. Glauco G. Pompilio

Trovita letero de Zamenhof
Boris Kolker malkovris ¸is nun nekonatan artikolon de L. L. Zamenhof,
en formo de malfermita gazeta letero. En ¸i Zamenhof akre refutas
kulpigojn pri asimili¸emo, aperintajn en la sama gazeto unu monaton
antaΩe. La artikolo aperis en la lasta numero de Israelo Esperantisto
(n-ro 140), kun ampleksa artikolaro, prilaborita de Doron Modan kaj
Sergej Tyrin. La artikolaro klarigas la miskomprenon, kiu generis la
tiom nekutime akran Zamenhofan tekston.
Estimata Sinjoro,
Mi ricevis de vi fragmentojn el la
gazetoj Varhajt kaj Jidißes Togblat.
Kutime mi evitas ajnan personan
polemikon, kaj mi lasas al çiu homo
plenan liberon havi pri mi tian opinion,
kia al li plaças. Nur çar mi vidas, ke la
menciitaj artikoloj kaΩzis al vi, kiel
ankaΩ al la aliaj usonaj judaj
esperantistoj, çagrenon, mi
sendas al vi malgrandan
respondon, kiun vi povas je
mia nomo publikigi en la
judaj gazetoj.
La korespondanto de
ambaΩ menciitaj gazetoj
“kulpigas” min, ke mi estas
“asimili¸into”, kaj instruas al
mi lecionon pri moralo. Se mi
vere estus asimili¸into, mi tute
ne hontus konfesi pri tio, çar
çiu havas la rajton havi
konvinkon, kiel diktas al li liaj
kapo kaj koro. Sed tute ne
volante min “justigi”, mi povas
diri, ke la ju¸o de la
korespondanto pri miaj
konvinkoj kaj la leciono kiun
li donas al mi, estas iom
ridindaj. Çiu, kiu iomete konas
min, mian biografion kaj mian
¸isnunan agadon, scias, kio estas mia
opinio pri la juda demando, çar super
tiu çi demando mi dum certa tempo
laboris kaj skribis. AnkoraΩ antaΩ 10
jaroj mi akurate klarigis mian opinion
pri la juda demando en granda broßuro
titolita Hilelizm. Mi ne povas postuli de
korespondanto, ke li konu mian

politikan kredaron, sed se li volas
publike skribi ion pri ¸i, mi havas la
rajton postuli, ke li antaΩe esploru pri
¸i.
Mi ne deziras çi tie detale klarigi mian
politikan-religian kredaron, çar tio estas
mia pure persona afero, pri kio mi devas
al neniu doni iun ajn raporton. Sed se
la korespondanto diras, ke mi hontas pri
mia judeco, ke mi kaßas tion,
kaj des pli se li rakontas, ke
mi mem (!) diris tion al iu en
Krakovo, mi devas kolerege
elkrii: tio estas abomeninda
mensogo.
Çiuj esperantistoj en la
mondo scias tre bone, ke mi
estas judo, çar kvankam mi
ne krias pri tio ßovinisme en
çiu paßo, mi tamen neniam
kaßis tion. La esperantistoj
scias, ke mi tradukis verkojn
el la jida lingvo, ili scias, ke
jam pli ol tri jarojn mi dediças
mian tutan liberan tempon al
la traduko de la Biblio el la
hebrea originalo; ili scias, ke
mi lo¸as çiam en la strikte
juda parto de Varsovio (en
kiu multaj judoj hontas lo¸i),
ke mi daΩre presigis miajn
verkojn en juda presejo, k.t.p. Çu tiel agas
homo, kiu hontas pri sia deveno kaj kiu
klopodas kaßi sian judecon?
Dum la Krakova kongreso venis al mi
kelkaj tieaj judaj esperantistoj kaj
plendis al mi, ke la organiza komitato
de la kongreso ne permesas al ili aperi
oficiale antaΩ la kongreso reprezentante

La nova TEJO-volontulo

Marjorie Boulton
kaj Luiza Marin

La publiko
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Mikaelo Bronßtejn

Jorge Camacho

Martin Minich (Marteno Mini≈) estas aktiva
esperantisto ekde la jaro 2000. En 2003 li helpis
refondi SKEJ – la landan sekcion de TEJO en
Slovakio. Li aktivas ankaΩ kiel tradukanto kaj
lingvohelpanto de la pa¸aro www.lernu.net kadre
de la projektaro E@I, kiun li novembre 2004
prezentis çe KAEST. Al liaj plej grandaj hobioj
apartenas petveturado, kantado/deklamado/
repado, tradukado kaj linuks-uzado. Dum sia
de√orado kiel TEJO-volontulo li ßatus kontribui al
glata inform-fluo ene de Esperantio, kaj ankaΩ inter
Esperantio kaj la ekstera mondo. Ekde nun li estas
atingebla çe la adreso oficejo@tejo.org.

la judan popolon. Mi respondis al ili, ke
mi havas neniun rajton doni ordonojn
al la organiza komitato, mi povas nur
diri mian opinion, sed ankaΩ sen mia
opinio, la komitato tute ne agis
malprave, çar se miaj vizitantoj
ekaperus nesendite, kaj neantaΩanoncite kiel reprezentantoj de la juda
popolo kaj de ties lingvo, tio povus kaΩzi
ne nur protestojn, sed eç skandalon. La
protesto venus ne de la nejudaj popoloj
(ili certe ne protestus, çar la principo de
la esperantismo estas “justeco kaj
frateco inter çiuj popoloj”, sed de la judoj
mem, çar – kiel estas sciate – multaj
judoj volas (precipe la okcidenteΩropaj)
ne esti konsiderataj aparta popolo kaj
ili havas nenion komunan kun la lingvo
‘jidiß’. Tial mi diris, ke miaopinie estos
multe pli takte se ni evitos skandalon
kaj publikan fifamigon de la juda nomo,
kaj oni ne tußos en nia kongreso la
demandon pri la juda popolo, kiu estas
nur interna demando de la judoj mem;
kaj se oni volas havi specialan judan
reprezentanton, oni devas antaΩprepari,
en tia maniero, ke ¸i ne kaΩzu akrajn
protestojn el la aliaj judaj esperantistoj,
ekzemple, anstataΩ aperi je la nomo de
la tuta “juda popolo”, devas ili aperi kiel
reprezentantoj de la “jidparolantoj”, aΩ
de “tiuj judoj, kiuj konsideras sin aparta
popolo”, ktp.
Se la korespondanto imagis, ke mi
diris ke por ne malutili al Esperanto mi
devas kaßi mian judecon, li devas pri tio
raporti antaΩ sia propra konscienco.
L. L. Zamenhof
(El la jida tradukis Doron Modan)

INTERNACIA SEMAJNO DE AMIKECO

Martin Minich

La lasta semajno de
februaro (21 ©is 27)
kiel çiujare estos
sub la devizo
Amikeco trans
limoj. Kreita por
konsciigi pri la
amikiga rolo de la
internacia lingvo, ©i
estas taüga okazo por komuna evento kun
neesperantistoj, kun societoj de aliaj movadoj.
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Magazino
por la tuta gamo
de la homa vivo

Novembra gazetara e≈o:
Esperanto povas helpi EΩropon

I

En 2004 Monato, la monata internacia
revuo sendependa, festas sian 25-jari¸on.
Bona okazo por diskuti kun la fondinto
kaj çefredaktoro Stefan Maul pri tiu unika
literatura projekto en Esperantio. La estonto
ßajnas malfacila, sed Maul klarigas kial la
Esperanto-komunumo bezonas Monaton.
La demandojn starigis Marko Naoki Lins.
❋ Kial la Esperanto-movado bezonas sian perEsperantan nova√magazinon?
Por montri, ke Esperanto havas praktikan valoron,
ke ¸i utilas. Nu, tio certe ne estas la precipa kvalito
de Monato, sed ¸i sendube estas bonega varbilo,
kiel atestas multaj homoj. Iama UEA-prezidanto
Humphrey Tonkin, ekzemple, rakontas ke iam li provis
konvinki siajn kolegojn-lingvistojn, ke Esperanto estas
plene vivanta lingvo kaj açetis por ili abonojn al Monato.
Tonkin spertis: La efiko estis ¸uste tia,
kian mi deziris: ili traktis tiun revuon kiel
tute normalan fenomenon de tute
normala kaj funkcianta lingvo. Tial
Monato ne manku en varbostando aΩ
en ekspozicio. Montrante ¸in al skeptikaj
neesperantistoj oni facile povas pruvi,
ke la lingvo estas vivanta, aktuala kaj
utila, valora. Se vi prezentas al homoj,
kiuj finas Esperanto-kurson, tiun çi
magazinon, ili certe komprenas, ke
valoras ellerni la lingvon.
❋ Kio distingas Monaton de aliaj
esperantlingvaj informiloj? Kion Monato
faras por Esperanto?

tute ne. Tial Monato ludas gravan rolon por
pluevoluigi la lingvon, la çiutagan lingvon. Kiam
aperas novaj fenomenoj aΩ objektoj, ¸i – multe pli
rapide ol iu alia revuo – uzas por ili bezonatajn
vortojn. Monato ekzemple enkondukis la vorton
poßtelefono; per ¸i homoj eksciis kio estas
popolisto, ke aΩto portas licenc-platon ktp. En la nova PIV
sekve oni trovas multajn novajn vortojn kun fontindiko
Monato.
❋ Kiuj estas la plej grandaj ßan¸oj kaj
malfacila√oj dum la pasintaj 25 jaroj?
Kaj aspekte kaj enhave la magazino
fari¸is pli bunta, pli distra. Nun estas
multe pli da ilustra√oj kaj artikoloj fari¸is
malpli longaj. En tio la revuo sekvis la
¸eneralan evoluon en √urnalismo.
Malfacila√oj? Jes, ni havis kelkajn krizojn,
el kiuj la plej grava estis la subita rezigno
de la unua eldonisto, Torben Kehlet. Sed
la krizojn ni superis. Vera malfacila√o
preskaΩ çiam estis, ke ni havis tro multan
materialon por tro malmultaj pa¸oj...

❋ Çu la Esperanto-komunumo estas
sufiçe granda por ekonomie vivteni
Kontraste al movadaj revuoj, kiujn ni
projekton kiel Monato?
bezonas por subteni la adeptojn
disvastigi la lingvon, kontraste al
Ni neniam konsiderinde superis la
Stefan Maul
nombron de 2000 abonantoj – kaj tio nur
literaturaj kaj fakaj revuoj, Monato uzas
la lingvon por la tuta gamo de la homa vivo, politiko,
sufiças por vivteni la revuon, tamen ja sufiças. Monato
ekonomio, kulturo, çiutaga√oj, sociaj kaj socialaj temoj.
sendube meritas sian prezon, tamen por ne malmultaj
homoj estas tro kosta, precipe nun kiam vastajn partojn
Unika ¸i estas laΩ pluraj aspektoj, sed precipe ke en ¸i
aperas nur originale en Esperanto verkitaj artikoloj pri çiuj
de la mondo kaptis ekonomia krizo.
ajn temoj, pri kiuj aliaj perioda√oj raportas nur sporade aΩ
❋ Kiu estis la plej disputita temo en la 25 jaroj?

En neniu lando de la mondo kaj en neniu lingvo de la
mondo ekzistas simila revuo, en kiu laΩprincipe pri
okaza√oj en Afriko verku afrikano, en Brazilo verku
brazilano, en Japanio, japano. Tio estas unu el la
grandaj atingoj de la Esperanto-movado, kiu taksas
çiujn homojn egalaj.
Renato Corsetti
8
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Tiu sendube estis la golfa milito en 1991, kiam aperis
tre multaj kontraΩaj kaj diver¸aj artikoloj pri tiu temo. Mi
mem kaj pluraj aliaj aΩtoroj forte kritikis tiun militon.
HodiaΩ ni scias, ke efektive la aliancaj ßtatoj senhonte blufis
kaj mensogis pri tiu onidire "higiena" milito. Interese estas,
ke la aktuala Irak-milito konsiderinde malpli akre estas
disputata sur la pa¸oj de la magazino.

talaj amaskomunikiloj raportis (22, 30 nov) pri la Premio
Zamenhof por la paco en la mondo alju¸ita inter pluraj al
Bona Espero, la Esperanto-orfejo en Brazilo. La premio,
atribuita por la 3-a fojo, estas
organizita de Itala EsperantoFederacio kaj la provinco de Ancona.
Por vere internacia lingvo pledas
Gilbert Stammbach, prezidanto de
Esperanto-kulturcentro de Strasburgo,
en kolumno en la franca gazeto DNA
(19 nov). Por li la lingva diverseco estas
riçeco de la homaro, kolektiva memoro
de la popoloj, al kiu konvenas esti
protektata. Li pledas por eksperimente La grupo Kajto
pristudi la solvon ofertitan de
Esperanto, ekzemple kiel pontolingvo en la eΩropaj
institucioj. La gazeto aperigis ankaΩ plurajn legantleterojn reage al tiu çi kolumno.
La granda hispana taggazeto El Pais (19 nov) resumas
la historion de Esperanto en Katalunio kaj prezentas
¸iajn hodiaΩajn junajn adeptojn, kiuj siavice klarigas al
la legantoj la simplecon de Esperanto kaj kiel oni ¸in
povas apliki.
Promocii la ideon de Esperanto estas unu el la çefaj
celoj de Margareta Handzlik, la unua esperantisto en la
EΩropa Parlamento. En profila kontribuo ßi estas prezentita en
The Parliament Magazine (15 nov). Evidente mi sentas ke
Esperanto povus helpi EΩropon kaj mi havos veran ßancon pledi
por Esperanto, ßi diras. Kiel konkretan paßon ßi volas helpi starigi
parlamentan interpartian grupon por promocii studojn pri

aktualaj eΩropaj lingvoproblemoj kaj -solvoj, kaj rigardi la
eblojn kiujn proponas Esperanto.
Germana Hannoversche Allgemeine Zeitung (9 nov) parolas
pri „perfekta lernejo“ en Hanovro: Krom
didaktikaj reformoj la lernejo ofertas ekde la 8a klaso Esperanton. Modelprojekto, al kiu ali¸as
espereble multaj aliaj landoj, tiel ke la lernejanoj
povas interkompreni¸i çie.
Litova televidkanalo LNK (16 nov) vaste informis
pri litovlingva retejo Esperanto mozaika, kiun
preparis grupo de gejunuloj en KaΩno. En ¸i estas
prezentata Esperanto kaj foje ankaΩ aliaj
artefaritaj lingvoj. La dua programo de litova
nacia televido montris (9 nov) dokumentan
filmon pri unu el la plej famaj litovaj
esperantistoj Antanas Poška (1903-1992), kiu
nomi¸as Fabelo de unu vivo. En ¸i la heroo de
la filmo rakontas pri la çefaj eventoj de sia vivo.
En la filmo multfoje estas menciata Esperanto.
La çi-jara Esperanto-kulturpremio de la
FAME-fonda√o kaj de la germana urbo Aalen,
kie situas la Germana Esperanto-biblioteko,
estis alju¸ita al la nederland-frisa EsperantoMargareta
muzikgrupo Kajto. La premio sumi¸as je
Handzlik
5000 eΩroj. Pri Kajto raportis kaj Badisches
Tageblatt (6 nov.) kaj Leeuwarder Courant (5 nov).
La menciitaj kaj pliaj artikoloj estas troveblaj çe: http://
lingvo.org/gazetaro (pasvorto: saluton). Se vi legas pri Esperanto
en la gazetaro, bonvolu sciigi al ni. Ni sciigos al la aliaj!
Marko Naoki Lins, BKC de EEU, marko.lins@lingvo.org

❋ Kia estas la avera¸a Monato-abonanto?
Tion respondi estas malfacile, çar kompreneble ni ne
povas koni 2000 homojn. Supozeble la legantoj spegulas
la strukturon de la Esperanto-komunumo, sed certe inter
la abonantoj ne trovi¸as tiuj, kiuj uzas la lingvon ekzemple
nur por turismi aΩ por sia hobio, kvankam ankaΩ pri tiuj
temoj aperas artikoloj. Krome abonas ¸in tro malmultaj
junaj homoj, ne nur pro financaj kialoj, sed ankaΩ pro la
kreskinta nelegemo de junuloj.
❋ Kiel aspektos Monato post 25 jaroj?
Mi ne estas profeto. La demando eble estas, çu entute
¸i vivos pliajn 25 jarojn, çu presitaj komunikiloj havas veran
perspektivon. Eble post 25 jaroj Monato ekzistos nur en la
reto, do en elektronika formo – kiu scias. Aliflanke, kiam ni
fondis la revuon mi tute ne imagis, ke ¸i eltenos dum 25
jaroj. Do mi estu optimisto.
Pliaj informoj: http://www.esperanto.be/monato

En la Budapeßto de la 80-aj jaroj Monato estis por mi
unika informfonto, helpa konsciigilo politika, kaj grava
fenestro por elrigardi el la duonfermita domo kie ni
hungaroj tiam vivis.
István Ertl
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INSTRUADO, LERNILOJ:
dissendataj di¸ite sur nova frekvenco. Vidu
detalojn en http://www.radio.com.pl/polonia/
Gestudentoj de la Fakultato pri Komunikado
eo/. La elsendoj per interreto daΩre estas
çe Katolika Universitato en Rio-de-¬anejro
aΩskulteblaj per la menciita retpa¸o.
havas retpa¸aron, kies çefa celo estas fari¸i
çies libera tribuno. ¯i havas versiojn en la
Serçilo çe Radioarkivo: Nun vi povas serçi
portugala, angla kaj Esperanto: http://
gastojn, temojn kaj nova√ojn çe http://
www.hipucomdriacos.com.br.
www.radioarkivo.org. Vizitu la çefan pa¸on
kaj enmetu vian serçvorton en la
Edukado: La pa¸aro www.edukado.net lançis
serçkampo en la supro de la pa¸o.
kampanjon. Per la jubilea ludo vi
povas lerni pri la pa¸aro kaj
samtempe gajni libron aΩ KD-on.
Informoj troveblas çe la sekcio
"Jubilea konkurso" (http://www.
edukado.net/jub_enkonduko.jsp).
Tra TTT-pa¸oj
Lerni kaj uzi Esperanton kun
jen pluraj
amuzo sen streço oni povas en la
verdaj gutoj
retejo de György Dénes: http://
www.ludanto.org.
el la informoceano
de Tut-Tera Teksa√o.
Lernejoj: En la pa¸aro http://
Sciigu la redakcion pri pliaj
www.edukado.net troveblas listo de
lernejoj, kie Esperanto estas
konsultindaj pa¸oj Esperantaj!
instruata kaj agnoskata kiel oficiala
studobjekto. Jen rekta ligo al la listo
kie trovi¸as 49 lernejoj el 22 landoj kun
LANDOJ, REGIONOJ:
entute 1092 lernantoj: http://www.edukado.
Japana Esperanto-Instituto havas novajn
net/es_lernejoj.jsp.
retajn adresojn. E-lingva versio de la
FAKOJ KAJ APLIKOJ:
retpa¸aro trovi¸as çe: http://www.jei.or.jp/hp/
esp.htm. Retadreso de CO de la instituto:
Esperantologio: Estis kreita nova retlisto, en
esperanto@jei.or.jp. La retpa¸aro de
kiu estas atendataj çiuj, kiuj volas okupi¸i
Komisiono pri Azia Esperanto-Movado,
pri lingvistikaj demandoj en Esperanto.
KAEM, estas: http://www.jei.or.jp/kaem/
Eblas ali¸i sendante malplenan mesa¸on al:
kaem_kap.htm.
esperantologio-subscribe@ yahoogroups. com.
Çe≈io: En oktobro 2004 la çe≈a reta portalo
EsperantoLand: çe la retpa¸aro http://
www.esperanto-cz.net festis sian 1-an
www.EsperantoLand.org funkcias pluraj
naski¸jaron. Troveblas en ¸i bazaj informoj
interesaj pa¸oj: Somera MezeΩropa
pri Eo, konciza lernolibro, lar¸a oferto de
Renkonti¸o: http://www.EsperantoLand.org/
ligoj, diskuta forumo kaj retadresaro de la
somere; Libroj - muziko - gazetoj: http://
interreta klubo kaj magazino Pelmelo:
www.EsperantoLand.org/libroj; Renkonti¸aj
www.esperanto-cz.net/pelmelo.htm.
mapoj: http://www.EsperantoLand.org/
renkontighoj; Mapoj de Esperanto-grupoj:
Grekaj esperantistoj renovigis sian
http://www.EsperantoLand.org/grupoj;
interretan pa¸aron. Konati¸u kun la lando,
Esperanto-kursoj sur mapoj: http://
lingvo kaj la helena civilizacio: http://
www.EsperantoLand.org/kursoj.
www.esperanto.gr/cgi-bin/indexeo.pl.
Humuro: Retgrupo por humura√oj en
Mongolio: Informoj pri la lando kaj
Esperanto: anekdotoj, humuraj historioj,
voja¸ofertoj en Mongolio en Esperanto
amuzaj eraroj kaj misskriboj en diversaj Etroveblas çe: http://www.magicnet.mn/~suno.
tekstoj ktp. Por ali¸i sendu malplenan
Kanariaj insuloj: Retgrupo por kanariaj
mesa¸on al: per-esperanto-humuroesperantistoj troveblas çe: http://
subscribe@yahoogroups.com. Necesos
groups.yahoo.com/group/esperantorespondi al la veninta peto pri konfirmo.
canarias.
ARTO, MUZIKO:
Çilia Esperanto-Asocio nun havas novan
vesta√on kaj la eblon partopreni kiel
Artista datenbazo: Kadre de la aktivula
redaktor(in)o aΩ en la Forumo: www.
trejnado, Eurokka kaj TEJO prezentas al vi la
esperanto.cl.
artistan datenbazon çe: http://artista.ikso.net.
¯ia celo estas helpi al aktivuloj organizi
Kuba Esperanto-Asocio estas "vizitebla" en
kulturajn programerojn dum E-aran¸oj.
Interreto: www.esiss.co.cu/esperanto/
jajabokubo.htm.
Diverslingve: Hejmpa¸o www.diverslingve.net
donas informojn kaj fotojn pri la konata
LIBROJ, LTERATURO:
sveda muzikgrupo. La pa¸aro estas profesie
Katalogo de UEA: Al la recenzobanko de la
farita en Esperanto, la sveda, la rusa kaj la
reta Katalogo de UEA (http://katalogo.
angla. La grupo kantas en 10 lingvoj.
uea.org) la recenzojn rajtas aldoni mem la
Festivalo de kulturoj en Kijivo, 23-30.05.05:
vizitantoj kaj uzantoj. Ilia kvanto jam
Mikaelo Lineckij, UEA-Delegito por Kijivo
transpaßis la nombron 100. En la Katalogo,
(Ukrainio), rete: lineckij@ukrpost.net, ICQ:
kiu enhavas ankaΩ brokanta√ojn (900 titoloj:
149228024; www.espero.kiev.ua – "Arangxoj".
http://katalogo.uea.org/listo/brokant.zip)
funkcias nova serçilo laΩ 17 kriterioj.
RADIO:
NPIV: en la hejmpa¸o de SAT http://
Pola Radio: La satelitaj elsendoj de Pola Radio
www.sat-esperanto.org estas elßutebla PDFen Esperanto spertis ßan¸on: ili estas
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dokumento kun la korektoj de eraroj kiuj
trovi¸as en La Nova PIV.
Vortaro: Tre utila vortaro estas en la ttt-ejo:
http://www.krokodilo.de. Sur unu pa¸o
aperas la serçata vorto kaj ¸ia PIV-a difino.
Alia pa¸o montras bildon pri la koncerna
vorto kaj kiel oni diras ¸in en naΩ lingvoj
(Esperanto, angla, franca, germana, hispana,
hungara, itala, nederlanda, rusa kaj sveda).
Mondial: La eldonejo, kiu eldonis
la tradukon de FaΩsto (Goethe) en
Esperanto, transloki¸is de Berlino
al Novjorko kaj planas aktivi¸i en
la eldonado de E-literaturo: www.
librejo. com.
REVUOJ, GAZETOJ:
Magdeburga folio: Sub la nova
adreso www.beepworld.de/members75/
esperanto-dungert eblas nun legi la
gazeton. La retejo celas interesi
germanlingvulojn pri Esperanto kaj
disponas pri ¸eneralaj informoj kaj
aplikeblecoj de Esperanto, pri bazaj
informoj, la gramatiko kaj diversaj ligoj.
Juna Amiko: La gazeto por komencantoj kaj
lernejanoj anoncas novan mult-lingvan
hejmpa¸on. ¯i gastas çe la hejmpa¸o de
"Lernu", komuna projekto de TEJO kaj ILEI:
www.lernu.net (la biblioteko per la maldekstra indekso).
Tempo, la gazeto de Kroata Esperanto-Ligo,
nun legeblas rete çe la TTT-ejo de KEL:
www.esperanto.hr.
Tefloro: La socikultura kaj movada Eretejo en Çinio Tefloro jam havas facile
memoreblan adreson: http://www.tefloro.tk.
KORESPONDADO:
Koresponda servo: ekfunkciis nova interreta
servo, diferenca de la tri ekzistantaj: ¸i
ebligas alßuton de fotoj, funkcias en pluraj
lingvoj kaj ebligas serçadon laΩ lingvoj:
http://www. esperantomondo.net
MEDICINO, SANO:
Medicinistoj: Se vi estas kuracisto aΩ laboras
en la kuraca kampo, bonvolu ali¸i al
Universala Medicina Esperanto-Asocio,
UMEA. Informoj: iferdr@axelero.hu. Eblas
senkoste ali¸i al la listo per-esperantomedicino@yahoogroups.com per simpla
senteksta mesa¸o al: per-esperantomedicino-subscribe@yahoogroups.com.
Internacia Naturkuraca Asocio (INA) preparas
sian 2-an konferencon en kunlaboro kun
reputacia naturkuraca universitata fako de
∑anhajo kaj klinikoj pri tradicia çina medicino.
La varia programo celas kaj fakulojn kaj
laikojn. Detaloj çe: www.esp-ina.com.
Sano: Retpa¸aro en Esperanto de d-ro
Roberto Passos Nogueira, esperantisto,
kuracisto kaj esploristo pri sanpolitiko çe
∑tata Instituto pri Ekonomio kaj çe la
Universitato de Braziljo, viziteblas çe: http:/
/sanovirto.sites.uol.com.br
Medikamenta firmao: Germana firmao
Meckel-Spenglersan GmbH, kiu produktas
naturkuracajn medikamentojn, informas
sur siaj retpa¸oj ankaΩ en Esperanto: http:/
/www.spenglersan.de.

Çiu mondoparto estas same grava!
En la oktobra numero de nia revuo s-ro Kimura Goro tre emfaze atentigas, ke, se UEA tiel
favoras EΩropon pli ol aliajn mondopartojn, kial ne tuj çesigi çian afrikan kaj azian agadon, por
ne ¸eni la kaße laΩdatan eΩropecon de Esperanto?

K

ara s-ro Kimura Goro, mi kredas, ke, certe pro kulpo
de la verkintoj, vi iom misinterpretis almenaΩ mian
penson. Mi verkis artikolon kune kun la prezidanto
de EΩropa Esperanto-Unio, çar mi kredas, ke estas devo de
UEA helpi la eΩropajn esperantistojn rilate al ilia agado. Mi
same estus feliça verki artikolojn kun la kunordigantoj de la
alikontinentaj komisionoj de UEA rilate al iliaj agadoj en tiuj
mondopartoj. Fakte kun ili mi faras multe pli ol
verki artikolojn, mi daΩre interkonsili¸as
pri farataj agadoj.
Mi mem estas la sola (aΩ eble
unu el la malmultaj eΩropaj
esperantistoj), kiu ne kredas
ke
Esperanto
decide
antaΩeniros en EΩropo pli
frue ol en aliaj kontinentoj.
Eble mi malpravas, sed mi
opinias tiel. Estas bone, tamen, ke
eΩropaj esperantistoj agas, kiel se mi
malpravas, kaj mi ßatas helpi ilin pruvi, ke mi
malpravas.
Mi havas grandegajn esperojn pri la potencialo de
Esperanto en Azio. Çu Çinujo ne estas la estonta granda
potenc-lando? Pluraj divenistoj antaΩvidas ke la 21-a jarcento
estos la jarcento de Azio. Mi ne scias, çu ili pravas, sed valoras
atenti pri tio.
Mi havas grandajn esperojn pri la helpo de Ameriko.
Ameriko estas mirinda kontinento. En la sudo de ¸i ekzistas
multaj esperantistoj kaj en la nordo de ¸i ekzistas nun la

Reagoj

DIVERSAJ:
Politiko: Estas malfermita diskutlisto pri
politiko en Esperanto. La liston vi povas
atingi sendante malplenan mesa¸on al
politiko-subscribe@yahoogroups.com.
Florenco 2006: Ne maltrafu la okazon ¸ui
nian feston. Informojn pri la kongreso kaj ties
preparoj vi trovos çe: www.ukflorenco2006.it.
Fotoj pri Florenco estas elßuteblaj çe http:/
/www.comune.fi.it/servizi_pubblici/turismo.
Lingvaj homaj rajtoj: UEA celas grupigi la
uzantojn de Esperanto, kiuj kunlaboras por
ties progresigo en la vasta kadro de agado
por pli justa mondo. Se vi pensas, ke
Esperanto efektive helpas atingi pli justan
mondon, bonvolu rigardi al www.tejo.org/
uea/tekstoj_pri_LHR.
Blinduloj: Hashiguçi ∑igejuki faris novan
hejmpa¸on Brajlula Mondo por nevidantaj
esperantistoj kaj helpantoj aΩ subtenantoj:
http://homepage2.nifty.com/Sougou-edk/
NUNBhpnew/NUNBbazo.html. Bv. sendi al li
informojn de via lando, distrikto aΩ klubo pri
nevidantaj esperantistoj: hashi-e@nifty.com.
Psikologio: Juna brazila studento pri
psikologio lançis fakan liston: per-esperantopsikologio@yahoogroups.com. Oni ali¸as per
la kutima senteksta mesa¸o al per-esperantopsikologio-subscribe@yahoogroups.com.

ebleco komuniki facile al la tuta mondo pri io ajn, ankaΩ pri
avangardaj movadoj. Çu pri inismo, ekologio ktp la informoj
ne venis unue ¸uste el tiu lando? Nia vera problemo, en çi
tiu historia fazo, estas ke niaj samideanoj en Usono ne estas
tiom potencaj, ke ili povas devigi la usonajn komunikilojn
atenti pri Esperanto. Se ili povus fari tion, ni estus en tre pli
bona situacio, çar la mondaj komunikiloj atentas pri la usonaj.
Mi havas grandajn esperojn pri AΩstralio, kiu
komencas intense interesi¸i pri
Oceanio kaj finfine mi havas ankaΩ
grandajn esperojn pri Afriko. En
malfacilaj kondiçoj kiel la
afrikaj, la lokaj esperantistoj
sukcesas fari miraklojn kaj
disvastigi Esperanton pli
multe ol mi sukcesas en mia
eΩropa urbo.
Konklude, laΩ mi, çiuj mondopartoj estas gravaj por Esperanto, kaj mi dirus ke la historio de la
lastaj jardekoj pruvas ke Esperanto vere i¸is tutmonda
fenomeno. ¯i estas la lingvo de paco kaj kunlaboro tra la
tuta mondo. Se temas pri identeco, nun ¸i estas la lingvo de
identeco por tiuj, kiuj volas plibonigi la mondon, kaj alveni al
egaleca komunika situacio, çu en EΩropo, çu en Azio, çu ie
ajn en la mondo. Çiu alia identeco, kiun oni ligas al ¸i, estas
pure persona afero, por laΩi faman deklaron.
Do, kara Kimura Goro, malkabei¸u kaj varbu!
Renato Corsetti

Laste aperis: Oni ne plu bezonas atendi la
paperan revuon por konati¸i kun la nova√oj
de la Libroservo de UEA: antaΩ la apero de
nova kajero la indikoj pri la novaj libroj kaj
varoj listi¸as sur la starta pa¸o de la reta
Katalogo: http://katalogo.uea.org.
Amerika Komisiono de UEA diskonigas en
siaj pa¸aroj http://www.ameriko.org
[Argentino], la revuon de Argentina
Esperanto-Ligo: Argentina Esperanto-Vento.

E-poßtmarkoj: Aperis TTT-ejo pri Esperantaj
poßtmarkoj. Se vi deziras vidi iliajn bildojn,
açeti aΩ interßan¸i ilin, vizitu: http://
dauphin.guy.free.fr.
Informado: Hans Malv, kuracisto kaj nova
esperantisto, kreis retan informejon pri
diversaj aspektoj de neΩtrala internacia
lingvo kun la deziro vaste konatigi ¸in. La
informoj estas legeblaj en 15 lingvoj çe:
www.2-2.se.
Kuirado: Al “reta kuirejo” por ßatantoj de
la kuirarto eblas ali¸i çe: http://groups.
yahoo.com/group/kuirklubo/, aΩ sendi

malplenan mesa¸on al: kuirklubosubscribe@ yahoogroups.com.
Voçdonu nun por E-o! La sekva retejo donas
al vi la ßancon voçdoni por preferata
internacia lingvo: http://www.freewebs.com/
international-languages/.
UEA-Vikio: Informoj pri Fakaj kaj Landaj
Asocioj, Kontinentaj Komisionoj, Esperantocentroj kaj kursejoj, la Labor-plano de UEA,
daΩraj agadoj, lingvaj homaj rajtoj, babilejoj,
diskutgrupoj, eventoj, kursoj, radioj, televido,
terminologio ktp estas troveblaj çe: http://
www.tejo.org/uea/UEA-Vikio.
Projekto Dialogo estas kunmeta√o de kelkaj
agadoj en la kadro de la diskutoj pri la
kongresaj temoj kaj en la kontaktoj kun NeRegistaraj Organiza√oj çirkaΩ Unesko:
www.tejo.org/uea/projekto_dialogo.
Paltalk: Pri la funkciado de la babilejo
Paltalk oni trovas informojn en la ttt-ejo
www. esperantointernacia.hpg.com.br.
Reago: la diskuta grupo çe TTT-ejo: http://
groups.yahoo.com/group/reago/ estas por
anoncoj pri mencioj pri Esperanto en la
nacilingva informilaro. ¯ia celo estas ebligi
al listanoj konvene respondi al tiaj mencioj.
Poßtmarkoj: Nova hejmpa¸o por Esperantotemaj aΩstraj poßtmarkoj troveblas çe: http:/
/members.aon.at/persmarken/1483199.htm.
1177 (1)
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Kion diris la enketo III.

Pri lingva egaleco..., taΩzitaj pensoj

En la novembra kaj decembra numeroj aperis ¸enerala prezento de la
rezultoj de la enketo. Nun temas pri pli profunda analizo de la rezultoj.

A

l la enketo respondis plejparte
malnovaj legantoj de la revuo: la
meza jaro kiam ili komencis legi
¸in estas 1975 kaj la meza a¸o de
respondintoj estas 64 jaroj. Kvar el kvin
respondintoj lo¸as en EΩropo.
La enketo malkovris, ke la diversaj
legantgrupoj nur relative malmulte
malsimilas unu la alian. La plej popularaj
temoj estas ofte la samaj sendepende de
a¸o, sekso ktp. Tamen trovi¸as kelkaj
interesaj diferencoj.
La demando en la enketilo temis pri
ßato aΩ ne-ßato, do la malbona noto
povas indiki ke la leganto ne ßatas la
kvaliton de materialoj pri iu temo, aΩ ke
li/ßi opinias la temon malinteresa aΩ
nenecesa. Klare, ekzemple tiuj kiuj ne
uzas komputilon donas malbonajn
notojn, eble pro malintereso al
komputilaj kaj interretaj temoj.
La plej bona indikilo pri la ¸enerala
ßato de la revuo estas la ßato de ¸ia
grafika aspekto. AnkaΩ tiuj, kiuj ßatas
rubrikojn Malferme, Strategia laborplano,
Estrara raporto kaj Nova√oj el Bruselo plej
ofte donas altajn poentojn por la enhavo
¸enerale. Aliflanke la ßato de Kalendaro,
Laste aperis kaj Recenzoj ne bone indikas
la ßaton de la enhavo ¸enerale.
Novaj legantoj de la revuo (tiuj kiuj
legas ¸in nur ekde 1990) ßatas pli pri
Religio, Interreto, Komputiloj, ¯emelurboj
kaj Krucenigmoj, sed ilin malpli interesas
UEA-estraro, Administrado kaj financoj
kaj la rubriko Loke, fake kaj persone.
Tiuj, kiuj estas sub 40-jara¸aj
interesi¸as pli pri Navige tra ttt-pa¸oj,
Komputiloj, Interreto, Statistikoj kaj
Muziko, sed ankaΩ pri Laste aperis kaj
Kulturo. La pli junaj legantoj ßatas malpli
pri Radio, Kongresa temo, UEA-estraro,
Komitato, Strategia laborplano, Strategia
forumo kaj Krucenigmoj.

La maljunaj legantoj, tiuj kies a¸o
estas super 70 jaroj, interesi¸as pli pri
aferoj de UEA, nome UEA-estraro,
Komitato, Kongresa temo, Kongresaj
komunikoj, Strategia laborplano,
Administado kaj financoj, sed ankaΩ pri
Afrika agado, ¯emelurboj, Literaturo kaj
Religio. Al ili plaças krome la grafika
aspekto multe pli ol al respondintoj
kutime kaj ili estas pli kontentaj ¸enerale
pri la enhavo. Ili interesi¸as malpli ofte
pri Interreto kaj Komputiloj.
Krucenigmoj estas malßatataj de kelkaj
grupoj, unuavice de retuzantoj, sed la
novaj legantoj kaj ekstereΩropanoj
preferas ilin pli ofte ol la aliaj. Tamen
ankaΩ çe ili la krucenigmoj estas la
malplej populara ero en la revuo.
Virinoj donis en la enketo kutime pli
bonajn notojn ol viroj. Krome al virinoj
aparte plaças materialoj pri Literaturo
kaj Kulturo. AnkaΩ Muziko, ¯emelaj urboj,
Kongresaj temoj kaj UEA-rilataj
administraj temoj plaças al virinoj pli
ofte ol al viroj. Tamen la dek plej ßatataj
temoj estas preskaΩ identaj kaj por viroj
kaj por virinoj. Nur Kongresoj, Kulturo kaj
Literaturo pli interesas virinojn, dum al
la vira listo aperas ankaΩ Laste aperis,
Tra la mondo kaj Historio.
Eblas formi kvar diversajn grupojn da
legantoj surbaze de iliaj preferoj. La unua
grupo inkluzivas ç. trionon el la respondintoj. Tiu çi grupo ßatas preskaΩ çion.
Nur religio, ¸emelurboj kaj krucenigmoj
ne apartenas al tiuj, kiujn ili tre ßatas
(meze minimume 4). Tiu çi grupo legas
çion aΩ preskaΩ çion, sed ofte donacas
la revuon post legado. Duono el la virinoj,
kiuj respondis, apartenas al tiu çi grupo.
La dua grupo da legantoj inkluzivas ç.
kvaronon el la respondintoj. Tiu çi grupo
ßatas multajn temojn, sed ne komputilajn
temojn kaj muzikon. La grupo estas la

La artikolo de István Ertl en la oktobra Malferme memorigis min pri iamaj konversacioj kaj
diskutoj kun movadanoj pri la rolo de Esperanto kaj nia movado en la nuntempo. Lingva egaleco,
kiel prave diras Ertl, estas unu el tiuj aferoj obstine alstrebindaj kiuj neniam ekzistis, ne ekzistas
kaj ankaΩ ne ekzistos. Çar idealoj estas laΩdifine neatingeblaj, tio tute ne konsistigas problemon.

G

Jukka Pietiläinen
plej maljuna kaj legas la revuon ofte jam
pli ol 30 jarojn. Interreton tiu çi grupo
uzas malpli ofte ol la aliaj kaj en ¸i
trovi¸as plej multaj eΩropanoj.
AnkaΩ la tria grupo inkluzivas ç.
kvaronon el la legantoj, sed ¸i uzas aktive
interreton kaj ßatas komputilajn temojn.
Tiu çi grupo plej ofte konservas kaj
bindigas la revuon. Kvin el la ses anoj de
tiu çi grupo estas viroj kaj ili legas la
revuon same aktive kiel la unua grupo.
La kvara grupo inkluzivas unu seponon
el la respondintoj. ¯i estas la plej
selektema kaj kritika al la enhavo kaj legas
ofte nur tion kio estas interesa. En ¸i
trovi¸as ankaΩ la plej multaj ekstereΩropanoj. En tiu çi grupo la plej popularaj
temoj estas Laste Aperis, Recenzoj kaj
Lingva Angulo, kaj preskaΩ kvarono el ili
eklegis la revuon nur post la jaro 1990. Ili
ankaΩ malpli ofte konservas la revuon.
Konklude eblas diri, ke la uzo de
komputilo kaj ßato de komputilaj temoj
estas la faktoro kiu plej grave kaΩzas
diferencojn en ßatoj. Relative granda parto
da legantoj estas firmaj anoj de UEA kaj ili
ßatas plejparte çion. Tamen la plej novaj,
la plej junaj kaj ekstereΩropaj legantoj
havas pli kritikan sintenon al la revuo.
La enketilojn analizis Jukka Pietiläinen
doktoro pri sociaj sciencoj

eometriaj figuroj, matematikaj formuloj priskribantaj fizikajn fenomenojn, çio tio rilatas al
idealo. Sed eç se io estas tute neatingebla, nia
homeco instigas nin ne rezigni pri bela revo...
Egaleco de ßancoj antaΩ la lingva problemo, jen la kerno.
Jen kion la mondo bezonas, miaopinie. AΩ almenaΩ unu
el tiom da aferoj, kiujn la mondo bezonas, kune kun sano
kaj pano por çiuj. Kvankam la mondo ßajnas pli timi
universalan lingvon aΩ koheran kalendaron ol nutra√an
aΩ sanan katastrofon...
Kvankam kelkaj timas, ke çiesa angla aΩ Esperanto
mortigus lokajn specifa√ojn lingvajn, tion almenaΩ mi ne
timas. Kelkaj el la plej spicitaj konversacioj de mi aΩskultitaj
okazis en Esperanto, kaj oni vere frandis
ilin. Krome, la angla ne estas
unusola lingvo, sed enhavas
pli da varia√oj ol multaj
kapablas imagi.
Kian ßancon havas nun
denaska parolanto de
minoritata lingvo? Tiu frazo:
ßtatoj çiam trudas sian
lingvon al ßtatanoj memorigis
min pri kafeja konversacio kun du
elstaraj movadanoj, kaj mia tiama aserto,
ke lingvoj estas dialektoj kun armeo (kiu estis la unua, kiu
diris tion?) Egaleco inter lingvoj devas (çu?) neeviteble
konduki al la ideo pri egaleco inter kulturoj. Kvankam
nuntempe oni vidas kelkajn paßojn en tiu direkto, oni
ankoraΩ ne povas paroli pri firmaj decidoj de çiu
akcepteblaj. Kaj nia Esperanta kulturo devas ludi sian rolon.
Sed kian rolon? Miaopinie, kunligivan. Ni jam montris, ke
eblas senprobleme senti sin civitano de l’ mondo kondiçe
ke la lingvo ne estu baro.
Memorante miajn jarojn kiel instruisto pri kemio, mi
çiam taksas Esperanton kiel katalizilon, çar katalizilo
malpliigas la kvanton da energio bezonata por kemia
reakcio. Sed katalizilo ne sufiças, oni bezonas ankaΩ kaj
la kemia√ojn kaj la okazon...

Reagoj

Kaj almenaΩ mi same ¸ojas pri komencanto kiel pri
simpatianto, kiu neniam lernos Esperanton (dum ni ne
finvenkos...) kiu agnoskas, ke ekzistas lingva problemo kaj
ke Esperanto estas ebla solvo. AΩ almenaΩ agnoskas ke
ekzistas lingva problemo, eç se Esperanto ne aspektas al
li/ßi taΩga. Feliçe ni finfine havas UEA-estraranon pri
Amikoj de Esperanto. Jam temp’ está...
Por mi, ¸isosta kvankam ne fundamentisma finvenkisto,
idealo estas io tre çiutaga; io, kio sidas çiutage çe mia
tablo por trinki kafon kun mi, rigardas min dum mi
entajpas çi tiun tekston... mi ne revas, ke mi mem persone
vidos la finan venkon; tamen romantike kaj nekuraceble
esperas, ke la mondo asimptote alproksimi¸os al komuna
lingvo, eç se ¸i ne estos nia
Esperanto. Mi kelkfoje ludas per
pensoj kiaj: Kaj se morgaΩ ÇIUJ
decidos, ke la turka (aΩ la
angla, al mi estas same)
estas LA universala lingvo,
kaj komencos ¸in instrui
çie, kio do? AΩ la plej harhirtiga:
Kaj se morgaΩ ÇIUJ senescepte decidus lerni Esperanton, kio do? Kio se morgaΩ
iu Pacifika insuleto decidos alpreni Esperanton kiel oficialan
lingvon? Çu ni estas pretaj, ververe? Oni povas senfine
kotopoi pri tio.
Mi forte dubas, çu nia movado nuntempa estas preta
por tiaj defioj. Çar mi estas katoliko, komparoj kun la decido
okazigi la koncilion Vatikana II-a estas por mi neeviteblaj.
Eble nia movado bezonas iatipan ¸isdatigon, eble ni devos
jam analizi la spertojn de pli ol centjara agado. Kaj ni
profitus la okazon iom eliri el niaj kluboj kaj enpaßi en la
mondon, kie ekzistas multaj aferoj nepre solvendaj.
Ne sufiças, ke ni estu progresemaj; ankaΩ la mondo
devas scii pri tio (dankon, aktivuloj!). Kaj la unusola maniero
tion atingi estas enga¸i¸o, kunlaboro diverskampa.
Alberto G. Fumero

La plej ßatataj kaj malßatataj temoj en diversaj grupoj da legantoj (meza noto en skalo 1-5; 1: ne ßatas, 5: tre ßatas)
Junuloj sub 40 jaroj (9 %)
1. Laste aperis
4.36
2. Tra la mondo
4.27
3. Recenzoj
4.23
4. Kulturo
4.18
5. Grafika aspekto 4.10
6. Enhavo ¸enerale 4.10
7. Libroservo
4.09
8. Forumo, reagoj 4.05
9. Loke, fake, persone4.05
10. Leterkesto
3.95
(...)
41. Radio
3.05
42. Admin., financoj 3.05
43. Vi trovos
3.00
44. ¯emelaj urboj
2.95
45. Krucenigmoj
2.43
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Maljunuloj super 70 j. (38%)
1. Grafika aspekto 4.35
2. Laste aperis
4.27
3. Historio
4.24
4. Tra la mondo
4.22
5. Malferme
4.19
6. Recenzoj
4.18
7. Loke, fake, persone 4.17
8. Enhavo ¸enerale 4.17
9. Lingva angulo
4.14
10. Informoj el la CO 4.13
(...)
41. Navige tra TTT
3.10
42. Muziko
3.05
43. Interreto
3.03
44. Komputiloj
2.96
45. Krucenigmoj
2.60
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Viroj (61%)
1. Laste aperis
4.14
2. Tra la mondo
4.10
3. Grafika aspekto 4.10
4. Recenzoj
4.09
5. Lingva angulo
4.05
6. Loke, fake, persone4.05
7. Enhavo ¸enerale 4.01
8. Libroservo
4.01
9. Historio
3.99
10. Malferme
3.97
(...)
41. Admin., financoj 3.17
42. Muziko
3.04
43. ¯emelaj urboj
2.94
44. Religio
2.87
45. Krucenigmoj
2.62

Virinoj (18%)
1. Recenzoj
4.41
2. Literaturo (beletro)4.36
3. Lingva angulo
4.31
4. Grafika aspekto 4.31
5. Malferme
4.31
6. Kongresa temo 4.29
7. Libroservo
4.28
8. Kulturo
4.27
9. Loke, fake, persone4.27
10. Enhavo ¸enerale 4.27
(...)
41. Admin., financoj 3.14
42. Radio
3.13
43. Interreto
2.97
44. Komputiloj
2.89
45. Krucenigmoj
2.71

Ret-uzantoj (38%)
1. Laste aperis
2. Recenzoj
3. Grafika aspekto
4. Lingva angulo
5. Tra la mondo
6. Libroservo
7. Enhavo ¸enerale
8. Historio
9. Leterkesto
10. Malferme
(...)
41. Admin., financoj
42. Muziko
43. ¯emelaj urboj
44. Religio
45. Krucenigmoj

4.20
4.10
4.01
4.01
4.00
3.95
3.94
3.91
3.90
3.89
3.14
2.96
2.86
2.82
2.26

Novaj, ekde 1990 (18%)
1. Laste aperis
4.20
2. Revuo ¸enerale 4.14
3. Malferme
4.18
4. Tra la mondo
4.17
5. Grafika aspekto 4.07
6. Lingva angulo
4.07
7. Recenzoj
4.03
8. Kulturo
4.00
9. Landaj asocioj
3.97
10. Libroservo
3.93
(...)
41. Navige tra TTT
3.31
42. ¯emelaj urboj
3.24
43. Muziko
3.15
44. Admin. finacoj
2.97
45. Krucenigmoj
2.79

Malnovaj, de 1970 (36%)
1. Loke, fake, persone4.21
2. Grafika aspekto 4.20
3. Recenzoj
4.17
4. Malferme
4.11
5. Laste aperis
4.09
6. Tra la mondo
4.09
7. Historio
4.06
8. Lingva angulo
4.06
9. Revuo ¸enerale 4.05
10. Informoj el la CO 4.03
(...)
41. Navige tra TTT
3.03
42. Interreto
2.95
43. Religio
2.86
44. Komputiloj
2.78
45. Krucenigmoj
2.62

Legas çion (24%)
1. Grafika aspekto 4.37
2. Revuo ¸enerale 4.32
3. Recenzoj
4.29
4. Loke, fake, persone4.25
5. Tra la mondo
4.25
6. Historio
4.17
7. Malferme
4.15
8. Leterkesto
4.12
9. Forumo, reagoj 3.99
10. Informoj el la CO 3.97
(...)
41. Muziko
3.49
42. Admin. financoj 3.19
43. ¯emelaj urboj
3.17
44. Religio
3.09
45. Krucenigmoj
2.71

Konservas / bindigas (35%)
1. Recenzoj
4.37
2. Historio
4.27
3. Laste aperis
4.22
4. Grafika aspekto 4.22
5. Tra la mondo
4.18
6. Malferme
4.17
7. Libroservo
4.14
8. Lingva angulo
4.10
9. Loke, fake, persone4.10
10. Revuo ¯enerale 4.07
(...)
41. Interreto
3.21
42. ¯emelaj urboj
3.15
43. Religio
3.09
44. Komputiloj
3.07
45. Krucenigmoj
2.54
1177 (1)

Ne-eΩropanoj (20%)
1. Recenzoj
4.20
2. Loke, fake, persone 4.19
3. Tra la mondo
4.17
4. Laste aperis
4.16
5. Grafika aspekto 4.14
6. Revuo ¸enerale 4.13
7. Lingva angulo
4.13
8. Malferme
4.07
9. Libroservo
4.06
10. Kulturo
3.98
(...)
41. Religio
3.11
42. Muziko
3.04
43. Admin., financoj 3.00
44. ¯emelaj urboj
2.91
45. Krucenigmoj
2.82
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Unesko kaj Esperanto
Kiel reprezentanto de UEA çe Unesko mi konstatas, ke, kiel diras la du deklaracioj pri kiuj
ni fieras, la rezultoj atingitaj per Esperanto sur la kampo de internaciaj intelektaj interßan¸oj kaj
por la proksimigo de la popoloj de la mondo respondas al la celoj kaj idealoj de Unesko.
Sed mia dua konstato estas, ke ni ne kapablas reklami pri tio, kion ni faras en lokaj kluboj,
kursoj, dum aran¸oj, personaj interßan¸oj, instruado al infanoj ktp. Ni tro modestas kaj ne
kapablas vendi nin. Pensu, ke çiuj gutoj en la oceano de nia Esperanto-vivo gravas.

N

untempe çefas çe Unesko kvar prioritatoj: Edukado
al paco kaj senperforto. Edukado de knabinoj çefe
en Afriko aΩ mizeraj kvartaloj. Kultura diverseco.
Novaj teknologioj por diskonigi sciojn. Al çiuj tiuj prioritatoj
ni kontribuu!
Edukado al paco: nia çiutaga praktiko! Kiam homo
decidis lerni Esperanton por alparoli fremdulon, plej
verßajne li ne planas batali! ¯is la jaro 2010 disvolvi¸as la
jardeko de Kulturo de Paco kaj Senperforto favore al la
infanoj de la mondo. Subskribu (se vi ne jam faris en 2000)
la Manifeston 2000 kaj subskribigu ¸in. Temas pri persona
enga¸i¸o respekti çiun vivon, rifuzi perforton, dividi
kun aliaj, aΩskulti por kompreni,
konservi la planedon, remalkovri
solidarecon.
Ni povas disponigi al vi la
tutan tekston en Esperanto
(se vi ne uzas unu el la
oficialaj lingvoj de Unesko )
kaj foliojn por kolekti
subskribojn. (Petu de la
aΩtorino: Renée Triolle, Bello
Bauco, Chemin de la Civade Verde, FR136OO La Ciotat, Francio).
Cetere UEA estis citita dum la lasta tago de la Neregistaraj
Organizoj en Parizo la 22-an de novembro, kiel modelo de
la uzo de lingvo kiel hereda√o por kulturo de paco kaj pro
la originala programo Interkulturo de ILEI .
Do kolektu subskribojn, sed ankaΩ proponu la Manifeston
2000 kiel etikan bazon de kunvivado al kvartalaj asocioj,
lernejoj, junularaj komitatoj ks.
Se en via urbo estas monumento al Zamenhof, elstarigu
lian rolon kaj iniciatu debaton kun partneraj asocioj pri la
rolo de lingvo en paco, la rolo de Esperanto por paciga
mondo ktp .

Forumo

L

a tutmonde çefa neesperantista institucio, kiu sisteme
kolektas materialojn pri la historio de la laborista
Esperanto-movado, estas la Instituto-Fritz-Hüser en
Dortmund/Germanio, kiu fondi¸is en 1973 kaj kolektas çion
rilate la kulturhistorion de la laborista kaj
sindikata movadoj.
¯ia dokumenta materialo pri la historio de
la laborista Esperanto-movado daΩre kreskas
dank' al donacoj kaj al la bonvolema gvidado
de la direktoro prof. Rainer Noltenius. La
Esperantan parton de la arkivo fake prizorgas
la esperantisto Jiří Proskovec.
Prof. Rainer Noltenius çiam simpatie rilatis
al Esperanto kaj ekzemple kadre de la 78-a UK 1993 en Valencio
malfermis la konatan ekspozion pri la historio de la laborista
Esperanto-movado, kiu poste estis montrita ankaΩ kadre de la
UK-oj en Seoul (1994) kaj Tampere (1994), krome 1994 en Japanio
(Tokio, Kioto, Osaka).

Afriko daΩre prioritatas. UEA faras sian eblon por
disvastigi Esperanton en Afriko, do daΩre helpu per
partnereco kun afrikaj kluboj, sendo de libroj aΩ vortaroj,
vizitoj. Kaj ne forgesu la Afrikan Fonda√on.
Kultura diverseco: ¸i estas la fundamento de nia
Esperanto-vivo, sed tiom banala por ni, ke ni ne raportas
pri Esperanto kiel ponto inter la kulturoj. En landoj kie
pluraj etnoj/popoloj/komunumoj kunvivas pli-malpli
harmonie, stimulu interßan¸ojn, aran¸ojn, ekspoziciojn.
Kiam via loka klubo akceptas eksterlandanon, diskutu kun
li pri kultura diverseco, notu, redaktu libreton, raportu al
la gazetaro. Se vi tradukis verkon aΩ verketon
el ne tro konata lingvo aΩ se vi
mem verkas pri iu tipa festo,
muzikinstrumento, man¸a√o
ktp, vi jam kontribuas al
kultura diverseco. Ni same
devos pli aktive partopreni
la Internacian Tagon de la
denaska lingvo la 21-an de
februaro. Do ni certe multon
faras, sed se vi ne informas min,
mi ne povas raporti al Unesko...
Komputiloj por diskonigi sciojn: vi jam havis la
eblon legi en nia revuo pri Vikipedio, tiu reta enciklopedio.
Do ne hezitu verki por ¸i. Tio povas eç stimuli lokan klubon.
Ofte UEA kiel Neregistara Organiza√o bezonas la
subtenon de landaj komisionoj de Unesko. Ni certe ne
havos kontaktojn kun la 140 landaj komisionoj, sed estus
bone se pli da Landaj Asocioj de UEA tenus kontaktojn
kun sia Unesko-komisiono. Do la estraro de niaj Landaj
Asocioj laboru çi-direkten kaj evidente ne hezitu raporti!
Vi komprenis: en tiu çi mondo ne sufiças agi, çefas raporti
pri sia agado.
Renée Triolle

Decembre 2003 en Dortmund dum solena√o prof. Noltenius
pro emeriti¸o adiaΩis la direktoran postenon. Al li estis dediçita
riça festlibro (752p.) okaze de lia 65-a naski¸tago. En ¸i trovi¸as
40-pa¸a artikolo de Detlev Blanke pri la tradicioj de la Germana
Laborista Esperanto-Asocio (1911-1933) en
la Esperanto-Asocio de Germana Demokratia
Respubliko (1965-1990).
La Instituto daΩre akceptas materialojn kaj
postlasa√ojn de laboristaj esperantistoj.
AnkoraΩ haveblas la 114-pa¸a kaj ilustrita
dulingva katalogo Ilustrita Historio de la
Laborista Esperanto-Movado. Al la laboristoj
de çiuj landoj unu lingvon! el 1993 (kun
dulingvaj kontribuoj [germane kaj Esperante] de Rainer
Noltenius, Eduard Weichmann, Jiří Proskovec, Ulrich Lins kaj
Detlev Blanke). Krome haveblas kolekto de ok parte koloraj
poßtkartoj kun la motivoj de la menciita ekspozicio.
Detlev Blanke

Pri arkivoj

Grava kontribuo
de prof. Noltenius
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Malmalico pri Alico
Trans la Spegulo kaj kion Alico trovis tie. Lewis Carrol (ps. de Charles Lutwidge Dodgson).
El la angla trad. Donald Broadribb. Jekaterinburg: Sezonoj, 2001. 128p. ISBN 1-87604206-0. 20cm. Ilustra√oj de John Tenniel. Prezo: € 9,00

J

en libro, kiun ne eblas recenzi objektive, se veras la aserto
de pastro Sidney Smith. Li skribis: Mi neniam legas libron
antaΩ ol recenzi ¸in; tio kreas antaΩju¸on. Supozeble
ankaΩ la legantoj de la Esperanta traduko estas same
antaΩju¸emaj kiel mi, çar ankaΩ ili konas Alicon
el sia infana¸o. Se mi ne povas √uri pri mia
objektiveco, mi tamen deklaru, ke la tradukon
mi legis kun maksimumo de malmalico – kvazaΩ
mi renkontus malnovan amikon, kaj scivoleme,
tamen bonintence esploras, kiom tiu ßan¸i¸is
dum la jaroj.
En la unua momento senteblis ia fremdi¸o.
Unue, por miaj oreloj la esperantigita nomo
"Alico" sonas iom nekutime. Due, la kompreno
(aΩ eventuale la miskompreno) de iuj detaloj
dependas de la nacilingva kunteksto: ekzemple,
en mia gepatra lingvo la ßakfiguroj estas blankaj
kaj nigraj, ne ru¸aj – kaj la opozicio blanka-nigra
kaßas tavolojn da kromsignifoj, kiujn mi neeviteble sentis,
legante la libron bulgarlingve. Nun mi konscias, ke iuj
nuancoj kaj aludoj, kiujn mi perceptis çe mia unua konati¸o
kun la libro, tute ne ekzistas en la originalo. Sed mi supozas,
ke la samo okazas al la pli multaj legantoj de la Esperanta

versio, kiuj legas ¸in jam leginte la libron nacilingve – jen
dan¸ero apenaΩ evitebla, se oni tradukas tro konatan
verkon.
MalgraΩ la menciitaj ¸enetoj, mi ¸uis la libron – eble eç
pli ol en mia infana¸o. Tio igas min pensi, ke eble
mi ankoraΩ ne atingis "malkomfortan a¸on" kaj
almenaΩ anime çesis je sep jaroj laΩ la sa¸a
konsilo de Humpti Dumpti.
Se ankaΩ vi ne volas aparteni al la son¸o de
alia persono, se ankaΩ vi preferas nenaski¸tagajn
donacojn, çar estas tricent kaj sesdek kvar tagoj,
dum kiuj vi povas ricevi nenaski¸tagajn donacojn
kaj nur unu por naski¸tagaj donacoj, mi invitas
vin (re)veni en la transspegulan mondon, kie oni
povas kredi eç ses neebla√ojn antaΩ matenman¸o;
kie unukornuloj kredas infanojn fabelaj monstroj
kaj kie oni bezonas laΩeble plej kuri por resti
samloke. Se oni volas iri al alia loko, oni devas
kuri almenaΩ duoble pli rapide!
Se iu konsideras tiun çi recenzeton malklara, tiu sciu, ke
Kiam mi uzas vorton, ¸i signifas precize kion mi volas ke ¸i
signifu – nek pli nek malpli.
Mariana Evlogieva

Kurta vojo al sano
Reveno al la man¸oj de çiela patro. Saniga menuo. Kristina-Maria Luite. El la estona trad.
Kalju Pill. 1995. 44p. 21cm. Prezo: € 4,50

L

a bestaro, inkluzive de la homo, movi¸as de unu loko
al la alia por akiri man¸on kaj elfeki nedigestita√ojn.
Sed la plantoj ne movi¸as kaj do devas mem fari la
nutra√ojn, recikligi la fekenda√ojn starante en la
sama loko.
La plantoj parte recikligas la for√etsubstancojn, parte konservas ilin en diversaj
lokoj, kiel folioj, ßelo, radikoj, brançoj ktp, en
sendan¸eraj, ofte utilaj formoj.
Do indas diri ke la plantoj pli taΩgas kaj por
kuraci kaj por nutri la homojn. Trovi¸as multaj
aliaj kialoj en çi tiu kuirlibreca broßuro por
voçdoni favore al la vegetara kaj senfajra
man¸ado.
Çu rafinitaj man¸a√oj maturigas geknabojn
sekse pli frue kaj kreas sociajn problemojn? Çu
virinoj man¸antaj nur verda√ojn naskas bebojn
sen doloro? La aΩtoro diras 'jes'. La libro rakontas
multajn avanta¸ojn de la vegetara man¸ado kaj donas lar¸an
gamon de menuoj el diversaj verda√oj por matenman¸o,
tagman¸o kaj vesperman¸o. La abunde ilustrita pa¸aro de

la libro listigas nomojn kaj fakvortojn en Esperanto de la
man¸eblaj plantoj.
Estas priskribitaj la avanta¸oj kaj maniero de fastado,
akvoterapio, kiajn vegeta√ojn man¸i, kiam ktp.
La libro plurloke insistas ke la naturo provizas
kion ni bezonas por vivi sane. La slogano estas
Man¸u vegetare kaj krude! ¯i ankaΩ priskribas
skize la kuracmetodojn de Horace Fletcher,
Kuhne, sidbanoj, ßvitigo per vaporo ktp. La
priskriboj pri diversaj vegeta√oj diras ankaΩ kiaj
vegeta√oj taΩgas al nia korpo. Kaj ni legas kiel
kuraci la oftajn malsanojn kaj preventi tiajn sen
la helpo de kuracisto.
Do valoras venigi çi tiun libron al la breto de
nia kuirejo. Tamen, kelkaj esprimoj estas
miskompreneblaj, ekz. akvofasto: çu trinki nur
akvon aΩ ne trinki akvon? La menuo de çiela
patro ne estas unufoja lega√o sed libro
konsultebla trifoje tage. ¯i ankaΩ riçigas nian scion pri
Esperantaj nomoj de la çiutage man¸ataj verda√oj.
D-ro P.V. Ranganayakulu
1177 (1)
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Libro, kiu ßtopas truon
Epitomo de Esperantologio. Nikolai Gudskov. Moskvo: REU, 2002. 151p. ISBN 5-7161-00945. 20cm. Prezo: € 7,50

E

pitomo de Esperantologio klare kaj koncize
prezentas bazajn informojn pri la historio,
la komunumo, la kulturo kaj la organiza√oj
de la Esperanto-mondo.
Suplemente troveblas listo de kongresoj kaj
dokumentoj pri esperantismo, ekz. la manifestoj
de RaΩmo kaj de Prago kaj la Esperanto-himno
(kontraste ankaΩ la himno volapuka, kun
Esperanto-traduko). Tiel la libro, lerte strukturita
kaj organizita (ekz. nomoj de plej gravaj aΩtoroj
kaj verkoj dike presitas kaj do tuj rekoneblas),
servas kiel inteligenta gvidilo por freße_bakitaj
esperantistoj ekesplorantaj sian novan komunumon aΩ kiel konsult-libro por ¸isostuloj.
Pardoneblas la ruseco de la libro (internacia leganto eble
ne tre interesi¸os pri la listo de rusaj kongresoj), tamen la

libro celas unuavice tiujn, kiuj sin preparas por
ekzamenoj de ÇALK de REU. Kaj longe mi serçadis,
¸is mi solvis aparte la unuan akronimon: Çefa
Atesta kaj Lingva Komisiono de Rusia Esperanta
Unio. Ho, aΩtoroj, nepre unue donu kompletan
formon, nur poste mallongigon, aparte se vi celas
nur duavice internacian legantaron!
Evidente la libro plene taΩgas ankaΩ por tiuj,
kiuj prepari¸as al ajnlandaj, internaciaj
ekzamenoj. Kunlige kun la elstara Kolker-a Voja¸o
en Esperanto-lando ¸i ßtopas breçon en nia
instruilaro (la Janton-a Esperanto: lingvo-literaturomondo, kvankam intelekte solida, plurloke ne plu
aktualas). Tial mi senhezite rekomendas Epitomo
de Esperantologio.
Paul Gubbins

Bona, streça kaj plaça legolibro
Johano. El la vivo de roterdama knabo. K.J.K. Vroegop (ps. de K.J. Klein, 1926-2000). Antverpeno:
E-klubo Den Helder, 2001. 95p. ISBN 90 71205 93 2. 21cm. Prezo: € 7,50

F

rue elliti¸inta li sin kaßnomis [Pru≈op’], laΩ la
unua frazo de çi tiu parta aΩtobiografio:
Roterdamon atakis la germanoj en ankoraΩ
dorma horo (10 majo 1940). Kaj ankaΩ la germana
vicpatrino estis tiel strikte severa, ke li sopiris frue
elhejmi¸i. Logis la maro, sed la milito ebligis
ßipadon nur surrivere, pleje sur Rejno. Tie tamen
necesis subi¸i al germana estro. Kaj en Germanio
lia vivo estis ofte en dan¸ero. En ses çapitroj ni
sekvas liajn multajn spirretenajn aventurojn. Lia
sinteno al la najbaraj landoj restas humana – kiom
eblis laΩ la cirkonstancoj.

Esperantlingva Verkista Asocio
http://www.everk.org/
Hilda Dresen: El: «Vintra luno»
AnkaΩ en la çambron falas luna brilo tra l’ kurtenoj:
kußas en timiga, prema senviveco la meblar’.
Riproçete alrigardi ßajnas la kanapkusenoj,
kaj fantome kvazaΩ glitus la lunlum’ laΩ la klavar’.
Nun la mildaj rememoroj forvißi¸as de l’ animo:
la lunbrilo froste morta ßajnas pleni je dan¸er’,
inter la senvivaj mebloj kaptas min subita timo:
malgraΩ la lunlumo kvazaΩ kußis mi sub nigra ter’.

Hilda Dresen (1896-1981) naski¸is kaj vivis en Estonio, kaj
multe tradukis el la estona, el la rusa kaj el la germana
literaturo. Çi tiu lasta lasis sian spuron ankaΩ en ßia originala
produktado, kiel en la supraj versoj, en kiuj la çiutagaj
«senvivaj» objektoj ßajne partoprenas en la poeta mortosento.
La originala√oj de Hilda Dresen aperis en «Dekdu poetoj» (1934).

ESPERANTO

*)AnkoraΩ kelkaj monatoj, tiam li fari¸is dek-kvarjara.’
**)p.8, l-10: etuloj ¸is-ses-jara<j>, infanoj ¸is-18-jara<j>.

Kvin bibliotekoj ricevis

La angulo de

16

Çu li servis al nazioj?, demandis min leganto. Nu,
la rakonto montras, kiel la parolanto konservis sian
karakteran firmecon. Vere, lia stilo estas parola,
simpla, foje iom nederlanda*. Sed (pres)eraroj**
malabundas kaj la libreto, eldonita de la klubo kiun
li aktive prezidis, aspektas plaçe, ankaΩ pro la
bildoj kiujn li mem desegnis, en bona prizorgo de
Flandra Esperanto-Ligo. Entute: bona, streça
legolibro.
Rob Moerbeek
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La kolektoj de kvin Esperanto-bibliotekoj
pliriçi¸as dank’ al la Biblioteka Apogo Roma
kaj Poul Thorsen, pri kies subvencioj lastatempe
decidis la UEA-estraranino pri kulturo Claude
Nourmont kaj ¯enerala Direktoro Osmo Buller.

S

ubvencion de po 250 eΩroj ricevis Esperanto 3000
en Loveno (Belgio), Kulturdomo de Franclandaj
Esperantistoj kaj la Varsovia Filio de Pola EsperantoAsocio. Esperanto-rondo en Bangaloro (Hinda Unio)
estis apogita per 150 eΩroj kaj la Germana EsperantoCentro Herzberg per 100 eΩroj.
Biblioteka Apogo Roma kaj Poul Thorsen disdonis
ekde 1997 subvenciojn je la suma valoro de 11 750
eΩroj. La apogataj bibliotekoj ricevas librojn laΩ la
dezirlistoj, kiujn ili sendis kun siaj subvencipetoj. Pri la
subvencioj oni decidas unufoje jare.
Petoj por la jaro 2005 devos atingi la Centran Oficejon
de UEA ¸is la 15-a de oktobro 2005.
✰

LA SUBAJN TITOLOJN MENDU ÇE LA LIBROSERVO DE UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Bv. atenti ke al çiuj netaj prezoj de libroj sendotaj al adresoj
en Eüropa Unio aldoni©as 6%, al tiuj de diskoj, insignoj k.s. 19% pro la aldonvalora imposto.
Al çiuj netaj prezoj aldoni©as 10% por sendokostoj (minimume 2,25 eüroj). Antaüdankon
pro via mendo! Ìisdata katalogo de haveblaj varoj estas çe http://www.uea.org/katalogo/.
100 Jahre Esperanto-Gesellschaft Frankfurt am Main. Red.
Katarina Eckstädt. Frankfurt am
Main: E-Societo Frankfurto çe
Majno, 2004. 57p. 21cm. Plejparte
germanlingva. Ilus. Rigardo super
la unuaj cent jaroj de EsperantoSocieto Frankfurto çe Majno. €
7,50
Al nova internacia lingva ordo
/ Towards a New International
Language Order. Aktoj de la 3a Nitobe-Simpozio de Internaciaj Organiza√oj / Proceedings of the Third Nitobe
Symposium of International
Organizations (Beijing, 2004).
Red. Lee Chong-Yeong kaj Liu
Haitao. Rotterdam: UEA, 2004.
239p. ISBN 92 9017 085 9. 24cm.
Trilingva (E, angla, çina). € 18,00.
Triona rabato ekde tri ekz.
Aventuroj de la brava soldato
∑vejk dum la mondmilito.
Jaroslav Hašek. Ilustra√oj de Josef
Lada. El la çe≈a V. Váňa. Dobřichovice: KAVA-PECH, 2004. 711p.
ISBN 80 85853 76 0. 21cm. Serio
Oriento-Okcidento n-ro 38. Bind.
"Tiu çi silentema, modesta çifonulo
vere estas tiu malnova, heroa,
kura¸a kaj brava soldato ∑vejk, kiu
en la iama AΩstri-Hungario estis en
la bußo de çiuj civitanoj de la
re¸lando Bohemio kaj kies gloro ne
estingi¸os eç en la respubliko".
€ 39,00

Çiuj dioj estas for. Novjorkaj
poemoj. Ulrich Becker. Novjorko:
Mondial, 2004. 103p. ISBN 1 59569
009 3. 22cm. Kun nigre-blankaj
ilustra√oj de Uday K. Dhar. Poemoj
inspiritaj el la spertoj de la aΩtoro
en la usona metropolo. € 10,80

Triona rabato ekde tri ekz.

Esperanto – manual de limba
internat, ională. J. Cushing, S.
·timec, N. Rašić, Z. Tišljar. En la
rumanan trad. I. Onet,. ClujNapoca: Grinta, 2004. 44p. ISBN
973 7924 49 5. 21cm. Lernolibro
laΩ la zagreba metodo por
rumanlingvanoj. Nivelo B. € 3,00

Interlinguistics and Esperanto
studies: Paths to the scholarly
literature. Detlev Blanke. En la
anglan trad. H. Tonkin. Rotterdam:
UEA, 2004. 40p. ISSN 0165 2575.
21cm. Esperanto Documents 47A.
Vojmontrilo al fakliteraturo,
atentiganta pri la multspecaj
materialfontoj uzindaj por interlingvistikaj kaj esperantologiaj
esploroj. € 2,70. Triona rabato ekde
tri ekz.

FaΩsto. Johann Wolfgang von
Goethe. El la germana trad. K.
Schulze. Novjorko: Mondial, 2004
(2-a eld). 567p. ISBN 1 59569 008
5. 22cm. Mondfama dramo pri
homo kulpigita pri pakto kun la
diablo. € 33,90

Hundo de Flandrio. Ouida. En
Esperanton trad. L. Van de Velde.
Antwerpen: FEL, 2004. 50p. ISBN
90 77066 08 X. 21cm. Kortußa,
klasika romaneto pri la amikeco
inter knabo kaj hundo. € 6,30

Gerda malaperis! – vortlisto /
wordlist. Claude Piron. Rotterdam: Bero, 2004 (2-a eld). 28p.
21cm. Anglalingva vortlisto por
populara instruromaneto. € 3,00

Kastelo de vitro, La. John
Francis. Ilustra√oj de Francisco L.
Veuthey. Rotterdam: UEA, 2004.
197p. ISBN 92 9017 079 4. 21cm.
Kion Stela kaj Ernesto trovos
malantaΩ la pordo al... alia mondo?
Evidente ion magian, mirindan.
€ 18,00. Triona rabato ekde tri ekz.

Hidden perverse effects of the
current system of international
communication, The. Claude
Piron. Rotterdam: UEA, 2004. 15p.
ISSN 0165 2575. 21cm. Esperanto
Documents 48A. Parolado okaze de
la Internacia Junulara Forumo en
Novosibirsk, 15 majo 1994. € 2,70.

Komenca esperanto-movado en
Katalunio, La. Els inicis del
moviment esperantista a
Catalunya. Francesc Poblet i
Feijoo. En Esperanton trad. R. R.
Santamaria. Sabadell: Kataluna EAsocio, 2004. 115p. ISBN 84
933380 5 2. 21cm. Dulingva (E,

kataluna). Ilus. De la enkonduko de
Esperanto en Katalunio ¸is la
preparoj por la 5-a UK. € 13,50
Mi amas Esperanton. Angelė
Straleckienė. Marijampolė: Piko
valanda, 2004. 74p. ISBN 9986 875
98 6. 14cm. Mallongaj poemoj
facillingvaj. € 3,00
Ora testudo, La. Die Goldene
Schildkröte. Katharina von
Radziewsky. En Esperanton trad. K.
Friese. Hamburg: Hamburga ESocieto, 2004 (2-a eld). 58p. 21cm.
En 25 lingvoj. Çarma fe(in)fabelo
pri bestoj, kiuj decidas elekti unu
komunan lingvon. € 4,80
Rabistoj, La. Frederiko Schiller. El
la germana trad. L.L. Zamenhof.
Novjorko: Mondial, 2004. 151p.
ISBN 1 59569 011 5. 21cm. Reeldono
laΩ la eldono de 1928 de dramo plena
de rapida agado kaj grandaj emocioj.
€ 12,90
Sentinelle, La
1931 1-5. Verkaro
de E. Privat.
Kolekto Artikoloj.
E. Privat. Red. T.
Chmielik, C. Gacond.
La Chaux-de-Fonds/
Svidnik: Ar≈ivaro
Edmond Privat/
Libro-Mondo, 1993.
314+10+63p. 28cm.
En la franca. 137
artikoloj pri diversaj
temoj. € 35,10

Communication
linguistique. Étude
comparative faite sur
le terrain. Claude Piron.
Rotterdam: UEA, 2004.
28p. ISSN 0165 2524.
21cm. Documents sur
l’Espéranto 29F. Komparo
de la diversaj sistemoj de
internacia komunikado
laΩ dek tri kriterioj. €
2,70. Triona rabato ekde
tri ekz.
1177 (1)

januaro 2005

ESPERANTO

17

Sentinelle, La 1932 1-5. Verkaro de E.
Privat. Kolekto Artikoloj. E. Privat. Red. T.
Chmielik, C. Gacond. La Chaux-de-Fonds/
Svidnik: Ar≈ivaro Edmond Privat/Libro-Mondo,
1993. 303+10+64p. 28cm. En la franca. 129
artikoloj pri diversaj temoj. € 34,20
Sentinelle, La 1933 1-5. Verkaro de E.
Privat. Kolekto Artikoloj. E. Privat. Red. T.
Chmielik, C. Gacond. La Chaux-de-Fonds/
Svidnik: Ar≈ivaro Edmond Privat/Libro-Mondo,
1993. 297+10+64p. 28cm. En la franca. 126
gazetartikoloj diverstemaj. € 36,90
Tradukoj de Claude Gerlat. Pavloff, Sfar,
Yourcenar, Brandbury. Ilustris Serge Sire. En
Esperanton trad. C. Gerlat. Thaumiers: LKK,
2004. 20p. 30cm. Suplemento al La
Kancerkliniko. Kvin proza√oj, jen amuzaj, jen
pensigaj. € 4,50
Wereldtaal, Een. De geschiedenis van het
Esperanto. Marc van Oostendorp. Amsterdam:
Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2004. 214p.
ISBN 90 253 3682 5. 22cm. En la nederlanda.
Historio de Esperanto, el tre persona vidpunkto.
€ 17,50
Za vseobßçim jazykom. Tri veka iskanij. E.
Drezen. Moskva: URSS, 2004 (2-a eld). 270p.
ISBN 5 354 00870 0. 22cm. Ruslingva. La plej
bona historio pri planlingvoj. € 7,80
Zamenhofo gatvé. Roman Dobrzyński. El
Esperanto trad. D. Pileckienė kaj V. ·idlauskas.
Kaunas: Varpas, 2004. 287p. ISBN 9955 9635 7
3. 21cm. Bind. Litovlingva versio de La
Zamenhof-strato. € 18,00

KOMPAKTDISKOJ
Esperanto XXI: 2004. Kompilis A.
Grigorjevskij. ∑umerlja: La kompilinto, 2004.
Ampleksa enhavo: tekstoj, kantoj, vortaroj,
sonarkivoj, filmetoj, fotoj, programoj, lerniloj –
çio uzebla per komputilo. € 5,40
Kaptita universo. Harry Harrison. El la angla
trad. A. Grigorjevskij. ∑umerlja: La tradukinto,
2004. 7h41min. La tuta scienc-fikcia romano,
legita de la tradukinto, en formato MP3. € 5,40
Lokomotivo, rulu
nun! Kajto. Drachten: Windrose Music,
2004. 51 min; kun
tekstolibreto. 13 tipe
Kajtaj pecoj dediçitaj
al trajnoj kaj çio
çirkaΩ ili. € 9,90
Nenio dependas de ni. Produktis A.
Grigorjevskij. ∑umerlja: La produktinto, 2004.
70 min. Koncerto de Pavel Korotenko kaj
Grigorij Arosev registrita dum RET-02, Kovrov,
2002. 24 pecoj, kun gitara akompano. € 4,50
Vivaj koncertoj en Rusio. Kompilis A.
Grigorjevskij. ∑umerlja: La kompilinto, 2004.
PreskaΩ 11 horoj da registra√oj çerpitaj el Earan¸oj en Rusio, 1997-2002. € 4,50

☞
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✪ LITOVIO: La 11-an de decembro 2004
en KaΩno okazis la 40-a kongreso de
Litova Esperanto-Asocio. Partoprenis
¸in 232 esperantistoj el 27 litoviaj urboj
kaj gastoj el Rusio, Pollando, Latvio kaj
Belorusio. Raporton pri la agado de
litoviaj esperantistoj dum 2004 faris la
prezidanto de LEA Povilas Jegorovas, kiu
speciale elstarigis la agadon lige kun la
proksimi¸anta 90-a UK. La kongreson
vaste pritraktis amaskomunikiloj:
artikoloj de Povilas Jegorovas pri la
agado de litovaj esperantistoj aperis en
la gazetoj Lietuvos aidas, Teviskes zinios,
Lietuvos rytas kaj Kauno diena. La 11an de decembro informon pri la
kongreso kaj agado de LEA disvastigis
la nacia nova√agentejo ELTA. En la
kongreso estis reprezentantoj de du
televidoj, kiuj vespere faris raportojn
dum nova√programoj. Post la kongreso
okazis la tradicia aran¸o de litovaj
esperantistoj "Zamenhof-tagoj-2004".
(Povilas Jegorovas)
✪ GERMANIO: En la urbeto Herzberg/
Harz en centra Germanio estis inaΩgurita
nova Kulturcentro. ¯i funkciis jam kiel
Klerigejo de GEA, ekz. por trejni
Esperanto-instruistojn kaj klubestrojn en
regulritmaj studsesioj. La Centro invitas
gastojn por vizito, studado, lingva
perfekti¸o. ¯i posedas riçenhavan
bibliotekon kun miloj da Esperanto-libroj
kaj diverslingvaj vortaroj, gazetarkivon,
unikan vidbend-kolekton kaj aron da
sondiskoj, kasedoj, KD-oj ktp. Çe la festa
inaΩguro la 20-an de novembro 2004
partoprenis esperantistoj, reprezentantoj
de la loka kulturo kaj la urbestro de
Herzberg, Gerhard Walter. Li gratulis la
ICH-teamon pro la iniciato kaj diris, ke la
nova Interkultura Centro Herzberg havos
gravan rolon ne nur por la Esperantomovado sed por la kultura vivo de la urbo
kaj la tuta regiono. ICH ofertas
multspecajn kursojn, renkonti¸ojn kaj
seminariojn, kaj ¸ojas pri kunlaboro kun
alilandaj kulturcentroj. Kontaktadreso:
esperanto-zentrum@web. de.
(Peter Zilvar)

✪ FRANCIO: La ideo, ke Esperanto aperu
en diversaj budoj de foiroj estas
subteninda, kaj dank’ al René Ballaguy
tio okazis dum eduka foiro Educatec, en
Parizo, inter la 17-a kaj la 19-a de
novembro 2004. Gérard Claes, estro de
A6-Mediaguide, subtenas Esperanton
kaj imagis ludon por valorigi sian
programilon Mediatrame, per kiu oni
prilaboras diverslingvajn instruprogramojn. Dum tritaga "Omeriado
2004", junuloj laboris en la propra lingvo:
angla, franca, hispana, portugala, rusa,
araba, hindia kaj... Esperanto. La firmao
A6-Mediaguide havas apartajn rilatojn
kun Al¸erio: vizitis nin unu el la fratoj de
la prezidento Boutaflika, kaj la nacia
Al¸era televido demandis min pri
Esperanto, çar esperantistino Ludivine
Delnatte brile sukcesis. Utilaj diskutoj
okazis kun reprezentantoj de Unesko kaj
kun la programorganizanto de la foiro
Educatec. Bela, daΩriginda kaj imitinda
eksperimento.
(Franc,ois Lo Jacomo)
✪ RUMANIO: La 27-an de novembro
2004 okazis kunveno de lokaj
esperantistoj en Timis,oara. Çi-okaze
malfermi¸is la E-kursoj por komencantoj kaj progresantoj, okazontaj
vendrede kaj sabate en la Arta Liceo.
La kursmaterialoj estos la vidbendo
Mazi en Gondolando, Gerda malaperis
de Claude Piron, kaj Voja¸o en
Esperanto-lando de Boris Kolker. La
kunveno atingis tri gravajn celojn: Inter
la kursanoj estos gestudentoj,
partoprenintoj en la projekto Euroscola
2001 (la tiamaj gelernantoj revenas al
Esperanto!); la kursmalfermo okazis en
International Forum, kie oni instruas la
anglan lingvon (temas pri la eksa
International House, kie instruistoj el
Oksfordo kaj Kembri¸o amase kaj
sukcese instruis la anglan); la gestudentoj akceptis transpreni la aferojn
de RumEJA (la Rumana E-Junulara
Asocio).
(Aurora Bute)

✪ HISPANIO: La ensemblo Kaj Tiel Plu
ludis la 12-an de novembro en la
tradiciaj danckoncertoj de Plac,a del Rei
de Barcelono. Tiuj subçielaj koncertoj
en la kerno de la Gotika Kvartalo
komenci¸is neregule meze de la 1970aj jaroj, kaj iom post iom fari¸is
çiusemajna kunvenejo por popolmuzikaj dancemuloj. En ¸i Kaj Tiel Plu
prezentis siajn novajn kantojn el la √us
aperinta dua disko Plaças al mi,
enkondukante dum la koncerto çiam
pli kaj pli danceblajn pecojn. La publiko
¸uis la aran¸on ¸is la unua nokte. Kiel
kutime en siaj eksteresperantiaj
koncertoj, Kaj Tiel Plu kantis çefe
nacilingve, en la kataluna kaj la
okcitana, sed uzis ankaΩ Esperanton,
kaj klarigis la kialon de ¸ia uzado. En
budo bone disvendi¸is, krom la diskoj
de la grupo, ankaΩ aliaj produkta√oj de
Vinilkosmo kaj diversaj esperanta√oj.
(Pep Pou)

✪ FORUMO DE NRO-J: La 25-an de
Novembro 2004 en la nordlitovia urbo
·iauliai okazis forumo de neregistaraj
organiza√oj. La loka Esperanto-klubo
estas membro de tiu forumo. Dum la
forumo la çefan paroladon faris
esperantisto, honora civitano de
·iauliai, Zenonas Sabalys, kiu kelkfoje
parolis pri la agado de esperantistoj en
la urbo. Menciindas, ke en la forumo
partoprenis la prezidento de Litovio
Valdas Adamkus. Dum la forumo
funkciis giçetoj de diversaj neregistaraj
organiza√oj kaj unu el la plej interesaj
kaj riçaj estis tiu de esperantistoj. La
prezidento de Litovio Adamkus vizitis
la giçeton de la esperantistoj, scivolis
pri la agado, rememoris, ke en la juneco
li interesi¸is pri Esperanto, kaj diris, ke
li scias pri la venonta Universala
Kongreso en Vilno. La prezenti¸o de
esperantistoj dum la forumo estis tre
sukcesa, rezulte de kio multaj
partoprenantoj ekinteresi¸is pri nia
lingvo.
(Povilas Jegorovas)

✪ REZA: Kadre de la ekster-kursara
agado ekde septembro ekzistas oficiala
Esperanto-kurso en la mez-alta lernejo,
kie Reza Kheir-khah instruas la anglan.
Tiu lernejo (Ping Rong high school) estas
unu el la plej grandaj en la sudo de
Tajvano kun çirkaΩ 3000 studentoj. La
kurso estis iniciatita post propono al la
sekretario de la lernejo, kiu ¸enerale
subtenas Esperanton. Nun la kurso
havas 14 studentojn, kaj la lernejo
pagas por ¸i la saman sumon kiel por
la angla. ¯i okazas unufoje semajne
dum du horoj.

NOVAJ DUMVIVAJ MEMBROJ

C.O. Hoeijenbos, R.Koot, A.P.G. Ploeg – po
10,00; C. Tan 2,00; A.J. Bakker-ten Hagen
54,00. Norvegio: K.P. Hoff 10,00. Sumo tutjara: 5713,71.

Francio: A. Kadar. Svedio: K. Hansen.
PATRONOJ DE TEJO
AΩstralio: J. Bishop.
SOCIETO ZAMENHOF
AΩstralio: A. Victor.
DONACOJ
¯is la 1-a de decembro 2004
¯enerala Kapitalo: Nederlando: M.
Meijwes 1000,00. Sumo tut-jara: 1000,00.
Kapitalo Afriko: Nederlando: A. Nonima
3000,00. Sumo tut-jara: 16606,48.
Konto Afriko: Nederlando: C. & R. Bossong
25,00; A.J. ten Hagen 100,00; vd MespelBrouwer 15,00. Sumo tut-jara: 3339,30.
Fonda√o Azio: Japanio: T. Huzisima, M.
Nakazima – po 14,61; Y. Ueno 21,91; S.
Mitukawa 73,05; H. Matuda 29,22. Sumo tutjara: 2846,70.
Fonda√o Canuto: Finnlando: H. Kesälä
10,00. Francio: L. Marin, C. Longue-Épée po 50,00. Nederlando: A.E. Moerbeek-Prins
100,00; D. Van Zanten 30,00; C.M. vd Hoek,

Fonda√o Junularo: Belgio: A. Bovendeerd
5,00. Francio: B. Schumann 4,73; J.L. Kristos
30,00. Germanio: E-Grupo Hameln 20,00.
Nederlando: R. Moerbeek 100,00; E. Ligthart
& G. Mezenberg 5,00. Sumo tut-jara: 1962,45.
Triamonda Kongresa fonda√o: Finnlando:
H. Kesälä 10,00. Francio: C. Longue-Épée,
L. Marin – po 50,00; M. Abada-Simon 30,00.
Germanio: F.J. Braun 30,00. Japanio: Y.
Gotoo 5,00. Nederlando: C.M. vd Hoek, C.O
Hoeijenbos, R. Koot, A.P.G. Ploeg - po 10,00;
C. Tan 2,00. Norvegio: K.P. Hoff 10,00. Usono:
R. Swenson 19,00; M. Kennedy 40,00. Sumo
tut-jara: 2244,79.
Volontula Fonda√o: Finnlando: I. Heikkilä
91,00; H. Kesälä 10,00. Japanio: Y. Gotoo
5,00; T. Tadaisi 30,00. Nederlando: M.L. DeeTervooren, R. Koot, A.P.G. Ploeg – po 10,00;
C. Tan 2,00. Norvegio: K.P. Hoff 10,00.
Svedio: R. Moln 20,00. Sumo tut-jara:
1622,46.

Al çiuj tre koran dankon! UEA
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Paroliga Semajno en Çe≈io
La kurso sekvis sta¸on en Parizo, kiu permesis al
ni akiri la bazajn konojn. Ni, ok francaj lernantoj
de FFEA kaj du eksterlandanoj (belga kaj çe≈a),
kuni¸is en Dobřichovice, 20 km de Prago.

ILEI aktiva en Katalunio
AntaΩ cent jaroj en la urbo Ceret estis fondita
de Paul Berthelot la unua kataluna Esperantoasocio. Tial okazis ¸uste tie la 32-a Kataluna
Kongreso de Esperanto.

T

iu tri-taga evento allogis centon da partoprenantoj. Çefe
literaturo kaj instruado figuris en la faka programo kaj
ILEI kontribuis al la dua per du enga¸i¸oj de ¸ia vicprezidanto Stefan MacGill.
Unue, li gvidis du-tagan tri-horan atelieron; çiuj 15 lokoj
estis okupitaj. La programo inkluzivis paran ekzercon ligi
gramatika√ojn kun komunikaj kapabloj, prezenton kaj
diskuton de skemo instrui la transitivecon de verboj, realigon
de rol-ludo pri la aventuroj de E-spiono 005, rigardon al
paroliga, kunlaboriga tasko kaj diskuton kiel reteni lernantojn
en libervolaj kursoj.
Due, li prelegis kun diskuto pri la temo Çu Esperanto havas
didaktikan gramatikon? La demando estis respondita jese,
sed kun aldono ke evoluo de pliaj kaj pli bonaj gramatikaj
ßtuparoj eblas kaj indas. Krome, la ecoj de situaci-komunika
instruado venis sub la lupeon. Resumo de tiu prelego, kaj du
apogaj materialoj por la ateliero estas elßuteblaj en PDFformato el la kongresa hejmpa¸o: http://www.esperantoct.org/c/novetats/32KKE_Ceret.htm. La literaturan parton
prizorgis çefe Aleksander Kor√enkov, de la eldonejo Sezonoj

T

emas pri debato kiu estis elsendita la 9-an (kaj la 12an) de decembro kadre de la soci-kultura programo
“Strata parlamento”, en la parlamenta kanalo de la
Israela televido.
Partoprenantoj de la
kvina Komuna Israela
Esperanto-Semajnfino
en Jerusalemo.

gustumis speciala√ojn en kelkaj restoracioj, kaj spektis la
faman nigran teatra√on. Kiel memora√on ni ricevis de Stano
kompaktdiskojn kun lia aΩdo-vida kurso, kun fotoj el nia
restado, E-revuoj kaj libroj kaj registritaj Esperantaj
radioelsendoj. La venonta INPASEM okazos en la sama loko
de la 3-a ¸is la 9-a de oktobro 2005.
La partoprenintoj

La çuvaßa leciono
kaj revuo La Ondo de Esperanto, kiu interalie prelegis pri la
verkoj de Çe≈ov. Kvar katalun-lingvaj libroj estis lançitaj. Arno
Lagrange prezentis la nunan staton de la Vikipedia projekto.
Kantis ¬ak Le Puil, Kaj Tiel Plu kaj la duo ¬omart kaj Nataßa.
Teatro-Trupo de Tuluzo prezentis la komedion Familia etoso
de Agnès Jaoui kaj Jean-Pierre Bacri en traduko de Rikardo
Cash.
Stefan MacGill

Esperanto-parlamento en israela televido
Lastatempe esperantistoj en Israelo rikoltis
plurajn atingojn, sed la plej impona estas
duonhora televida elsendo pri Esperanto.

N

i lo¸is en pensiono de sporta centro, kie ni man¸is,
dormis kaj lernis. Estis du studaj niveloj: paroliga
aΩdo-vida kurso por komencantoj per rekta metodo
kaj kurso por progresantoj. Stano Marçek el Slovakio gvidis
la unuan kaj Petro Chrdle el Çe≈io la duan. Ili ambaΩ estis
tre agrablaj kaj lertaj instruistoj, kaj, interese por ni, tute ne
parolantaj la francan lingvon.
Ni sufiçe progresis por interparoli kun lokaj esperantistoj,
kiujn ni vizitis en ilia klubo en Prago. Akceptite en agrabla
etoso ni trinkis çe≈an kaj francan vinojn, gustumis kukojn
kaj interßan¸is adresojn por korespondado. Ni ankaΩ ricevis
donacojn de la klubanoj.
Matene ni partoprenis la kursojn kaj posttagmeze ni ¸uis
la belecon de Prago, gvidate de Petro. Tio permesis al ni resti
mergitaj en la lingvo kaj alkutimi¸i al ¸ia belsoneco.
Ni vidis belegajn kastelojn, la Ponton de Karlo, la pre¸ejon
de Sankta Nikolao kaj diversajn historiajn vidinda√ojn,

Debatis kvin aktivaj esperantistoj kiuj prezentis E-on el la
persona kaj socia vidpunktoj: la iniciatinto de la projekto
Eran Vodevoz, instruistino Nava Cinori, komputilisto kaj
Esperanto-kursgvidanto Gian Piero Savio, kaj UEA-estrarano
Prof. Amri Wandel kaj lia filino Tali. Çiuj partoprenantoj
entuziasme rakontis pri siaj internaciaj amikecoj, kontaktoj
kaj voja¸oj per Esperanto. Oni debatis principajn demandojn
kiel Çu Esperanto sukcesis? kaj Esperanto kaj paco, sed ankaΩ
prezentis praktikajn uzojn de Esperanto kiel la Delegita Reto,
Esperanto en la Interreto kaj Esperanto en la familio, kaj eç
lingvo-politikajn aspektojn kiel Esperanto kaj la angla kaj La
Akademio de Esperanto.
Anonco pri la televida elsendo kun favora teksto pri
Esperanto aperis en la çefa pa¸o de Tapuz – la plej granda
Israela interreta portalo, kie daΩre ekzistas tre aktiva forumo
pri Esperanto – lingvo kaj kulturo. La sama programo estos
elsendata ankaΩ en du francaj televid-kanaloj.
Alia lastatempa sukceso de la Esperanto-movado en
Israelo estis la kvina Komuna Israela Esperanto-Semajnfino
(KIES), kiu okazis fine de novembro en Jerusalemo.
Ripetante la sukcesan formulon de la antaΩaj KIES-oj (vd.
Esperanto, aprilo 2004) tridek kvin esperantistoj ¸uis
abundan du-tagan programon de ekskursoj, vizito de scienca
muzeo, prelegoj, lingvaj ludoj kaj komputilaj prezenta√oj.
Amri Wandel

Iun someran vesperon mi renkontis en la ¸ardeno de „Varsovia Vento“
junan çuvaßinon Aleksandra Fedotova, kiun oni nomas simple Saßa. Nome
de la Çuvaßa Junulara Esperanto-Asocio ßi invitis min partopreni “Lingvan
Festivalon” (21-24 de okt 2004), en Çeboksari, la çefurbo de Çuvaßio.

L

a propono estis tre alloga same
pro la aran¸o kiel pro la loko.
Çeboksari situas sur la bordo de
la grandega rivero Volgo inter Ni√nij
Novgorod kaj Kazan. Çuvaßio estas
aΩtonoma respubliko enkadre de la Rusa
Federacio. Vivas tie proksimume 1,5
milionoj da homoj. Granda plimulto estas
çuvaßoj, kiuj apartenas al la tjurka familio,
tamen ili ne estas muzulmanoj, sed
ortodoksaj kristanoj.
Çiuj parolas ruse, sed ankaΩ la çuvaßa
ankaΩ vaste uzata kiel lingvo de
literaturo, kulturo kaj scienco. Tamen
nuntempaj sociaj procezoj en la mondo
endan¸erigas la çuvaßan samkiel çiujn
malgrandajn lingvojn.
Funkciado de minoritataj lingvoj en
kondiçoj de tutmondi¸o estis la temo de
scienca konferenco okazinta dum la tuta
22-a tago de oktobro. Prelegis dek ok
personoj, çefe titolitaj sciencistoj. La
konferenco estis nur parto de la riça,
festivala programo. Konsistigis ¸in teatraj
spektakloj, koncertoj, ekspozicioj,
prezentado kaj instruado de diversaj
lingvoj. En çiuj programeroj Esperanto
rolis kiel laborlingvo apud la rusa kaj
çuvaßa.
La Lingvan Festivalon organizas lokaj
esperantistoj. Iniciatis ¸in antaΩ naΩ jaroj
Aleksandro Blinov, nun universitata

instruisto de la franca lingvo. La
organizan komitaton konsistigas çirkaΩ
tridek junaj esperantistoj. Kial tiom
multaj? Çar la festivalon partoprenas
centoj da personoj. ¯enerale ili ne estas
esperantistoj. Voja¸ante al la malproksima apudvolga urbo mi certis
partopreni rutinan Esperanto-aran¸on,
dum kiu esperantistoj propagandas
Esperanton al esperantistoj. La gejunuloj
en Çeboksari kapablas propagandi
Esperanton al ¸enerala publiko.
En Çeboksari vivas diversaj popoloj,
krom çuvaßoj kaj rusoj ankaΩ tataroj,
armenoj, çukçoj, çeçenoj kaj multaj aliaj.
Alvenis esperantistoj el diversaj anguloj
de la granda Rusia Federacio, interalie el
Kartvelio kaj Dagestano. La Lingva
Festivalo donis al ili oportunon prezenti

siajn lingvojn kaj eç instrui ilin. Çeestis
ankaΩ esperantistoj el Katalunio, Italio,
Germanio kaj Pollando. Ili rajtis propagandi siajn lingvojn, tamen pere de
Esperanto. Dum kelkaj tagoj estis
eksprese instruataj... 45 lingvoj, interalie
azerbaj¸ana, karaçava, kurda, nepala,
tatara, udmurta, çeçena... Kun granda
miro mi eniris plenplenan salonon, en kiu
juna çuvaßo, esperantisto Loj Timle,
helpate de pol-çuvaßino Tanja, instruis la
polan lingvon.
Samtempe okazis rapidaj kursoj de
Esperanto, gvidataj de spertaj instruistoj
kiel Irina Gonçarova el Moskvo,
Aleksandro Melnikov el Rostovo,
Konstantin ≠lizov el Krasnojarsko kaj
Abdura≈man Junusov el Dagestano. Sur
folioj çe la elirejo povis skribi siajn nomojn
kaj adresojn tiuj, kiuj volis daΩrigi la
lernadon de Esperanto. Tiamaniere la
junaj esperantistoj en Çeboksari baldaΩ
pligrandigos sian nombron. Ili montris
praktike la esencon de la lingva egaleco
kaj la rolon, kiun povas sur tiu kampo ludi
Esperanto. Jen la esenco de la çuvaßa
leciono.
Roman Dobrzyński
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Zamenhof-festo en Italio
ATENTINDAJ TRADUKAĴOJ

La 27-an de novembro italaj esperantistoj festis – iom frue kaj tre solene – la
Zamenhof-tagon. Ili kunvenis en Ancona, centra Italio, kie la IEF-prezidanto Aldo
Grassini organizis trian fojon la ceremonion por la transdono de Premio Zamenhof
al tri personoj kiuj aparte kaj plenmerite agadas por la paco, kaj de Premio
Stoppoloni al asocioj kiuj laboras por la realigo de la "neeblaj integri¸oj".

Ç

i-jare la premion Zamenhof ricevis
Ursula kaj Beppe Grattapaglia, por
la komunumo Bona Espero en
Brazilo, oazo de paco kaj gastigado de
infanoj senhejmaj kaj senfamiliaj. La
premion transprenis Ada Ferreira Souza,
kiu estis inter la unuaj infanoj edukitaj de
geedzoj Grattapaglia kaj kiu poste i¸is
diplomita instruistino en Brazilio, kaj
reiris al Bona Espero por, kiel ßi diris
dum la ceremonio, redoni al la
nuntempe gastigataj infanoj tion kion
ßi ricevis de bonesperanoj.
Alia premiito estis Ennio Remondino,
konata televida √urnalisto, ofte laboranta
en militaj mondopartoj, pro sia intelekta
libero kaj pro la kapablo informi honeste
kaj sendepende de la klißaj opinioj, pri
la kruela√oj de militoj kaj pri la rajtoj kaj
pravoj de la malfortuloj.
Fine la honora komitato, konsistanta el
Bruno Bartoletti, emerita artdirektoro de
la Operteatro de Chicago, prof. Tullo De
Mauro, fama lingvisto de la roma
universitato 'La Sapienza', mons. Antonio
Riboldi, episkopo de Acerra, d-ro Armando
Spataro, ju¸isto en Milano, d-ro Saverio
Tutino, √urnalisto de La Repubblica, kaj
prof. Antonino Zichichi, fama astronomo
kaj fondinto de societo "Ettore Majorana",
atribuis la premion al la memoro de
Tiziano Terzani, √urnalisto kaj verkisto, pro

lia verkaro kaj pro la pacaj signifo kaj
enhavo de lia mesa¸o kaj de lia vivo-stilo.
La premioj konsistis el skulpta√o de
Valeriano Trubbiani "Fu¸o el Babelturo",
inspirita al interkompreni¸o inter la
popoloj.
Premion Umberto Stoppoloni 2004
ricevis la sporta grupo "Il gabbiano" (la
mevo), fondita enkadre de la departemento pri mensa sano de Romo, pro sia
enga¸i¸o helpi personojn psike
malfortajn kaj kiu, pere de futballudo,
klopodas integri¸i en nian socion. Itala
televido, filminte la sperton, ¸in prezentis
al la publiko per la slogano "frenezaj pro
futbalo". La ceremonion kronis koncerto
de akordiona orkestro. La aran¸o estis
finance subtenita de la urba, provinca
kaj regiona instancoj dank' al la presti¸o
kaj populareco de Aldo Grassini.
La premion Zamenhof oni asignas çiun
jaron al italoj kiuj elstaris en la persona
enga¸i¸o por la kunhelpado al kaj
interkompreni¸o inter la popoloj,
respektante unuopajn diversecojn kaj pro
sincera strebo al paco kaj amikeco
intergenta kaj al helpo al homoj en
evolulandoj kaj al defendo de la tiel
nomataj malgrandaj lingvoj kaj kulturoj.
¯in ricevis en 2002 la itala sekcio de
Kuracistoj sen Limoj; pastro Giulio
Albanese, la çefrolanto de la itala helpo

Martin Fierro. José Hernández. El la hispana trad.
E. Sonnenfeld. La nacia eposo
de Argentino. Pri la sorto
de la gaüçoj. Serio OrientoOkcidento n-ro 5. La Laguna:
J. Régulo, 1965. 289p. 21cm.
e 10,80.

Kantoj kaj romancoj. Heinrich Heine. El la germana trad.
G. Waringhien kaj K. Kalocsay.
La famaj ampoemoj kune kun
poemoj el la lasta, “pariza”,
periodo de Heine. La Laguna:
J. Régulo, 1966. 381p. 23cm.
e 10,50.

Re©o Edipo kaj Antigona.
Sofoklo. El la antikva greka trad.
D.B. Gregor. Eleganta traduko
de du klasikaj tragedioj ege inﬂuintaj la eüropan kulturon,
form- kaj enhavﬁdela. La Laguna: J. Régulo, 1960. 216p.
22cm. e 7,50.

La granda Meaulnes. Alain
Fournier. El la franca trad. R.
Bernard. Romano pri “la verda
paradizo de amoj knabnaivaj”;
unu el la plej famaj francaj
romanoj. La Laguna: J. Régulo,
1975. 222p. 21cm. e 4,80.

Hamleto, re©ido de Danujo.
William Shakespeare. El la angla
trad. L.L. Zamenhof. La unua
traduko de tiu teatra∆o, kun
antaüparolo kaj klarigo pri dubaj
punktoj. Marmande: Editions
´
Franœaises d’Esperanto,
1964.
206p. Bind. 20cm. e 9,00.

La graveco de la ﬁdeli©o.
Oscar Wilde. El la angla trad.
W. Auld. Ege sprita triakta
komedio. Mançestro: Esperantaj
kajeroj, 1987. 79p. 21cm. e 3,00.
Haveblas ankaü vidbendo (1987)
kontraü e 18,90.

Forster akceptis funkciojn en
Afriko, interalie en la universitato de Malavio. Li edzinigis
afrikaninon kaj patris tri
infanojn. Pro sia instrufunkcio
interalie en la universitato de
Hull (Britio) kaj pro la familio li
ne havis multe da tempo por
Esperanto, sed fari¸is membro
de la studgrupo "Perspektivo" kaj
funkciis kiel ¸ia prezidanto de
1996 ¸is 2001. (LaΩ informoj de
W. M. A. De Smet.)

Romeo, Julieta kaj la tenebro.
Jan Ot¢ená«ek. El la çeÕa trad.V.
VáÃa. Romano pri amo de juda
knabino kaj çeÕa knabo. La Laguna: J. Régulo, 1965. 175p.
19cm. e 2,40.

Cigana romancaro. Federico
García Lorca. El la hispana trad.
F. de Diego. Poemaro pure
hispana, sed universale aklamita.
La Laguna: J. Régulo, 1971. 119p.
19cm. e 3,00.

Ingrid Ottosson (1919-2004),
fakdelegito pri flegado en
Vällingby (Svedio), forpasis la 23an de aprilo.

Triona rabato por mendo de tri ekzempleroj
de la sama libro sendotaj samtempe al la sama adreso.

en Ugando; kaj la Komuna√o de S. Egidio,
konata pro la streboj favore al
interreligia kunagado.
En 2003 kuracisto Aldo Siena, pro la
agado inter la politikaj rifu¸intoj en
Milano; al la memoro de kuracisto Carlo
Urbani, pro lia ¸ismorta agado en Azio
por kuraci SARS-malsanulojn kaj Nicola
Zingaretti, fama aktoro, reprezentanto
de AMREF, itala societo kiu helpas
afrikajn infanojn per konstruado de
lernejoj kaj malsanulejoj en iliaj landoj.
Premio Umberto Stoppoloni, iniciatita
de la familio kaj de la Esperanto-grupo
de Pistoia, konsistanta el financa
subteno, estas asignata al personoj aΩ
asocioj kiuj signife kontribuas por atingi
integri¸ojn en agadkampoj, kies
kondiçoj ßajnigus ilin ne eblaj.
La premiad-ceremonio en la daΩro de
la tri jaroj i¸is grava momento de la
Esperanto-vivo en Italio kaj kun la paso
de la jaroj altiras çiam pli da interesi¸o
de la amaskomunikiloj regionaj kaj
landaj.
Dankon do al la organizantoj kiuj
sukcesis en novstila Zamenhof-festo
direktata al ne-esperantista publiko multe
pli ol al samideanaro.
Michela Lipari

Forpasoj
Gerrit J. Brons (1926-2004),
delegito en Maassluis (Nederlando), mortis la 12-an de
novembro.
Choi Bong-yeol (1916-2004,
forpasis la 8-an de oktobro en

Seulo (Koreio) pro kancero. Li
estis prezidanto de Korea EInstituto (1966-1968), prezidanto (1977-1979) kaj honora
prezidanto (ekde 1979) de Korea
E-Asocio.
Peter Glover Forster (19442003) forpasis la 10-an de
januaro 2003. La brita sociologo
estas konata precipe pro la
disertacio The Esperanto
Movement (La EsperantoMovado, aperinta en 1982), en
kiu li superrigardis la historion
de la organizita Movado, okupi¸is
pri ideologiaj kaj teoriaj
demandoj kaj precipe prezentis
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siajn esplorojn pri la esperantistoj en Britio. Plurajn

semajnojn li estis konsultinta la
Bibliotekon Hector Hodler de
UEA. Post la doktori¸o en 1977

NIAJ PLEJ FREÍAJ ELDONAÔOJ
La kastelo de vitro. John Francis.
Ilustra∆oj de Francisco L. Veuthey. Kion
Stela kaj Ernesto trovos malantaü la
pordo al… alia mondo? Evidente ion
magian, mirindan. Rotterdam: UEA,
2004. 197p. 21cm. ISBN 92 9017 079 4.
e18,00.

The hidden perverse effects of the
current system of international
communication. Claude Piron.
Rotterdam: UEA, 2004. 15p. 21cm.
ISSN 0165 2575.
Esperanto Documents 48A. Parolado okaze de
la Internacia Junulara Forumo
en Novosibirsk,
15 majo 1994.
e2,70.

Al nova internacia lingva ordo.
Aktoj de la 3-a Nitobe-Simpozio de
Internaciaj Organiza∆oj. Red. Lee
Chong-Yeong kaj Liu Haitao. Rotterdam: UEA, 2004. 239p. 24cm. ISBN 92
9017 085 9. Trilingva (E, angla, çina).
e18,00.

Communication linguistique. Étude
comparative faite sur le terrain.
Claude Piron. Rotterdam: UEA, 2004.
28p. 21cm. ISSN 0165 2524. Documents
sur l’Espéranto
29F. Komparo
de la diversaj
sistemoj de internacia komunikado laü 13
kriterioj. e2,70.

Interlinguistics and Esperanto studies: Paths to the scholarly literature. Detlev Blanke. En la anglan trad.
H. Tonkin. Rotterdam: UEA, 2004. 40p.
21cm. ISSN 0165
2575. Esperanto
Documents 47A.
Vojmontrilo al
la fakliteraturo,
atentiganta pri
multspecaj uzindaj materialfontoj. e2,70.

Triona rabato por açeto de minimume tri ekzempleroj de la sama libro, sendotaj samtempe al la sama adreso.

KIO ESTU NIA
LINGVOPOLITIKO?
Çu ni bezonas
lingvopolitikon? Kio
estas lingvopolitiko?
Çu nur UEA devus
havi ©in aü la
tuta Esperantokomunumo? Kiel
lerni el la spertoj
de naciaj lingvoj?
Kontribua∆oj de
Humphrey Tonkin,
Werner Bormann,
YAMASAKI Seikô,
Amri Wandel,
Renato Corsetti
kaj Detlev Blanke.

Por aktiva lingvopolitiko. Aktoj de la lingvopolitika
seminario en la 81-a UK de Esperanto, Prago 1996. Red. D.
Blanke, R. McCoy kaj O. Buller. Rotterdam: UEA 1999. 71p.
e 7,10. Triona rabato ekde tri ekz.

POR LERNI
KAJ ARGUMENTI
Çu la lingvopolitiko de
internaciaj organiza∆oj
utilas nur por simbolaj
politikaj celoj? Çu
aktualaj modeloj de
plurlingva demokratio
efektive diskriminacias? Kian rolon
ludu lokaj lingvoj en la
solvado de mondaj
problemoj? Kion eblas
lerni el la spertoj
pri Esperanto? Çiu
kontribua∆o en la
originala lingvo (angla,
franca aü Esperanto),
kun resumo en çiuj tri
lingvoj. La angla teksto
de la pionira raporto
"Esperanto kaj la lingva
demando çe Ligo de
Nacioj" de NITOBE Inazô
estas unuafoje
publikigita çi-libre.

Al lingva demokratio / Towards linguistic democracy /
Vers la démocratie linguistique. Aktoj de la Nitobe-Simpozio,
Prago, 1996. Red. M. Fettes kaj S. Bolduc. Rotterdam: UEA,
1998. 212p. 24cm. e 10,20. Triona rabato ekde tri ekz.

