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‚u io kovi•as sub la surfaco?

La elektoj en UEA estas teda temo, „ar apenaμ eblas skribi

ion, kio ne estis dirita antaμ tri jaroj kaj e„ pli frue. En majo

la elektokomisiono publikigis sian proponon pri la nova

estraro.

Ne tute sensurpriza estas tiu listo. Vere neatendita estis

nur la ellaso de la vigla „iliano José Vergara, kies lokon pri

sciencaj kaj fakaj aferoj akaparis Amri Wandel. La israelano

estas jam recikla±o kiel estrarano, „ar li komencos sian trian

periodon. Lia dubinda merito estas, ke li neniam sukcesis

reelekti•i senpaμze, kvankam malmultaj movadpolitikistoj

same verve sin ofertadas al videblaj postenoj. Latinamerik-

anojn reprezentos la kubanino Maritza Gutierrez, kiu trans-

prenos la lokon de la japano Hori Yasuo, elektita en Jokoha-

mo por anstataμi la „inon Yu Tao, kiu estis elektita en

Pekino. La estraraneco pri landa agado fari•is kurioza stafet-

a±o de movadestroj el la landoj, kie okazas la elektojara UK.

Same kiel Wandel, ankaμ Gutierrez estas revenanto el pli

frua estraro. Estas kvazaμ UEA adoptus la anemian kutimon

de REU rotaciigi en sia estraro samajn nomojn, •uste kiam

REU ›ajnas ekrezigni pri •i.

Nova UEA-estrarano estos nur Stefano Keller. Pro sia

nekonateco la svisa hungaro ne vekas apartajn sentojn. Ni

lasu lin surprizi pozitive, sed cetere ni povas nur •emi de

elrevi•o kaj miri, ke inter 6000 membroj de UEA oni ne tro-

vis pli da fre›aj viza•oj. La silento, kiu ekregis en la komita-

ta retlisto pri la propono, estas komprenebla, kvankam

ekster la supera organo iuj akre kritikis •iajn membrojn pri

tiu senvorteco. Decis tamen honteme silenti, „ar la komisi-

ono kuiris sian proponon el la ingrediencoj, kiujn donis al •i

la komitato. Nur la komitatanoj rajtas proponi estraranojn.

Certe ankaμ la komisiono devus ser„i kandidatojn, sed la

komitatanoj malhavas moralan rajton akuzi •in pri pasiv-

eco, se ili dividas saman kulpon. Pinton de hipokriteco atin-

gis Edvige Ackermann, kiu skoldis la komisionon pri dikt-

ado, „ar •i ne proponis alternativajn kandidatojn, precipe

por la prezidanteco. La laμta damo antaμe membris en du

elektokomisionoj kaj povis atendi la saman respondon al

siaj krioj, kiun ›i mem siatempe donis: malgraμ persistaj

penoj la komisiono ne trovis pli da kandidatoj.

La malkontentuloj „esu plendi kaj venontfoje aktivi•u

sufi„e frue por proponi kandidatojn, kiujn ili ›atas. Re•imoj

ne iniciatas revolucion. La sukceso de la estraranoj en la

elekto de komitatanoj B tamen igas pensi, ke la malkontento

ne havas vastan bazon. Mirindas cetere, ke ne multaj atentis

la malvenkon de eμropanoj en la balotado: Barbara Pietrzak

sola sukcesis apud kvin alimondanoj. Finfine nur eμropanoj

grumblas pri aferoj en UEA, sed la estonto eble apartenas al

aliaj. Alimondanoj povas havi aliajn pensojn kaj pacience

atendi, •is la asocio falos en iliajn manojn. Nu, de la dua

teamo de Dasgupta ni apenaμ povas esperi pli ol donis la

unua, sed ni ekatendu la jaron 2013. La CO almenaμ zorgos

pri la domo, dum io interesa eble kovi•os sub la surfaco.

Komitatano Z

Sur la kovrilo estas foto el la pafista festo en la Esperanto-

urbo Herzberg, pri kiu Ma³gosia Komarnicka rakontas en la

13a pa•o.
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Vortoj de Komitatano Z.
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Temo 3

‚i-foje la temo de nia Ronda Tablo estas la “kongresa sezo-
no”, dum kiu, inter la somera (vide el Eμropo) solstico kaj
la aμtuna ekvinokso, okazas multaj esperantistaj renkont-
i•oj, interalie, la Universala Kongreso. Dek du aktivuloj,
ricevintaj nian inviton, respondis al la tri demandoj:

1. Kion vi atendas de „i-jara kongresa sezono?
2. Kiu(j)n kongres-sezona(j)n aran•o(j)n vi planas

partopreni? Kial?
3. Kion vi opinias pri la nuna stato kaj estonteco de la

Universala Kongreso, kiu restas la plej granda esperant-
ista kunveno?

Probal Dasgupta
Barato
Prezidanto de UEA

1. Mi atendas revenon al la norma-

la labora ritmo post la aparte historio-

grafia emfazo de niaj jubileaj aran•oj.

2. Mi evidente partoprenos la Uni-

versalan Kongreson en Kubo. Mi bezo-

nas respondi la demandon kial ne rilate

al la UK, sed rilate la nepartoprenon en

aliaj aran•oj: temas pri la devo „i-jare verki plurajn amplek-

sajn tekstojn en kaj pri Esperanto.

3. La Universalaj Kongresoj aktuale plenumas tradiciajn

bezonojn. Iuj partoprenantoj havas pri tiuj kongresoj suple-

mentajn aμ alternativajn atendojn — laμ ili pli konformajn al la

nun sentataj bezonoj. La atendoj estas sufi„e diversspecaj, kaj

ne povas „iuj esti samtempe plenumataj. Sed mi bonvenigas la

debaton, kiu furoras.

Jakvo Schram
Belgio
Prezidanto de la Plenum-Komitato
de SAT

1. Kion oni povas atendi de la kon-

gresa sezono, krom ke la organizantoj

de kongresoj bone laboru por prezenti

al la partoprenantoj programon laμ la

ideoj de la asocio aμ klubo por kiuj ili

organizas la kongreson.

2. Mi jam partoprenis la SAT-Amikaran kongreson en

Hillion, kiu estis mirinde bone organizita. La Beneluksan Kon-

greson, al kiu mi povis modeste kunlabori, kaj pri kio mi poste

aμdis multajn favorajn kritikojn. Dum la Skotlanda Esperanto-

Kongreso, mi estis la gastpreleganto, kaj mi spertis plej amikan

etoson en regiono kiu estas mirinde bela. Perfekta ekvilibro

inter turisma±oj kaj debatoj. Restas al mi „i-jare nur la SAT-

kongreso en Bra›ovo, kie krom la jarkunsido de SAT, la parto-

prenantoj povas gustumi ri„an turisman aran•on.

3. ¤is nun mi partoprenis nur unu UKon en Roterdamo.

Ne estante membro de UEA, mi preferas ne kritiki la kongre-

son. Tamen mi esperas ke estonte mi aμdos pli da Esperanto

kaj malpli da krokodilado… Plej ver›ajne UK instigas la par-

toprenantojn al pli profunda lernado de la lingvo universala,

precipe parole.

Peter Balá�
Slovakio
Kunordiganto de E@I, estrarano
de EEU, eldonisto (www.espero.sk)

1. ‚i-jare mi atendas post pluraj

jaroj iom da ripozo de la Esperanto-

aran•oj. Tamen min (kaj aliajn ene de

E@I kaj SKEJ-teamoj) atendas

komence de julio organizado de SES

2010 — Somera Esperanto-Studado,

kun la renkonti•o de la lernu-uzantoj. Kaj pro la granda kvanto

de ali•intoj (jam 190 de 33 landoj) •i estos certe interesa kaj

ri„a aran•o, e„ se iom laciga por organizantoj.

2. Krom SES 2010 „i-somere mi ver›ajne ripozos ekster

Esperanto-aran•oj kaj laboros pri diversaj novaj projektoj de

E@I. Krome ni pretigas por novembro aran•on KAEST

(www.ikso.net/kaest). Post la somero, komence de septembro

mi estros la inform-budon de EEU en la Ekonomia Forumo en

Krynica. Kaj partopreno en Arkones dependos de plej diversaj

aferoj.

3. Laμ mi UKoj devus pli malfermi•i — kaj al pli vasta

Esperanto-publiko („efe per malplikostigo, por ke aran•oj vere

estu plurmilaj, e„ se ne nepre en luksaj ejoj), kaj al ekstera

publiko (“malferma tago” dum ili). El tiu vidpunkto Bjalistoko

estis bonega ekzemplo, indus sekvi tian organizadon. Oni ne

bezonas luksegajn hotelojn, multe pli •ojus “ordinaraj” esper-

antistoj pri akceptebla prezo, kiu ebligus renkonti•on de 4–5

mil esperantistoj. Tiel paradokse eblus e„ gajni finance; se

venos pli da homoj, kiuj pagas malpli, rezulto povas esti finan-

ce pozitiva.

José Antonio Vergara
‚ilio
Estrarano de UEA pri faka kaj
scienca agado

1. Ateston ke Esperanto daμre

kunigas homojn, dum la onidiroj pri

•ia forpaso estis troigaj; utilon por pli-

vigligi la movadon; renovigajn inici-

atojn.

2. La UKon, i.a. pro mia respond-

eco kiel estrarano en la periodo 2007–2010, kaj tial ke mi pre-

legos IKU-e.

3. La UK restas nemalhavebla pinta evento de Esperant-

ujo. Mi tamen diru ke estus bone zorge pripensi kaj decide

enkonduki gravajn reformojn, por ke •i skue liberigu sin de la

rutinaj ›ablona±oj kaj fari•u vere aktiva laborforumo de la

Esperanto-movado. ¤i estas vere impresa renkonti•o de

“homoj kun homoj”, sed aparte de homoj… kiuj povas pagi la

kotizon, flugadon, lo•adon, ktp. Belus ke la fizika renkonti•o

invitus homojn el plej diversaj lokoj al ne„eesta partopreno,

per utiligo de Skajpo, ktp. Estus bone establi Lingvan Festiva-

lon kiel konstantan programeron de nia migranta UK, al kiu la

kongresanoj mem kontribuus. Tiel •i allogus la lokajn lingv-

emulojn, kaj konkrete pruvus ke ni sincere celebras la lingvan

diversecon.

12 opinioj pri la kongresa sezono



4 Temo

Giorgio Si l fer
Eμropo
Verkisto, instruisto kaj organiza
konsilisto, nuna Konsulo de la
Esperanta Civito

1. ¤i devus doni respondojn pri la

efektiva kapablo mobilizi sian mer-

kat(ni„)on en almenaμ tri kazoj. Unue,

kiom UEA-TEJO-ILEI kapablas ven-

igi al la tri kubaj kongresoj. Due, kiom

la francaj kulturcentroj (Greziljono kaj La Kvinpetalo) kapa-

blas ankoraμ elteni. Trie, „u la SAT-kongresoj nerenverseble

sinkas.

2. Mi planis iri al Kaiserlautern pro Heroldo de Esperanto,

sed ne havis tempon.

3. La sorto de UKoj estas pli kaj pli intime kaj ekskluzive

ligita al la sorto de UEA. Tio ne estas bona por UKoj, eviden-

te. Sed ankaμ ne por UEA, „ar UKoj efikas al la membraro pli

malfidelige ol fidelige.

Svet lana Smetanina
Ruslando
Vicprezidanto de REU

1. Iujn gravajn ›an•ojn mi ne aten-

das, „ar nialanda esperantistaro ne par-

toprenas la UKon en Kubo pro •ia mal-

proksimo kaj multekosto.

2. Mi kaj miaj geamikoj, samide-

anoj, samklubanoj kaj simpatiantoj

entreprenos Eμropan voja•on kun par-

topreno de la Itala nacia kongreso unue, por viziti novajn allo-

gajn lokojn, ekzemple, la sudan Francion, Andoron, Hispa-

nion; due, por sperti la organizadon de nacia kongreso en

Italio.

3. UKoj estas bonaj, sed tute oni ne atentas novajn esper-

antistojn, kiuj, bedaμrinde, post UK-partopreno malaperas.

Josef ‹emer
Israelo
Sekretario de Esperanto-Ligo en
Israelo

1. Krom la kutimaj atendoj —

multaj partoprenantoj kaj enhavo ri„a

kaj kontribua por nia lingvo kaj mova-

do — mi aldonus ion plian: ke la UKon

kaj la aliajn kunvenojn partoprenu tiuj

novaj esperantistoj, kiuj lernis pere de

la Interreto sed •is nun ne havis kontakton kun la movado.

Tiuj memlernintoj grandparte “perdi•as”. Se la organizantoj

de niaj internaciaj kunvenoj sukcesos altiri multajn el ili (kiu-

maniere? bona demando!), tio estos granda atinga±o.

2. ‚ar mi vivas for de Eμropo, la “koro” de Esperantujo,

mi “kontenti•os” per la du eventoj okazontaj en Kubo: la UK

kaj ILEI-konferenco. Mi ege ›atus partopreni ankaμ la pre-

sti•an kulturan kunvenon ARKONES en Pollando, sed

bedaμrinde tio ne okazos…

3. Mi persone tre multe •uas la UKojn kaj „iam revenas

hejmen kun “re›argitaj baterioj”. Sed mi samtempe konfesas,

ke mi ne vidas grandan progreson atendatan de la plej granda

E-evento: ne okazis en la UKoj de la 21a jarcento iu granda

revolucio. Krom kelkaj bonaj ›an•etoj en la enhavo, la skeleto

restis sama kaj la „ielon UEA intertempe ne sukcesis faligi, e„

ne ete, malgraμ ke la mondo multe ›an•i•is.

Hori Jasuo
Japanio
Eksprezidanto de KAEM,
eldonisto

Mi respondas nur la du lastajn

demandojn.

2. En Japanio okazas „iun jaron

Japana E-Kongreso kaj kelkaj regionaj

kongresoj. Jam en majo kaj junio oka-

zis kvar regionaj kongresoj. Mi estis

respondeculo pri Kantoo-Kongreso, kies teritorio estas Tokio

kaj la „irkaμaj ses gubernioj. En la venonta semajno mi parto-

prenos en la 6a Azia Kongreso en Mongolio kaj poste en la

UK en Kubo. Fine de aμgusto mi partoprenos en Nordorien-

ta-‚ina Kongreso en la urbo Dandong.

Kiam mi komencis lerni Esperanton diligente kaj serioze,

mi promesis al mi kvar aferojn, kaj unu el ili estas partopreni

laμeble ofte en E-aran•oj. Mi estas maljuna kaj ne povas agadi

multe, sed e„ tia jam velkanta arbo povas gajigi la kongresan

arbaron per la partopreno. Por ebligi multajn partoprenojn, mi

›paras monon kaj tenas min sana. Renkonti amikojn en tiuj

kongresoj donas al mi pli da energio.

3. ¤enerale mi estas kontenta pri la UKoj, sed por adapti

nin pli bone al la situacio, ni bezonas pli da diskutoj pri la

enhavo de UKoj. En la lastajara kongreso partoprenis ege

malpli da homoj ol mi antaμvidis. Kial tiom malmulte en la

jubilea kongreso? Povas esti, ke io okazas en la Esperanto-

mondo. Ni devus analizi la situacion pli detale.

Claude Nourmont
Luksemburgio
Vicprezidanto de UEA (kulturo,
kongresoj, edukado)

1. Persone, mi esperas kombini

iom da feriado kun multe da laboro…

¤enerale, mi esperas ke kongresado en

Kubo stimulos la movadon en la lando

mem kaj en la najbaraj landoj. Bonege

estas, ke multaj kongresoj kaj malpli

grandaj aran•oj okazas en aliaj partoj de la mondo, kiel la

Azia en Mongolio, donante eblecon al Esperanto-parolantoj

•ui interesajn programojn kaj vivigi Esperantujon en multaj

lokoj.

2. La UKon, evidente kaj neeviteble, estante estrarano de

UEA. Kaj ankaμ la postkongreson en Kubo por pli bone kon-

ati•i kun la kongresa lando. BET-46: mi ›atas la regionon, la

etoson, kaj mi esperas partopreni la kunvenon de TE‡A. Kaj

ankaμ aran•ojn en Kvinpetalo, i.a. la koncerton de Kajto.

3. Facila demando, malfacila respondo! Universalaj Kon-

gresoj estas sukcesaj aran•oj en sia nuna formo, kaj mi ›atas

ilin (se mi ne ›atus, mi ne partoprenus jam 44 UKojn). Sed mi

ankaμ konscias, ke iaj ›an•oj necesas. ‚u ›an•i la strukturon,

„u organizi •in alimaniere, „u pli malfermi •in, „u okazigi •in

malpli ofte (favore al pli da kontinentaj kunsidoj), „u eblas

trovi novan manieron •in financi? Mi klopodas imagi, kiel ni

faris en iuj laborgrupoj, kiel povus disvolvi•i estontaj „efren-

konti•oj de la Esperanto-movado, sed pri tio vi devus fari

alian intervjuon.

Se vi partoprenis interesan kongreson aµ

renkonti•on, ne forgesu tuj post •i skribi

artikol(et)on por La Ondo.



Temo 5

UEA: Mark Fettes, la plej populara komitatano B

La 1an de junio 2010 okazis en la Centra Oficejo de UEA la

nombrado de la vo„oj donitaj en la elektado de ses Komitat-

anoj B por la periodo 2010–2013. Por tiu tasko la Estraro de

UEA nomumis komisionon, kiu konsistis el la ¤enerala Direk-

toro Osmo Buller kaj la individuaj membroj Rob Moerbeek,

Piet Schuil, Francisco Veuthey kaj Atie van Zeist.

Balotilo estis sendita al 4801 individuaj membroj, el kiuj

vo„donis 1550, t.e. 32,3%. Estis 1527 validaj kaj 23 malvalidaj

balotiloj. La balot-aktiveco klare superis tiun de la antaμa fojo

en 2004, kiam 29,0% de la membroj vo„donis, sed •i ne atingis

la rekordon de 33,6% en 1998.

Plej multe da vo„oj, 1010, ricevis Mark Fettes. La aliaj

kvin sukcesaj kandidatoj estis Probal Dasgupta (973), Bar-
bara Pietrzak (876), Amri Wandel (820), José Antonio Ver-
gara (816) kaj Wu Guojiang (732).

Ne elektitaj estis Petr Chrdle (653), Jukka Pietiläinen

(613), Marija Beloševi¢ (529), Tomasz Chmielik (491), Paulo

Branco (443), Josip Pleadin (309) kaj Johan Derks (282).

La Komitatanoj B reprezentas en la supera organo de UEA

la individuajn membrojn. Por „iu komencita milo da membroj

estas unu Komitatano B. Krome „iu landa kaj faka asocio,

ali•inta al UEA, rajtas nomumi Komitatanon A, se •i havas pli

ol 100 membrojn. Fine la Komitatanoj A kaj B rajtas alelekti

Komitatanojn C, kies nombro ne rajtas esti pli ol la kvarono de

tiu de la Komitatanoj A kaj B.

GK UEA

La Elekta Komisiono proponas senalternativan liston

Ni aperigas la finan parton el la konkluda raporto de la Elekta

Komisiono de UEA (Renato Corsetti, Lucille Harmon, Ileana

Schrøder), kiu proponis al la Komitato de UEA elekti en Hava-

no kandidatojn el nur unu elekto-listo senalternativa.

1. Komitatanoj C: Paulo Branco, Jean Codjo, Probal

Dasgupta, Marcel Delforge, Loes Demmendaal, Mark Fettes,

Josep Franquesa Solé, Stefano Keller, Barbara Pietrzak, Amri

Wandel.

‚i tiu listo estas definitivigebla nur tuj antaμ la Kongreso,

„ar en kelkaj okazoj la elekto povus montri•i nebezonata, se la

koncerna kandidato jam i•is komitatano B, dum aliaj povus

aldoni•i se kelkaj el la kandidatoj por la estraro ne plu estus

komitatanoj A.

2. Estraranoj: Probal Dasgupta (prezidanto), Claude

Nourmont (vicprezidanto, kongresoj, kulturo, edukado),

Barbara Pietrzak (•enerala sekretario, informado), Loes

Demmendaal (financoj, administrado), Maritza Gutierrez

(landa agado), Amri Wandel (faka kaj scienca agado), Stefano

Keller (eksteraj rilatoj).

3. Komitataj reviziantoj: Paulo Branco, Marcel Delforge.

4. Financa Komisiono: Flory Witdoeckt, Gianfranco

Polerani, Josep Franquesa Solé.

UK: Havano superis Vankuveron

Laμ la retejo de UEA je la 20a de junio al la 95a Universala

Kongreso de Esperanto en Havano ali•is 943 personoj el 59

landoj, pli multe ol en la UKojn en Portland en 1972 (923) kaj

Vankuvero en 1984 (802).

Plej multaj ali•intoj estas el Kubo (157); sekvas Francio

112, Japanio 76, Germanio 70, Brazilo 66, Italio 41, Neder-

lando 32, Meksiko 31, Belgio 25, Pollando 22, Kanado 18.

Li Jianhua
‚inio
Redaktoro de reta El Popola ‚inio,
komitatano de Pekina Esperanto-
Asocio

Mi plej atendas de „i-jara UK, ke la

raportoj faritaj en la Internacia Kongre-

sa Universitato estos publikigitaj, „ar

„iujare multaj „inoj sin anoncis por

prelegi en tiu universitato, sed neniu

sukcesis. Mi volas lerni de la raportoj kaj „erpi sperton. En

2004 mi laboris kiel volontulo de la 89a UK en Pekino kiam mi

ankoraμ estis studento de la ‚ina Komunika Universitato, en

kiu oni kulturas esperantistojn-studentojn. Mi ›atas la atmo-

sferon de Esperantujo kiel granda familio. Krome, „i-jara UK

okazos en Kubo, tio estas tre malfacila laμ mia opinio. Mi

opinias, ke la nuna Esperanto-movado estas pli kaj pli vigla.

Plimulti•o de junaj esperantistoj kaj disvolvo de UK estas la

du bonaj atestoj.

Lu Wunsch-Rolshoven
Germanio
Gvidanto de EsperantoLand

Miaj respondoj estas iom personaj,

„ar mi mem organizas du somerajn ren-

konti•ojn — la 8an SOMERE kaj la

1an Internacian Kongreson de Esperan-

toLand en Strasburgo. Do mi „efe espe-

ras, ke ili ambaμ sukcesos bone kaj

pla„os al la partoprenantoj. Poste mi

•uos feriojn, sed en septembro mi eble partoprenos en Arko-

nes; „iam interesa renkonti•o kun poloj kaj aliaj orienteμrop-

anoj.

Mi ne povas bone ju•i pri la aktualaj UKoj, „ar mi ne plu

partoprenis ekde 2001. Mi sentis mankon de zorga kaj vasta

traktado de Esperanto-temoj. Krome, UKoj estas jam tre gran-

daj. Do laμ mi venis la tempo establi plian internacian kongre-

son, kiu vere estos kongreso pri Esperanto, •ia komunumo kaj

disvastigo — kun kultura kaj turisma programo, kompreneble.

Humphrey Tonkin
Usono
Eksprezidanto de UEA

Mi partoprenos la UKon „i-jare —

unu el la malmultaj usonaj esperant-

istoj, kiujn oni permesas iri tien, pro la

•enerala malpermeso al usonaj civit-

anoj viziti Kubon (absurda politiko en

la nuntempa monda situacio). Temos

pri malgranda kongreso, kun relative

nereprezenta partopreno.

La malfacila±oj, kiujn multaj homoj spertas, pri „eesto de

kongresoj (precipe pro kostoj kaj distancoj) diktas, ke ni ›an•u

nian metodon administri UEA kaj enkonduku pli aktivan util-

igon de la reto. Iuj homoj rezistas tion, preferante la privilegian

kaj esence eμropocentran sistemon, kiun ni nun uzas. Tiuj

samaj homoj foje plendas, ke la voja•kostoj de ekstereμropaj

estraranoj estas tro grandaj por nia asocio — tiel plifortigante

la eμropocentran influon. Mi esperas, ke tio ›an•i•os. Por ke

asocio estu universala, ne sufi„as nomi •in tia!

Mi ankaμ ser„as vojon por „eesti la italan kongreson, pro

lan„o de la itala traduko de mia redakto de Modernaj Robinzo-

noj, la unua esperantlingva libro de Tivadar Soros.
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„irkaμa±o, kaj bona vetero certe kontri-

buis al la sukceso de zorge preparita

diverstema programo. “Aparte ni •uis la

eblecon por interesaj internaciaj kontak-

toj kaj la agrablan etoson de la kongre-

so”, — skribis aμstraj partoprenintoj.

Claude Nourmont

Brita Kongreso en Kimrio

Okazis la 91a Brita Kongreso de

Esperanto en la kimra urbo Llandudno

14–17 maj 2010. ‚eestis 79 homoj, plej-

parte britoj, sed ankaμ el Belgio, Danio

kaj Francio. Alvenis alilandanoj labo-

rantaj aμ studantaj en Britio, do entute

partoprenis homoj el dek landoj.

Kura•ige estis vidi novulojn kaj

junajn kaj ne tiom junajn. La membroj

de Junularo Esperantista Brita tre akti-

vis dum la semajnfino, kantante •is la

tria horo matene.

Prelegis Anna Löwenstein dufoje,

pri sia literaturo kaj la esploroj, kiujn ›i

uzis. John Wells enkondukis sian novan

vortaron kaj klarigis la defiojn kiujn

frontas vortaristo. Olga Kerziouk prele-

gis pri Ero›enko kaj lia restado en

Anglio, invitante kongresanojn al kun-

laboro en esplorprojekto. Harry Barron

klarigis la misterojn de la kimra lingvo.

Kunvenis pluraj t.n. “drondoj”

(diskutrondoj) pri aktualaj sociaj temoj.

Kongresanoj, kiuj hezitus levi•i en

plena kongresa salono por starigi

demandon, partoprenis vigle en tiuj

malgrandaj rondoj.

Je la fina tago kongresanoj ekskursis

aμtobuse al la kimra montaro Snowdo-

nia / Eryri.

Hilary Chapman

Francoj kaj germanoj kunkongresis

21–25 maj 2010 la asocioj UFE

(Francio) kaj GEA (Germanio) organi-

zis komunan kongreson — „irkaμ 250

partoprenantoj (pli ol la duono estis

francoj) kunvenis en la palatinata urbo

Kaiserslautern, ne malproksime de la

franca landlimo.

Krom la statute devigaj kunvenoj de

la asocioj, okazis i.a. movada foiro,

publika kunveno de EEU, kunsidoj de

EDE kaj de Unu Mondo, forumo pri la

francaj Esperanto-kulturcentroj, prezen-

to de la laboro „e Internacia Centro Herz-

berg, forumo de la federacioj de UFE,

forumo pri Afriko. La komitato de UFE

elektis novan estraron: Xavier Dewide-

hem (prezidanto), Cyrille Hurstel kaj

Claude Nourmont (vicprezidantoj),

Raymonde Coquisart (•enerala sekreta-

rio), Sébastien Montagne (kasisto).

Eblecoj por ri„igi sian kulturon estis

vastaj. ‚efprelegis Franz-Georg Rössler

pri Palatinato inter Germanujo kaj

Francujo. Funkciis tri libroservoj (de

GEA, UFE kaj Kava-Pech) kun pluraj

novaj eldona±oj. La kultura programo

estis tute brila: la muzikgrupo Kapriol’!

el Frislando ludis en la inaμgura vespero

kaj gvidis la folkloran balon; la koruso

Interkant’ prezentis la koruspoemaron

Kanto ¤enerala, kaj Gijom Armide „e

fortepiano montri•is la plej ridiga

mal•oja kantisto.

Abundis la programo de turisma±oj,

kiujn gvidis kompetentaj „i„eronoj.

‚iuj konstatis, ke havi komunan

kongreson estas multe pli agrable ol

kunsidi nur inter samlandanoj. Bela

kongresejo, centre en la urbo en agrabla

Kaiserslautern. Kune dankas la lokajn organizantojn kaj fermas la sukcesan kongreson

Xavier Dewidehem, prezidanto de UFE, kaj d-ro Rudolf Fischer, prezidanto de GEA. (C.N.)

Tutslovakia Esperanto-Renkonti•o

21–23 maj 2010 okazis Tutslovakia

Esperanto-Renkonti•o en la feriejo Oli-

wa, proksime de Tren£ianske Teplice.

Vendrede vespere okazis prelegoj

pri Raymond Schwartz (Stano Mar£ek)

kaj pri Mediteraneo (Jano Vajs), krad-

rostado, kantado „e fajro, kaj nudpieda

pa›ado sur bra•o, magia evento kun

sanigaj efikoj sub la gvido de Stano

Mar£ek.

Sabate okazis kunsido kaj elekto de

la nova estraro de Slovakia Esperanta

Junularo. La asembleo de SKEJ elektis

jenajn kvin estraranojn: Magdaléna

Korábová, Zuzana Ko�uchová, Michal

Matúšov, Katarína Nosková (prezid-

anto) kaj Peter Novotní£ek.

Post la elektoj la nova estraro pri-

diskutis la du lastajn jarojn de la agado

de SKEJ kaj dividis inter si novajn

taskojn, inkluzive de la prizorgado de la

retejoj www.esperanto.sk, www.hudba.

esperanto.sk, esperantoje.blogspot.com,

vikio.esperanto.sk. Pluraj SKEJ-anoj

decidis kune organizi „i-jare serion de

prelegoj pri Esperanto en baz- kaj mez-

lernejoj.

Samtempe sed ali„ambre, okazis

kongreso de Slovakia Esperanta Federa-

cio (SKEF). La estraranoj inter›an•is

siajn postenojn. La nova prezidanto

estas Stano Mar£ek, la vicprezidanto

Ras�o Šarišský, la kasisto Jarmila Rek-

torisová kaj la revizoro Alexandra Vali-

šová. La kongreso aprobis novan statu-

ton de SKEF, laμ kiu krom la •isnuna

“kolektiva membreco” ekvalidas novaj

membrokategorioj: la individua kaj la

reta membrecoj. La nova komitatano A

por Slovakio estas Petro Balá�.

Estis diskutita la propono de Peter

Chrdle pri la trilanda konferenco (de

‚e†io, Aμstrio kaj Slovakio), kiu okazu

en la jaro 2012 en B¸eclav, kaj oni kon-

sentis kun la propono.

Dum la sabata solena vespero Ras�o

Šarišský deklaris la rezultojn de la enke-

toj pri la Esperantisto kaj Ago de la jaro

2009. Kiel la Esperantisto de la jaro

estis elektita Stano Mar£ek, pro instru-

ado de Esperanto kaj informado pri

Slovakio en esperantista medio. La duan

enketon gajnis kreo de la grupo Pod-

porujem esperanto (Mi subtenas Esper-

anton) en la socia reto Facebook.

Dum la renkonti•o okazis pliaj

prelegoj, kvizo pri Esperanto (Marek

Blahuš, Peter Balá�) kaj ekskurso al la

proksima Diabla roko, kun “geoka›ado”

(Marek Blahuš).

Katarína Nosková
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Post cent jaroj en Peterburgo

27–31 maj en Sankt-Peterburgo cent

jarojn post la unua Ruslanda Esperant-

ista Kongreso (1910) okazis la 26a

REK. Al •i ali•is „. 230 personoj el plu-

raj landoj, kaj multaj ali•intoj partopre-

nis la kongreson. Bedaμrinde, neniu par-

topreninto konsentis verki artikolon pri

la kongreso, kaj nur unu kongresano

sendis siajn impresojn (vd. p. 17). ‚i tial

ni aperigas nur la decidojn de la kon-

ferenco de la landa asocio REU, kiuj

aperis en la asocia dissendolisto.

Decidoj
de la 25a Konferenco de REU

1. Taksi la laboron de la Estraro

kontentiga.

2. Aprobi la raporton de la Kon-

trol-revizia Komisiono.

3. Aboli la Provizoran Regularon

pri la Konsilio de REU.

4. Elekti la Estraron de REU en la

konsisto: Grigorij Arosev (Moskvo) —

prezidanto, Svetlana Smetanina

(Moskvo) — vicprezidanto, Vladimir

Bespalov (So„i), Jurij Karcev (Ulja-

novsk), Rafija Kudrjavceva (Jekaterin-

burg), Darja Obrazcova (Sankt-Peter-

burgo) — membroj.

5. Elekti la Kontrol-revizian Komi-

sionon de REU en la konsisto: Oleg

Cyganov (Sankt-Peterburgo) — prezid-

anto, Gennadij Basov (Moskvo), Lud-

mila Novikova (Moskvo) — membroj.

6. Elekti Komisiitojn: pri dokumen-

tado — Viktor Arolovi„ (Moskvo), pri

bu•eto — Roman Bol›akov (Moskvo),

pri retlistoj de REU — Georgij Kokolija

(Moskvo), pri financoj — Valerij Sipo-

vi„ (Moskvo).

7. Elekti Nikolaj Gudskov (Mos-

kvo) Komitatano A de UEA.

8. Rekomendi al UEA nomumi

Svetlana Smetanina (Moskvo) „efdele-

gito de UEA en Rusio.

9. Komisii al la Estraro esplori pro-

ponojn, prezentitajn al la Konferenco.

Kenjo eniras Esperantujon

Grava tasko de UEA estas la dis-

vastigo de Esperanto en landoj, kie man-

kas organizita movado aμ •i ankoraμ ne

estas sufi„e forta por mem respondeci

pri tio.

Pri tiu agado „efe zorgas la regionaj

komisionoj de UEA. Ekzemple, tiu pri

Azia Esperanto-Movado (KAEM) lasta-

tempe subvenciis voja•ojn de instruistoj

interalie al Srilanko, Laoso, Indonezio

kaj Birmo.

‚iam pli aktiva estas la Komisiono

pri Afriko, kiu ±us sendis sian membron,

la burundanon Jeremie Sabiyumva,

instrui Esperanton en Kenjo. Pro la gra-

veco de tiu lando en Afriko, UEA nun

donas al •i sisteman atenton. Pli frue

jam Costantine Mashauri, tanzania dele-

gito de UEA, voja•is tien por esplori la

situacion kaj ligi kontaktojn kun aktiv-

uloj de la pasintjare fondita Kenja

Esperanto-Asocio. La nova asocio nun

prepari•as por registri•o „e la Ministe-

rio pri Sociaj Aferoj.

Jeremie Sabiyumva gvidis kurson en

Nandi Hills, kie lin akompanis Julius

Kirwa kaj Evans Ochoki, respektive

prezidanto kaj •enerala sekretario de

KEA. La kursanoj ne estis komencantoj,

sed ili jam antaμe lernis koresponde kaj

per lerniloj senditaj de la Afrika Oficejo

de UEA. Ili tamen malofte povis prak-

tiki la lingvon kun aliaj esperantistoj.

Temis pri progresantoj, kiuj pretas

memstare gvidi kursojn en siaj lo•lokoj.

Partoprenis naμ personoj; la plej juna

32-jara kaj la plej a•a 49-jara. Krom pri

gramatiko, ili lernis pri la historio de

Esperanto •enerale kaj en Afriko aparte,

pri organizado de landa movado kaj pri

informado.

La kurso fini•is per ekzameno, kiun

„iuj sukcese trapasis.

Sabiyumva promesis al la aktivuloj

de KEA, ke en proksima estonteco la

Afrika Komisiono de UEA klopodos

sendi alian esperantiston al Kenjo por

unu monato. Li instigas ankaμ ekster-

afrikajn esperantistojn viziti tiun turi-

sme allogan landon por doni al la espe-

rantistoj tie pli da rektaj kontaktoj kaj

okazoj por praktiki la novan lingvon.

Sabiyumva alvokas helpi la kenjan

movadon per mondonacoj al Fonda±o

Afriko de UEA, kiu financas la instru-

voja•ojn kaj provizadon per lernomate-

rialoj, aμ per sendado de lerniloj, libroj

kaj aliaj esperanta±oj rekte al Kenja

Esperanto-Asocio, P. O. Box 204, Eldo-

ret, Kenjo.

GK UEA

Sveda kongreso „e Esperanto-Domo

En la kampara urbeto Lesjöfors

situas la Esperanto-Domo (Esperanto-

Gården), kie 14–16 maj 2010 okazis la

jarkongreso de Sveda Esperanto-Fede-

racio kun kvindeko da partoprenantoj.

La „efa kultura programero estis la

prezento de la monodramo Ludoviko-

Lazaro de Georgo Handzlik (Pollando),

en kiu li sola ludis „iujn rolojn kaj pre-

zentis la vivon de Zamenhof en interesa

maniero.

Kristin Tytgat (Belgio) donis prakti-

kajn informojn pri la nova eμropa ekza-

men-sistemo, Komuna Eμropa Refe-

renc-kadro (KER), kun ekzemploj pri

ekzamenaj demandoj. ‹i ankaμ prelegis

pri la temo “Unu lingvo, malsamaj kul-

turoj”, kun elirpunkto je siaj propraj

spertoj, kaj kun la lerto de instruisto por

eμropaj interpretistoj, ofte en amuza

maniero, sed kun profesia enhavo.

La junulara grupo, kiu konsistigis

preskaμ trionon de la partoprenantoj,

havis proprajn programerojn sub la tito-

lo Anemona Renkonti•o.

En la antaμkongresa tago estis

ekskurso al folklora centro kaj al art-

ekspozicio, samtempe kun rigardo al

pluraj el la lokoj, kiujn la sveda aμtorino

Selma Lagerlöf uzis en siaj libroj.

Ulla Luin

En la lando de libereco

Antaμ cent jaroj d-ro L.L. Zamenhof

faris la faman prelegon “Lando de liber-

eco, lando de estonteco, mi vin salutas”

en la 6a Universala Kongreso de Esper-

anto en Va›ingtono.

‚i-jare, dum la kvar lastaj majaj

tagoj cento da partoprenantoj de la 58a

landa Esperanto-kongreso en Va›ing-

tono kunvenis proksime al la loko, kie

Zamenhof iam parolis. En la kongreso

okazis vo„donado por la nova estraro de

Esperanto-USA. ‚iu estrarano servos

de±ore •is la landa kongreso de Esper-

anto-USA en la koncernaj jaroj:

Phil (“Filipo”) Dorcas, prezidanto

(2011); Tim Westover, vicprezidanto

(2011); Christopher Zervic, kasisto

(2012); Steve Brewer, sekretario (2013);

Mar Cardenas, estrarano (2011); D.

Gary Grady, estrarano (2011); Ros

Haruo, estrarano (2011); Tor Kinlok,

estrarano (2012); Orlando Raola, estrar-

ano (2012); Julie Winberg, estrarano

(2012); Julie Spickler, estrarano (2013);

¤an Starling, estrarano (2013); George

Baker, estrarano (2013).

Phil Dorcas
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Centjari•o en Bjalistoko

Antaμ cent jaroj, 29 maj 1910, sep-

deko da esperantistoj, renkonti•is en la

Komerca Klubo de Bjalistoko kaj deci-

dis fondi la Societon Zamenhof.

Cent jarojn poste la unua revo de la

Bjalistoka pioniro Jakobo ‹apiro estis

realigita — la Podla†ia Biblioteko mal-

fermis sian filion ¹14 “Esperanto-

Libraro”. Decembre 2009 en Bjalistoko

estis eldonita Podla†ia Antologio. Sek-

vis •in en majo la 220-pa•a poemaro de

Jan LeoŒczuk Mi forgesis vin miaj arboj.

Dum la aμtora duonhoro Jan LeoŒczuk

legis siajn poemojn en la pola lingvo.

Tomasz Chmielik kaj Lidia Lig¾za faris

tion Esperante. Bjalistoka Esperanto-

Societo anoncis la kampanjon “100 je

100” petante esperantistaron donaci al la

biblioteko en Bjalistoko 100 librojn oka-

ze de la centjari•o de la E-movado en

Bjalistoko kaj preskaμ „iuj venis kun

donacoj al la jubileo fine de majo.

Dum la sabata (29 maj) pilgrimado la

partoprenantoj starigis du krucojn: la

romkatolikan en la sanktejo de Sankta

Akvo „e Bjalistoko kaj la ortodoksan en

la sanktejo sur la Sankta Monto Grabar-

ka. Metado de floroj „e la Monumento al

Herooj de Bjalistoka Geto fermis la eku-

menan cirklon “Pacon al „iuj”.

Tomasz Chmielik kaj El¿bieta Kar-

czewska prelegis pri la du kolonoj de la

Esperanto-movado en Bjalistoko —

Jakobo ‹apiro kaj Leono K³odecki.

Diman„e ni forvoja•is al Grodno

(Belorusio) por trovi spurojn de Ludovi-

ko Zamenhof. Danke al Andrej Va›kevi„

el la Historia Muzeo de Grodno ni trovis

la domon, en kiu dum 1893–1897 lo•is

Ludoviko, konati•is kun arkivaj doku-

mentoj pri intermilita korespondado en

Esperanto, kaj eksciis pri la Grodna vivo

de la familio Zamenhof. En la Domo de

Eliza Orzeszkowa (la plej granda biblio-

teko de Grodno) tradukis al ni la vicurb-

estro de Bjalistoko Aleksander Sosna, kiu

dum kvar tagoj partoprenis nian aran•on.

La Universitato en Bjalistoko organi-

zis konferencon pri kultura transformi•o

de lo•antoj „e la orienta landlimo de Pol-

lando en la 20a jarcento en la kunteksto

de ideoj de Zamenhof. Du historiistoj

(Adam Sadowski, Adam DobroŒski), tri

sociologoj (Ma³gorzata Kowalska, Jan

Poleszuk, Daniel Grinberg) kaj tri esper-

antistoj (Walter ¯elazny, Zbigniew

Romaniuk, Tomasz Chmielik) divers-

maniere analizis la fenomenon Esper-

anto.

Kadre de kultura programo prezentis

sin la ensemblo de junaj klezmeroj

Young Folk Crew gvidata de Lech

Mazurek. Debutis antaμ la publiko la

kabaredo Bonhumora Zamenhofano.

El¿bieta Karczewska

Starigo de kruco en la ortodoksa pilgrimejo Grabarka (Fotis Robert KamiŒski)

Por egalrajtigo de Esperanto

La 17an de majo parlamentanino,

prof. Krystyna £ybacka proponis inter-

pelacion pri Esperanto. ¤i estas konsek-

venco de la renkonti•o de la Iniciata

Grupo “Esperanto por EU” kun la vic-

prezidanto de la Pollanda Sejmo (parla-

mento) Jerzy SzmajdziŒski (4 mar 2010)

kaj de la renkonti•o kun prof. £ybacka

(29 mar 2010), kaj posta korespondado.

Sube estas la teksto, ricevita en Var-

sovio la 20an de majo.

Eduardo Kozyra

Al Estimata Sinjoro

Bronis³aw Komorowski

Prezidanto de la Pollanda Sejmo

Estimata Sinjoro Prezidanto.

Laμ la artikolo 193 de la Regularo de

la Pollanda Parlamento mi transdonas al

la manoj de la Prezidanto de la Pollanda

Parlamento la skriban interpelacion pri

instruado de Esperanto, direktitan al la

ministro de Nacia Edukado.

Estimata Sinjorino Ministro,

la lingvo Esperanto, kreita de Ludo-

viko Zamenhof, estas granda lingvistika

atinga±o, pro kiu ni poloj devus esti tre

fieraj. Trista fakto estas, ke „i tiu lingvo

malgraμ sia populareco en la tuta mondo,

ne estas aprezata en la lando, en kiu •i

ekestis.

La „efaj kvalitoj de Esperanto estas

•iaj simpleco kaj facileco de la lernado.

Kiel montras la esploraj rezultoj en aliaj

landoj, kunigo de la lernado de Esper-

anto kun lernado de aliaj lingvoj, ebligas

pli bonan lernadon.

Polaj esperantistoj de multaj jaroj

klopodas oficialigi Esperanton en la

publikaj lernejoj. Tamen sur „i tiu vojo

estas le•aj problemoj, ligitaj kun la falsa

klasifiko de la lingvo kiel artefarita. Tio

malebligas alligi Esperanton al la frem-

daj lingvoj, kiujn lernantoj povus elekti

kiel devigan studobjekton.

La Ministerio de Nacia Edukado

havas eblecon iniciati programon, kies

celo estus oficialigo de Esperanto en la

Pollandaj lernejoj. Tia solvo kura•igus

junajn polojn ekkoni la universalan lin-

gvon, kies valorojn konas iliaj sama•uloj

en aliaj landoj.

Mi tre petas sinjorinon ministron

respondi, „u la Ministerio de Nacia

Edukado planas entrepreni agadon al la

celo de popularigo kaj diskonigo de

Esperanto inter polaj gelernantoj, kaj, se

jes, en kiu formo •i estos realigota.

Kun estimo,

Krystyna £ybacka
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Bela festo en Razgrad

Komence de junio la geesperantistoj

el la bulgara urbo Razgrad festis la

dudekjari•on de la Internacia Esperant-

ista Krea Renkonti•o Abritus kun la

literatura konkurso, iniciatita de la

Esperantista Kulturdomo “D-ro Ivan

Kir„ev”.

La jubileo komenci•is en la klubejo

de kulturagantoj per premiera prezento

de la nova libro Kardo sur kasko — haj-

ko-poezio verkita Esperante kaj bulgare

de Ivani„ka Ma•arova. La libron pre-

zentis •ia redaktoro Lubomir Trifon-

„ovski. La aktorino Marie Eneva plen-

umis hajkojn de la nova libro.

La partoprenantoj en la jubileo —

„irkaμ kvindek geesperantistoj — vizitis

Sve›taran trakan nekropolon kie •uis

belajn vidinda±ojn. En la bela salono de

la urba biblioteko “Prof. Bojan Penev”

Ivani„ka Ma•arova salutis „eestantojn,

koncize rememorigis la problemojn kaj

atingojn dum la dudek jaroj.

Poste la prezidanto de la ±urio, Lubo-

mir Trifon„ovski anoncis rezultojn de la

literatura konkurso EKRA 2010. La

unuajn premiojn „i-foje gajnis Jaroslav

Kroluper (‚e†io), Nula Horo (Hispa-

nio) kaj Lenke Szász (Rumanio), la

duajn premiojn gajnis Lina Gabrieli

(Italio), Marie-France Conde-Rey

(Francio) kaj la trian Benôit Philippe

(Germanio).

Laμ la premiitaj verkoj oni plenumis

recitalon. Pianludis infanoj el la muzika

lernejo. La prezidanto de BEA Petar

Todorov enmanigis diplomojn al la suk-

cese ekzamenitaj Esperanto-kursanoj.

La partoprenantoj trarigardis ekspozi-

cion, spektis DVD filmojn pri la kultur-

domo Ivan Kir„ev. Kompreneble oni

amuzi•is, dancis kaj parolis Esperante

en la propra kafejo Esperanto.

Ivani„ka Ma•arova

Tradicia Boatado en Litovio

Fine de majo la junulara Esperanto-

Klubo Juneco (Vilno, Litovio) okazigis

la 44an Boatadon en la Aμk›tajta Nacia

Parko. La grava kondi„o estas kapablo

kaj volo paroli nur Esperante dum la

tuta aran•o, aliaj lingvoj estas malper-

mesitaj. Pri tio prizorgas sekreta verda

policist(in)o.

‚i-jare 24 esperantistoj el Litovio,

Latvio kaj Pollando dum tri tagoj tra-

boatis pli ol 20 lagojn kaj lagetojn, rive-

rojn kaj riveretojn. La Boatado komenc-

i•is en Paluše apud la lago Lušiai post

registri•o, luo de bezonata inventaro,

formado de boatteamoj kaj solena mal-

fermo kun solena ±uro. La partopren-

antojn atendis malrapida kaj plezura

navigado, observado de nuboj, notado

de pitoreska pejza•o kaj intertempa tag-

man•o. La unua tendarloko estis en

Vaišniunai, kie oni gaje pasigis la tem-

pon: ludis pilkon kaj keglojn, vesper-

man•is kaj kantis preskaμ dum la tuta

nokto „e lignofajro.

La duan tagon la esperantistoj aperis

„e la suda bordo de la lago Baluošas. En

la insulo de naski•tagoj okazis pompa

kaj santempe kortu›a festo de la

naski•intoj en majo. Kontentaj parto-

prenantoj fornavigis al la digo de

Ginu£iai, kie haltis kaj tagman•is en

pitoreska „irkaμa±o de akvomuelejo.

Post la longa navigado tra la dan•ere

rapidflua kaj misvojiga rivereto Almaja

boatteamoj finfine atingis la tendar-

lokon „e la kastelmonto Ginu£iai, kie

malfruvespere okazis baptado de unua-

fojaj boatadantoj. Meznokte la baptitoj

kaj la spertuloj kolekti•is „e lignofajro

kaj babilis pri ±usaj impresoj.

La lastan tagon post la mallonga dor-

mado, matena na•ado kaj ordigo de la

tendarloko oni malrapide fornavigis al

Paluše. Revenante ni observis la belan

panoramon de Glacimonto, poste haltis

„e la bordo por trinki kafon kun brando.

Finfine „iuj alvenis al Palu›e, kie okazis

solena fermo de la Boatado.

‚iuvespere la Esperanta kompanio

havis varmegan supon kaj •uis fre›an

teon el herboj kolektitaj en arbaro.

Marijus Dilba kura•is havi akvajn pro-

cedurojn sub la akvofala malvarma

du›o. La verda policisto Kazys Svyde-

nis, kiel vera spiono, ne diskonigis sin

dum la tuta aran•o. Irek Bobrzak mon-

tris raporton pri la klubo Varsovia Vento

per portebla komputilo, kaj intervjuis

„iujn pri impresoj de la Boatado.

La Boatado sukcesis!

Inesa Balaikien¡, Olga Strojeva

Scienco, pikniko kaj Esperanto

‚irkaμ 250 institucioj kaj organizoj

el Pollando kaj eksterlando partoprenis

12 jun la 14an Sciencan Piknikon en la

urbocentra parko de Varsovio. La

Scienca Pikniko, organizata ekde 1997

de la Pola Radio kaj Scienca Centro

“Kopernik”, apartenas al la plej grandaj

en Eμropo sub„ielaj aran•oj, kiuj celas

popularigon de sciencaj, teknikaj kaj

sociaj aktivadoj.

En pli ol 250 grandegaj budo-tendoj

oni povas ekscii pri diversaj aspektoj de

la civiliza evoluo, tu›i prezentatajn

objektojn, ekscii sciencajn nova±ojn,

mem eksperimenti, ekkoni la esplorojn

de sciencaj institutoj, ekscii pri la atin-

goj de ekologio, sana vivo kaj kuirar-

to… kaj jam la duan fojon ankaμ pri

Esperanto!

En la Esperanto-tendo eblis inform-

i•i pri la lingvo kaj la movado, trarigar-

di ekspozicion de libroj kaj revuoj, ret-

umi tra esperantistaj retejoj, ludi Espe-

rantajn skrablojn, traduki sian nomon en

Esperanton, ktp. Infanojn atendis ludoj

kaj konkurso postulanta plenumon de

taskoj premiataj per verda balono kun la

vorto “Esperanto”. Trans la piedvojo,

antaμ la esperantista tendo, en provizora

klas„ambro kun se•oj kaj tabulo, oni

povis patropreni provlecionojn de la lin-

gvo.

Esperanton dum la Scienca Pikniko

prezentis aktivuloj de la Varsovia kaj

Lodza filioj de PEA kaj membroj de

Varsovia Vento: Roman DobrzyŒski,

Barbara Pietrzak, Mariusz Majewski,

Zofia ‰mistek, Roman Gil, Alina kaj

Agnieszka Mozer kaj Irek Bobrzak.

Sonraporton pri la evento kaj ligilon

al la foto-galerio vi trovos en la subpa•o

de la 60a elsendo de Varsovia Vento:

www.podkasto.net.

Irek Bobrzak
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Interkultura dialogo, la tria etapo

10–16 apr 2010 la delegacioj itala,

hispana kaj portugala renkonti•is en

Don Benito, en Ekstremaduro okaze de

la tria renkonti•o kadre de la projekto

Komenio 2008–2010 “Interkultura kaj

multlingva dialogo, helpe de la neμtrala

lingvo Esperanto, inter la Eμropaj lern-

ejoj. Homaj rajtoj de la infanoj kaj de la

adoleskantoj en Eμropo”.

Ilin gastigis I.E.S. Cuatro Caminos

kaj la Centro Educativo Municipal en

Don Benito. La gastigitaj lernejoj estis la

SMS “Cavour” de Modeno (Italio) kaj la

Escola Secundaria “Braamcamp Freire”

de Lisbono-Pontinha (Portugalio).

La tempo pasigita kune estis saturita

de viglaj inter›an•oj de informoj pri la

lingvoj Esperanto, hispana kaj de la

signoj, sed ankaμ de intensaj neformalaj

festenoj kaj kontaktoj inter adoltoj kaj

gejunuloj, ebloj por komparado kaj pro-

gramado, inter›an•ado de informoj kaj

retadresoj, ankaμ dum la ekskursoj kaj

vizitoj al monumentoj civilaj kaj religiaj

de Don Benito, Mèrida, Sevilo, Medellìn

kaj Càceres.

La temo estis inspirita de la infanaj

rajtoj, libere tradukitaj el la Internacia

Konvencio pri la Infanrajtoj, aprobita de

la ¤enerala Asembleo de UN en 1989.

Dum la restado en Don Benito kaj

dank’ al la bonega organizado fare de la

membroj de la hispana grupo, eblis

disvastigi plue la mesa•on kiun inspiras

la Projekto “Interkultura kaj multlingva

dialogo pere de la neμtrala lingvo Esper-

anto”, „ar la delegacianoj estis intervju-

itaj de la loka televido Octo.

La projekto interkultura dialogo kaj

alternativa komunikado inter Italio,

Hispanio kaj Portugalio signis, per tiu „i

vizito, la trian kaj lastan etapon de la

programita itinero. Ni esperas revidi nin

en aprilo 2011 kun renovigita propono

kaj kolekti pluajn ali•ojn de aliaj lern-

ejoj de Eμropo.

Luigia Oberrauch

Virtuala renkonti•o

En „i tiu lernojaro en la baza lernejo

Janko Glazer en Ruše (Slovenio) Esper-

anto estas instruata en infan•ardeno

(5–6-jaraj) kaj en la unua klaso de la

bazlernejo (6–7-jaraj). Simila projekto

okazas en Britio en The Vine Inter-

Church Primary School, kiun gvidas

Tim Morley.

20 maj la slovenaj kaj britaj lernej-

anoj renkonti•is helpe de la programo

Skype. Inter la infanoj fluis interesaj

konversacioj/dialogoj. Ambaμ grupoj

kantis sialingve kaj en Esperanto.

Tio estis tre bona sperto por la infa-

noj, kiuj nun scias, ke ili povas inter-

paroli kun aliaj, ne nur lerni en lerno-

„ambro.

Laμ Eµropa Bulteno

Italio: Junularo en montaro

14–16 maj okazis la 2a Montara

Junulara Semajnfino, organizita de la

IEJ-estraro en la belega urbeto Monte-

scheno, en la nordorienta Piemonto.

La plej grava MJS-tago estis la dua,

„ar „iuj partoprenantoj atingis la renkont-

i•ejon dum la sabata mateno: tio ebligis

komenci kaj plenumi la stimulajn gru-

pajn spertojn dum la tuta tago.

Okazis ekskurso tra la vila•eroj

proksime de Montescheno, kaj tre agra-

bla montara pikniko. Post reveno al la

lo•ejo komenci•is longa, ri„a kaj mal-

ferma estrarkunsido de Itala Esperanto-

Junularo (IEJ), kiu interrompi•is por la

vesperman•o kaj rekomenci•is poste.

Dum la kunsido oni aliris plurajn prob-

lemojn estantajn kaj estontajn.

Diman„e, dum la mateno, eblis al iuj

kamparanumi kaj al iuj dommastrumi —

kune kaj amuze, kompreninde! Dum la

tagman•o ni konversaciis pri la Esperan-

to-movado, •ia historio kaj •ia nuna

stato, per interesa kaj ri„iga opinia

inter›an•o, precipe por la neestraranoj.

Sara Spanò

Gvidlibro de la amikeco

Komence de majo 2010 en la franca

urbo Vaulx-en-Velin okazis la dua ren-

konti•o kadre de la projekto “Gvidlibro

de la amikeco”, financata de la programo

“Lernado dum la tuta vivo”.

La temo de la renkonti•o estis

“Eμropo — pasinteco, estanteco kaj

estonteco”. La preparado por la renkont-

i•o inkluzivis ellaboradon de paneloj

kun la mapo de la Eμropa Unio, prepar-

ado de multmediaj prezentadoj laμ la

temo “Historia disvolvi•o de la partneraj

landoj dum la periodo inter la jaroj 1200

kaj 1299”, preparado de informtabuloj

por la apero kaj la evoluo de la Eμropa

Unio.

Partoprenis gelernantoj kaj geinstru-

istoj el Bulgario, Hungario, Pollando kaj

Francio, kiuj •ojis pro la renkonti•o kun

siaj geamikoj, kun kiuj ili konati•is dum

la unua kunveno en novembro 2009 en

Polski Trambe› (Bulgario).

La partoprenantoj estis dividitaj en

grupoj, kiuj inkluzivis reprezentantojn el

„iuj landoj. Neniu havis eblecon paroli

sian gepatran lingvon, kaj „iu devis uzi

Esperanton, kaj kiam tio ne sufi„is, hel-

pis vortoj el la angla, germana, pola,

franca kaj rusa lingvoj. La taskoj estis

interesaj — ellabori la simbolojn de EU,

profundigi la sciojn pri la kreado kaj

evoluo de EU kaj la historian antaμen-

iron de niaj landoj.

Ni vidis „iujn multmediajn prezenta-

dojn laμ la temo “Historia disvolvi•o…”

Evidenti•is, ke la historioj de niaj ›tatoj

estas tre diversaj, sed ke niaj popoloj

estas kunligitaj dum multaj jarcentoj.

‚iuj kune kantis la himnon de la Eμropa

Unio en Esperanto.

Kiel ekzemplon de la historia evoluo

de Francio ni vizitis la urbeton Peruges,

kiu dum la 13a jarcento estis grava histo-

ria centro en la lando. Por konati•i pli

bone kun niaj francaj partneroj ni vizitis

lecionojn pri historio, geografio, mate-

matiko; kaj ni vidis, ke la gelernantoj tie

ne estas malsamaj ol la niaj, kaj ke la

instrumetodoj estas la samaj.

Dum la libertempo ni vizitis Lionon,

trarigardis la historian muzeon, eniris en

la bazilikon Notre-Dame de Fourvière,

supreniris al la monta kvartalo La Croix-

Rousse, vidis la fontanon de Bertoldi kaj

la statuon de Ludoviko XIV.

Ni disi•is kun la promeso denove

renkonti•i en oktobro 2010 en la hunga-

ra urbo Tiszafüred por la tria laborkun-

veno, kies temo estas “La eμropanoj —

egalaj, sed diversaj”.

Mariana Gen„eva
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Internaciisme en Reus

21–23 maj la kataluna urbo Reus

gastigis la 7an Internaciisman Renkont-

i•on, organizitan de Kataluna Esper-

anto-Junularo kaj Maulets, revoluciema

junulara sendependisma organizo, kun

subteno de la magistrato de Reus kaj la

historia Lego-centro de la urbo.

La kunagado kun lokanaro neespe-

rantisma igis la renkonti•on ri„a je

inter›an•o. Partoprenantoj ricevis

folion kun plej oftaj kaj utilaj frazoj en

Esperanto kaj la kataluna; tial lokanoj

kaj eksterlandanoj ekigis konversaciojn

kaj la emo interkompreni•i fari•is evi-

denta, e„ spontanee aperadis novaj fra-

zoj en la folioj, „efe flirtocele. La socia

rezulto: Maulets ekinteresi•as pri Espe-

ranto, nekatalunaj esperantistoj konas

pli profunde la katalunan socion.

Du salonoj akceptis la prelegojn, kaj

en centra placo Peixateries Velles oka-

zis la kunvivado, la man•oj, la koncer-

toj kaj la dancoj. En la sama placo staris

libroservo de Kataluna Esperanto-Aso-

cio, la diskoservo de Vinilkosmo, la trin-

kejo de Maulets kaj la akceptejo.

Alexandre Raymond, Jean-Marc

Leclercq kaj Ander Martínez gvidis ron-

dotablon pri siaj lingvoj, t.e. la arpitana,

la okcitana kaj la eμska; la rondotablo

estis prezentita unue en Esperanto, kaj

sekve en la kataluna. La programo pro-

ponis al esperantistoj atelieron pri tradi-

ciaj homaj turoj kaj enkondukon al la

kataluna lingvo. Al lokanoj la programo

proponis atelieron pri lingva daμripovo

kaj enkondukan kurson de Esperanto.

Al ±usbakitaj esperantistoj la renkonti•o

proponis enkondukon al la Esperanto-

movado, sesion kun dubosolvanto kaj

praktikan kurson de Esperanto celanta

konversacii en la renkonti•o.

La katalunlingva programo enkon-

dukis Esperantajn valorojn kaj kulturon

al lokanoj, kaj esperantlingva programo

enkondukis la partoprenantojn al la

kataluna kulturo. Sed la plej gravaj pro-

grameroj estis komunaj, cele al kunaga-

do. Estis tri koncertoj: vendrede nokte

koncertis lokaj DJoj okazigintaj feste-

gan junan etoson en la placo; sabate la

neel„erpebla JoMo dancigis kaj kantigis

la tutan „eestantaron per sia plurlingva

spektaklo; diman„e koncertis loka gru-

po Nomadah la Ghana kiu surprizis la

publikon per kanto en Esperanto. La

komuna programo dulingva ankaμ pro-

ponis atelieron pri tutmondaj popoldan-

coj fare de Mon Cardona kaj historikul-

tura vizito al la urbo Reus.

Estis bela vetero. Estis agrablaj

retrovi•oj. Sed plej grave, estis forta

socia profito. Kelkaj neesperantaj sindi-

kataj, politikaj kaj sociaj organizoj

ekdebatas pri la enkonduko de la inter-

nacia lingvo en siaj regularoj kiel reko-

mendo al internacia komuni•o daμripo-

va kaj neimperiisma. Deko da

partoprenintoj en la renkonti•o jam

anoncis sian „eeston en venontaj kursoj

de Esperanto.

Ferriol Macip

Kvalita etikedo por KCE

Pli ol cent institucioj

estis kunvokitaj, trideko

trapasis la trejnadon per

propra reprezentanto, nur

dek unu estis selektitaj,

kaj fine restis nur sep akceptitaj de la

plej supra turisma instanco en Svislan-

do, por projekto de “kvalita etikedo” en

la Neμ›atela kantono.

La diplomitoj estas du hoteloj, du

restoracioj, fako de la kantona polico,

muzeo kaj… Kultura Centro Esperant-

ista (KCE), kiun reprezentis Giorgio

Silfer. La turisma instanco en Berno

aprobis kun laμdo la projekton de kvali-

ta plibonigo de li prezentitan, kadre de

la strebo por la lan„o de ‚aμdefono kiel

turisme pli alloga urbo, post la enskrib-

igo en la Unesko-listo de la Monda Kul-

tura Hereda±o.

La projekto de KCE koncernas la

dimension de libertempaj lo•ejoj kaj

konferencejo. Helpe de Fonduso Pro

Esperanto kiel regio, signifaj plibonigoj

estas realigataj en la Esperanto-Domo.

HeKo

Iom da espero en Kantoo

La unuan junian semajnfinon okazis

la 59a Esperanto-Kongreso de la regio-

no Kantoo (Tokio kaj la „irkaμaj ses

gubernioj) en la urbo ‚oohu kun 139

ali•intoj — plej multe dum la lasta jar-

deko. Sed el ili nur 85 ali•intoj efektive

partoprenis la kongreson.

En la unua tago okazis •enerala kun-

sido de la Kantoa Esperanto-Ligo, en

kiu oni decidis la planojn en 2010.

Vespere en bankedo en la najbara resto-

racio ni man•is kaj drinkis, montrante

niajn talentojn, kaj gaje pasigis tri

horojn.

En la dua tago estis la malferma

ceremonio: himno, salutoj de la pre-

zidantoj de la Kantoa Esperanto-Ligo

kaj de la Japana Esperanto-Instituto,

salutoj de eksterlandaj partoprenantoj el

‚inio, Ruslando kaj Israelo, kondolen-

coj al la esperantistoj forpasintaj dum la

pasinta jaro.

Sekvis kvin kunsidoj (koncerto de

mandolino, Esperanto-kantoj, hietori-

terapio, Taj•i„uan, sciencistoj, medicin-

istoj). Bill Mak, kiu devenas de Hon-

kongo kaj nun studas la Baratan filozo-

fion en la universitato Kioto en Japanio,

prelegis pri nekonata historio de ‚inio

en la periodo 1946–1976. La kongres-

anoj havis ankaμ promenadon en la

historia loko de la urbo ‚oohu.

La japana movado suferas pro la

maljuni•o, sed ni povas vidi iom da

espero en „i-jara partoprenantaro.

Hori Jasuo

Kongreso malfermita al publiko

La 58a Kongreso de Esperantistoj en

Kansajo havis lokon 5–6 jun en la urbo

Nara, fama loko kiel la malnova japana

„efurbo kaj pro cervoj, kiuj libere lo•as

kun homoj.

202 personoj ali•is al la kongreso,

sed reale „eestis 143 personoj, inkluzive

de Wang Tian-yi el la „ina urbo Siano

(Xi’an), la prezidanto de Xi’an-a Espe-

ranto-Asocio. Nara kaj Siano estas

•emelaj urboj. Kiam en la jaro 710 Nara

„efurbi•is, la urbo estis konstruita laμ la

modelo de Siano.

Wang faris prelegon kun interpret-

isto pri la urbo Siano malnova kaj nun-

tempa. D-ro Senda, fama historiisto pre-

legis pri la „efurbo Nara kaj pri japana

ambasado al ‚inio. Ambaμ prelegoj

estis malfermitaj, kaj „irkaμ kvardek ne-

esperantistoj vizitis la kongresejon.

Kimoto Yasuhiro

En Reus e„ la Esperanto-libroservo funkciis

ekstere. (Fotis Mon Cardona)
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Semajnomeze en Prenzlau

Denove invitis Edeltraut Henning en

sian urbon Prenzlau, kaj esperantistoj el

Finnlando, Pollando kaj Germanio 9 jun

sekvis la vokon al la Schützenhaus (paf-

ista domo-restoracio).

‚i-foje la prezentado de literatura±oj

estis grava programero. Prezenti•is

libroj seriozaj kaj distraj. Lige kun la

prezento de la libro Germanaj bieroj kaj

bierkulturo de Harald Schicke okazis eta

ekspozicio pri bieroj kune kun plej

diversaj hanapoj kaj glasoj.

Post la tagman•o ni komune iris al la

dominikana mona†ejo. Tie trovi•as tre

interesa muzeo kaj koncertejo. Dank’ al

Edeltraut ni havis lertan „i„eroninon.

Sekvis eta rondiro al la centro de Pren-

zlau. Tra bela urba parko ni reatingis la

Pafistan Domon kaj •ue kafumadis.

‚ar multaj bedaμris, ke ili ne povis

veni pro tio ke la aran•o okazas semaj-

nomeze, estas dezirinde, ke oni sekvont-

foje renkonti•u sabate.

Ronald Schindler

Munkeno invitas

Dum la unuaj tri semajnoj de aμgusto

en Munkeno denove okazos Mini-Mun-

keno — la plej granda infanludurbo en la

mondo kun preskaμ 16 mil partoprenan-

toj entute. En la kadro de la Comenius-

universitato (altlernejo nur administrata

de infanoj 8–16-jaraj ni ankaμ „i-jare

ofertos Esperanto-lecionon dufoje. Nia

dua projekto estas Kiujn lingvojn paro-

las Mini-Munkeno? Helpantoj, prefere

junaj, kaj vizitantoj estas bonvenaj!

18 sep la Esperanto-Klubo de Mun-

keno aran•os festeton, lige kun projektoj

en Afriko kaj Brazilo. Estas planitaj kon-

certoj. 19 sep ni rigardos grandan folklo-

ran manifestacion sur Esperanto-placo.

� info2@esperanto-muenchen.de

www.esperanto-muenchen.de

Fritz Hilpert

Esperanto, matematiko kaj kastelo

‚u Esperanto taμgas por priskribi

matematika±ojn? ‚u matematiko taμgas

por analizi Esperanton? Por trovi res-

pondon al tiaj demandoj ni, Martin

Meyer kaj Benno Frauchiger, nevidanto

kaj vidanto el Svislando, fine de aprilo

voja•is al la kvintaga seminario “Esper-

anto kaj matematiko” en la kastelo Gre-

ziljono.

La temo “Esperanto kaj matematiko”

ebligas plurajn alirmanierojn. Kiel espri-

mi matematika±ojn en Esperanto? Kiel

analizi Esperant-lingvajn vortojn, espri-

mojn, frazojn per aplikado de matemati-

ka regularo? La „efprezentanto de la tuta

temaro estis la franca informadikisto

Christian Rivière.

‚u el via lerneja tempo vi rememoras

traktadon de geometrio? Certe vi iam

aμdis pri mediano, bisekcianto aμ alto.

Sed, ver›ajne, ne „iu el vi konas tiujn

vortojn en Esperanto.

Inter la traktitaj matematikaj temoj,

estis pluraj matematikaj teoremoj, kiel la

teoremo de Pitagoro, kiun ni divers-

maniere pruvis. Ni studis fenomenojn

rilate al la ora nombro kaj diversajn apli-

kadojn de nombroserioj kiel la triangulo

de Pascal. Ni tu›is ankaμ aliajn temojn el

trigonometrio, analitiko kaj logiko, kiujn

ni rememoris el lerneja tempo. Sed „i-

foje ili estis pritraktataj en Esperanto.

El la lingva vidpunkto estis analiz-

ataj krom matematikaj esprimoj ankaμ la

vortfarado en Esperanto kaj la lingva

redundanco. Matematika logikscienco

utilas por kategoriigi la diversajn eblajn

rilatojn inter frazoj, sed tio „i-okaze iom

tro detaligus nian rakonton kaj al multaj

legantoj estus eble “tro seka pano”…

Kompense al la kelkfoje iom el„erpa

dumtaga programo, dum la vesperaj

horoj ni •uis prezentadojn de versa±oj

kaj muziko per multspecaj instrumentoj.

Martin Meyer, Benno Frauchiger
adaptis Bert Schumann
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JS: duafoje en Harbino

La 2a Junulara Seminario de Esper-

anto okazis 14–16 maj en Harbino, la

„efurbo de la „ina provinco Heilong-

jiang.

La interkona vespero okazis vespere

de la unua tago en la Heilongjiang-a

Sciencteknika Instituto kun „irkaμ 50

samideanoj, inkluzive de ok el Vladivo-

stoko (Ruslando).

Matene de la dua tago en la feriejo

Fudong, apud Harbino, okazis inaμguro,

kiun prezidis studentino Gao Wanchao.

Shi Chengtai, prezidanto de la Heilong-

jiang-a Esperanto-Asocio, diris en sia

parolado, ke lastatempe oni „agreni•as

pro la maljunuli•o de nia movado, tial la

asocio lan„is kursojn inter gejunuloj, per

amuza maniero instruante Esperanton

kaj gajnante certan rikolton. Prof. Yin

Tiechao, prezidanto de la Heilongjiang-a

Fremdlingva Instituto, konfirmis, ke oni

klopodas persiste lerni kaj uzadi Esper-

anton en la instituto.

Posttagmeze „eestantoj parolis pri la

seminaria temo “Esperanto kaj la „ina

tradicia kulturo” kaj varme diskutis.

Aleksandr Titajev rakontis, ke ekde

1903 la Ruslanda in•eniero Kazi-Girej,

laboranta en la ‚ina-Orienta Fervojo,

gvidis la unuajn Esperanto-kursojn en

Harbino kaj fondigis la Harbinan Esper-

anto-Societon. Zhang Jiping, prezidanto

de la Jilin-a Esperanto-Asocio, prelegis

pri la luktarto Taiji, lia rakontado impre-

sis precipe la rusajn samideanojn, kiuj

dum la ripoza tempo eklernis la luktarton

Taiji de s-ano Zhang.

Post la diskuto gejunuloj prezentis la

artajn programerojn sub la gvido de stu-

dentino Zhao Ning. Inter kantoj, dancoj

kaj ske„oj oni disdonis premiojn al la

plej bona kursano, aμtoro de la elstara

artikolo, ›atata Esperanto-instruisto,

elstara movada aktivulo, organizanto de

arta programo… La gestudentoj donis al

sia estimata instruistino Song Ping gran-

dan atesta±on, propramane preparitan.

Post la vespera bankedo Ruslandaj

gastoj prezentis la fabelan drameton

Kuiristo kaj kato kaj projekciis la filmon

Orfi›o kaj fi›isto laμ la fabela poemo de

Pu›kin.

La lastan tagon en la fermo Shi

Chengtai raportis pri la seminaria temo.

Gestudentoj Niu Xueqing kaj Qiao Hui

vo„legis la rezolucion de la seminario

kaj anoncis, ke la 3a JS okazos en majo

2011 en Harbino. Posttagmeze „iuj reve-

nis en Harbinon, kie oni vizitis vidind-

a±ojn kaj butikumis en rus-stila strato.

Shi Chengtai
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Printempo en Herzberg

La „i-jara printempo en Herzberg

estis malvarma. La vintro longe ne volis

forlasi •in. Varmetaj tagoj aperadis nur

de tempo al tempo, sed kiam okazis gra-

vaj urbaj eventoj, la vetero favoris ilin.

Tiel estis precipe dum la du gravaj majaj

festoj: la kastelmuzea jubileo kaj la paf-

ista festo.

Diman„e, la 9an de majo, la muzeo

en Welf-kastelo en Herzberg festis la 25-

jaran jubileon. Kadre de la jubilea evento

ankaμ la Esperanto-Centro prezentis sian

ekspozicion. Estis preparitaj tri tabuloj:

du pri la Esperantaj eventoj, okazintaj en

la kastelo, kaj unu pri la Esperantlingvaj

varbiloj, reklamantaj la kastelon.

Dum la jubilea programo okazis ren-

konti•o kun Heinrich Julius von Hanno-

ver, la princo, kiu jam ne plu vivas en la

kastelo, sed kiu regule vizitas •in dum

gravaj eventoj.

La 22an de majo sur la „efplaco de

Herzberg komenci•is Schützenfest

(Pafista festo). La dirigento de la loka

orkestro salutis la lokan pafistan klubon

kaj la lo•antojn ludante belan muzikon.

Poste el la membroj de pafistaj kluboj

formi•is la irantaro kiu tramar›is la „ef-

straton •is Jues-parko, direkti•is al la

monumento pri la Dua Mondmilito kaj

plumar›is •is la urba „efplaco, kie en

apuda restoracio la klubanoj komune

vesperman•is. Sekvatage (diman„e) tra

la urbo mar›is multkolora procesio de

lokaj asocioj, kluboj, lernejoj kaj soci-

etoj. Fronte de la procesio, gvidata de

pafistoj, trovi•is ankaμ la urbestro.

Dum lundo, kiu estis destinita al infa-

noj, tra la urbo pasis la procesio de infa-

noj belege vestitaj. Ilin akompanis muzi-

kistoj •is la festa placo, kie ili gaje ludis.

Marde posttagmeze la lo•antoj amasi•is

sur la granda foirplaco, kaj dum la ves-

pera festo ili povis admiri piroteknik-

a±ojn. Sabate, la 29an de majo, estis la

fina festo, dum kiu oni proklamis la paf-

istan re•on, elektitan pro siaj tutjaraj

pafistaj poentoj. Vespere „iuj komune

pasigis la tempon man•ante, babilante,

kantante kaj dancante.

Valoras jam plani restadon en Her-

zberg dum tiu tempo, por travivi nefor-

geseblajn momentojn kaj por partopreni

la belan tradicion.

Valoras ankaμ eluzi vian viziton al

Herzberg por malstre„i•i kaj •ui la pro-

menvojon “Akvo-8”, kiu kunligas la

naturajn kaj kulturajn valora±ojn „e la

idiliaj bordvojoj. La trankviliga rond-

vojo ofertas ripozbenkojn kaj ekzistas

ludeblecoj por junaj kaj maljunaj homoj.

La ”blua guto" estas la rondvoja indiko

kie estas „irkaμ 30 informtabuloj kun

resumaj tekstoj en Esperanto.

Mi dankas al mia amikino Erika

Weigmann, kiu akompanis min dum

skribado pri la eventoj kaj „iam volonte

respondis miajn demandojn.

Ma³gosia Komarnicka

Pécs: Pentekoste kaj publike

En la hungara urbo Pécs, unu el la tri

„i-jaraj Eμropaj kulturaj „efurboj, je la

Pentekosto (24 maj 2010) reali•is sukce-

sa publika esperantista rendevuo, kiu

konsistis el pluraj programeroj.

En la Esperanto-Muzeo Gyula Lajos,

protektata de la emerita abato-parokestro

kaj esperantisto Pál Kele, okazis prele-

goj kaj fotoprezentadoj.

Sekvis inaμguro de la renovigita par-

ko Esperanto, dum kiu kantis en Espe-

ranto la 41-membra junulara koruso de

la lernejo Mathias Rex, kaj solene paro-

lis reprezentantoj de pluraj Esperanto

organizoj. Sekvis florkronado en la par-

ko „e la bronza bareliefo de Zamenhof

kaj „e la Esperanto Memormuro, sur kiu

trovi•as 12 granitaj memortabuloj kun la

nomoj de forpasintaj, landaj kaj lokaj

presti•aj esperantistoj.

Kunfestis en parko entute „. 85 per-

sonoj. Post la inaμguro de la parko oka-

zis Esperantlingva meso en la urbocentra

pre•ejo, kie kantis la junulara koruso en

Esperanto.

Grupa fotado antaμ la urbocentra

pre•ejo kaj komuna tagman•o en resto-

racio fermis la feston.

Laszló István Tóth

Nova IFEF-prezidanto

La 62a Internacia Fervojista Esper-

anto-Kongreso okazis 8–15 maj 2010 en

Sofio kun 136 partoprenantoj el 18 lan-

doj.

Post la sinsekvaj sep trijaraj manda-

toj de d-ro Romano Bolognesi, s-ino

Rodica Todor, profesia psikologo labor-

anta por la fervojkompanio en Rumanio,

estis elektita kiel prezidanto de IFEF. ‹ia

unua IFEK estis en Kvinkirko/Pécs

(1995); de 2001 ›i gvidas la rumanan

sekcion de IFEF, kaj en 2005 organizis

la kongreson de IFEF en Bra›ovo.

La ceteraj novaj estraranoj estas

Sylviane Lafargue (Francio) kaj Vito

Tornillo (Italio); en la estraro restas la

sekretario-kasisto Laurent Vignaud

(Francio). Vakas la posteno de redaktoro

de Internacia Fervojisto.

HeKo

Budape›to: Kajo Langlet

(Ret-Info). La hungaria fonda±o Carl

Lutz en 2005 faris peton al la „efurba

konsilio renomi la kajojn apud la rivero

Duna en Budape›to oma•e al la martiroj

kaj herooj, kiuj savadis la persekutatojn

dum la sagokruca teroro en 1944.

3 jun 2010 la „efurba konsilio nom-

umis la kajon en la urboparto Buda inter

la pontoj Szabadság kaj Pet´fi per la

nomoj de la esperantistaj geedzoj Valde-

mar kaj Nina Langlet, pri kies homsav-

ada agado oni povas legi la studon de

Rátkai Árpád:

http://www.esperanto.hu/egyeb/lang

let-eo.doc
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Unufraze

� Brazila parlamentanino Andreia Zito

denove prezentis al la parlamento sian

favoran raporton pri instruado de Eo, kiu

estos unue vo„donita en komisiono.

(James Rezende Piton)

� Giorgio Silfer k Mariangela Varese

partoprenis kiel observantoj de la

E-Civito la 10an ¤eneralan Asembleon

de la Organizo de Nereprezentataj Popo-

loj 27-28 maj en Romo. (HeKo)

� En majo estis defenditaj tri studentaj

diplomaj verkoj pri Eo: Eo en ‚e†o-

slovakio 1945-1970 de Eliška Votýp-

ková „e la Karola universitato en Prago;

Perioda±oj en Eo de Dmitrij ‹ev„enko „e

la Universitato de amikeco inter popoloj

en Moskvo; Propedeµtika rolo de Eo en

lernado de la germana lingvo de Arina

Osipova „e la Urala ›tata pedagogia uni-

versitato en Jekaterinburg.

� ‚i-semestre okazis du distancaj

E-rilataj kursoj en la Stokholma univer-

sitato: “Enkonduko al Eo” k “Interlingv-

istiko kaj konstruitaj lingvoj”. (Hokan

Lundberg)

� La muzikeldonejo EMI relan„as kan-

zonojn de la fama kanzonistino Dolores

Duran; kelkajn malnovajn registrojn ›i

faris en pluraj lingvoj, inkluzive de Eo.

(BEL Informas)

� En Berna kvartalo Wankdorf ekfun-

kciis restoracio Esperanto „e Winkel-

riedstr. 42. (HeKo)

� 22-29 maj kadre de la Projekto Lern-

ado dum la tuta vivo de Grundtvig-pro-

gramo (subtenata de EU) Katalin Kováts

gvidis intensan programon por trideko

da polaj k slovakaj partoprenantoj de la

projekto en la sudpollanda vila•o Rytro.

(www.edukado.net)

� 15 jun en Malago estis fondita la Ea

Naturamikaro (ENA) kun tripersona

provizora komitato (prez. Julio Herrero,

vicprez. Ángel Arquillos; sekr. Marian-

gela Varese), kiu intencas eldoni La

Migranton kun almenaμ unu 100–150-

pa•a kajero jare. (HeKo)

� ILEI kunlabore kun E@I k aliaj part-

neroj eldonos la gramatikon pretigitan de

Bertil Wennergren por la retkursanoj „e

lernu.net; •i estas koncizigita versio de

PMEG. (Stefan MacGill)

� Per monkolekta kampanjo KAEM al-

igis al UEA 154 e-istojn el neri„aj landoj

de Azio: Afganio 1, Azerbaj•ano 1, Ban-

glade›o 1, Barato 1, ‚inio 43, Filipinoj 3,

Indonezio 11, Kambo•o 1, Laoso 1,

Mongolio 5, Nepalo 9, Pakistano 22, Sri-

lanko 5, Tajlando 1, Turkio 1, Uzbekio 1,

Vjetnamio 43. (Esperanto en Azio)

Kroatiaj lernejanoj konkursis pri la plej bona kono de Esperanto

Jam la naμan sinsekvan jaron estis organizita konkurso pri scio de Esperanto por

lernantoj el elementaj, ok-klasaj lernejoj de Kroatio. ‚i-jare la konkurso okazis 21–

23 maj en la skolta ripozejo Esperanto-Domo en la marurbeto Kostrena. La konkur-

son partoprenis 16 gelernantoj el kvin elementaj lernejoj. Gelernantoj faris skriban

ekzamenon kaj konkursis en la kategorioj A (komencantoj) kaj B (progresantoj).

En la kategorio A la unua premio ne estis donita, la duan premion ricevis Ana

Jurelinac el la elementa lernejo (EL) Mladost el Zagrebo, kaj la trian premion ricevis

Ru�ica Æutuk (EL Nikola Hribar, Velika Gorica). En la kategorio B estas laμditaj:

Emil Hrvatin (EL Andrija Mohorovi¢, Matulji), Anamarija Hramina (EL Mladost,

Zagrebo) kaj Dorotea Kne�evi¢ (EL Mladost, Zagrebo). Per la Pokalo Kostrena

2010 oni premiis la elementan lernejon Retkovec Zagreb, kiel la plej bonan lernejon.

La plej sukcesaj lernantoj ricevis diplomojn kaj pokalojn. ‚iuj lernantoj ricevis

donace lernolibron de Esperanto. Gelernantoj kaj iliaj gvidantoj vizitis planetarion en

Rijeka. Krome okazis renkonti•o de Esperanto-prelegantoj.

La konkurson organizis Kroata Esperanto-Ligo, Unui•o de Prelegantoj de Esper-

anto kaj Esperanto-Societo Rijeka. Aktualajn informojn pri la konkurso oni povas

trovi en la retpa•oj www.esperanto-rijeka.hr kaj www.esperanto.hr.

Tea Radovanovi¢

Tago de Pioniro oma•e al d-ro Lee Chong-Yeong

15 maj Korea Esperanto-Asocio (KEA) festis la 12an Tagon de Pioniro en la

Kyungbook ‹tata Universitato en Daegu. En la festo, kie oni honoris la karmemoran

d-ron Lee Chong-Yeong (1932–2008), partoprenis 85 homoj inkluzive de familianoj

kaj universitataj kolegoj de d-ro Lee.

Ekde 1999 KEA „iumaje celebras la Tagon de Pioniro kaj eldonas memorlibron

por la elektita pioniro en la korea Esperantujo. Kiam d-ro Lee Chong-Yeong, iama

prezidanto de KEA (1994–95, 1998–2001) kaj de UEA (1995–1998) forpasis (4 jul

2008), KEA faris la funebran ceremonion kaj organizis eldonkomisionon de la

memorlibro: Kim Uson, Choe Taesok, Song Ho-young.

La eldonkomisiono kolektis artikolojn, kiujn d-ro Lee kontribuis al Esperanto-

gazetoj kaj memorverkojn de liaj amikoj, samlernejanoj kaj laborkolegoj. La mate-

rialon oni dividis laμlingve en du volumojn — la unua, Lee Chong-Yeong, gvidanto

nia (Esperanta), aperis je la unua datreveno de lia forpaso (4 jul 2009); kaj la dua,

Keunseuseung Hyangchon Lee Chong-Yeong (korea), je la Tago de Pioniro.

En la Tago memorparolis Park Wha-Chong (prezidanto de KEA). Pri d-ro Lee

rememoris liaj amikoj, universitataj kolegoj kaj Lee Jung-kee (prezidanto de

KAEM). Kim Uson raportis pri la libro kaj pri ties redaktado. Lee Sung-il, filo de

d-ro Lee kaj la prezidanto de la kompanio Pizza Hut en Koreio, dankis la kontribuin-

tojn de la memorlibro. La „eestantoj estis regalataj de la familio de d-ro Lee per kore-

aj man•a±oj kaj picoj en la tagman•o. Kim Uson
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Belga ekzemplo de disfalo

Dafydd ab Iago el Bruselo

Membroj de la Eμropa Parlamento, diplomatoj kaj ±urnal-

istoj en Bruselo kutimas je glata sinsekvo de prezidantecoj en

la Eμropa Unio (EU). Ne „i-foje. Belgio, kunfondinto de EU,

nun frontas la plej gravan krizon de sia ekzisto. Post la junia

vo„donado politikistoj de la du „efaj komunumoj, franclingva

kaj nederlandlingva, malfacile kunlaboras. Malfeli„e por

Eμropo, Belgio •is la jarfino prezidos la Konsilion de EU.

Belgaj oficistoj ne ka›as ke, sen elektita registaro, ili malfa-

cile povos konvinki aliajn ›tatojn-membrojn akcepti eμropajn

kompromisojn. Kutime, la prezidanteco de EU sekurigas ke la

›tatoj-membroj akceptas kompromisojn negocitajn kun la

Eμropa Parlamento surbaze de proponoj de la Eμropa Komi-

siono. Al belgaj ministroj, kiuj la 13an de junio malgajnis la

balotadon kaj ser„as aliajn laborpostenojn, mankas entuziasmo

por siaj malnovaj laboroj. Aliflanke, la ceteraj ›tatoj-membroj

malpli akceptas proponojn verkitajn de la “fiaskintaj” aμ

“nelegitimitaj” ministroj de la portempa registaro.

Belgio ne baldaμ havos novan registaron. Optimisme, la

gajnintoj esperas starigi novan registaron en septembro 2010.

Tio signifus, en la plej bona kazo, ke almenaμ triono de la

sesmonata belga prezido de la Konsilio de Eμropo estos sen-

registara. Multaj observantoj kredas, ke Belgio bezonos pli da

tempo por starigi novan registaron. Post la vo„donado en 2007,

la politikaj partioj bezonis 294 tagojn por starigi registaron.

Belgio disfalas malrapide sed certe. La „efo de la Nova

Flandra Alianco (NFA), Bart De Wever, malferme diras, ke li

volas, ke Belgio malaperu. Tamen li estas sufi„e inteligenta

por „iam substreki, ke la sendependa Flandrio venos nur post

jaroj de negocado kun la franclingva Belgio.

NFA venkis en junio kun „. 30% da flandraj vo„oj. Unua-

foje, malferme sendependista partio gajnis la plej grandan

nombron da vo„oj en Flandrio. NFA volas, ke Belgio unue

evoluu al konfederacio. La centra ›tato respondecu nur pri la

defendo kaj eksterlandaj aferoj. Kaj la konfederacio post iom

da tempo povos malaperi. Tiel Flandrio i•us sendependa ›tato.

Aliflanke de la lingva muro, en Valonio, gajnis la franclin-

gvaj socialistoj. Kvankam Belgio frontas gravegan bu•etan

deficiton, la socialistoj volas altigi la sociajn elspezojn. Belgio

nun ›uldas „irkaμ 340 miliardojn da eμroj, do — sian malnetan

enlandan produkton por unu jaro. Sen registaro •i ne povas

redukti la bu•etan deficiton kaj tiel riskas la samajn financajn

atakojn, kiujn suferas Grekio. Spite al tiaj problemoj, la Social-

ista Partio gajnis „. 37% da vo„oj en Valonio per politika pro-

gramo promesanta pli da elspezoj.

La politikaj elitoj en Belgio ›ajne komencas akcepti, ke ili

devas reformi la ›taton. “La rezulto de la vo„donado en Belgio

povas esti vidata de la internacia komunumo kiel granda prob-

lemo. Tamen la realeco estas tute alia, — diris Elio di Rupo,

„efo de la valonaj socialistoj. — Mi estas konvinkita, ke ni

atingos akcepteblan kompromison kaj ekvilibran institucian

akordon. Ni faros „ion por stabiligi nian landon”.

Aliflanke, Bart De Wever komprenas ke, oferante la poste-

non de la „efministro al la plej granda franclingva partio, li gaj-

nos iom da fido en la suda parto de la lando. Tamen De Wever

estas ankaμ memorata kiel homo kiu diris: “Estas multe da

simpatiaj valonoj, sed ›ajne mi neniam ilin renkontas”. Tiaj

cita±oj longe restas en la kapoj de franclingvaj belgoj.

Blinda pafo

Hans Eichhorn, psikiatro, blinde pafis kaj maltrafis (La

Ondo, 2010, ¹6, p. 11): liaj spekulativoj atestas strangan

nescion aμ totalan ignoron.

1. Kiel oni povas (mis)uzi terminojn “en kalumnia,

respektive, ofenda maniero”?

2. Artur E. Iltis estas mia nomo artista uzata de 1968 kaj

registrita en mia legitimilo, kiel legeblas en baldaμ aperonta

libro pri la historio de Iltis-eldonejo. ¤i havas nul rilaton kun

“putoro”.

3. Mi parolis pri “uretra tipo” apogante min sur konstato

de Tazio Carlevaro. Eichhorn sekve devus fakumi kun sia

ti„ina kolego „i-teme. Desegna±o de Friedrich Dürrenmatt La

senhonorigita Minotaµro (1958) klarigas la situacion: ankaμ

oratoro de sia piedestalo pisas sur sian publikon…

4. Io lasta: antaμ ol la psik-analizo terminigis vortojn kiel

narciso, edipa komplekso k. a., ili sidis en la mitologio kaj en la

literaturo, sekve estis pli universale konataj ol tra la fakulaj ter-

minaroj. Jen kial Freud, „e la lego de Son•eskoj de Schnitzler

tiris la „apelon ekkonante, ke la poeto venas al samaj konklu-

doj, nur ali-maniere.

Si tacuisses… Reinhard Haupenthal

Leterkesto

Lastatempe mi kun profunda emo legis la tutan libron La

„eriza •ardeno kun rakontoj, noveloj kaj dramoj de la grand-

ega ‚e†ov (dufoje mian amatan La damo kun hundeto, kies

filmversion mi •uis du fojojn danke al grandiozaj rusaj geakto-

roj). Imponas ankaμ la flua, klara Esperanto en la libro. Nun mi

petegas la eldonantojn en Kaliningrado, ke ili subtenu mian

entuziasmon, “flamon”, por plua legado de viaj tradukoj de

grava rusa literaturo…

‡us en la konata saksa kuracloko Bad Elster mi aμskultis

kozakan virkvarteton, kiu kantis ege •uplene rusajn popolajn

kaj religiajn kantojn; i.a. ili tre sindone prezentis la fame kor-

tu›an Ve„ernij zvon.

Bertlin Englund (Germanio)

Agnieszka Rzetelska sur la kovrilo de la junia kajero de La

Ondo fari•as stelulino, gratulon! Nu, nesurprize, fakte, „ar pri

›ia agado mi informi•is jam kiel mem ankoraμ fre›bakita espe-

rantisto, kiam pri ›i oni raportis en iu numero de La Ondo de

Esperanto kiel pri la eble plej juna Esperanto-instruistino en la

mondo!

Marek Blahuš (‚e†io)

Konstrui Eμropon ›ajnas pli facile ol pluteni Belgion. (Foto de la

Eµropa Komisiono)
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Komputile

Interesaj retejoj en Esperanto

ESPERANTO.COM — NIA KOMUNUMO
http://esperanto.com

Se vi estas ›atanto de sociaj retoj kiel

Facebook, MySpace ks., certe •ojigos vin

apero de nova socia reto •uste por esperant-

istoj. Post Amikumu.com el la jaro 2007, kiu

ne plu estas funkcianta, venas la dua provo

— Esperanto.com, virtuala komunumo, kre-

ita “de esperantistoj por esperantistoj”.

La retadreso “esperanto.com” estis longe posedata de uso-

na privatulo, tamen unu el nunaj teamanoj de la socia reto,

usona esperantisto, a„etis •in de li kontraμ sufi„e alta prezo.

La retejo tuj de sia komenco kaptis intereson de esperantistoj.

Kvankam hodiaμ •i funkcias ankoraμ kiel beta-versio, jam

preskaμ 1200 uzantoj registri•is, kaj la komunumo daμre kre-

skas. Krom tio, ke •i enhavas tipajn funkciojn de socia reto, •i

bone funkcias ankaμ kiel internacia kalendaro de Esperan-

to-eventoj, en kiun rajtas „iu membro aldoni novan aran•on

kaj atentigi pri •i tiamaniere la vastan komunumon.

MOJOSE
http://mojose.wordpress.com

La retpa•o dedi„ita al – kiel jam la titolo mem malkovras –

nova±oj por Moderna, JunStila generacio. ¤i estas blogo pri

ideoj kaj produktoj sur la kampoj de arto, modernaj teknolo-

gioj, kulturo, voja•ado, ekonomio… La bloga±oj estas ordigi-

taj en 16 kategoriojn. Aμtoroj zorge elektas nur tiajn kontribu-

ojn, kiuj estas inspiremaj por juna generacio. La pa•aro

funkcias ekde junio 2008 kaj krom artikoloj •i enhavas ankaμ

detalan klarigon de historio de la vorto “mojosa”. Simple

mojosa retpa•o!

KIBERIO
http://www.kiberio.com

Kiberio estas esperantlingva blogsfero, verko de Manuel

Ortega, kiun ni konas el elektrolupo.com. Temas pri kolekt-

ado de RSS-fluoj de „iuj eblaj esperantlingvaj blogoj. Sur la

pa•o trovi•as nuntempe 63 diverstemaj blogoj, kio estas je 14

blogoj pli multe ol en e-planedo.kerno.org. ¤i ebligas rapidan

trarigardon de la tuta blogsfero kaj elekton de tiu artikolo, kiu

interesas nin, per klako sur •i. Per la maldekstra supra menuo

eblas aperigi aμ „iujn blogojn, aμ blogojn laμ la servilo, de kiu

la blogo devenas. Kiberio estas kreita per la sistemo

feevy.com.

LIVERA FOLIO
http://liverafolio.wordpress.com
http://twitter.com/liverafolio

Ne, ni ne faris tajperaron. ‚i-foje ni ne pensas pri la sen-

dependa movada bulteno Libera Folio, kvankam jena retejo

rilatas al •i. En „i tiu parodia retejo, kiu “liveras la plej fre›ajn

nova±ojn” el Esperanto-mondo, ni povas ekscii i. a., ke “viro

lernas Esperanton por povi kabei poste” aμ ke “Katalin

Kováts anstataμos Halle Berry kiel nova Bond-knabino”. La

pa•aro ankaμ informas nin, ke finfine reaperis la karavano,

kiu perdi•is post IJK en Vjetnamio kaj alportas intervjuon

kun •iaj „eestintoj; ankaμ avertas antaμ la eraro en Esperan-

to-traduko de Kamasutro, kiu kaμzas centojn da vundi•oj.

Kio sekvos en estonteco? Jam aμdi•as proponoj pri Rivela kaj

Ribela Folio…

ESPERANTO — EDZPERANTO
http://www.edzperanto.org

Ne vane oni diras, ke Esperanto kunigas homojn. Multaj

esperantistoj trovas e„ sian vivpartneron •uste per la inter-

nacia lingvo. Por helpi „i tiun interesan fenomenon ekestis

jena pa•aro — la unua interreta Esperanta konati•-servo. En

januaro 2010 fini•is testa fazo de la projekto kaj •is hodiaμ

jam ali•is kelkdek interesi•ant(in)oj — plejparte viroj. Baza

uzado de la pa•aro estas senpaga, tamen por nelimigitaj

mesa•oj kaj pli da fotoj/videoj oni devas pagi aμ alimaniere

helpi pluan evoluon de la pa•aro.

LA BLOGO DE MARK FETTES
http://www.ipernity.com/blog/56240/home

1 jun 2010 lan„is sian blogon la fre›e elektita B-komitat-

ano de UEA, Mark Fettes. Laste li estis komitatano (kaj estr-

arano) en la jaro 1998. La „efa temo kaj kialo de ekesto de la

blogo estas la movado. Laμ aμtoro mem •i ekestis “por mal-

fermi komunik-kanalon el tiu esperantista popolo, kiun mi

klopodos reprezenti digne kaj iniciateme en la centraj rondoj

de UEA dum la venontaj jaroj”.

En liaj artikoloj ni trovas ekz. komparon de la strukturo de

UEA kun la famaj “vila•oj de Potemkin”, meditadon pri la

pesimismon vekanta lasta numero de la revuo Esperanto, aμ

pri la („i-tempe ofta) demando, „u organizo kiel UEA en nuna

epoko fakte ankoraμ necesas.

ESPERANTO TRA LA MONDO
www.esperanto-tra-la-mondo.net

‚i tiu retejo ambicias i•i vasta katalogo de Esperanto-ret-

pa•oj el la tuta mondo. Nuntempe estas ligiloj ordigitaj en 8

„efajn kategoriojn kaj bonvena estas helpo de vizitantoj kun

aldonado de novaj ligiloj, atentigoj pri eraroj aμ “mortaj” lig-

iloj. La katalogon prizorgas la franca asocio Nord-Okcidento.

TELESKOPO
http://teleskopo.com

Teleskopo estas internacia scienca revuo, kiu aperas rete

„iun jaron kaj publikigas en Esperanto fakajn artikolojn el la

plej diversaj sciencaj bran„oj: historio, lingvoscienco, episte-

miologio, matematiko, medicino kaj pluraj aliaj. La revuo

estas oficiale registrita „e Brazila Instituto pri Scienco kaj

Teknologio, ekde 1 maj 2009 •i havas sian ISSN-numeron.

‚efredaktoro de la revuo estas Dominique Vieira, doktori•-

anto pri historio el Brazilo.

La retejo estas atentinda klopodo pri antaμenigo de la

scienca uzo de Esperanto, do havas similan celon kiel, ekzem-

le, la aran•o KAEST okazigota de E@I „i-novembre en

Slovakio.

Katarína Nosková, Marek Blahuš

http://esperanto.com
http://mojose.wordpress.com
http://www.kiberio.com
http://liverafolio.wordpress.com
http://twitter.com/liverafolio
http://www.edzperanto.org
http://www.ipernity.com/blog/56240/home
http://www.esperanto-tra-la-mondo.net
http://teleskopo.com
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Notoj de maljuna grumblulo pri REK-26

La teatro komenci•as de la vestejo. Same la kongreso

komenci•as de la Kongresa libro. Mi naive opiniis, ke celo de

la Kongresa libro estas helpi al kongresanoj dum la kongreso.

Sed ›ajnas, ke •i estis kompilita speciale por ka›i la tutan uti-

lan informaron pri la kongreso. Ni analizu •in laμrubrike.

En la unua, historia rubriko oni povas trovi e„ adresojn de

preskaμ „iuj lokoj, kie estis kunsidoj de REK antaμ cent jaroj,

sed la adreso de la nuna kongresejo tute mankas (krom la aludo

sur la lasta kovrilpa•o — verda steleto apud la metrostacio).

Post nemultaj salutvortoj sekvas la plej granda rubriko —

priskribo de la salonoj de la kongresejo. La titoloj de artikol-

etoj parolas pri tio: Sa†arov-salono, Borovko-salono k.t.p. Sed

en „i tiu rubriko pri salonoj ne estas e„ unu vorto; kie ili lok-

i•as, sur kiu eta•o, ›ajne estas ›tata sekreto. En la sekva rubri-

ko estas kelkaj “tre gravaj” informoj pri la salonoj — kvanto

da sidlokoj kaj tabloj (strange, ke ne kvanto de fenestroj kaj

kvalito de planko). Sed la loki•o kaj eta•o ankaμ tie mankas.

La sekva rubriko, la programo, estas prezentita per la plej

maloportuna maniero — laμ la salonoj. Por elekti la plej intere-

san programeron el kelkaj samtempaj, oni devas „iufoje tralegi

la tutan programon anstataμ unu aμ kelkajn apudajn liniojn.

La sekva rubriko, la organiza komitato, estis farita tre bone,

e„ kun belaj fota±oj, kiuj helpis al mi trovi la prezidantinon de

OK. Mi demandis ›in pri loki•o de vica programero, sed rice-

vis respondon ke ›i tion ne scias, „ar ›i respondecas pri la kon-

greso entute. Bedaμrinde inter la respondeculoj de OK mi ne

trovis respondeculon pri informado.

Uzi la lastan rubrikon, la liston de la partoprenantoj, estas

tre maloportune, „ar •i estas organizita per nekonata principo

(nek laμlande, nek laμalfabete), aμ simple senprincipe.

Miaj ripro„oj al la Kongresa libro estus superfluaj, se la

informado dum la kongreso estus plena kaj •ustatempa.

Tamen •i estis kaosa kaj neoportuna. ‚iuj ›an•oj en la tagor-

doj estis reflektitaj sur papereto pendigita en nebone lumigita

loko en la unua eta•o. La organizantoj pro nekonata kaμzo ne

povis kopii •in kaj pendigi apud „iuj salonoj, ›parante la tem-

pon al „iuj „eestantoj kaj evitante la malfrui•on al komenco de

vica programero.

La originaleco de la kongreso konsistis ankaμ en tio, ke

dum la solenaj inaμguro kaj fermo ne sonis la Esperanto-him-

no! Mi mem ne tre ›atas, kiam amaso de ne tre muzikkapablaj

homoj per malagrablaj vo„oj kantas longan himnon, sed unu

aμ du strofoj estas neeviteblaj en „iu Esperanto-kongreso.

La organizantoj devintus preni kiel modelon la sperton de

multaj UKoj kaj landaj kongresoj, sed ne inventi originalan

stulta±on.

Vladimir Kor„agin

Pardonpeto

Invitite de la REK-organizantoj kiel preleganto, mi, post

iom longa ser„ado (neniu informis min pri la situo), venis al la

kongresejo, kie je mia dispono ne estis la promesita projekci-

ilo, pro kies manko mi devis improvizi prelegon aliforman.

‚ar la OK ne senkulpi•is antaμ la kunvenintoj por mia prelego,

mi mem petas ilian pardonon pro la fu›oj, pri kiuj ne mi kulpis.

Dum la lasta jardeko mi partoprenis neniun esperantistan kun-

venon en Ruslando ekster Kaliningrado. Post la Peterburga

fiasko mi decidis ne plu akcepti invitojn de REU kaj REK.

Aleksander Kor±enkov
kiu ne ricevis la Kongresan libron

7 jun 2010 forpasis

Chai Zemin (1916–2010)
fama „ina diplomato, ambasadoro de ‚inio en Hungario,

Gvineo, Egiptio, Tajlando; la unua ‚inia ambasadoro en

Usono post la starigo de la diplomatiaj rilatoj en 1979, prezid-

anto de la ‚ina Popola Asocio por Amikeco kun Fremdaj

Landoj. Li eklernis Esperanton en la 1930aj jaroj, kunlaboris

en Esperanto-gazetaro, en 1986 prezidanti•is en la societo

Amikoj de Esperanto kaj sur sia posteno energie

antaμenpu›is Esperanto-movadon en ‚inio.

14 jun 2010 en Klaip¡da post longa malsano forpasis

Viktoras Baniulaitis (1917–2010)
in•eniero kaj esperantisto (ekde 1966), kunfondinto de la

Esperanto-klubo en Klaip¡da (1968), kiun li dum pluraj jaroj

sekretariis aμ prezidis, peranto de SAT por Sovetunio kaj

Litovio, kolektanto de esperanta±oj, Esperanto-instruisto,

›akisto.

Ni funebras kaj kondolencas.

Schleyer-Biblioteko savita

Unu el la handikapoj

por verki detalan sciencan

biografion de Zamenhof

konsistas el tio, ke man-

kas la dokumento-baza

materialo: gravaj kores-

pondoj, ne nur la antaμ-

esperanta, sed „iuj ricev-

itaj leteroj, same kiel lia

biblioteko privata kiu per-

mesus konkludojn precipe

pri liaj lega±oj pri la juda

demando.

Pro tio estas eta mirak-

lo, ke, preskaμ cent jarojn

post lia morto, la privata

biblioteko de Johann

Martin Schleyer (1831–1912) savi•is. Komence de la 1920aj

jaroj „i biblioteko estis transprenita de la svisa volapükisto

Jakob Sprenger (1872–1951) kaj ekspluatita „efe de Johann

Schmidt (1895-1977). La biblioteko de „i lasta estis vendita

divers-direkten: al CDELI, al IEMW, al la subskribinto kaj al

la industriisto Hanns Martin Schleyer (1915–1977), pranevo

de la prelato kaj viktimo de germanaj teroristoj. Post la morto

de Sprenger li rea„etis komence de la 1950aj jaroj de ties filino

la tutan bibliotekon de sia praonklo kaj dum jar-dekoj •in gar-

dis en sia domo en Stuttgart. Kiam mortis lia vidvino Waltrude

en 2008 la filoj devis dissolvi la gepatran domon kaj kontaktis

la subskribinton, kies agado en la Prelato-Schleyer-Komitato

estis konata al ili. En februaro 2010 la biblioteko estis trans-

prenita en Stuttgart kaj transportita al Malaucène kie •i nun

estas registrata por estonta katalogo.

Okazas intertraktoj kun unu el la plej gravaj bibliotekoj

germanaj por ke la Schleyer-biblioteko tie deponi•u kiel cor-

pus separatum kaj servu por estontaj esploroj. La biblioteko

enhavas, krom verkoj pri lingvistiko, teologio kaj aliaj sciencaj

fakoj, ankaμ la 23 tag-librojn de Schleyer de 1863 •is 1912

kies faksimila eldono estus vere defia tasko por la interlingv-

istiko.

Reinhard Haupenthal
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Pa•oj el la historio de la Sukcena Lando (15)

de Halina Gorecka

Albertina: de la scienca provinco al
avangarda scienco

Dum pli ol du jarcentoj la Kenigsber-

ga universitato estis ordinara germana

superlernejo. ¤in stampis la provinceco

kaμzita de la foreco dis de la pli evoluin-

taj regionoj de la centra Germanio. ¤is

la fino de la 18a jc. la „efaj universitataj

studobjektoj estis teologio, juro, filolo-

gio kaj medicino, kiujn oni instruis en la

“altaj” fakultatoj. Filozofio kaj natur-

sciencoj subi•is al teologio; matemati-

kon kaj natursciencojn oni konsideris

duarangaj. Tiutempaj universitatoj celis

liveri al la ›tato oficistojn kaj praktikajn

fakulojn, kaj al la eklezio — pastrojn.

Nesufi„a financado, mizera provizo

de la katedroj, manko de scienca literatu-

ro, malaltaj salajroj de la profesoroj mar-

kas la universitatan ekzistadon •is la

unuaj jardekoj de la 19a jc. En 1806 en

Albertina studis nur 332 studentoj, el ili

101 teologoj, 220 juristoj, 8 medicin-

istoj; en la filozofia fakultato, en kiu oni

studis matematikon kaj la naturscien-

cojn, estis nur tri studentoj.

La renovigo de la Kenigsberga uni-

versitato komenci•is dank’ al tri favoraj

cirkonstancoj. La plej grava estis la

historia, kiun difinis la Napoleonaj mili-

toj. Unu el la postsekvoj de la patriot-

isma inspiro estis unui•o de la spiritaj

fortoj de la lando, •enerala vigli•o de la

intelekta vivo. Influis ankaμ la ideoj de

la Franca revolucio alportitaj de la okup-

anta armeo. En la lando komenci•is la

›tata reformado. Pro la malvenkoj Fre-

deriko Vilhelmo III pasigis preskaμ du

jarojn en Kenigsbergo kaj tio atentigis

lin pri la bezonoj de la urbo kaj pri la

plorinda stato de la universitato. La re•o,

ne sen la influo de Vilhelm Humboldt,

decidis vigligi la sciencan kaj instruan

agadon de Albertina.

La tria kialo estis la konateco, kiun

akiris la universitato, danke al la gloro

de la Kenigsberga sa•ulo Immanuil Kant

(Kantio). Kvankam la filozofo ne plu

vivis, lia patrujo i•is vaste konata en

Germanio kaj ekster •iaj limoj.

Malgraμ la militaj perturboj la

Kenigsberga universitato iom post iom

akiris solidan sciencan pezon, precipe en

la fizikaj-matematikaj sciencoj kaj en

medicino. En la juna generacio de instru-

istoj venintaj al Kenigsbergo la plej

grava figuro estis Frederiko Vilhelmo

Bessel (1784–1846), astronomo, geode-

ziisto kaj matematikisto. Veninte al

Kenigsbergo en 1810, en 1813 li finkon-

struis astronomian observejon, kies

direktoro li restis •is sia morto. Li refor-

mis la teorion kaj praktikon de la astro-

nomiaj observoj kaj ilian prilaboron. El

la observejo de Bessel la scienco ricevis

precizegajn stelkatalogojn, novajn pli-

•ustigitajn valorojn de la „efaj parame-

troj, karakterizantaj la strukturon de la

Sunsistemo, solvon de la „iama proble-

mo pri distanco •is la steloj ktp. En geo-

dezio la „efa laboro de Bessel estis kal-

kulado de la precizegaj parametroj de la

figuro de la Tero, kiujn oni aplikadis

dum pli ol cent jaroj. Li havas meritojn

ankaμ en matematiko. Lian nomon

havas speciala klaso de transcendaj fun-

kcioj kaj linea diferenciala ekvacio, kiu

produktas cilindrajn funkciojn.

Bessel estis nek kabineta profesoro,

nek pedanto en la „iutaga vivo. Al la

sciencaj atingoj grandparte kontribuis la

etoso de reciproka bonvolemo, kiun for-

mis la personeco de Bessel inter la

homoj „irkaμantaj lin. Li havis proksi-

majn amikojn, multajn kolegojn kaj

korespondantojn, •uis profundan

respekton de siaj dis„iploj. Bessel „iam

havis aktivan vivmanieron: li plezure

na•is en la maro, laboris en la •ardeno,

›atis promenadojn, estis pasia „asanto.

Oni povis renkonti lin kun fosilo enmane

en la •ardeno, „irkaμanta la observejon,

plantita de la direktoro mem.

La matematika skolo formi•is en

Kenigsbergo danke al la aktiva agado de

la junaj kolegoj kaj amikoj de Bessel,

matematikisto Carl Jacobi (1804–1851)

kaj fizikisto Franz Neumann (1798–

1895). Laμ re•a ordono ili venis el Berli-

no al Kenigsbergo en 1826. ‚i tie ili kre-

is siajn elstarajn verkojn, okupis gvidajn

poziciojn en la scienco, fondis familiojn.

En Kenigsbergo Jacobi pretigis sian teo-

rion de la elipsaj funkcioj, faris esplorojn

en la analiza mekaniko k.a. Neumann

daμrigis siajn esplorojn pri kristalogra-

fio, poste lin altiris fiziko de kristaloj;

uzante matematikajn metodojn, li okup-

i•is pri elektrodinamiko.

La amikeco de la du sciencistoj

rezultigis la faman fizikan-matematikan

seminarion Neumann-Jacobi, malferm-

itan en la lo•ejo de Neumann en 1834.

En la seminario unuafoje en la Eμropaj

universitatoj estis enkondukita la triunu-

eca sistemo de la studoj, funkcianta •is

la nuna tempo: lekcio (rakontado de la

teorio), seminario („iuflanka diskutado

de la teorio kaj solvado de taskoj), labo-

ratorio (fizika eksperimento).

Fruktodone evoluis en la 19a jc

ankaμ la medicina fakultato. Dum 17

jaroj laboris „i tie Karl Ernst Baer

(1792–1876), la patro de embriologio,

invitita el Derpt (Ruse: Jurjev; estone:

Tartu). Li estis profesoro pri zoologio

kaj botaniko, poste ankaμ pri anatomio.

En 1831 li estis elektita kiel prezidanto

de la Fizika-ekonomia societo. Por vigl-

igi •ian agadon Baer proponis enkon-

duki publikajn prelegojn. Jam „e la tria

prelego la vasta salono ne povis enteni

„iujn dezirantojn. En sia Aµtobiografio

la observema kaj prudenta Baer priskri-

bas ne nur la universitatan vivon, sed

ankaμ la sociajn morojn kaj kutimojn en

Kenigsbergo. Li estis atestanto de la

tumultoj dum la epidemio de †olero en

1831.

Al la medicina fakultato apartenis

ankaμ la botanika •ardeno, kiun fondis

la bopatro de Bessel, profesoro Karl

Gottfried Hagen (1749–1829). Li estis

›erce nomata “la tuta fakultato”, „ar li

instruis kvin objektojn: zoologion, bota-

nikon, mineralologion, fizikon, kemion.

El siaj propraj monrimedoj li malfermis

la unuan en Germanio universitatan far-

makologian laboratorion. Li fondis

ankaμ la universitatan mineralologian

muzeon. La botanika •ardeno de la uni-

versitato estis fondita proksime al la

monteto Butterberg surbaze de malnova

parko. (Nun la •ardeno apartenas al ler-

nejana ekologia centro.)

Daμrigota

Bessel
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Nia trezoro

La granda kaldrono

John Islay Francis naski•is en 1924,

lernis Esperanton dum la dua mondmili-

to kaj debutis en 1952 kiel unu el la kvar

anoj de “la skota skolo” per la poemo La

kosmo en Kvaropo. Sekvis noveloj kaj

romanoj kun longaj intertempoj. Lia

„efverko nedubeble estas La granda

kaldrono el 1978 — preskaμ 600-pa•a

kroniko pri kelkaj anoj de skota familio.

¤i estas rakonto pri la milito, aμ pli

•uste pri la homoj en milito, pri iliaj

diversaj sintenoj al •i kaj pri •iaj efikoj

— korpaj kaj spiritaj — al la homoj.

Rolas en la romano kvin „efaj perso-

noj kun malsamaj sintenoj al la milito.

La rakonto okazas tuj antaμ kaj dum la

du mondmilitoj. Do, temas pri du para-

lelaj fadenoj, kiuj aperas per alternaj

epizodoj ene de „iu „efa „apitro. En la

fina triono de la libro Francis kunplektas

tiujn fadenojn.

Inter la flankaj personoj ni trovas

verajn militemulojn, sed la „efaj roluloj,

kaj multaj el la mal„efaj, ne entuziasmas

pri la militoj. Tamen iliaj reagoj tre mal-

samas. Ni trovas veran paciston, kiu

rifuzas soldati•i, kaj aliajn, kiuj liber-

vole rekruti•as. ‚u vere libervole? Nu,

Francis klare montras, kiel limigita estas

la libereco de tia elekto. La aμtoro tre

bone prezentas ankaμ sintenojn kaj re-

agojn de virinoj al la militoj, kaj iliajn

sociajn rolojn, kiuj grave ›an•i•as dum

la milita tempo.

En la unua mondmilito la militagoj

mem okupas gravan parton de la rakon-

to. Francis prezentas ilin tre lerte, timige

kaj senmaske. Li kunvenigas nin en la

tran„eojn de Flandrio kaj ne hezitas

scenigi ties inferon kun persista konsek-

venceco. Tiuj eroj de la romano estas

grava kaj preciza dokumento pri la teru-

raj krimoj de la militgvidantoj. Ni travi-

vas •in tute el la perspektivo de la sim-

plaj soldatoj, la homa materialo kies

karno kaj mensoj estas muelataj de la

militma›ino.

La duan militon ni apenaμ spertas en

formo de konkretaj bataloj. Jano, junulo

iom nematura, pendolanta inter ciniko

kaj revemo, i•as flugisto. Lia vivo en la

aerarmeo estas amplekse rakontata,

tamen ni preskaμ ne spertas verajn

batalscenojn. Rolas pli multe lia angoro

kaj liaj klopodoj trakti tiun angoron, per

kolero, alkoholo, malestimo al virinoj

kaj •enerala naμzi•o pri la vivo. Kaj

same kiel „e la unua milito, Francis

elektis apenaμ mencii la grandajn

perspektivojn de la milito — la militon

de la politikistoj, generaloj kaj postaj

historiistoj. Li restas „e la milito de la

ordinaraj homoj, soldatoj kaj civiluloj,

patrinoj kaj fian„inoj.

Francis konstruis sian verkon tre ler-

te kaj sukcese. Ankaμ la detala tajlado

ofte estas tre bona. La epizodoj varias

laμ longo kaj rakonta stilo. Preskaμ „iu

epizodo estas memstara, ne rekte ligita

al alia epizodo, kvankam li ofte klopo-

dis krei lertan transsalton de epoko al

epoko, de persono al persono, sendube

por emfazi la partan paralelecon de la du

fadenoj. Nur du-trifoje li provis pli mal-

facilan metodon: miksi la du epokojn en

unu sama epizodo, kun pli “glitaj” trans-

iroj. ‚efe tio okazas en la fina „apitro,

kiu iomete similas konkludan epilogon,

iom pli filozofian ol la „efa parto de la

romano.

La rakonta maniero estas efika kaj

bona. Kutime la perspektivo tre proksi-

mas al la „efrolulo en „iu epizodo.

Dialogoj formas grandan parton de la

verko, kaj plej ofte Francis montras

mirindan talenton krei vivajn, konvin-

kajn, realecajn interparolojn kiuj esp-

rimas multon sen tro elokventi. Li suk-

cesas bone variigi la stilon de parol-

antoj, depende de persono kaj situacio.

Eble tamen oni ne sentas klaran tempo-

diferencon inter la esprimmanieroj de la

du epokoj. Ofte la dialogoj estas tre

longaj, sed ili neniam i•as tedaj. Male,

la ampleksaj dialogoj igas la tutan

romanon facile legebla, malgraμ •ia

dikeco.

En la rakonto aperas ne nur la ekste-

raj agoj kaj diroj de la personoj, sed

ankaμ la pensoj kaj sentoj, „efe de la

kvin „efaj roluloj. Tamen plejparte

mankas la ekstera medio, en kiu situas la

homoj. Post preskaμ 600 pa•oj mi kva-

zaμ konas tiujn personojn kaj iliajn

interrilatojn, tamen kun malmultaj

esceptoj mi ne vidas antaμ mi la lokojn,

kie ili vivis. Tre malofte Francis prezen-

tas al ni la pejza•ojn, la stratojn, la

domojn, la „ambrojn, la lumon, la sezo-

nojn. La homoj pensas kaj sentas, sed ili

malmulte sensas, perceptas. Nu, trov-

i•as kelkaj esceptoj. En la militfrontaj

epizodoj de la unua mondmilito rolas la

ruina kaj kratera pejza•o sulkita de

tran„eoj, kie oni konkeras kaj malkon-

keras arbarojn kaj vila•ojn jam vid-

eblajn nur sur la mapo.

La skeptika sinteno de pluraj „ef-

roluloj al la milito estas baza temo de la

verko. Eble •ia plej kerna punkto estas

pridemandado en tribunalo de 1940, kie

la militrifuzanto Donald devas defendi

sin antaμ ju•antoj. Francis metis tiun

vorto-duelon pri pacismo precize en la

mezon de sia verko, kaj ›ajnas al mi,

ke li ankaμ intencis •in kiel pezocen-

tron.

Alia trafa epizodo okazas sur Flan-

dra batalkampo de la unua mondmilito.

Tie ni spertas kiel Dunkan, kiu atend-

ante en la tran„eo legas romanon de

Jane Austen, perdas la libron dum atako,

poste devas retreti kun siaj kamaradoj,

kaj finfine, post nova turni•o de la bata-

lo revenas en la originan tran„eon, dum

centoj kaj miloj da homaj kadavroj

ku›as pelmele sur la „irkaμa tero, kaj tie

li retrovas sian libron.

La romano de Francis enhavas tiom

da eroj bone traktitaj, ke ne eblas „ion

mencii. La rilaton inter Jano kaj lia frat-

ino Laμra li montras „efe per tre trafa

dialogo inter ili. Bone prezentita estas la

evoluo de la juna, ambicia Ina en edz-

inon kaj patrinon zorgeman kaj plend-

eman pri la senrespondeco de viroj.

Menciindas ankaμ la politikaj temoj,

ekzemple la militsubteno de la social-

demokrataj partioj, kaj la militkritiko de

la skota revoluciulo Maclean.

La stilo kaj lingva±o de Francis en „i

tiu verko •enerale estas tre pla„a kaj

flua. Mi jam menciis la trafajn dialo-

gojn, kiuj ankaμ lingve plej ofte estas

bonaj. La rakonta stilo estas bona, kuti-

me trankvila, senur•a. La vortelekto kaj

frazaran•o kutime estas bonaj, laμ nor-

mala internacia stilo.

La romano de multaj jaroj estas

el„erpita en la libroservoj. Malfacilas

kompreni, kial oni ne reeldonas •in. Pli

ol aliaj verkoj •i meritus tion.

Sten Johansson
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La triobla fiasko de Zamenhof

Homarane: Kajero en esperanto
pri socio, filozofio, religio. Jaro 1,
numero 1 / Redaktis Bertil Nilsson. —
La Chaux-de-Fonds: Kooperativo de
Literatura Foiro, 2010. — 213 p.

Recenzante la libron Granda galerio

zamenhofa (1973) de Adolf Holzhaus,

Fernando de Diego jene esprimis sian

embarason: sur p. 469 “trovi•as foto de

la aμtoro staranta apud blanka urso

<…>. La foto estas ne malmulte amuza

kaj per si mem valoras preskaμ la du-

onon de la prezo de la libro, sed mi tute

ne povas kapti, kion komunan •i havas

kun Zamenhof… e„ se la urso parolus

esperanton!” (Boletín. 1975, ¹72,

p. 22).

Similan impreson mi ricevis „e la

lego de Homarane, nova frukto el la

varieteo de la Civito, kies artikoloj

apenaμ rilatas al la Zamenhofa kimero.

La projekto hilelismo/homaranismo

estas nenio alia ol obsedo de Zamenhof

kiu, definitive kaj senrevene, apartenas

al la historio. La juda historiisto Josef

Meisl (1883–1958), bofilo de Saul

Pinchas Rabbinowitz (1845–1910),

konato de Zamenhof el ties cionisma

periodo, diras, ke li “estis „iam solulo,

revulo kaj fantaziulo”, “apartulo!” kaj

liajn ideojn nomas “klerula kimero,

fantazia revo de feli„igisto de la mon-

do.” (Josef Meisl. Der “Hillelist // Der

Jude. Berlin: 1917/18, ¹4, p.

274–276.)

Efektive, nek dum lia vivo nek poste

liaj pseμdoreligiaj ideoj trovis apogon.

E„ pli ol la lingva reform-projekto de

1894 ili apartenas al la ruboj postlasitaj

de la aμtoro de Esperanto kaj atestas nur

tion, ke dum sia tuta vivo li balanci•is

kiel kano en vento. ‚io dirinda pri „i

temo jam diri•is post la studoj de Cau-

bel, Janton kaj Maimon. La historion de

la Zamenhofa projekto detale kaj

el„erpe pritraktas Christer Kiselman en

la recenzata volumo. Post •i oni povus

meti dikan punkton fino-faran. La stu-

doj de Kiselman kaj Janton kaj la kolek-

to de la koncernaj tekstoj (inkluzive de

tiuj el 1914 •is nun preteratentitaj)

povus formi volumon por definitive fer-

mi la „apitron.

Sed la bombastologio de la Civito,

en sia karakteriza patoso, parolas pri

“homaranistiko”, kaj “aplikata homar-

anismo”, kvazaμ temus pri io reala kaj

palpebla.

Tio validas aparte por la slango de

Silfer: praraμmismaj trajtoj, raμmisma

fenomeno, raμma vojo… Per „i deliro

Silfer intencas “enkasigi” historiajn

figurojn de la Esperanto-movado kiujn

li difinas “praraμmistoj” (Zamenhof,

Adam, Privat) kaj kiujn li prenas sub la

Civitan mantelon laμ la moto: “Nathan,

Ihr seid ein Christ!” (Natan, vi estas

kristano!).

E„ se oni provos tordi ›nurojn el

sablo, la asertataj paraleloj kaj modeloj

ne ekzistas, nek kun Masaryk (C. Min-

naja), nek kun Gandhi (H. Masson), nek

kun Mazzini kaj Garibaldi (P. Penac-

chio) kaj des malpli kun Comenius kaj

Obama (!!!) (J. Karhan).

Banet-Fornalowa, kiel „iam supra±e

babilema, simple rakontas stulta±ojn

(p. 126–127) neniel kongruajn kun la

faktoj prezentitaj de Kiselman (p. 50).

‹i ma„as sen diri unu solan nova±on.

Pro la nenii•o de la privata bibliote-

ko kaj arkivo de Zamenhof kaj de signi-

fa parto de lia korespondo (precipe el la

antaμesperanta tempo, sed ankaμ de la

ricevitaj leteroj) multaj detaloj de lia

vivo kaj pensado restos por „iam en

mallumo. La esencan problemon formu-

lis A. Künzli:

“‚ar Zamenhof neniam referen-

cis al io ajn, kion li legis, aμ al iu

ajn grava aμtoro <…>, ni ne

scias, „u Zamenhof konis aμ

legis la programajn verka±ojn de

la menciitaj aktivuloj” [Pinsker,

Sokolov, Herzl, Dubnov, Gei-

ger]. (Spegulo, 2009. ¹4)

Efektive Zamenhof trioble fiaskis:

lian hilelismon la sam-gentanoj apenaμ

priatentis, la homaranismon ignoris la

esperantistoj, lian lingvon la mondo

rifuzas.

Reinhard Haupenthal

Nemeza: Traduko el Esperanto

La 27an de majo en la Moskva arta

salono Klasikuloj de la XXIa jarcento

estis prezentita la libro de Alfred Nobel

Nemeza, eldonita paralele en Esperanto

kaj en la rusa.

Nemeza estas tragedio en kvar aktoj,

la eventoj okazas en Italio en la XVIa

jarcento. La verko estis presita baldaμ

post la morto de Nobel nur 100-ekzem-

plere, kaj la tuta stoko estis neniigita laμ

postulo de la parencoj — probable pro

•ia akra kontraμkatolikeco. Post cent

jaroj estis hazarde retrovita unu ekzem-

plero.

El la sveda al Esperanto la teatra±on

tradukis Gunnar Gällmo. La libro aperis

paralele en la sveda kaj Esperanto en

Stokholmo en 2003. El la Esperanta tra-

duko al la rusa lingvo •in tradukis Niko-

laj Krjukov. La libro estas vere bel-

aspekta, la eldonkvanto estas 3000

ekzempleroj. Tioman eldonkvanton

Esperanto-libroj en Ruslando ne havis

ekde la Sovetia tempo.

La tragedio estis tradukita el la sve-

da lingvo nur al Esperanto; el Esperan-

to, krom la rusa, ankaμ en la slovakan;

onidire preparatas surscenigo en Brati-

slavo…

Dum la prezentado parolis la traduk-

into, la redaktoro, anoj de la internacia

centro Nobelistiko. ‚eestis kultura

ata›eo el la Svedia ambasadejo. Laμ

peto de Krjukov mi rakontis pri Esper-

anto kaj ties literaturo, pri avanta•oj de

Esperanto por beletraj tradukoj.

Valentin Melnikov

Helpo al Esperanto-bibliotekoj

Por la 14a fojo Esperanto-biblio-

tekoj povas peti de UEA subvenciojn de

la Biblioteka Apogo Roma kaj Poul

Thorsen.

La subvencioj estas celitaj al biblio-

tekoj, kiuj ne estas subtenataj de ›tato,

urbo aμ simila instanco. Subvencion oni

ricevos kiel librojn laμ la listo, kiu

akompanis la peton. Pasintjare sep

bibliotekoj ricevis librojn je la valoro de

115 •is 260 eμroj.

Oni sendu priskribon pri la bibliote-

ko kaj liston de dezirataj libroj laμ ordo

de prefero. Diskoj k.a. ne-libraj varoj ne

estos konsiderataj. La petoj atingu la

Centran Oficejon de UEA •is la 15a de

oktobro papere (Nieuwe Binnenweg

176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando)

aμ rete (direktoro@co.uea.org).

GK UEA

mailto:direktoro@co.uea.org
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Literatura Foiro, 2010, ¹244

Originala literaturo: uverture la poe-

mo Mira•o de Lenke Szász, premiere la

specimeno el la nova romano Flugi kun

kakatuoj de Trevor Steele, poeziaj debu-

toj de du rumanaj lernantinoj, Daniela

Ungurean kaj Petronela Hojbota.

Recenzoj: Malgajaj sonetoj de Mal-

frua Somero, Lecionoj por knabo de

Mikaelo Bron›tejn, Marvirinstrato de

Tim Westover, Malta nuntempa poezio

en traduko de Carmel Mallia, Iluzio de

Ljubov Vondrou›ková en Esperanta

traduko de Jaroslav Krolupper.

Franz-Georg Rössler prezentas la

esperantistecon de Johano Strasser, pre-

zidanto de la Germana PEN-Centro, kaj

Márton Féjes — Esperantajn elemen-

tojn en la romano Ploreganta simio de

la hungara verkisto Tibor Bálint. Julian

Modest oma•as al la poeto kaj traduk-

isto Nikola Stran•anski, forpasinta

pasintjare.

Monda literaturo: Ljubomir Trifon-

„ovski pri la teatra±o Duobla mensogo,

kie oni trovis spuron el la verkista

genieco de Shakespeare. Constantin

Abaluta pri la virino en la klasika hajko

(elfrancigis Koffi Gbeglo kaj Marie-

France Conde Rey).

Giorgio Silfer enkondukas pri Lin-

gvopolitikoj en Esperantio antaμ la sim-

pozio okazonta en ‚aμdefono venont-

aμguste. En Sepa arto Jordan Slavejkov

pri la filmo Rompitaj brakumoj kaj

•enerale pri la re•isoro Pedro Almodo-

vár. Kaj daμrigo de la nova rubriko Kul-

tura agendo, lan„ita de la „efredaktoro

en la pasinta numero: „i-foje pri ekspo-

zicio en Vieno kun la partopreno de

ducent artist(in)oj el la areo de la iama

komunisma bloko — de la baltaj landoj

•is la kaμkaza regiono. Kaj paske kun

Leen Deij: La „ielo super la „ielo.

HeKo

Ricevitaj gazetoj

Dia Regno. 2010/2; Esperanto en Azio. 2010/67; Esperanto sub la Suda kruco. 2010/101;

Esperanto. 2010/5; Femina. 2010/22; Frateco. 2010/88; ¤enerala Informilo. 2010/161; Herol-

do de Esperanto. 2010/4,6; Internaciisto. 2010/2; Juna Amiko. 2010/1; Kontakto. 2010/2; La

Gazeto. 2010/148; La Merkato. 2010/99; La Movado. 2010/710,711; La Ondo de Esperanto.

2010/6; La Revuo Orienta. 2010/4,5; Le Monde de l’Espéranto. 2010/574; Literatura Foiro.

2010/244; Mikrofone. 2009/28, 2010/29; Norvega Esperantisto. 2010/2; Okazas. 2010/574;

Spriritisma Esperanto-Informilo. 2010/139; Usona Esperantisto. 2010/2,3.

Ricevitaj libroj

Buzzati, Dino. Sette piani. Klag, Walter. Hospitalo Sepeta•a. — Vieno: Klag,

2009. — 52 p., il. — [Donaco de Walter Klag].

Haupenthal, Reinhard. Die Wien-Aufenthalte von Lazar Markovi„ Zamenhof

(1859–1917) und seine ophthalmologischen Studien bei Ernst Fuchs (1851–1930).

— Bad Bellingen: Edition Iltis, 2009. — 48 p. — (Schriften zur Esperantologie und

Interlinguistik; Heft 15). — [Donaco de Reinhard Haupenthal].

Malkovru Esperanton. Fascina Lingvo. Partizánske: E@I, 2009. — 23 p., il. —

[Donaco de Peter Balá�].

Odkryj Esperanto. Fascynuj¹cy J¾zyk: [Pola versio] / Trad. el Esp. Czes³aw

¯adzi³ko. Partizánske: E@I, 2009. — 23 p., il. — [Donaco de Peter Balá�].

Kvar novaj libroj de “Sezonoj”

En junio Sezonoj (Ruslando) kunlabore kun la Litova Esperanto-Asocio pres-
igis en Kaμno kvar novajn librojn.

Arthur Conan Doyle. La „ashundo de la Baskerviloj. Tradukis el la angla Wil-

liam Auld. 2a eldono. 168 pa•oj. Serio Mondliteraturo; ¹6. Prezo: 15 eμroj.

La „ashundo de la Baskerviloj estas la plej fama krimromano en la mondo, kon-

ata en multaj lingvoj kaj en pluraj filmaj versioj. Danke al la traduko de William

Auld ‹erloko Holmso kaj d-ro Vatsono ekparolis Esperante en 1998. ‚ar antaμ

kelkaj jaroj la unua eldono el„erpi•is, Sezonoj faris la duan eldonon.

Aleksander Kor±enkov. Zamenhof. 64 pa•oj. Serio Scio; ¹9. Prezo: 6 eμroj.

‚i tiu biografia skizo bazi•as sur la materialo de la jam el„erpita Homarano

(2009) kun aldono de kelkaj novaj faktoj. Intertempe aperis •ia angla versio.

Dek libroj / Kompilis Aleksander Kor±enkov. 32 pa•oj. Serio Nia trezoro; ¹1.

Prezo: 4,5 eμroj.

Prezento de libroj, kiuj grave influis la evoluon de Esperanto lingve, socie kaj

kulture: La Unua Libro, Fundamenta Krestomatio, Fundamento de Esperanto,

Plena Vortaro de Esperanto, Parnasa Gvidlibro, Enciklopedio de Esperanto, Plena

Gramatiko de Esperanto, Esperanta Antologio, Esperanto en Perspektivo, Plena

verkaro de L.L. Zamenhof. La tekstojn verkis Halina Gorecka, Reinhard Haupen-

thal, Aleksander Kor±enkov, Andreas Künzli, Carlo Minnaja.

Dek gazetoj / Kompilis Aleksander Kor±enkov. 32 pa•oj. Serio Nia trezoro; ¹2.

Prezo: 4,5 eμroj.

Prezento de la plej gravaj Esperanto-gazetoj: La Esperantisto, Lingvo Inter-

nacia, Esperanto, La Revuo, La Ondo de Esperanto, Heroldo de Esperanto, Litera-

tura Mondo, El Popola ‚inio, Literatura Foiro, Monato. Verkis István Ertl, Halina

Gorecka, Aleksander Kor±enkov, Andreas Künzli, Stella Meester.

Mendu „e via kutima libroservo. En Ruslando, Litovio kaj Pollando oni povas

rabatite a„eti „i tiujn kaj aliajn librojn de Sezonoj — mendu „e nia redakcia adreso.

Halina Gorecka

mailto:sezonoj@yahoo.com
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Nia disputanta kolegaro

… okazis jarkunveno de la esperantista societo Kolombo

de la Paco … Dum la disputo „iuj esprimis la grandan deziron

plibonigi sian laboron. (Pepa Karaivanova. Jarkunveno en

Galabovo. La geesperantistoj el urbo Galabovo raportas pri

siaj esperantaj sukcesoj // Bulgara Esperantisto apr-jun 2010,

p. 5; rimarkis Ionel Oneþ)

Disciplino surprizas kolonelon

.. .en la jarkunveno de la esperantista societo Fervojisto

Stara Zagora… [m]i estis surprizita „ar la societanoj obeas la

disciplinon… Dum la disputo oni akcentis la plej gravajn

momentojn en la estonta agado… la disputoj pri Esperanto

longe daμris. (Kolonelo Kanjo Kanev. La fervojistoj-esper-

antistoj en urbo Stara Zagora estas „iam je sia posteno // sam-

loke, p. 3-4; samrimarkis Ionel Oneþ)

Eble „erkoj helpos?

… en la salonoj de la EU institucioj jam nun ne ekzistas

sufi„aj kabinoj por „iuj enterpretistoj! (Remy Sproelants.

Konferenco en Eμropa Parlamento // Aktuala Esperanto-

Informilo monata de la Esperantista Brusela Grupo, maj

2010, p. 17)

Testo pri retaktoraj kabaploj

Kanditati•u por redakti Kontakton! (Tejo.org/eo/Redakto-

roKontakto, stato 17 jun 2010)

Lukse kaj bene, pene sed verve

En Antvervpeno en majo okazis la tritaga Beneluksa

Kongreso… (Stefan MacGill. Beneluksa Esperanto-Kongreso

// Eµropa Bulteno, 2010, ¹5, p. 5)

Puce kaj ›ike, aµ: Eleganta viculo

Vic-Prezidando… D Gary Grady. (Kvaronjara Bulteno de

la Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto, apr 2009, p. 1)

Bremsu la ma›inon, haltigu la progreson

La ideo bridi la novajn kapablojn de E-ma›in-traduko

(MT), pruvitajn en WikiTrans, por regule aperigi sciencajn

nova±ojn en E-o estas brila. (Amri Wandel, 10 jun 2010,

groups.yahoo.com/group/komitato-de-uea/message/5668)

Ili parolas por si

Ene de la malmutaj aktivaj uzantoj de la aina lingvo…

estas kelkaj esperantistoj. (KIMURA Goro C., 9 apr 2010,

groups.google.com/group/etnismo)

Do ne kvaku kiel ranoj, karaj gesamideanoj

Solena vespero — Zamenhof kaj Esperanto… 19:00

Bufeto, libera diskuto (rimarkis Blazio Vaha; skej.esperanto.

sk/arangoj.php?lingvo=eo&kio=130, stato 17 jun 2010)

Plukis István Ertl

P
or la maja tasko Birda bazaro venis 15 respondoj, el kiuj

kvar estas nekompletaj. La •ustajn respondojn sendis:

Andrej Kirienko (Belarusio), Malcolm Jones (Britio),

Anna-Liisa Ali-Simola, Bruno Lehtinen (Finnlando), Jackie

Huberdeau (Francio), Mario Machlik (Norvegio), Dorota

Burchardt, Hanna Skalska, Zbigniew Tylkowski (Pollando),

Svetlana Konja›ova (Ruslando), Birgitta Anevik (Svedio).

La libropremion ricevas Zbigniew Tylkowski. Ni gratulas

lin!

La •usta j respondoj : Agl’, alaμd’, akcipitr’, anas’,

grif’, guf’, ibiso, kolomb’, kormoran’, korv’, najtingal’, papa-

go, pav’, peg’, pelikano, strigo, tukan’. Paru’ ne estas kon-

siderenda pro la “μ”.

Juda humuro

Memoro

Rabinovi„ renkontis sian amikon Goldberg en la strato.

— Ni ne vidis unu la alian jam delonge. Kiel vi fartas?

— Bone. En „i tiu momento mi skribas miajn vivmemor-

a±ojn.

— Estas grandioze! ‚u vi jam atingis la momenton, kiam

mi pruntedonis al vi 500 rublojn?

Granda nazo — malbonkazo

Leon, junulo el tre ri„a familio, deziris edzi•i. La svatisto

rekomendis al li junulinon el najbara urbeto. Tiam Leon dek-

laris, ke li ne intencas “a„eti katinon en sako” kaj volas unue

vidi la kandidatinon sen vestoj.

La gepatroj de la junulino estas konsternitaj, sed ne vol-

ante preterlasi la bonan okazon ili fine konsentas, ke ilia filino

senvesti•u antaμ la estonta bofilo.

Post detala priesplorado Leon deklaris:

— Mi ne volas edzinigi „i tiun fraμlinon. ‹ia nazo estas

tro granda!

Minimumo

Du judoj renkonti•is.

Moris: “Kiel vi fartas?”

Boris: “Bone. Kaj vi?”

Moris: “Mi konstruigas domon.”

Boris: “Bonege. Kiom da „ambroj?”

Moris: “Unu.”

Boris: “Vi pravas. Malpli da „ambroj ne havas sencon.”

El la kolekto de Josi ‹emer

Trovu du proverbojn
Necesas solvi la enigmon de nekonata skriba±o. En la sek-

va teksto ka›i•as du proverboj el la Proverbaro Esperanta de

Zamenhof. ‚iu simbolo/signo prezentas literon, samaj simbo-

loj do estas samaj literoj. La pli ofte uzataj simboloj kaj mal-

longaj vortoj eble helpos al vi trovi la “›losilon” por la solvo.

La solvoj devos veni al la redakcio (po›te aμ rete) antaμ la

10a de septembro.

Kompilis Nora Caragea

Spritaj splitoj kaj preskeraroj
el la kolekto de reduktoro

Se vi scias kaj ›atas kompili enigmojn, ›aradojn

kaj aliajn konkurstaskojn, vi estas bonvena kiel kun-

laboranto de Mozaiko. Ni invitas ankaµ karikatur-

istojn kaj humuristojn. Anoncu vin „e la redakcio.

http://groups.yahoo.com/group/komitato-de-uea/message/5668
http://groups.google.com/group/etnismo
http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=eo&kio=130
http://skej.esperanto.sk/arangoj.php?lingvo=eo&kio=130


Italio. Grupo da esperantistaj naturamantoj kunvenis fine de

majo por •ui la karstan teritorion apud Triesto, promeni, flari la

bonodoran flaµron, admiri la panoramojn, gustumi la special-

a±ojn de tiu „i parto de Italio „e la limo kun Slovenio, viziti inte-

resan muzeon pri naturo. (Edvige Ackermann)

Pollando. 11–13 jun okazis la tradiciaj 26aj Esperantaj Tagoj

de Krakovo kun interesaj ekskursoj, prelegoj, kulturaj prezen-

tadoj (Jerzy Handzlik, Lidia Lig¾za, Irena UrbaŒska kaj Les³aw

Lic, Jadwiga GibczyŒska, Jan Oberbek, koruso Kamea k.a.) kaj

neevitebla foto en la Krakova „efplaco. (Andrzej Sochacki)

Germanio. Ma³gosia Komarnicka, kies intervjuo kun la urb-

estro de Herzberg am Harz, Gerhard Walter, aperis en la junia

Ondo, transdonis al li kelkajn numerojn de la revuo. La urbestro

estis tre kontenta pri la revuo kaj pri la mencioj de la urbo en •i.

Li salutas niajn legantojn kaj invitas ilin al la Esperanto-urbo.
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Literatura konkurso Liro-2010

La Ondo de Esperanto denove invitas „iujn dezi-
rantojn partopreni en la tradicia literatura
konkurso Liro-2010. ‚i-jare estas proponitaj
du originalaj kaj tri tradukaj bran„oj:

1. Originala prozo

2. Originala poezio

3. Traduko el la angla lingvo: The man who

lived for others de Jerome K. Jerome

4. Traduko el la franca lingvo: L'ami Joseph de

Guy de Maupassant.

5. Traduko el la rusa lingvo: Amerikanec de

Arkadij Aver„enko.

En la originalaj bran„oj (1, 2) oni rajtas parto-

preni per ne pli ol tri verkoj, en la tradukaj bran„oj

(3, 4, 5) — nur per unu verko.

La originaloj de la tradukendaj tekstoj estas

el›uteblaj en la retejo de La Ondo de Esperanto:

http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-liro.htm

Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn

aµ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursa±o

al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-

236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). La

konkursa±oj devos atingi la sekretarion antaµ la 1a

de decembro 2010.

Subskribu vian konkursa±on per pseµdonimo

kaj aldonu slipon kun indiko de la pseµdonimo,

aµtenta nomo kaj po›ta adreso.

Oni povas sendi la tekstojn kaj slipojn rete, en

apartaj mesa•oj, al la adreso sezonoj@yahoo.com.

Oni ne rajtas sendi verkojn, kiuj estis publikig-

itaj aµ premiitaj en aliaj konkursoj.

La laµreatoj ricevos diplomojn kaj libropre-

miojn. La organizanto •is la 1a de januaro 2013

havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo

de la ricevitaj konkursa±oj en La Ondo de Esperan-

to kaj elektronike. La kopirajto restas „e la aµtoro,

kiu konsentas cedi •in senpage al la organizanto en

okazo de libroforma eldono.

Bon›ancon!

Halina Gorecka

sekretario de Liro

La redakcio de “La Ondo”

deziras al „iuj legantoj

Agrablan

kongresan

sezonon!

http://www.esperanto.org/Ondo/Ind-liro.htm
mailto:sezonoj@yahoo.com


Pro la foto “Korteto en Montenegro” Vladimir Merkulov ricevis la trian 

premion en la 12a Internacia Fotokonkurso de “La Ondo de Esperanto”.




