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Redaktora artikolo
de Luigi Fraccaroli
Ĝemeliĝo inter urboj estas esenca parto de la strebado
al eŭropa konstruo de malsupre (cit.). Jen raportoj pri
interkontaktoj inter Padovo kaj Frajburgo (Germanio),
kaj inter Parmo kaj Hérouville-Saint-Clair (Francio).
Raportas ankaŭ partoprenintoj en la 86a Itala
Kongreso de Esperanto en Triesto.
La unua ĉi-numera recenzo pritraktas la historion de
la Akademio de Esperanto en la lasta verko de Carlo
Minnaja, pasie tralegita de Renato Corsetti.
En la dua recenzo Fernando Pita kompetente analizas
la lastan verkon de Davide Astori, Enkonduke al
Ĝenerala Lingvistiko.
Ankaŭ por 2020 Itala Esperanto-Federacio lanĉas
konkurson pri literatura tradukado. Al ĝi ekde ĉi-jare
aldoniĝas muzika konkurso dediĉita al Gianfranco
Molle.
El la rezultoj de la literatura tradukkonkurso 2019 vi
legos eQ la venonta revuo: nun, nur etan pecon gajnintan
egalmerite la trian premion.
La malĝoja paĝo ĉi-numera estas tre longa: temas pri
nia granda samideano Ranieri Clerici kaj pri la vera
Ido...
Jam temp’ está por sin prepari por la jarfinaj donacoj!
Profitu je la rabatoj de la libroservo por inundi per Elibroj amatojn kaj geamikojn.
Vortoserĉo de La Semajno de Enigmoj kaj
krucvortenigmo de Usona Esperantisto defios vian
memoron kaj la tutan cerboceteron…
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Eŭropo de malsupre
Il progetto “Gemelaj Urboj” della Universala Esperanto-Asocio –come risaputo– è
diventato una delle attività principali della FEI. Ecco addirittura due relazioni sulla
attuazione del gemellaggio tra Gruppi locali italiani e stranieri.

1. Padovo plifortikigas la akson inter Italio kaj
Germanio
Dopo Brescia e Darmstadt, altre due città attuano il gemellaggio reale italotedesco basato sulla lingua internazionale: Padova e Freiburg im Breisgau
(Friburgo in Brisgovia). Riportiamo il rapporto dello scambio culturale realizzato
da Paola Tosato dal 24 al 28 maggio 2019.

Raporto pri kultura interŝanĝo kun Freiburg, ĝemela urbo de Padova
Laŭ la projekto de FEI pri la
ĝemeliĝoj inter la Esperantaj Grupoj, al
kiu mi aliĝis, ĉijare mi aranĝis kulturan
interŝanĝon inter Padova, la urbo kie mi
loĝas, kaj Freiburg (Germanio), ĝemela
urbo.
La restado en Freiburg estis de
vendredo la 24a ĝis mardo la 28a de
Majo; por ĉi tiu okazo mi estis gastigata
de la geparo Westermajer; Manfred
Westermajer estas la referenculo de la
loka Esperanta Grupo; do dum tiu ĉi
periodo mi loĝis en la domo de familio
Westermajer, kiu estas en Gundelfinger,
vilaĝo proksima al Freiburg.

Vendredon la 24an mi faris la vojaĝon
per trajno kaj mi atingis Frajburgon
posttagmeze; vespere
Manfred
akompanis min laŭlonge la stratetoj de
la vilaĝo kaj mi povis vidi la du gravajn
preĝejojn, tiun protestantan kaj tiun
katolikan; Manfred klarigis al mi ke
dum
la
pasintaj
jarcentoj
en
Gundelfinger estis la limo inter la
katolika kaj la protestanta religio; ni
haltis antaŭ la Urbodomo kaj mi
sukcesis vidi sur la tegmento de la
protestanta preĝejo cikonion.
Sabaton la 25an mi iris kune kun
esperantistino de la grupo, Ursula, unue
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en la Placo de la Katedralo, ĉe la
bazaro, kie troviĝas la lokaj kaj la
eksterlandaj produktoj, poste trajne al
la Nigra Arbaro; ni haltis tie ĉe du
famaj lagoj, Schluchsee, la plej
granda lago de la regiono, kaj Titisee,
la dua plej granda, tie mi aĉetis
kelkajn suvenirojn kaj ni haltis por la
tagmanĝo ĉe itala picejo kie mi
gustumis bongustan picon, la tiel
nomata Margherita. Estis sume bela
ekskurso: malgraŭ pluvis dum la tuta
tago mi ĝuis pri la mirindaj pejzaĝoj
kaj pri la fortika naturo.
Dimanĉon la 26an mi faris kune kun
Manfred rondiron de la urbocentro,
kie mi vidis la plej gravajn
monumentojn kaj konstruaĵojn kaj ni
vizitis kvar muzeojn. En la urbocentro
mi aprecis multe diversajn vidindaĵojn
kiel la Malnova kaj la Nova Urbodomo;
la Katedralo (kiun mi vizitis ene
lundon); la Kvartalo de la Universitato
(la
Biblioteko,
Unimuzeo,
la
Universitata Preĝejo); la Pordego al
Ŝvebio (Schvabantor); la Historia
Magazeno (kiu estis en pasinteco la
palaco de la komercoj kaj de la
financoj); la Domo de la Baleno (la
domo en kiu vivis Erasmo de
Roterdamo dum 3 jaroj), je ĉi tiu punkto
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mi malfermas parentezon: en Mezepoko
ĉiu domo havis propran nomon; stratoj
kaj numeroj ankoraŭ ne estis inventitaj;
aliajn monumenton estas la Statuo de
Bertold Schwarz, monaĥo kiu laŭdire
hazarde inventis la nigran pulvon (por
pafi kaj subteni la laboron en la
minejoj).
Lundon la 27an matene mi iris viziti
la ekspozicion pri Burundio kiu estas
parto de la projekto de Manfred ĝuste
en tiu ĉi lando. Posttagmeze estis tempo
por viziti ene la Katedralon kaj poste la
Ekologian Kvartalon, Vauban, kiu estas
parto de la urbo kiu utiligas naturajn
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sistemojn rilate al domoj kaj al
ĝardenoj, en kiu ne cirkulas la
aŭtomobiloj, fakte ne ekzistas parkejoj
en la domoj, sed estas unu komuna
parkejo je la komenco de la kvartalo. Je
la 17a ni sukcesis atingi la Radiostacion
Dreyeckland kie mi ricevis intervjuon
de samideano, Konrad Gramelspacher:
mi prezentis mian urbon, Padovon, mi
donis kelkajn informojn pri la Esperanta
Grupo de Padovo kaj mia agado rilate al
Esperanto, poste estis demandoj pri la
koncerna ĝemeliĝo inter Padovo kaj
Frajburgo. Ĉi tiu radiostacio elsendas en
tri diversaj landoj: Germanio, Francio
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kaj Svislando kaj en la programo ĝi
rezervas unu sekcion du aŭ trifoje po
monato al Esperanto. Vespere je la 19a
okazis renkontiĝo kun la Esperanta
Grupo de Freiburg en kiu partoprenis
ankaŭ novulo el Algerio kiu loĝas en la
urbo kaj deziras lerni esperanton. Ni
vespermanĝis kune post agrabla
konversacio en pluraj lingvoj kaj finfine
mi revenis hejmen kun Manfred.
Mardon la 28an mi reveturis al Padovo.
Konklude estis sperto laŭ mi
neforgesebla: la etoso estis gaja kaj
kuntrena; mi povis gustumi la tipajn
manĝaĵojn de tiu lando danke al
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Gerlinde, edzino de Manfred, kiu estas
lerta kuiristino; mi havis la eblecon koni
la kutimojn kaj la morojn de tiu
regiono; mi povis mergiĝi en la kulturo
de la urbo; mi praktikis esperanton, la

anglan kaj iomete ankaŭ la germanan.
Do mi povas diri pri ĉi tiu ĝemeliĝo
tion: ĝi atestas ke esperanto ankaŭ
nuntempe bone funkcias, kaj kiel
lingvo-ponto kaj kiel kultura lingvo. ▪

2. Parmo konfirmiĝas kiel unu el la Grupoj plej
aktivaj: ĝemeliĝo inter Italio kaj Francio
Parma realizza il gemellaggio con Herouville (Caen). Ecco l’informazione
sull’ultima attività inviata da Luisa Oberrauch-Madella, redatta dal
presidente della E-Asocio G. Canuto de Parma P. Gustavo Zanoli.
Ĝemeliĝo inter du esperantistaj grupoj
La 17an de septembro 2019 okazis
kunveno de la membroj de la EsperantoAsocio “G. Canuto” de Parmo (Italujo)
kaj du klubanoj de Hérouville-SaintClair (ĉirkaŭaĵo de Caen, Normandio,
Francio): Gigi kaj Gérard Senecal.
Oni fiksis la celojn de la ĝemeliĝo

inter la du E-kluboj: vojaĝo al Parmo de
4 normandanoj printempe 2020 kaj, se
eblos, alia vojaĝo de kelkaj parmanoj al
Herouville aŭtune de la sama jaro.
Inter la du vojaĝoj okazos interŝanĝoj
de informoj, ekzemple pri la vivo kaj
agadoj de la du E-kluboj.
▪

Vuoi aiutare il movimento esperantista?

Destina anche tu il 5 x 1000 alla
FEDERAZIONE ESPERANTISTA ITALIANA
Scrivi il codice fiscale: 80095770014 nella tua dichiarazione dei redditi
Non ti costa nulla e noi possiamo fare di più per diffondere la nostra idea
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Partoprenintoj raportas

Kongresa ravo
L’86° Congresso Italiano di Esperanto, svoltosi a Trieste dal 24 al 31 agosto
2019, è stato partecipato da oltre 250 esperantisti di tutto il mondo.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo le relazioni seguenti.
Raporto de Ylenia Comito
De la 24a ĝis la 31a de aûgusto mi
ĉeestis la 86an Kongreson de Esperanto
en Triesto. Mi partoprenis en la
Kongreso kiel stipendiulo kun kvar aliaj
stipendiuloj: Moira, Pietro, Riccardo
kaj Silvia. Ni renkontis Laura-n Brazzabeni sabate posttagmeze kaj ŝi akceptis
kaj adresis nin al la ĝusta kurso.
Dimanĉe matene okazis la inaŭguro
de la Kongreso kaj la komenco de la
aktivecoj. La saman tagon posttagmeze
komenciĝis la baza Esperanto-kurso,
kiun mi vizitis kun tri aliaj stipendiuloj.
La instruisto de la kurso estis Anna
Löwenstein, kiu la unuan tagon donis al
ni ĝeneralajn informojn pri la lingvo kaj
ĝia naskiĝo. La kurso komenciĝis de la
bazo por doni al ĉiuj la oportunon sekvi
ĝin. Ni faris tri kaj duonan horojn de

lecionoj ĉiun matenon. Nia instruisto
Anna estis tre bona kaj pacienca; ŝi
sentigis nin komfortaj kaj ŝi implikis
nin dum la lecionoj.
La posttagmezon kaj la vesperon ni
estis liberaj partopreni la multajn
aktivecojn de la kongreso: ekskursoj,
koncertoj, dancoj, spektakloj kaj
seminarioj. Ankaû la junulara grupo
organizis aktivecojn por ni.
Tio estis mia unua rekta sperto kun la
esperanta mondo kaj estis neforgesebla.
La kurso kaj la aktivecoj estis tre
interesaj, sed la plej bela afero estis la
esperantistoj: ĝentilaj, amuzaj kaj vivoamantaj kiel malmultaj homoj en la
mondo. Mi sentis min parto de granda
familio kaj mi antaŭĝuas ĉeesti la
sekvan kongreson.
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Raporto de Riccardo Onofri
Mia sperto kiel stipendiulo ĉe la 86a
Itala Kongreso de Esperanto en Triesto
estis tre pozitiva.
Mi havis la oportunon apliki la
lingvajn kapablojn kiujn mi akiris per
Duolingo-kurso, kaj plibonigi mian
Esperanton dank’ al la amikeca etoso de
la kongreso. Mi dankas la organizan
teamon kaj la aparte bonan laboron de
Laura Brazzabeni, kiu prizorgis la
stipendiulojn. Mi tre ĝuis la lingvan
kurson gvidatan de Dalja, energia litova
samideanino. Ŝi igis la kurson ne nur
interesa kaj stimula, sed per sia afabla
karaktero kaj helaj ridetoj, ŝi ankaŭ
kapablis krei bonvenigan medion kie
ĉiuj sentis sin liberaj kontribui al la
klaso. Mia lingva nivelo estis iom pli
alta ol la averaĝo de la klasanoj, ĉar ĉijare estis aranĝitaj nur du kursoj
anstataŭ la kutimaj tri. Malgraŭ tio, la
kvar tagoj de instruado tre utilis al mi
por revizii gramatikajn aferojn, por
riĉigi mian vortaron, por konversacii,
kaj, kompreneble, ekscii pli pri la vivo
de la aliaj partoprenantoj.
Mi ĝuegis renkonti malnovajn
amikojn, kiujn mi ekkonis lastan jaron
en San Marino, kaj amikiĝi kun novaj.

Oni ĉiam estas hejme ĉe kongresoj kaj
E-aranĝoj, kaj babili vizaĝ-vizaĝe tute
malsamas ol komuniki pertelefone aŭ
interrete. Donaci stipendion al homoj
kiuj interesiĝas pri Esperanto por
bonvenigi ilin en la Esperantan familion
ŝajnas al mi tre bona ideo por disvastigi
la lingvon, precipe inter la junularo.
Fakte, por mi tiu ĉi kongreso estis
ankaŭ taŭga ŝanco por ligiĝi pli bone
kun la junaj esperantistoj kiuj
partoprenis la aranĝon. Mi jam ekkonis
iujn el ili lastan jaron. Kun ili, mi povis
pliprofundigi nian amikecon. Mi ŝatis la
ŝancon
amikiĝi
kun
nekonataj
gejunuloj, inter ili la aliaj stipendiuloj.
Laŭ mi, stipendio estas efektiva
maniero por aligi novajn junulojn kaj
kreskigi la movadon, por ke ili
pligrandigu sian amikecan reton de
samaĝaj esperantistoj.
Triesto estas mirinda urbo kiun mi
jam vizitis kun mia familio antaŭ multaj
jaroj. Mi nenion memoras pri tiu
vojaĝo, do plaĉis al mi revidi la urbon
kaj la regionon. Certe, pro sia historio
kaj kulturo, ĝi estas tre taŭga loko por
esperanta evento. La kongresejo tre
belas kaj la urbocentra pozicio ebligis
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nin esploradi ĉion. Mi aparte ŝatis la
vesperan
junularan
aktivecon
organizitan de Mirko, kiu gvidis nin tra
historie gravaj kaj malpli konataj
najbarejoj de Triesto. Sen la Itala
Kongreso, mi neniam lernintus la
interesan, bedaŭrinde foje malĝojan,

historion de Triesto kaj de Istrio.
Mi kore dankas la Italan EsperantoFederacion pro la oportuno partopreni
ĉi tiun kreskigan sperton, kaj mi deziras
ke multaj pli havu estonte la saman
eblecon
▪

Informazioni in rete: Congresso Italiano di Esperanto

Jam alireblas la retpaĝaro de la Kongreso 2020!

Cari amici,
dal 1 ottobre è ufficialmente consultabile il sito: kongreso.esperanto.it/87
in cui troverete tutte le informazioni pratiche sulla sede congressuale, troverete il
modulo d’iscrizione, le quote, le modalità di pagamento,
e, a poco a poco, le informazioni logistiche, sulle escursioni, sul programma.
Visitatelo subito ed iscrivetevi,
e poi, continuate a visitarlo con regolarità per essere aggiornati!
Buona lettura ed
ARRIVEDERCI AD ASSISI dal 22 al 29 agosto 2020!
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Recenzo
de Renato Corsetti

Historio de la Akademio de Esperanto
la nuova fatica di Carlo Minnaja
Carlo Minnaja (2018)
Milano: Itala Esperanto-Federacio
paĝoj 314
prezo: 36 eŭroj
Antaŭ ĉio eble oni devas registri
miran aprobon por la eldonejo, Itala
Esperanto-Federacio, kiu surprenis la
taskon eldoni tian fundamentan verkon,
kies merkato estas evidente tutmonda
kaj ne nur itala.
Fundamenta verko ĝi estas ĉar ĝi
estas la unua kompleta historio de nia
ĉefa lingva institucio, de ĝia kreiĝo kiel
Lingva Komitato en 1905 ĝis praktike
la nuntempo.
Carlo Minnaja diras fine de la
enkonduko: “Historiisto, male al
kronikisto, kiu nur registras faktojn,
klopodas ankaŭ interpreti ilin kaj
enmetas proprajn konsiderojn. Se tiuj
estos taksataj indaj je komentoj fare de
la legintoj, la celo de ĉi tiu verko estos
plene atingita.”
En la verko Carlo montras sin granda
kronikisto, ĉar apenaŭ estas faktoj pri la

Akademio en ĝia jarcenta historio, kiuj
restas nespuritaj kaj neregistritaj en ĉi
tiu libro.
Estas vera plezuro legi pri la lingvaj
demandoj, pri kiuj oni diskutis en la
komenco de la movado, ĉar kun kelkaj
ŝanĝiĝoj ili estas la samaj demandoj pri
kiuj oni diskutas nun, la ĉapelitaj literoj,
la akuzativo, ktp. kvankam tiam oni
simple proponis forviŝi ilin de la lingvo.
Apartan atenton meritas la riĉa fotaro
[mi mem neniam vidis pli kompletan
kolekton de fotoj de elstaraj
esperantistoj]. Pri la helpoj ricevitaj de
Carlo por kunmeti tiun fotaron, legu en
la paĝo “Dankoj” kaj kundanku (X).
Sed Carlo montras sin ankaŭ
kompetenta historiisto. Mi mem pretas
subskribi grandan parton de liaj
interpretoj, ekzemple pri la “ata/ita”krizo. Vidu la ĉapitron 9-an pri la parti-
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cipa demando, kvankam mi taksas min
pli atisto ol Carlo, sed tio ne ŝanĝas la
ĝustecon de la observoj de Carlo.
La sola temo, pri kiu mi dezirus iom
pli rigoran interpreton, estas la rolo de
André Albault, en la lasta periodo de lia
prezidado de la Akademio. Ne estas
dubo, laŭ mi, ke la lingvo de la 60-aj
jaroj de la pasinta jarcento trairis
periodon, en kiu ĝi ricevis grandan
influon ĉefe de la franca kaj de aliaj
latinidaj lingvoj (Carlo mem diras tion
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en la enkonduko [paĝo I] reprenante la
kritikon pri Esperanto kiel “la franca
kun o-finaĵoj”), kaj ke tiu periodo
kulminis dum la prezidado de Albault.
Li mem ellaboris la famajn cirkulerojn
pri landnomoj, kiuj kaŭzis multajn
kritikojn al la Akademio. En tiu periodo
okazis ankaŭ multaj demisioj de
akademianoj. Multaj sciis aŭ duonsciis
aŭ suspektis, ke li estis malantaŭ la
reformproponoj de la alfabeto, poste
disvastigitaj de la asocio TRENHA kaj
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unue
prezentitaj
en la
verko
“Panoramo de la novai au universalai
alfabeto kai ortografio por la
Zamenhofa lingvo”.
Kompreneble estas vero, ke Albault
estis absolute sincera pri tio. Li opiniis,
ke lingvo kun alfabeto tro malsimila
rilate al tiu de la angla lingvo havas
neniun ŝancon en la nuna mondo esti
akceptata kiel internacia lingvo (privata
komuniko al mi, kiel tiama prezidanto
de UEA), kaj sekve pro provo akceptigi
Esperanton, li konsilis ŝanĝi ties
alfabeton.
Tamen, kiel Carlo diras, en la fino ĉio
revenis al normaleco kaj nun, laŭ mia
opinio, ni estas en nova periodo, en kiu
la angla transprenis la rolon de la
franca, kaj ĉiujn riproĉojn, kiujn oni

siatempe proponis kontraŭ Warenghien
aŭ Albault estas nun proponeblaj
kontraŭ parto de la nunaj akademianoj,
kiuj simple bedaŭras, ke Zamenhof ne
estis juna usonano de la 21-a jarcento.
La influoj de la angla estas eĉ pli
danĝeraj ol tiuj de la franca, ĉar nun oni
atakas la strukturon mem de la lingvo.
Sed tio neniel povas esti parto de ĉi tiu
recenzo, ĉar la recenzata verko haltas ĉe
la komenco de la nova jarmilo,
kvankam ĝi registras faktojn ĝis la jaro
2017.
Konklude, se vi volas scii pri unu
jarcento da prizorgado de Esperanto,
kvankam foje tro pasie kaj el malsamaj
filozofiaj ideoj pri la lingvo mem, ĉi tiu
estu via verko.
▪

La Libroservo
della Federazione Esperantista Italiana
è il vostro libraio di riferimento.
Per l’elenco completo dei libri disponibili e tutte le informazioni riguardo ad
ordini, pagamenti e spedizione, fate riferimento al catalogo pdf, scaricabile dal
sito www.esperanto.it sotto la sezione “Federazione Esperantista Italiana”.
Attualmente sono in catalogo oltre 400 titoli suddivisi in 19 categorie, tra letteratura sia
originale in esperanto che tradotta, materiale didattico e vocabolari, teatro, turismo,
cucina ed altro ancora.

Altre informazioni sulla Libroservo a pag. 19
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Recenzo
de Fernando Pita

Enkonduke al la plej homa el la sciencoj
sul nuovo libro di Davide Astori
Enkonduke al Ĝenerala Lingvistiko
Davide Astori
Itala Esperanto-Federacio, Milano 2018
paĝoj 164
prezo: 25 eŭroj
Oni konfesu: scienca kaj
teknika verkoj ĉiam estis
inter la plej “malfortaj”
flankoj de la eldona agado en
Esperanto, kaj tio – kio estas
eĉ pli grava – ŝuldiĝas
samtempe al tri faktoroj:
kvanta manko da tiutemaj
verkoj, ia malakurateco inter
la konoj prezentitaj en tiuj
verkoj
kaj
la
reala,
nuntempa, situacio; kaj, fine,
granda kvalita malekvilibro
inter la jam eldonitaj verkoj.
Kiam oni rigardas la
bretarojn de niaj bibliotekoj,
aŭ la liston de niaj
libroservoj, oni tuj konstatas,
ke, en ili, kompreneble
abundas lingvometodoj kaj
vortaroj, kaj same ke ankaŭ
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svarmas romanoj, poemlibroj kaj aliaj
beletraj kaj literaturaj tekstoj. Tio estas
ja bona, ĉar tio garantias kaj la
pluvivadon de nia kulturo, kaj same
ĝian transsendadon al novaj generacioj
de esperantistoj. Bona, tamen ne sufiĉa,
ĉar ne nur el beletro vivas homo.
Personoj kiuj ne emas al poezio aŭ al
romanoj same rajtas trovi almenaŭ
enkondukan legadon pri temoj foraj el
tiuj kampoj, kaj oni neniel povas aserti,
ke ne estas, en Esperantujo, merkato por
tiaj libroj: sufiĉas pri tio rememori la
resonegan sukceson de Fine! Nun mi
komprenas la radion!, originala
esperantlingva verko de Eŭgeno
Aisbergo – lanĉita en 1934, ĝi havis
multegajn eldonojn en la 13 lingvoj al
kiuj ĝi estis tradukita –, por ke oni sciu,
ke ĉe ni estas ankaŭ tiuj scivolemuloj
kiuj sindediĉe tralegos tiajn verkojn, se
ili estas sufiĉe allogaj por ili. Kaj,
evidente, homoj devas vidi, inter la
rezonoj laŭ kiuj ili lernu Esperanton, la
eblon per ĝi pligrandigi siajn konojn
ankaŭ en pli profesiaj agadkampoj, tiuj
kiuj donos al ili ŝancon komenci novan
aktivecon
aŭ
pli
altrangan
laborpostenon. Tiel, mi nur povas, pri
tio, konkludi, ke manko de verkoj tiaj
signifas grandan perdon por nia
kompatinda libromerkato.
La dua punkto estas, ke la
hodiaŭaj scienco kaj tekniko disvolviĝas
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en fulma rapideco, kiu preskaŭ igas, ke
ĵus eldonitaj libroj estu rapide superitaj
de novaj eltrovaĵoj kaj evoluoj en siaj
respektivaj fakoj. Eĉ pro tio, hodiaŭ
multaj universitatoj ja preferas ke siaj
esploristoj verku artikolojn ol librojn;
ĉar tio igas la aktualiĝan procezon pli
rapida. Do tio ja malpermesas ke oni
produktu komplete ĝisdatigitajn librojn;
tamen, oni devas agnoski, ke tio ne
estas nur esperanta problemo; kaj ke tio
ne malpermesas ke, en Esperanto, estu
eldonitaj verkoj kiuj enkonduku homojn
al tiuj temoj jam solidigitaj en diversaj
aliaj kampoj. Anstataŭ provi prezenti al
scivolemuloj la plej ĵusan novaĵon, estas
ĉe ni spaco por ke oni prezentu al tiuj
samaj homoj tion, kio igas la diversajn
sciencojn tion, kio ili ja estas.
Tiamaniere, la tiel nomataj sciencpopularigaj verkoj havas, ĉe esperantistoj, grandan spacon por disvolviĝo.
Tamen, la tria punkto estas tiu,
kiun mi taksas kiel plej danĝeran:
traleginte tion, kio, pri sciencteknikaj
temoj, estis jam eldonita en nia lingvo,
oni
senpere
rimarkas
grandan
malekvilibron inter la plej diversaj
tekstoj: kelkaj prezentas tre interesan
temon, sed estas verkitaj en lingvaĵo tiel
kompleksa kaj akademieca, ke eĉ la plej
kulturitaj inter ni ne kapablas ilin legi
senstumble, ĉu pro la vortprovizo, ĉu
pro sintaksa barokismo. Aliaj, tamen,
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estas laŭ la kontraŭa vojo: celante
simpligi la lingvaĵon, kelkaj aŭtoroj
verkas ion tro simplisman, kio tuŝas
banalecon. Certe estas ja malfacile
serĉi, trovi, kaj laŭiri la ĝustan mezan
vojon, kiam temas pri fariĝi klara pri
specifa – kaj kelkfoje ja kompleksa –
temo, antaŭ neprofesia kaj nefaka
legantaro; sed iuj eĉ ne provas serĉi tiun
vojon, ĉar kelkaj tekstoj pensigas nin,
ĉu hierofantece paradi ne estis la celo de
la aŭtoro.
Laŭ tiu bildo, unu el la fako kies
manko da sciencpopularigaj tekstoj
estas pli sentata ĉe ni estas tiu de
Lingvistiko: ĉar Esperanto estas ja
lingvo (kaj certe la leganto pri tio ne
dubas), estas ja dezirinde ke, almenaŭ
esperantistoj sciu la minimumon pri tiu
scienco kiu estas ankaŭ konata kiel “la
plej homa el la sciencoj”, ĝuste ĉar la
lingvaĵa kapablo estas tio, kio difinas
kaj apartigas homon disde aliaj bestoj.
Sume, konsciigi esperantistojn pri
la graveco de Lingvistiko, kaj,
samtempe, lerte eskapi el ĉiuj tiuj
antaŭmenciitaj danĝeroj estas ja
precipa, sed ne la nura nek la plej
granda el la meritoj de la nun recenzata
Enkonduke al Ĝenerala Lingvistiko, de
l’ itala fakulo Davide Astori. La aŭtoro,
kiu, krom profesoro pri Lingvistiko en
la Universitato de Parmo, verkis ankaŭ
Io parlo latino, tre interesan libron pri la
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hodiaŭa vortoprovizo de la latina, sciis
kombini, en sia nuna verko, profundan
enkondukon de la temo kaj la plej
simplan lingvaĵon kiun la temo
permesas, kio igas la tekston perfekte
alirebla de tiuj interesitoj kiuj ne estas
fakuloj pri tiu scienco. Kaj tion agnoski
tute ne estas bagatelaĵo, ĉar, kvankam
en Esperantujo multaj homoj tendencas
interesiĝi pri lingvaj demandoj,
malmultas tiuj, kiuj volas ilin studi
sciencnivele. (Kio iagrade estas ja
komprenebla, ĉar svarmas, inter
lingvistoj, tiuj “hierofantoj” kiuj pensas,
ke komplikeco en ilia retoriko estas
nediskutenda pruvo pri la ĝusteco kaj
korekteco de iliaj ideoj).
La libro mem prezentas ok
ĉapitrojn, tra kiuj la aŭtoro skizas tion,
kion devas scii ĉiuj interesatoj pri la
temo: ekde la plej bazaj difinoj pri
Lingvistiko, ĝis ĝia taŭgeco kaj
aplikebleco en traduka kampo – kio
iamaniere ankaŭ plenigas mankon de
teoriaj verkoj, en Esperanto, pri tiu ĉi
agado tiel komuna ĉe ni. Tiu, unuavide
larĝa, amplekso da temoj povus esti
komplikiga elemento por lingv(ist)emuloj, sed ĝi ja plenumas tre interesan
celon de la aŭtoro, kio estas prezenti la
bazajn punktojn de ĉiu temo, en kvanto
kiu ne lacigos aŭ tedigos la leganton.
Ĝuste pro tio, oni devas mencii la
rapidan skizon de la vojo de
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Lingvistiko, ekde la Antikverao ĝis la
Nuntempo, kaj ĝia laŭgrada atingado de
scienca statuso. La dua ĉapitro, en tre
interesa maniero, ja kunigas la historion
de Lingvistiko al tiu de la evoluo mem
de la lingvistikaj ideoj, kiaj la Strukturismo, Sintenismo kaj Ennaskitismo.
Fakte, la vere didaktika prezentado de
tiuj skoloj estas unu el la pintoj de la
libro, pro sia koncizeco kaj precizeco.
Tamen, oni ne rajtas ekpensi, ke
Astori estis tiel lerta ke li preferis fuĝigi
ankaŭ la tiklajn temojn kiuj ĉirkaŭas
Lingvistikon: certe ne, ĉar en lia verko
oni trovas ankaŭ prezentadon de kelkaj
el la akraj diskutoj (kaj disputoj) kiuj
estas en tiu scienco. Precipe en tiu
ĉapitro kie oni pritraktas la biologiajn
aspektojn de la lingvo (ĉapitro 4), ĉar
psiko- kaj neŭrolingvistiko estas ja
kampoj kie atingo de definitiva
sistemigo estas afero vere malproksima,
kaj kiuj ja vivas sub risko esti vidataj
kiel trompaĵoj, danke al tro fuŝaj uzoj de
la
tielnomata
“Neŭrolingvistika
Programado”.
Alia forta punkto de tiu
Enkonduke al Ĝenerala Lingvistiko
estas ke, kune kun la prezentado de
diversaj klasikaĵoj, pri kies ekzisto ĉiuj
interesatoj devas almenaŭ scii, ĝis la
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plej modernaj, ne moderneskaj aŭ
modernozaj!, laboraĵoj pri la diversaj
subfakoj en kiuj Lingvistiko povas esti
dividita, Astori ja organizis prezentadon
de vere leginda bibliografio; orientilo
kiu povos montri al ĉiuj la ĝustan
direkton al iliaj personaj interesoj.
Mi ne povus ne mencii la
belaspektan presadon kaj prezentadon
de tiu libro, ĉi-foje kiel objekto: estas ja
rare ke verkoj en tiu kategorio prezentu
bildojn, mapojn, skemojn kaj aliajn
rimedojn por ke la leganto povu pli
facile kompreni la ideojn pritraktatajn.
Tamen, ili ne nur ĉeestas en la verko de
Astori, sed estas ja koloraj! Gratulon al
Itala Esperanto-Federacio pro tiom bela
eldono, kiu de nun jam estas vera
luksaĵo!
Fine, mi esperas, ke tiom grava,
kvankam ĵusnaskita verko, ja helpu al
tiuj, kiuj serioze interesiĝas pri
Lingvistiko, iom pli funden plonĝi en
tiu vere alloga scienco. Sed, eĉ pli
grave, mi ja esperas vidi, en la
libroservoj de niaj kluboj kaj asocioj, pli
da scienteknikaj verkoj, kiujn ni povos
ne
nur
studi,
sed
uzi
kiel
kontraŭargumentilo al tiuj, kiuj diras, ke
“Esperanto fariĝis lingvo de poetoj kaj
revemuloj”.
▪
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Konkursoj 2019/2020

Kunpartigu la belon de ambaŭ lingvoj!
La Federazone Esperantista Italiana indice anche quest’anno il concorso di
traduzione letteraria “Gaudenzio Pisoni e Lina Gabrielli”. A questo si affianca il
concorso per canzoni originali in esperanto “Gianfranco Molle”.
Itala Esperanto-Federacio organizas
literaturan tradukkonkurson de la itala
al Esperanto.
La konkurso konsistas el du branĉoj,
poezio: maksimuma longo ne
fiksita;
prozo:
(rakonto,
novelo)
maksimuma longo 13.000 tajperoj.
La komisiono povos asigni ĝis tri
premiojn por ĉiu branĉo.
Ĉiu persono rajtas konkursi por ĉiu
branĉo per maksimume tri verkoj, kies
tradukoj devas esti neniam antaŭe
eldonitaj per ajna komunikilo (prese,
rete, lege, bloge, ktp). Ne eblas
partopreni per traduko de propraj
verkoj, ankaŭ se la itala originalo
estas eldonita.
La gajnintoj de la unua premio ne
rajtas partopreni en la konkurso en la
sama branĉo dum la sekvaj tri jaroj.

La Federazione Esperantista Italiana
organizza un concorso di traduzione
letteraria dall’italiano all’esperanto. Il
concorso consiste di due categorie:
poesia: lunghezza massima non
definita;
prosa: (racconto, novella) lunghezza
massima 13.000 battute.
La commissione potrà assegnare fino
a tre premi per ogni categoria.
Ogni persona può concorrere per
ogni categoria con al massimo tre opere le cui traduzioni non devono essere
state mai pubblicate in precedenza per
nessun mezzo (a stampa, in rete, audio,
blog, ecc.). Non si può partecipare con
traduzioni di proprie opere, anche se
l’originale italiano è stato pubblicato. I
vincitori del primo premio non possono partecipare al concorso nella stessa
categoria per i successivi tre anni.
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Federazione Esperantista Italiana,
via Villoresi 38, 20143 Milano, Italia,

Le traduzioni a concorso, insieme
con gli originali, vanno spedite al
segretario Ivan Orsini, preferibilmente
per posta elettronica, all’indirizzo
concorso@esperanto.it indicando la
categoria, lo pseudonimo scelto e il
nome e l’indirizzo reali. Se non fosse
possibile, vanno spediti per posta
cartacea all’indirizzo
Federazione Esperantista Italiana,
via Villoresi 38, 20143 Milano, Italia,

indikante sur la koverto “literatura
konkurso”
kaj
enmetante
la
kontribuaĵo(j)n kaj la originala(j)n
tradukita(j)n verko(j)n sen ajna indiko
kaj notante en aparta folio ĉiujn
necesajn indikojn kiel supre.
Premioj: la gajnintoj de la unua
premio de la du branĉoj ricevos
akvaforton originale verkitan por la
premio Zamenhof, por la aliaj la
premio konsistos el esperantlingvaj
libroj. La unua premio en la branĉo
“poezio” havas titolon “Gaudenzio
Pisoni”; la unua premio en la branĉo
prozo havas titolon “Lina Gabrielli”.
La disdono de la premioj okazos
enkadre de la Itala Kongreso de
Esperanto, dum specifa programero; se
premiito ne ĉeestos ĝin, tiu estos kon-

indicando sulla busta “concorso
letterario”
e
inserendo
la/le
traduzione/i e la/le opere originale/i
senza alcuna indicazione e annotando
su un foglio separato tutte le
indicazioni necessarie come sopra.
Premi: i vincitori del primo premio
delle due categorie riceveranno
un’acquaforte
originariamente
prodotta per il premio Zamenhof, per
gli altri il premio consisterà di libri in
esperanto. Il primo premio nella
categoria
“poesia”
ha
titolo
“Gaudenzio Pisoni”; il primo premio
nella categoria “prosa” ha titolo
“Lina Gabrielli”. La consegna dei
premi avrà luogo durante un’apposita
sessione del Congresso Italiano di
Esperanto; se un premiato fosse as-

La konkursaĵojn, kune kun la
originaloj, oni sendu al la sekretario,
Ivan Orsini, prefere per retmesaĝo, al
la
adreso
concorso@esperanto.it
indikante la branĉon, la elektitan
pseŭdonimon kaj la efektivan nomon
kaj adreson. Se tio ne eblas, oni sendu
ilin papere al la adreso
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taktata pri la livero.
Limdato por la sendado estas la 30-a
de aprilo de la koncerna jaro.

sente, sarà contattato per la consegna.
La data limite per la spedizione è il
30 aprile dell'anno in corso.

Juĝkomisiono: prezidanto: Carlo
Minnaja, sekretario: Ivan Orsini; por
branĉo poezio: Giulio Cappa, Nicolino
Rossi, Nicola Ruggiero; por branĉo
prozo: Gabriele Aquilina, Nicola
Minnaja, Norberto Saletti.
La sekretario informos ĝis la 1-a de
aŭgusto la gajnintojn pri la premio.
La partoprenantoj cedas senpage al
IEF por la unua jaro la rajton je unua
publikigo.

Commissione giudicante: presidente: Carlo Minnaja, segretario: Ivan
Orsini; per la categoria poesia: Giulio
Cappa, Nicolino Rossi, Nicola
Ruggiero; per la categoria prosa:
Gabriele Aquilina, Nicola Minnaja,
Norberto Saletti.
Entro il 1° agosto il segretario informerà i vincitori dei premi.
I partecipanti cedono gratuitamente
alla FEI per un anno il diritto alla
prima pubblicazione.

Por pliaj informoj:
concorso@esperanto.it
FEI, concorso, via Villoresi 38,
20143 Milano, Italia

Per ulteriori informazioni:
concorso@esperanto.it
FEI, concorso, via Villoresi 38,
20143 Milano, Italia

continua da pag. 12

La Libroservo della Federazione Esperantista Italiana
è il vostro libraio di riferimento.
Oltre ai libri, il catalogo presenta anche una selezione di
musica in esperanto in CD ed articoli vari come cartoline commemorative,
adesivi, spille e magliette.
Per informazioni sul servizio libri rivolgetevi alla FEI per telefono: 02-58100857
o con la posta elettronica: feilibri@esperanto.it
L’esperanto è la vostra seconda lingua: coltivatela innaffiandola con i libri della FEI!
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Concorso musicale 2020

Notu notojn notindajn!
Itala
Esperanto-Federacio,
por
omaĝi Gianfranco Molle, la plej
faman italan kantiston, tutmonde
konatan,
animon
de
“Muzika
Kulturo”, decidis organizi konkurson
pri kanzonoj originale verkitaj en
Esperanto.
La komisiono povos asigni ĝis tri
premiojn.
La rezultoj estos anoncitaj enkadre
de la Itala Kongreso de Esperanto,
dum specifa programero.
Ĉiu persono rajtas konkursi per
maksimume tri verkoj, kiuj devas esti
neniam antaŭe eldonitaj per ajna
komunikilo (prese, rete, lege, bloge,
ktp).
Maksimuma daŭro de kanzono estas
5 minutoj.
La gajnintoj de la unua premio ne
rajtas partopreni en la konkurso dum
la sekvaj tri jaroj.
La konkursaĵojn oni sendu al la
sekretario, Ivan Orsini, per retmesaĝo,
al la adreso:

La Federazione Esperantista Italiana, in ossequio a Gianfranco Molle, il
più noto cantante italiano, conosciuto
in tutto il mondo, anima di “Muzika
Kulturo”, ha deciso di organizzare un
concorso di canzoni composte originariamente in esperanto.
La commissione potrà assegnare fino
a tre premi.
I risultati saranno annunciati durante un’apposita sessione del Congresso
Italiano di Esperanto
Ogni persona può concorrere con al
massimo tre opere, che non devono
essere state mai pubblicate in
precedenza per nessun mezzo (a
stampa, in rete, audio, blog, ecc.).
La durata massima della canzone è
fissata in 5 minuti.
I vincitori del primo premio non
possono partecipare al concorso per i
successivi tre anni.
Le canzoni a concorso vanno spedite
al segretario Ivan Orsini, per posta
elettronica, all’indirizzo:
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concorso@esperanto.it indikante la
elektitan
pseŭdonimon
kaj
la
efektivan nomon kaj adreson; ili estu
kantitaj kaj luditaj en aŭda formato
mp3 aŭ ogg, kaj skribitaj (nur vortoj,
eventuale kun akordoj) en teksta
formato doc aŭ odt.

concorso@esperanto.it indicando lo
pseudonimo scelto e il nome e
l’indirizzo reali; devono essere cantate
e suonate nel formato audio mp3
oppure ogg, e scritte (solo i testi,
eventualmente con gli accordi) nel
formato testo doc oppure odt.

Premioj: la gajninto de la unua
premio, premio Ĝanfranko, ricevos
monpremion de 250,00 eŭroj, por la
aliaj la premio konsistos el
esperantlingvaj KD-oj.
Limdato por la sendado estas la 30a de majo de la koncerna jaro.

Premi: il vincitore del primo premio,
premio Ĝanfranko, riceverà un premio
in denaro di 250,00 euro, per gli altri il
premio consisterà in CD in esperanto.

Juĝkomisiono: prezidanto: Carlo
Minnaja, sekretario Ivan Orsini,
juĝantoj: Giulio Cappa, Marcella
Fasani, Bertilo Wennergreen.
La sekretario informos ĝis la 1-a de
aŭgusto la gajnintojn pri la premio.
La partoprenantoj cedas senpage al
IEF por la unua jaro la rajton je unua
publikigo.

Commissione giudicante: presidente: Carlo Minnaja, segretario: Ivan
Orsini; giudici: Giulio Cappa,
Marcella Fasani, Bertil Wennergren.
Entro il 1° agosto il segretario
informerà i vincitori dei premi.
I partecipanti cedono gratuitamente
alla FEI per un anno il diritto alla
prima pubblicazione.

Por pliaj informoj :
concorso@esperanto.it
FEI, concorso, via Villoresi 38,
20143 Milano, Italia

Per ulteriori informazioni:
concorso@esperanto.it
FEI, concorso, via Villoresi 38,
20143 Milano, Italia

La data limite per la spedizione è il
30 maggio dell'anno in corso.
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Literatura tradukkonkurso 2019
(Poesia, 3° premio pari merito)

Per mancanza di spazio si rimanda al prossimo numero della rivista la
presentazione del concorso 2019 di traduzione Poesia e Prosa. Si riporta di
seguito la poesia di Valerio Magrelli (tradotta da Anna Maria Dall'Olio), 3°
Premio a pari merito con "Arpeggi" di V. Cardarelli (tradotta da Biagio Trapani).

Su una sostanza infetta de Valerio Magrelli, tradukita
de Anna Maria Dall'Olio
Su una sostanza infetta

Sur substanc’ infekta

È inutile cercare di svuotare
i palazzi imbottiti d’amianto:
meglio buttarli giù, rifarli da capo.
Come vuoi che mi spurghi dell’ira,
questa lana di vetro, pulviscolo
di materiale altamente tossico,
questo franare di pagliuzze
che mi compone, che io sono,
impagliata creatura,
pelle cucita su una massa letale,
involucro appena, pellicola
su una sostanza infetta.

Elpurigi senutilas
asbestplenajn domojn:
pli bone ilin disfaligi, denove ilin
konstrui.
Kiel mi povos de koler’ liberigi min.
ĉi tiu vitrolano, polv’
el tre toksa materialo,
ĉi tiuj eroj disfalantaj
kiuj min faras, kiuj mi estas,
kreitaĵo pajloŝtopita
sur mortiga amas’ haŭto kudrita,
envolvilo subtila, membrano
sur substanc’ infekta.

Da “I disturbi del sistema binario”
(Valerio Magrelli)

El “Disturboj en binara sistemo”
(Valerio Magrelli)
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Malĝoje
de Michela Lipari

Mankas vortoj
Con grande dolore e commozione
informiamo che il 16 ottobre alle ore
14.30 è mancato Ranieri Clerici.
I funerali si sono tenuti lunedì 21 a
Grana, in provincia di Asti, nel paese di
provenienza.
Qui sotto potete leggere un breve
ricordo di Michela Lipari.
Ranieri Clerici (1940–2019) nasce in
un paese del biellese, Trivero, e si
interessa di esperanto nel periodo
dell’adolescenza, frequentando a Biella
un corso del prof. Cerri. La famiglia si
trasferisce a Torino, dove si avvicina al
gruppo locale, facendo amicizia con i
giovani
di
allora:
Fabrizio
Pennacchietti, Pedro Aguilar Solà,
Riccardo Pinori, per citarne solo alcuni.
E’ attivo nel movimento giovanile
italiano, diventandone presidente nel
1969.
Dopo la laurea in ingegneria
elettrotecnica presso il Politecnico di
Torino, si trasferisce all’Università di
Pisa dove svolge l’attività di assistente
universitario.

Kun granda doloro kaj kortuŝo ni
informas, ke la 16an de oktobro je
14h30, Ranieri Clerici forpasis.
La funebra ceremonio okazis lunde la
21a en Grana, en la provinco Asti, en la
devenvilaĝo.
Sube vi povas legi mallongan memorigon de Michela Lipari.
Ranieri Clerici (1940–2019) naskiĝis
en urbeto en la regiono de Biella,
Trivero, kaj interesiĝis pri Esperanto
dum sia adolesko, partoprenante en
Biella kurson de prof-ro Cerri. La
familio transloĝiĝis al Torino, kie li
proksimiĝis al la loka grupo, amikiĝante kun la junuloj de tiu tempo:
Fabrizio Pennacchietti, Pedro Aguilar
Solà, Riccardo Pinori, por mencii nur
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Il lavoro lo porta a Roma, presso
l’azienda nazionale di telefonia, ed in
quel periodo l’impegno professionale
gli lascia poco spazio per svolgere ruoli
di punta nel movimento, pur frequentando regolarmente il gruppo locale.
Persona di grande cultura umanistica,
si iscrive ad un gruppo culturale che
organizza visite guidate ed incontra così
Isabel
León
Fonseca,
giovane
colombiana abitante a Roma. Gli
interessi comuni, le affinità intellettuali
si completano ben presto in un
sentimento profondo che li porta al
matrimonio.
Andato in pensione, Ranieri ha
maggior tempo per riprendere le attività
in campo esperantista, viaggia molto,
frequenta l’università di Poznan,
partecipa a tutti i congressi italiani ed
internazionali, sempre con la moglie
Isabel, e viene eletto nel direttivo
mondiale, con la qualifica di
vicepresidente nel 2007, incarico che
deve lasciare dopo un paio d’anni per
motivi di salute.
Fa parte del consiglio nazionale della
Federazione
Esperantista
Italiana,
svolgendo un ruolo molto importante di
guida e di solutore di problemi ed
incomprensioni con il suo modo logico,
razionale ed amichevole di esaminare i
fatti. Ha anche curato sin dall’inizio i
rapporti con la Rai e grazie al suo
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kelkajn. Li aktiviĝis en la itala junulara
movado, fariĝante ĝia prezidanto en
1969.
Post
diplomiĝo
en
elektra
inĝenierado ĉe la Politekniko de Torino,
li moviĝis al la Universitato de Pizo, kie
li laboris kiel universitata asistanto.
La laboro kondukis lin al Romo, ĉe la
nacia telefona kompanio, kaj tiutempe
la profesia okupo lasis al li malmultan
spacon por havi gvidajn rolojn en la
movado, kvankam li regule vizitadis la
lokan grupon.
Persono kun granda humanisma
kulturo, li aliĝis al kultura grupo, kiu
organizis gvidatajn vizitojn kaj tiel
renkontis Isabel León Fonseca, junan
kolombianinon loĝantan en Romo.
Komunaj interesoj, intelektaj afinecoj
baldaŭ kompletiĝis en profunda sento,
kiu kondukis ilin al geedziĝo.
Post emeritiĝo, Ranieri havis pli da
tempo por rekomenci aktivecojn en la
Esperanto-areo, multe vojaĝis, vizitis la
Universitaton de Poznano, partoprenis
en ĉiuj italaj kaj internaciaj kongresoj,
ĉiam kun sia edzino Isabel, kaj estis
elektita en la tutmonda estraro, kun la
kvalifiko de vicprezidanto en 2007,
posteno, kiun li devis forlasi post kelkaj
jaroj pro sankialoj.
Li estis membro de la Nacia
Konsilantaro de Itala
EsperantoFederacio, ludante tre gravan rolon kiel
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instancabile attivismo da una decina
d’anni la FEI ha diritto due volte
all’anno ad una trasmissione televisiva
ed una radiofonica sui canali nazionali,
potendo scegliere le tematiche da
presentare e gli ospiti.
La sua disponibilità, la sua modestia,
il suo sempre essere pronto ad ascoltare
gli altri, sono i motivi per cui tutti gli
esperantisti l’hanno stimato, gli hanno
voluto bene, l’hanno sempre visto come
punto di riferimento per un consiglio,
un aiuto, una parola.
Negli ultimi anni la malattia l’ha
molto limitato negli spostamenti, ma il
suo entusiasmo, la sua tenacia gli hanno
permesso di partecipare attivamente al
congresso di San Marino nel 2018 ed a
partecipare alla riunione del consiglio
nazionale del 17 maggio 2019 a
Bologna,
affrontando
con
determinazione le fatiche di un viaggio
in treno andata e ritorno in giornata.
Sino all’ultimo sperava di poter essere
presente a Trieste, ma cinque giorni
prima dell’inizio ha capito che non
avrebbe potuto portare il suo contributo
di idee e di saggezza ai lavori
congressuali.
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gvidanto kaj solvanto de problemoj kaj
miskomprenoj per sia logika, racia kaj
amika maniero ekzameni la faktojn. Li
ankaŭ prizorgis ekde la komenco la
rilatojn kun Rai [nacia publika televido
- NdlR] kaj, danke al lia senlaca
aktivado, de deko da jaroj IEF rajtas du
fojojn jare je unu elsendo televida kaj
unu radia per naciaj kanaloj, povante
elekti kaj la prezentotajn temojn kaj la
gastojn.
Lia servopreteco, lia modesteco, lia
ĉiama preteco aŭskulti la aliajn, estas
la kialoj, pro kiuj ĉiuj esperantistoj lin
estimis, lin amis, lin ĉiam vidis kiel
gvidosignon por konsilo, helpo, vorto.
En la lastaj jaroj la malsano multe
limigis liajn vojaĝojn, sed lia
entuziasmo, lia persisto ebligis lin
aktive partopreni en la kongreso de
San-Marino en 2018 kaj partopreni la
kunvenon de la nacia konsilantaro de la
17a de majo 2019 en Bolonjo, decide
alfrontante la lacojn de irrevenvojaĝo
per trajno en unu tago.
Ĝis la lasta momento li esperis ĉeesti
en Trieste, sed kvin tagojn antaŭ la
komenco li komprenis, ke li ne povos
alporti sian kontribuon de ideoj kaj
saĝo al la kongresa laboro.

La redakcio alkroĉiĝas korpreme al la nedezirita ĉagreno pro perdo de amiko kaj
de klarvida menso, tiom rara.
▪
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Malĝoje

Dinastia forpaso
Il 9 ottobre 2019 è deceduto a Parigi (dove
risiedeva), all’età di 95 anni, il nipote di Lazzaro
Ludoviko,
Louis-Christophe (Ludoviko Kristoforo)
Zaleski-Zamenhof.
Lo ha comunicato la figlia Margareta, che ha preso
dal padre la "torcia" di rappresentanza della
famiglia.
La presidente Michela Lipari ha trasmesso il
cordoglio degli esperantisti italiani.

La 9an de oktobro 2019 forpasis en Parizo, kie li loĝis, la 95-jara filo de Lazaro
Ludoviko,

Louis-Christophe (Ludoviko Kristoforo) Zaleski-Zamenhof.
Tion komunikis la filino Margareta, kiu prenis de la patro la “torĉon” de la
reprezentado de la familio.
La prezidantino Michela Lipari transsendis la malĝojon de la italaj
esperantistoj.

L'esperanto - ANNO 96 N. 5

27

Donacu Esperanton al viaj amatoj

Strenne di Natale della FEI
Cari esperantisti,
questa è una letterina di Natale, scritta sotto
dettatura della signora maestra (maestra, che mi
porto dentro dalla scuola elementare – si fa
presto a parlare di moduli, di copresenze, ecc.: di
maestra, come di mamma, ce n’è una sola).
È Natale, tutti dobbiamo essere più buoni ed io
vi prometto che nell’anno nuovo tutti i miei
sostantivi termineranno in -o e tutti i miei
aggettivi in -a e così spero di voi.
Intanto cominciamo da subito ad essere buoni
con i nostri conoscenti. Invece di regalare i soliti torroni e panettoni, che fanno
anche male alla salute (adesso alzi la mano chi non ha la pressione alta, il
colesterolo o il diabete fuori controllo, ecc.) fate un regalo intelligente, che si
ricorderanno per tutta la vita. Regalate dei libri in esperanto o sull’esperanto. La
FEI (di FEI, come di mamma e di maestra... ecc…) ha preparato dei pacchi di
contenuto variabile a seconda dei destinatari con sconti colossali.
Leggete l’elenco allegato e scegliete.
E non vi dimenticate di essere buoni l’anno prossimo, sennò a Natale prossimo
riceverete cenere, carbone ed una grammatica di Volapük.
Ciao
CONFEZIONI LIBRI REGALO PER LE FESTE DI FINE ANNO
Si consiglia di prenotare per tempo, telefonicamente o a mezzo mail, la o le
confezioni che vi saranno spedite con sollecitudine.
Per informazioni feilibri@esperanto.it.
1) PER SIMPATIZZANTI (valore € 29,00) - prezzo scontato € 19,00

Per amici o conoscenti non esperantisti che si ritiene (o si auspica) che
vogliano studiare l’esperanto:
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- Esperanto con il metodo diretto
- Esperanto facile di Corsetti
- Parlo esperanto Vallardi
- Vocabolario Corsetti/Vessella
- 5 calendarietti segnalibro 2020

€
€
€
€

11,00
5,00
7,00
6,00

2) PER IMPEGNARSI (valore € 53,50) - prezzo scontato € 39,00

Per amici o conoscenti che si ritiene interessati allo studio dell’esperanto:
- Corso intensivo di esperanto di Aguilar
€
7,50
- Vocabolario I-E di Minnaja
€ 20,00
- Itala antologio
€ 10,00
- La vita di Zamenhof
€ 16,00
- 5 calendarietti segnalibro 2020
3) FORMATIVI IN ITALIANO (valore € 67,50) - prezzo scontato € 49,00

Per esperantisti e non solo desiderosi di saperne di più sull’esperanto.
- LLZ personalità dell’Unesco
€ 21,00
- La lingua pericolosa
€ 15,50
- Via Zamenhof
€ 15,00
- La vita di zamenhof
€ 16,00
- 5 calendarietti segnalibro 2020
4) CANZONI (valore € 43,00) - prezzo scontato € 39,00

Per chi ritiene le canzoni in esperanto una valida espressione culturale.
- Sonetti canti e racconti
€ 10,00
- Le Puil: mi estas
€ 18,00
- La fiŝkaptisto
€ 15,00
- 5 calendarietti segnalibro 2020
5) TURISMO E AVVENTURA (valore €50,00) - prezzo scontato € 39,00

Per persone che amano viaggiare anche con la fantasia.
- Spertoj de montgrimpisto
€ 15,00
- 8 jaroj ĉirkaŭ la mondo
€ 20,00
- La provincia di Grosseto
€ 15,00
- 5 calendarietti segnalibro 2020
6) CUCINA (valore €38,00) - prezzo scontato € 32,00

Per chi desidera conoscere piatti e ricette particolari della cucina di altri
popoli.
- La dieca manĝmaniero
€ 12,00
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- Kiel kuiri sen viando
- Tradicia ĉina dieto
- 5 calendarietti segnalibro 2020
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€
€

17,00
9,00
-

7) GIOVANI (valore €31,50) - prezzo scontato € 25,00

Per giovani e “diversamente giovani” che amano il regno della fantasia.
- Lupo Alberto
€
7,50
- Rakontoj de ovoj
€
9,00
- La eta princo
€ 15,00
- 5 calendarietti segnalibro 2020
 I pacchi verranno forniti fino ad esaurimento delle scorte disponibili. In
caso di indisponibilità un titolo potrà essere sostituito con uno equivalente.
 Al costo di ogni pacco occorre aggiungere € 3,00 per le spese di
spedizione.
La segreteria FEI
FEDERAZIONE ESPERANTISTA ITALIANA
Via Villoresi 38, 20143 Milano - tel. 02 58100857
feilibri@esperanto.it

Itala Nacia Publica Televido enretigis la raporton pri la Triesta Kongreso:
http://is.gd/EsperantoTrieste

La RAI ha pubblicato il servizio sul Congresso di Trieste:
http://is.gd/EsperantoTrieste
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Per gentile concessione della Redazione di Semajno de enigmoj, si riportano 2 esempi di quello
che potete trovare sulla Unua Gazeto de enigmoj esperante: www.SemajnoDeEnigmoj.com.

Vortoserĉo
Trovu en la skemo kaj elstreku la vortojn sube listigitajn, skribitajn horizontale,
vertikale, diagonale kaj ankaŭ de dekstre maldekstren aŭ de sube supren. Restantaj
literoj formas nomon de bildo.
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Krucvortenigmo

Cerbumu plu!

El Usona Esperantisto n-ro 2010:4
Temo de la ĉi-numera enigmo estas kalemburoj: vortludaj mistranĉoj, per kiuj oni povas trovi plurajn (kaj foje, absurdajn)
signifojn kaŝitajn en oftaj vortoj. Ekzemple, la vorton martiro oni povas legi martir-o, mar-tiro, aŭ eĉ mart-iro.
Kalemburoj abundas en nia lingvo: ju pli multe oni serĉas, ŝajne, des pli multajn kalemburojn oni trovas!
1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontale

9

1 Nobel’ inter markizo kaj princo
4 Malobserv’ pri regulo, ofte
morala aŭ religia
14
15
16
7 Sinsekvo ĝuste sub JKL,
17
18
19
20
almenaŭ en Usono
10 Subterejo por elfosi valoraĵojn
21
22
23
11 “Murmuri ___ l’ dentoj.”
12 Fuŝ’, aŭ… kolekt’ da konsisti24 25 26
27
28 29 30
stigaj elementoj samspecaj?
31
32
33
14 Sendependa ŝtat’, foje sub
gvido de reĝo
34
35
36
15 Kembriĝa altlernejo
16 “Kontentulo estas pli feliĉa, ol
37
38
homo plej ___.”
17 Arigi varojn en taŭgan ejon
39 40 41
42
43
44 45 46
19 Ĉenoj, aŭ… monunuoj de
47
48
49
50
japanaj felisoj?
21 Konduti
51
52
53
23 Kvinﬁngra il’
24 Persvadas per pruvoj
54
55
56
28 Jura decid’
31 “Du militas – ___ proﬁtas.”
32 Alta konstruaĵ’ 33 Ĝi ĉirkaŭas fenestrojn, ofte 34 Fritil’ 35 Maŝinkonstruaj artoj 37 “Iri for en bona
___’. ” 38 Neniom 39 Surakva batalantar’ 43 Rebonig’, aŭ… ostgrup’ de la torako? 47 Fetuj’ 48 Malvira 50 “Ne falas frukto malproksime de l’ ___.” 51 Rabatvendado, en Rochester 52 Mil-kilograma
mezurunu’ 53 Disfalinta konstruaĵ’ 54 Nom’ de “ , ” 55 Scienca akademio en San-Marino (mll.) 56
Fikcia hundo Scooby kiu “rarolas”.
Vertikale
1 Nutromanier’, aŭ… supernatura estaĵ’ malgranda? 2 Gratilo 3 Kurba, aŭ… rilate al patro de patro de
molusko? 4 Inter 12:00 kaj 24:00 (mll.) 5 Malalta arbust’ ofte en nekulturitaj lokoj; antaŭnom’ de la
“ruĝa”Thorvaldsson en islanda eposo 6 Ŝip’, aŭ… membro de grup’ kiu adoras felisojn? 7 Al la grundo,
aŭ… fazeolforma organ’ por trinkaĵo farita el sekigitaj folioj? 8 Likvaĵ’ el veziko, aŭ… fratin’ de #29vertikale? 9 Garda deĵoro 10 S-ino, en St. Louis 13 Plata, rombo-forma marﬁŝ’ 18 Agi iel, por ke io
alia estu en stato ia 20 Tetrinkuj’ 22 Malkonstanta, aŭ… kaj antaŭ fabela rakonto, kaj post fantazia misinformo? 24 Iama bulteno de USEJ; mallongigo kies signifo similas la usonan esprimon yadda, yadda,
yadda 25 “___ ŝlosilo ĉiun pordon malfermas.” 26 Metala stanget’ por kunigi metalpecojn 27 ___urbo:
ne urbo, sed frukto 28 Sent’ traktenda per #2-vertikale, ekzemple 29 Sovaĝa eŭropa bovo 30 Sent’ de
plezuro en la animo 33 Granda nombr’, aŭ… pasi’ por grenplanto? 35 Kutima kondut’ de iu popolo 36
“Por malfrua gasto restas ___ osto.” 37 Kromvirinej’, aŭ…inklin’ al ﬁlamento de mamulhaŭto? 39 Mambestet’; klavarkunul’ 40 Ekbatal’ kontraŭ malamiko 41 Trakero (la tria povas esti aparte danĝera!) 42
Seninteresiĝi 44 Antaŭa parto de ŝipo 45 Pingloarbo, ofte vidata dum la kristnaska festo 46 Kiam duobligita, tiu silab’ onomatopee imitas sonon de kato kontenta 49 Kurba elstaraĵ’ surporda.
10

11

12

13

La bildo

Ĉe l’ hejmo de l’ Majstro
Bjalistoko (Białystok, Pollando), fotis Astrida Kaczmarska. Sendis Ugo Intini.

LUDOVICO LAZZARO ZAMENHOF
15.12.1859 – 14.04.1917
IN QUESTA STRADA HA ABITATO, DA GIOVANE, LUDOVICO LAZZARO ZAMENHOF.
IL MULTICULTURALISMO DI BIAŁYSTOK GLI
ISPIRO’ LO SVILUPPO DELLA LINGUA UNIVERSALE ESPERANTO, DESTINATA A DIVENTARE POPOLARE IN TUTTO IL MONDO.

----LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF
15.DEC.1859 – 14.APR.1917
LUDOVIKO LAZARO ZAMENHOF LOĜIS EN ĈI TIU
STRATO EN SIA JUNAĜO. LA MULTKULTURISMO DE
BJALISTOKO INSPIRIS LIN LA DISVOLVON DE LA
UNIVERSALA LINGVO ESPERANTO, KIU ESTONTE
FARIĜOS POPULARA TRA LA TUTA MONDO.

