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L'ESPERANTO

ENKONDUKO

Vie Zamenhof e vie esperanto
Sì, sarà pure vero, ma non, ad esempio Frascati, né Grottaferrata,
ridenti cittadine in cui opera il nostro Gruppo Esperantista
Tuscolano. (Si chiama “tuscolano” per darsi un tono. Veramente
sarebbe “frascatano” o “grottaferrarese”, ma non si può andare in
giro con un nome così.) siamo sicuri che la stessa cosa non
succede in molte altre città e cittaduzze in cui operano gruppi
esperantisti? Chiedetelo, specialmente se il vostro gruppo è nato
solo da qualche decennio.
Ma anche se appartenete ad un gruppo con forti tradizioni, ad
esempio il gruppo di Roma, che fu fondato più di cento anni fa
addirittura con un nome in latino, Imperiosa Civitas, forse avrete
una strada o una piazza con il nome Zamenhof o Esperanto ma
certamente non tutte e due. A Roma c'è solo Viale dell'esperanto.
Perché non cercare di fare tombola ed avere anche l'altro nome?
Non che il nome in se stesso faccia molto, anche se tuttavia molti
cittadini ogni giorno per un motivo o per l'altro ci sbattono il
naso e almeno si domandano chi fosse questo Zamenhof o che
cosa sia questo esperanto. Concisamente le targhe a volte lo
ricordano: inventore dell'esperanto e lingua internazionale.
Però tutto il processo che porta al nome della strada è tale da
permettervi di presentarvi al vostro comune e ricordargli che
esistete e che l'esperanto vive e vegeta (volevo dire: è vivo e
vegeto). Poi per inaugurare la strada in genere si fa una cerimonia
pubblica: altra occasione per cessare di vegetare e per progredire.
È per tutti questi motivi che il Consiglio Nazionale della FEI ha
messo e rimesso nel piano di lavoro un punto a questo proposito.
È sempre per questo che io ho mandato una circolare ai gruppi
esperantisti. Se il presidente o il segretario del vostro gruppo ve
la nascondono, chiedetegliela ed aiutateli a realizzare questo
progetto, che si scrive in poco tempo, ma che richiede la nota
mole di contatti.

Renato Corsetti
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L'esperanto

C AS S I N O

Kongreso kaj Malkongreso
Renato Corsetti

Ĵus okazis la 76a Itala Kongreso
de Esperanto en Cassino (Kasino).
Pri ĝi vi legos ankaŭ en aliaj
artikoloj en ĉi tiu numero de la
revuo, sed mi volas nun doni al vi
la esencon de tiu kongreso, kiu
samtempe estis malkongreso, sed
pri tio poste.
En Kasino kunvenis pli malpli la
normala nombro da italaj
esperantistoj, kiuj kongresis dum la
lastaj jaroj. Iom pli rimarkinda estis
la ĉeesto de eksterlandaj
esperantistoj, sed ili estas
bedaŭrinde tro malmultaj. Tre
ĝojga, aliflanke, estis la ĉeesto de
gejunuloj, kiuj havis sian propran
programon.
Okazis ĉiuj kutimaj programeroj
de kongreso, laŭ dia ordono (=
come Dio comanda): inaŭguro,
asembleo, voĉdonado, kunvenoj de
la Itala Instituto de Esperanto kaj
de ĉiuj aliaj italaj fakasocioj.
Apartaĵoj de ĉi tiu kongreso estis,
ke ĉio tia estis kunpremita de la
vendreda vespero (interkona
vespero) al la dimanĉa vespero. Tio
estas ĉiam pli postulata de la
nuntempaj rapiduloj, kiuj povas
veni nur dum la semajnfino. Kion
ni faru pri ili? Mortigi ilin ne estas
eble, minimume ĉar ni bezonas
iliajn kotizojn, kaj ĉiuokaze tiu
estas tendenco jam vaste konata en
Eŭropo. En kelkaj nordeŭropaj
landoj landaj kongresoj daŭras nur
dum unu posttagmezo, ĉar esence
ili reduktiĝis al la asembleo.
"Batali kontraŭ faktoj estas senutile
ĉar ili tute ne atentas vin" diris
brita ĉefministro de la 19a

jarcento.
Okazis vesperaj programoj, tro
kunpremitaj dum la vesperoj de
sabato kaj de dimanĉo, kun aldono
en la lunda vespero por la fideluloj,
kiuj restis. Esperantistaj artistoj
estis Ĝanfranko kaj Ĵak Lepuil. Pri
la neesperantistoj ni parolu poste.
Okazis en la tagoj de lundo al
ĵaŭdo la "Malkongreso", alivorte la
Somera Lernejo, konsistanta el
kursoj kaj seminarioj. Pri la kursoj
kaj seminarioj vi legos aliloke, sed
vi devas teni bone en la menso, ke
okazas 1  kurso por komencantoj
(lokaj kaj akompanantoj de
kongresanoj), 2  kurso perfektiga
(por esperantistoj, kiuj ne volas
debati pri statutoj sed volas
plulerni Espernaton), 3 
seminario(j) por fluaj parolantoj,
kiuj volas kleriĝi pri aspektoj de la
kulturo de Esperantujo. Marde
estis ankaŭ la tago de la ekzamenoj
(1a kaj 3a grado) de IIE.
Ĉi tiu Somera Lernejo funkciis
kontentige, sed ni devos fari
ankoraŭ pli bone en la venontaj
jaroj. La kurso por komencantoj
altiris dekon da homoj, pro afiŝado
en la urbo, sed aliflanke tute fiaskis
la klopodo altiri retajn lernantojn el
aliaj landopartoj.
La kurso por progresantoj estas,
laŭ kutimo, tre homplena.
Esperantistoj, kiuj volas plulerni
Esperanton, abundas. La
seminarioj kun eksterlandaj
prelegantoj estis bone vizitataj kaj
ŝatataj. La seminario de Itala
EsperantoJunularo estis tiom
intensa, ke malfacile oni povis

eltiri gejunulojn el ilia ĉambro.
La programon de ĉi tiuj tagoj estis
kompletigita per posttagmeza
ekskurso al la Monaĥejo kaj
tutĵaŭda ekskurso al la Reĝa
Palaco en Caserta (Kaserta, laŭ la
loka elparolo).
Unu aspekto meritas esti
reliefigita: la efiko je la loka
publiko estis rimarkinda (mi
neniam vidis tiom da artikoloj en
la loka gazetaro pri Esperanto
kongreso), fama loka muzikgrupo
(Musicisti del Basso Lazio)
normale multe pagata por prezenti
venis prezenti senpage por
esperantistoj, la gejunuloj estis
gastigitaj en la itala Herzberg
(laŭdezira pensado), alivorte San
Vittore del Lazio, de la urba
administrantaro kaj interkonsentis
pri postaj aranĝoj tie, prelegoj en
la itala kun traduko pri la lokaj
historio kaj dialekto fare de lokaj
spertuloj okazis en la Urba
Biblioteko, kie ankaŭ funkciis la
ekspozicio pri Esperanto de IEF.
Do, nun ĉiuj scias pri Esperanto en
Kasino, dum komence de la laboro
tie, urba oficisto diris: "Ho, kiom
da strangaj aferoj troviĝas en la
mondo. Kio estas ĉi tiu
"Esperando?" kaj insistis pri sia
loka "d" ĝis oni skribis por li la
vorton.
Estis mankoj, certe, sed estis
ankaŭ plusoj kiel la starigo de la
loka grupo "Tri Steloj" por
esperantistoj ĉirkaŭ Kasino. Ĉu
venontjare ni sukcesos starigi
grupon en Lignano (Linjano)?
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Cassino, un congresso tra storia e cultura
Amerigo Iannacone

Cassino, una città da visitare.
Trentatremila abitanti, una storia
plurimillenaria alle spalle, sito di
una tragica battaglia della
seconda guerra mondiale che la
rase al suolo. E l’abbazia di
Montecassino, anch’essa
completamente distrutta dalle
fortezze volanti americane nel
1944 nel corso delle operazioni
belliche e risorta nell’antico
splendore. Non è casuale il motto
di Montecassino Succisa virescit,
distrutta risorge. Una città,
dunque, piena di storia.
Cassino è stata la sede del 76°
Congresso Italiano di Esperanto,
che si è tenuto dal 28 agosto al 3
settembre scorsi. Un congresso
che è risultato interessante per
molti aspetti.
L’idea del congresso a Cassino è
nata dal risvegliarsi del
movimento nella zona, dove, tra
l’altro, è sorto da non molto il
Gruppo “Tri Steloj”, con sede a
San Vittore del Lazio (FR), ma il
cui gruppo abbraccia una zona di
confine fra le regioni Lazio,
Molise e Campania, o, se si
preferisce, tra le regioni storiche
Ciociaria (provincia di
Frosinone), Pentria (Isernia) e
Terra di Lavoro (Caserta). E si
spera di far radicare nella zona
l’interesse per l’esperanto e il
movimento esperantista.
Il LKK (Giuseppe Pascucci,
Renato Corsetti, Amerigo
Iannacone, Giuseppe Valente,
Gianfranco Molle, Brunetto
Casini) ha cominciato a lavorare

già un anno prima, incontrando e
superando numerosi problemi (e
nessuno dei componenti del LKK
era di Cassino). Valido e
insostituibile contributo è stato
dato dall’ex sindaco e ora
Assessore alla Cultura del
Comune di San Vittore del Lazio
Vittorio Casoni, il quale si è
impegnato in prima persona per
tutta l’organizzazione del
Congresso e per la soluzione di
molti dei problemi che si sono
presentati. Ci sono state difficoltà
spesso imprevedibili, come una
scossa di terremoto qualche
settimana prima del Congresso,
che ha reso inagibile la scuola
deputata a essere la sede e ha
costretto gli organizzatori a
cambiare all’ultimo momento.
Ma tutto, in qualche modo, si è
risolto.
Venerdí 28 agosto arrivano i
congressisti e, dopo la
sistemazione negli alberghi, ci si

Momento della inaugurazione

ritrova la sera nella pizzeria
“Bella Napoli” per la cena
dell’interkona vespero, la serata
di interconoscenze.
Sabato 29, tutti alla sede del
Congresso, nella sala conferenze
della Scuola Media “Di Biasio”
(Via Bellini 1) per
l’inaugurazione del Congresso
con la festparolado, discorso
inaugurale, tenuto dal noto
esperantista polacco Roman
Dobrzynski. Un interessante
discorso che, insieme ad altri
interessanti interventi, il gruppo
Tri Steloj ha deciso di pubblicare
in un volume di “Atti del
Congresso”, bilingue, che
dovrebbe vedere presto la luce.
Nel corso del congresso, si
svolgono tutte le attività che ci
sono sempre in tutti i congressi
(un corso per principianti, uno
avanzato di perfezionamento, i
fakaj kunvenoj, convegni
settoriali, il servizio librario,
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Roman Dobrzyński durante l'inaugurazione
ecc.).
Molti sono stati i congressisti
stranieri, provenienti da varie
nazioni. Tra essi Martin
Stuppnig, che era stato a Cassino
65 anni fa, soldato dell’esercito
tedesco, il quale solo ora ha
trovato il coraggio di ritornare
nel posto dove era stato a
combattere e ha cercato e
ritrovato il rifugio in montagna
dove era stato da militare.
Le serate sono state allietate da
concerti di tutto rispetto. Sabato
29 si è esibito il gruppo MBL,
Musicisti del Basso Lazio, un
gruppo di musica popolare ed
etnica di notevole spessore, che
fa capo a Benedetto Vecchio.
«L’appello lanciato anni fa dal
mio disco “Brigante se more” –
ha detto Bennato – è diventato
col tempo il segnale di una
chiamata a raccolta di briganti
antichi e moderni. Tra questi il
musicista Benedetto Vecchio,
folgorato sulla via tra Napoli e il
Basso Lazio dove le favole e le
pietre e i dialetti segnano il
cammino di una storia comune, e
dove è possibile ritrovare, nel
groviglio delle onde sonore
inquinate delle radio e delle
televisioni nazionali il battito

purissimo di un ritmo primitivo e
incontaminato chiamato taranta,
capace di lanciare certa musica
alternativa e trasgressiva della
nostra penisola nel grande
movimento contemporaneo della
“world music”».
Domenica 30 c’è stato il concerto
di Gianfranco Molle, un cantante
che per gli esperantisti non ha
bisogno di presentazioni. Vasto il
suo repertorio e molte le sue
versioni in esperanto di canzoni
“cult”, come quelle di Fabrizio
De André. Il giorno successivo si
è esibito il cantante esperantista
francese Jacques Le Puil, che con
la sua bravura e la sua simpatia
ha affascinato e coinvolto il
pubblico con le sue canzoni
originali in esperanto.
Di notevole interesse sono state
anche le conferenze di martedì 2
settembre, nella Biblioteca
Comunale, la prima sulla storia
di Cassino, tenuta dallo storico
locale Maurizio Zambardi, in
italiano (ma ne è stato distribuito
il testo in esperanto), la seconda
sul dialetto di Cassino e dintorni
e sul rapporto dialettolingua
nazionalelingua internazionale,
tenute da Aldo Cervo e Amerigo
Iannacone.
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Nello stesso pomeriggio sono
stati presentati alcuni interessanti
libri. Michela Lipari ha parlato
del volume Una lingua e un
popolo  Problemi attuali del
movimento esperantista,
traduzione italiana di Elvia
Belluco di Lingvo kaj popolo di
Humphrey Tonkin. Poi il poeta
Nicolino Rossi ha
magistralmente presentato le
raccolte di poesie Oboe
d’Amore/Ama hobojo di Amerigo
Iannacone e La floroj de l’ bono
di Ariella Colombin. Anche tutti
questi interventi si potranno
leggere negli Atti di prossima
pubblicazione.
Il congresso si è concluso il 3
settembre con la gita alla Reggia
di Caserta. Del congresso sono
rimasti, oltre a piacevoli ricordi
dei congressisti, molti semi («ni
semas kaj semas konstante»
scriveva Zamenhof) che
promettono di dare frutti
proficui, come hanno fatto ben
sperare, tra gli altri, il già
nominato Assessore alla Cultura
del Comune di San Vittore del
Lazio, Prof. Vittorio Casoni,
l’Assessore alla Cultura del
Comune di Cassino, Avv.
Beniamino Papa, e, per suo
nome, il Sindaco di Cassino,
Dott. Bruno Vincenzo Scittarelli.
Notevole è stata anche l’eco sulla
stampa. Numerosi articoli sono
usciti su Il Messaggero, La
Provincia (che il 30 ha dedicato
una pagina intera al Congresso),
Ciociaria Oggi, Primo Piano
Molise, Il Tempo Molise, Il
Quotidiano del Molise, Il Sannio,
Il Calabrone, L’Altra Voce, La
Voce del Centro Sud ed altri.
Non si contano i siti che hanno
pubblicato articoli e foto
sull’evento.
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La homoj liberaj estas fratoj*
Roman Dobrzyński

En la pola nacia himno oni
kantas pri... Italio1. Cetere ĝi ne
estas serioza marŝo, taŭga por
paradoj, sed frivola popoldanco,
mazurko. Ĝia enhavo ne gloras la
potencon aŭ belecon de Polujo,
sed rememorigas, ke ĝi ankoraŭ
ne pereis. Kiel okazis, ke la
simpla, popola melodio
transformiĝis en la ŝtatan
himnon de Pollando kaj krome
inspiris la aspirojn pri
sendependiĝo de pluraj popoloj?
Mazurko
Siatempe en la itala urbeto
Cervia ĉe Adriatiko mi
partoprenis spektaklan feston
Geedziĝo kun la Maro. Surprizis
min mazurko plenumata de lokaj
gejunuloj kiel “tipa danco” en la
regiono RomagnaEmilia.
Kiamaniere almigris Italion tiu
ĉi pola popoldanco, kies origina
patrujo estas Mazovio, la centra
parto de Pollando? Tie, proksime
al Varsovio, naskiĝis Frederiko
Chopin. Ĝuste li genie
transformis mazurkojn kaj
famigis ilin en la mondo. Sekve
evidentiĝis, ke en Italio oni tiel
dancis, kiam Chopin ankoraŭ ne
naskiĝis.
Tiu mistera fakto estas strikte
ligita kun la pola himno. Gaja
danco en tridivida ritmo kiel
nacia ĉefkanto? Kuriozaĵo!
Kutime himnoj estas seriozaj
verkoj en para ritmo, konvena
por defiladoj. Tekstoj de multaj
himnoj similas unu la alian. En
monarkioj oni alvokas Dion, ke
li protektu la kronitan kapon.

Ĝenerale tiuspecaj kantoj gloras
belecon de la patrolanda naturo,
ĝiajn riĉaĵojn kaj feliĉon de ĝia
popolo. Ili respegulas la
klerisman koncepton de la
unueco de ŝtato, nacio kaj
teritorio.
Tian koncepton ne respegulas la
pola himno. Ĝia unua frazo
diras: Pollando ankoraŭ ne
pereis... Kiel oni povas kanti
himnon pri lando, kiu ankoraŭ ne
pereis? – miris mia aŭstralia
amiko. Nu, estas malfacile
respondi al civitano de la lando,
kiu ekzistas nur cent jaroj.
Krome ne eblas kompreni la
unuan parton de la frazo sen la
dua propozicio: ...dum ni vivas.
„Ni” signifas nacion, kiu ekzistas
sen siaj ŝtato kaj suverena
teritorio, tamen posedas firman
volon reakiri la unuan kaj la
alian atributojn. Tiun ideon
esprimas la sekva frazo: Kion
rabis fremda forto, ni per sabro
reakiros. Tiuj ĉi simplaj vortoj
montriĝis politika programo por
preskaŭ ducent jaroj. La
mazurko iĝis simbolo de la nacia
konscio de poloj, ĝi helpis ilin
transdaŭri jugon kaj reakiri sian
sendependecon. Venis ĝusta
momento por klarigi, ke la
nuntempa pola himno naskiĝis
en 1797a jaro en Italio.
Okcidento en oriento
Pli frue el inter solenaj kantoj de
la pola regno la plej fama estis:
Ĝoju patrino Polujo. Ĝi estis
kantata latinlingve: Gaude mater
Polonia. En 964 poloj kristaniĝis

laŭ la latina rito. Tio signifis
aliĝon al la okcidenta
civilizacio. Sekve Pollando,
unuiĝinta kun Litovio,
konsiderinde akcelis sian
evoluon, aparte en la epoko de
renesanco, ĉerpante scion kaj
kulturon ĉefe el Italio. Poloj
studis tie, sed ankaŭ foje rolis
kiel profesoroj. En Padova
Nikolao Kopernik studis
medicinon. En la 16a jarcento
Bona Sforza kiel edzino de unu
reĝo kaj patrino de la alia ludis
gravan politikan rolon en la
kortego de Krakovo. Italoj multe
kontribuis al ĉiuflanka evoluo de
Pollando ekde arkitekturo al
legomoj; tomato en la pola
lingvo nomiĝas pomidor. Kiel
povis okazi, ke tiu potenca
regno, fama pro sia demokratia
tradicio kaj toleremo, estante
ŝlosila elemento de la okcidenta
kulturo en la orienta Eŭropo –
malaperis el mapoj de la
kontinento?
Ĝi kolapsis fine de la 18a
jarcento, ĉar ne sekvis la spiriton
de progreso. Tamen la progreso
esprimiĝis tiam en la formo de
absolutismo, el kiu ĉerpis sian
forton la najbaraj regnoj:
Rusujo, Prusujo kaj Aŭstrujo.
Dume la PolaLitova Respubliko
kun sia nobelara demokratio
drivis en tute kontraŭan
direkton. Ĝiaj reĝoj similis la
nuntempajn prezidentojn. Ekde
la fino de la 16a jarcento ili
estis elektataj kadre de la
demokratia monarkio, kies ĉefa
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instanco estis parlamento,
nomata Sejmo. Rezulte de la
elektokompromisoj la
ekzekutiva povo de reĝoj
ŝrumpis kaj tiu de la parlamento
grandiĝis; dume proceduraj
misagoj bremsis ĝian leĝdonan
agadon. Ofte dum sinsekvaj
kunsidoj oni sukcesis akcepti
neniun leĝon.
Tamen la nobelara demokratio
kapablis superi siajn
malavantaĝojn. La 3an de majo
1792 la parlamento aprobis
modernan fundamentan leĝon.
Tiu epokfara jura akto entenis
preskribojn ĉerpitajn el la
Konstitucio de Usono kaj el la
franca Deklaracio de la Rajtoj de
Homo kaj Civitano. La avantaĝo
de la Konstitucio de la 3a de
Majo konsistis en tio, ke ĝi ne
malmergiĝis el la maro da sango,
kiel la pli frua amerika kaj la
posta franca, sed estis frukto de
parlamenta interkonsento.
La konstitucio malfermis al la
PolaLitova Respubliko
perspektivon de rapida progreso.
Ĝi provizis la burĝaron per
civitanaj rajtoj, enhavis
liberecajn ideojn, antaŭvidis
establon de moderna armeo.
Nenio mirinda, ke la nova
fundamenta leĝo provokis tujan
reagon de la despotaj tronoj en
Peterburgo, Berlino kaj Vieno.
La Respubliko fariĝis viktimo de
la najbaraj potenculoj. Ĝia
definitiva dispartigo faktiĝis en
1795 post la kolapso de nacia
insurekcio, komandata de gen.
Tadeusz Kościuszko, kiu pli frue
ekfamis kiel heroo de Usono.
La formala traktato pri la
dispartigo, subskribita en 1797,
estis damaĝa frapo kontraŭ la
okcidenta civilizacio sur vastaj
terenoj de Eŭropo, speciale tiuj
okupitaj de la malprogresinta kaj
despote regata Rusujo. Per
sekreta klaŭzo la tri imperiestroj

L'esperanto

interkonsentis kontraŭstari
renaskiĝon de la pola ŝtato en
kiu ajn formo. Pro tiu motivo
neniu el la potenculoj, spite
kutimon, akceptis la titolon de
pola reĝo. Polujo estis
kondamnita por ĉiama malapero.
Sed, jen, sur la itala tero eksonis
la kanto: Polujo ankoraŭ ne
pereis, dum ni vivas!
Gli uomini liberi sono fratelli
Polujo, perdinte sendependecon,
suferis grandajn materiajn
damaĝojn kaj homajn perdojn,
sed ne nur sur la batalkampoj. El
tiu epoko originas la unua
generacio de siberiaj ekzilitoj.
Alia parto de patriotoj fuĝis al
eksterlando, ĉefe al la revolucia
Francujo, kiu en tiu momento
iĝis danĝera kontraŭulo al ĉiuj tri
malamikoj de Polujo kaj ĝi
ankaŭ bezonis helpon. La poloj
tion komprenis, ja la motivo de
la dispartigo de la polalitova
regno estis deziro bremsi
disvastiĝon de la franca
“kontaĝo”.
En Parizo inter miloj da polaj
elmigrintoj renkontiĝis du
amikoj: Józef Wybicki,
kondamnita je morto fare de la
prusa tribunalo, kaj Jan Henryk
Dąbrowski, generalo de la ne plu
ekzistanta pola armeo. La
politikisto kaj la generalo
iniciatis rekonstruon de la polaj
armitaj fortoj kun la celo helpi
endanĝerigitan Francujon, sed
ankaŭ kun la espero, ke ĝi
rekompencos la polojn en ilia
strebo reakiri sian
sendependecon. La registaro en
Parizo, nomata tiam direktoriato,
malfermis novan militfronton en
la norda Italio, okupata de
Aŭstrujo, kun la celo deŝarĝi
francajn taĉmentojn, kiuj pene
batalis ĉe Rejno kontraŭ la prusa
kaj aŭstra armeoj.
La italan kampanjon oni konfidis
al la juna, apenaŭ 27jara
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generalo, Napoleono Bonaparte,
kiu brile venkis la aŭstran
armeon en kelkaj sinsekvaj
bataloj. Tio estas ĝenerale
konata fakto, sed oni malpli
scias pri alia, ne bagatela kialo
de la aŭstraj malvenkoj.
Aŭstrujo, simile kiel Rusujo kaj
Prusujo tuj post la dispartigo de
la pola regno komencis rabe
ekspluati la okupitajn terenojn,
kio konsistis ankaŭ en la
perforta rekrutigado de junuloj.
Ĝuste al la itala fronto oni
sendis multajn taĉmentojn
formitajn el poloj. Ili estis
grandparte kamparanoj, sed jam
„kontaĝitaj” per la ideo batali
por la patrujo; troviĝis inter ili
partoprenintoj de la nacia
insurekcio de gen. Kościuszko,
nomataj “falĉiluloj”, ĉar iliaj
armiloj ofte estis nur falĉiloj
vertikale fiksitaj. Tiuspeca homa
elemento, perforte enkorpigita
en la malamikan armeon, ne
estis bona materialo por
militservo. En la itala fronto la
poloj amase dizertis. Ĝuste el ili
gen. Dąbrowski pripensis formi
trunkon de la pola legio en
Italio.
Gen. Bonaparte aprobis la
ideon, sed rekompence promesis
nenion. Li nur proponis al la
registaro de la Lombarda
Respubliko, establiĝanta tiam
sub lia egido, akcepti la polan
legion por sia servo. La 9an de
januaro 1797 en Milano estis
subskribita konvencio pri la
fondo de la Polaj Legioj
Helpantaj Lombardion.
Kuriozaĵo de tiu jura akto estis
paragrafoj, kiuj atribuis al la
legianoj la lombardan
civitanecon, sed garantiis al ili la
rajton libere forlasi la
respublikon. Lombardoj nur
postulis, ke la devizo: La liberaj
homoj estas fratoj – estu bordita
sur la polaj uniformoj en la itala
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lingvo: Gli uomini liberi sono
fratelli.
La milana konvencio estis
kurioza akto de la internacia juro
ankaŭ pro tio, ke ĝi entenis
sindevigojn pri reciproka helpo
inter ŝtatoj, kiuj fakte ne ekzistis.
La Lombarda Respubliko
ankoraŭ ne aperis sur la mapo de
Eŭropa, dum la Pola Nobelara
Respubliko ĵus estis el tiu mapo
forviŝita. Se ili ambaŭ profitos,
nenio malebla ekzistas en la
politiko. Tiel komentis la aferon
Józef Wybicki, kiu baldaŭ estis
kreonta himnon de la
neekzistanta regno, dum
Lombardion aneksis la Cispada
Respubliko.
La Polaj Legioj
Konsekvenco de la Milana
Konvencio estis alvoko de gen.
Jan Henryk Dąbrowski
publikigita en „Corriere
Milanese” la 14an de januaro
1797 kaj post du semajnoj en
„Gazzetta di Bologna”. La
alvoko informis pri la establo de
la „Polaj Legioj” sur la itala tero
kaj pere de francaj kaj germanaj
gazetoj ĝi baldaŭ disvastiĝis en
la tuta teritorio de la okupita
Pollando. Ankaŭ la
Administracio de la Lombarda
Respubliko dissendis sian
alvokon al la poloj: Viaj fortoj
kun la italaj unuiĝintaj pli frue
vin kaj nin al la dezirata celo
kondukos.
Al la legiaj vicoj aliĝis ne nur
militkaptitoj kaj dizertintoj el la
aŭstra armeo, sed ankaŭ fuĝintoj
el la polaj terenoj. Fruprintempe
1797 antaŭ la katedralo en
Milano la generalo Dąbrowski
oratoris fronte de la unuaj mil
legianoj. Ili tuj ekmarŝis al la
militfronto. Dume alvenadis
novaj volontuloj al la kunvenejo
en Bologna, de kie ili estis
dissendataj al batalionoj en
Ferrara, Mantova, Parma,

L'esperanto

Ravenna, Reggio, Urbino kaj
Milano. Gen. Dąbrowski baldaŭ
disponis pri 10 mil armitaj
soldatoj.
Komence de 1799 gen.
Bonaparte venkis la aŭstran
armeon en la tuta serio de
bataloj, kiujn jam partoprenis la
Polaj Legioj. La poloj batalis
kun kredo, ke en la triumfa milit
marŝo de Napoleono ili atingos
Vienon, de kie nur malmultaj
paŝoj restos ĝis la reĝaj polaj
urboj Krakovo kaj Lvovo. Sed la
korsikano subite bremsis sian
ofensivon. Li subskribis favorajn
por si armisticojn. Kiam
silentiĝis kanonoj, la polaj legioj
perdis sian racion kaj des pli,
kiam gen. Bonaparte komencis
utiligi ilin en sia konflikto kun
lokaj kontraŭuloj. Dume la Viena
Kortego en siaj armisticaj
interparoloj kun Napoleono
postulis malfondon de la polaj
taĉmentoj. La franca heroo cedis
nur tiel, ke la pola ĉefkvartiro
estis translokigita de Bologna al
Reggio nell’Emilia.
La himno
En julio 1797 venis al Reggio
Józef Wybicki. Gen. Dąbrowski
surprizis lin per milita parado.
La iniciatintojn de la legioj
ĝislarme kortuŝis legianoj vigle
defilantaj en la polaj uniformoj.
Wybicki restis kelkajn tagojn
plu, ravita de la frateca etoso; la
soldatoj kaj oficiroj similis
rondon familian. Floris kultura
aktiveco, la soldatoj verkis
poemojn, kantis, dancis, subtenis
proksimajn kontaktojn kun la
loka loĝantaro. Verŝajne en tiaj
cirkonstancoj enradikiĝis tie la
pola mazurko.
Józef Wybicki estis eminenta
politikisto kaj publicisto. Li
provis sian krean talenton ankaŭ
en la kampo de dram kaj
operverkado. Kiam en Reggio li
aŭskultis soldatan kantadon,
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frapis lian orelon bela melodio
en la ritmo de mazurko, al kiu li
spontane verkis tekston kaj mem
ĝin ekkantis fronte de la legianoj
la 21an de julio 1797. Ĉiujn
aliajn verkojn de Wybicki
forviŝis la tempo, sed kun tiu ĉi
soldata kanteto li eniris
historion. La plej grava
evidentiĝis la unua strofo kaj
refreno, kiujn mi provis jene
redoni en Esperanto:
Ho, Poluj’ neniam mortos, dum
ni vive spiros./ Kion rabis
fremda forto, ni per sabr’ akiros.
/ Marŝ’, marŝ’ Dąbrowski el itala
tero/ Al Poluj’ nin gvidu porti la
liberon.
La kanton ekŝatis la legianoj, ĝi
rapide atingis la polajn
teritoriojn, kiel la Kanto de
Legioj aŭ Mazurko de
Dąbrowski. En la subpremita
patrujo oni kantis la mazurkon,
atendante la legianojn. La sekva
strofo estis jena:
Trans Vistulo kaj trans Varto ni
reiĝos poloj,/ Laŭ ekzempl’ de
Bonaparto venkos nia volo.
Tiuj ĉi vortoj konfirmadis la
konvinkon de legianoj, ke el
Italujo ili iros Pollandon laŭ la
plej mallonga vojo, nome tra
Aŭstrujo, akompanante
Napoleonon. Sed la korsikano
definitive packontraktis kun tiu
regno kaj dissendis la legianojn
al diversaj frontoj. Ili parte trafis
al Haitio, kie multaj pereis
sencele, ĉefe pro tropikaj
malsanoj. Nur fariĝinte
imperiestro Napoleono
rememoris la polajn legiojn. Post
sia brila venko ĉe Jeno li lanĉis
novan strategion konkeri
Rusujon. En lia militplano
ektroviĝis la teritorio loĝata de
poloj kaj li bezonis ilin, por
pligrandigi sian armeon ĉe la
limo de la cara imperio, kiun li
intencis baldaŭ invadi.
En 1806 Napoleono vokis gen.
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Dąbrowski al Berlino kaj ofertis
al li la ŝancon marŝi al Polujo
kun la ŝrumpintaj legioj, sed ne
plu „el la itala tero”. Post unu
jaro estis establita la surogato de
sendependa ŝtato, nomita
Varsovia Princlando. La legio
fariĝis bazo de la nova pola
armeo, kiu baldaŭ nombris 100
mil soldatoj. La pola armeo,
servante fidele al Napoleono,
pereis ĉe lia flanko apud Mosko
en 1812a jaro kaj apud Lepsiko
en 1814a.
Eŭropa furorkanto
Mortis gen. Dąbrowski, ne plu
ekzistis legioj en Italio nek
aliloke, tamen poloj plu kantis:
Marŝ’, marŝ’ Dąbrowski el itala
tero al Poluj’... La kanto
akompanis ilin en insurekcioj,
kiuj eksplodadis en la tri partoj
de la okupita Pollando kaj ĉie
estis sange sufokataj. Rezulte de
ĉiu insurekcia malvenko okazis
amasa elmigrado al okcidento
kaj sudo de Eŭropo. Polajn
rifuĝintojn oni ofte salutis per
Mazurko de Dąbrowski.
Germanoj kantis: Noch ist Polen
nicht verloren... Oni kolektis
proksimume 300 germanajn
tekstojn, kiuj estis verkitaj laŭ la
melodio de la legia mazurko.
Dum en la pola lingvo oni verkis
milojn da tekstoj. Konservante la
mesaĝon de la originalo, oni
aldonis frazojn pri aktualaj
eventoj. Tiel okazis dum ĉiuj
naciaj insurekcioj kaj dum aliaj
gravaj momentoj.
Apartan karieron Mazurko de
Dąbrowski ĝuis inter la slavaj
popoloj, kiuj kune kun poloj
suferis la jugon de mallibereco,
ĉiuj inter la limoj de la samaj tri
imperioj. Polaj insurekcioj vekis
la nacian spiriton de la slavoj. En
1848 dum la „Printempo de
Popoloj” estis kunvokita al Prago
la Slava Kongreso. Apenaŭ ĝi
komenciĝis, aŭstra polico

L'esperanto

dispelis la kongresanojn kaj
arestis la organizantojn. Sed la
kongreso postlasis firman
spuron. Ĝi estis la Slava Himno,
verkita en la ĉeĥa lingvo fare de
la slovaka poeto Samuel Tomášik
laŭ la melodio de la Mazurko de
Dąbrowski; la vorton Polujo oni
anstataŭis per patrolingvo. Jen la
unua strofo de la Mazurko sekve
tradukita de Tomášik en la
slovakan lingvon:
Hej, Slováci! ešte naša slovenská
reč žije,/ dokial’ naše verné
srdce za naš národ bije...
Poste ekestis ukraina teksto,
slovena, serba, kroata kaj eĉ
soraba. La pola mazurko, kantata
en diversaj lingvoj, rolis kiel
himno de nacioj sen siaj ŝtatoj
kaj vekis esperon de ilia
sendependiĝo. Ili ĉiuj, escepte de
la soraboj en Germanujo, starigis
finfine siajn ŝtatojn kaj sekve
kreis proprajn himnojn. Nur
Jugoslavio restis fidela al la pola
melodio, fakte revenis al ĝi post
la dua mondmilito, kiam oni
anstataŭis la monarkian himnon
per la populara partizana kanto,
kiu estis fakte la pola mazurko,
sed kun alia teksto kaj en la
ritmo de marŝo.
En tiu tempo, kiam multaj polaj
rifuĝintoj migris tra Eŭropo, la
popolo de alia neekzistanta
lando, Italujo, komencis kanti
himnojn instigantajn al reunuiĝo
kaj sendependiĝo de la tiam
reganta Aŭstria imperio; la plej
konata iĝis la Kanto de la Italoj
(Canto degli italiani), unuafoje
kantita en 1847: en la lasta strofo
estas profetita la fino de la
“Aŭstria aglo”, kiu trinkis “la
italan kaj polan sangojn” (il
sangue d’Italia e il sangue
polacco), tiel rekonante la
similecon de la destino de la du
popoloj.
Elkanti liberecon
Poloj reakiris sian
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sendependecon per militaj kaj
diplomatiaj agoj dum kaj post la
unua mondmilito. Oni diras, ke
ili elkantis al si la liberecon, ja
dum la subjuga tempo sur la
pola dispartigita teritorio la legia
kanto estis simbolo de nacia
sento kaj samtempe politika
programo. Sed la magia kanto
ne tuj fariĝis himno de la
sendependa Pollando. Spitis ĝin
multaj poloj mem. Ili emfazis
anakronismon de la teksto. Post
longa disputado tradicio venkis
logikon. En 1926 la Mazurko de
Dąbrowski kune kun siaj kvar
strofoj aŭtoritaj de Józef
Wybicki estis laŭleĝe proklamita
la nacia himno de Pollando.
Dum la dua mondmilito kantado
de tiu melodio estis punata per
morto en la zonoj okupitaj de
Germanio kaj SovetUnio, kiam
tiuj du ŝtatoj okazigis en 1939
laŭvican dispartigon de
Pollando. Tamen en la
komunisma epoko Polujo
montriĝis unusola lando en la
sovetia bloko, en kiu oni ne
ŝanĝis himnon. Verŝajne Stalin
konstatis, ke ne valoras inciti
polojn pro la bagatela kanzono;
la diktatoro eble ne komprenis la
potencon de la paradigmo:
Ankoraŭ ne pereis Polujo ...
Dum la periodo de la
kontraŭkomunisma movado en
la 80aj jaroj la Mazurko denove
pleniĝis per ribela enhavo.
Kaj tiel plu! Pasas jarcentoj,
kolapsas imperioj, ŝanĝiĝas
modoj, Pollando membriĝis al la
Eŭropa Unio, tamen la poloj
ankoraŭ alvokas la delonge
mortintan generalon, ke li marŝu
el la itala tero al Polujo... Kaj
ankaŭ en Italujo restas la
memoro pri la pasinteco: en
1946, preskaŭ cent jarojn post la
unua kantado, la Kanto de la
Italoj, pli bone konata kiel
Himno de Mameli laŭ la nomo
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de la aŭtoro, iĝis la itala nacia
himno: ankaŭ ĝi estis
anakronisma, la Aŭstria aglo ne
plu flugis jam de 30 jaroj, sed la
teksto restis senŝanĝa, kaj la lasta
strofo memorigas ankoraŭ la
samsortecon, eĉ la
sangofratecon, inter la du
popoloj: estas unika ekzemplo de
memorigo de alia popolo en
nacia himno.
Nuntempe tio ŝajnas surealismo.
Sed Monte Cassino, elvokas tute
realan asocion. Antaŭ 65 jaroj
polaj soldatoj denove ĉi tie
kantis: Marŝ’, marŝ’ Dąbrowski
el itala tero... Sturmante la
abruptajn rokojn, ili forte kredis,
estis certaj, ke post rompo de la
Gustavlinio ili daŭrigos la
venkan marŝon rekte al la nordo
laŭ la plej mallonga vojo al sia
patrujo. Ili seniluziiĝis tute same,
kiel la legionanoj antaŭ
centkvindek jaroj. Ĉifoje ne
permesis Stalin kaj Roosvelt
obei, ĉar Eŭropo estis jam pli
frue dividita. Por multaj jaroj.
La trajno Zamenhof
Tamen ne por ĉiam. Pruvas tion
nia nuna renkontiĝo en Cassino,
spite de la fakto, ke tie okazis
eble la “plej internacia” batalo
de la dua mondmilito. Ĝi daŭris
kvin monatoj. En ĝiaj kvar fazoj
pereis preskaŭ cent mil homoj,
reprezentantaj dekkelkon da
popoloj. Kadre de la brita kaj
usona armeoj batalis interalie
aŭstralianoj, novzelandanoj,
baratanoj; en la francaj
taĉmentoj la plimulto estis
marokanoj kaj alĝerianoj. La
tasko de la poloj estis konkeri la
monton kronitan de la
benediktana klaŭstro. Kiel dirite,
ili ĉiuj kredis iri el la itala tero al
Polujo. Sed tio ne okazis ne nur
por tiuj, kiuj pereis. La aliaj ne
povis reveni la patrujon pro
politikaj kialoj.
Tamen mi sentas ŝuldon al ili.
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L'esperanto

Baldaŭ mi iros el la itala tero al
Polujo, el Monte Cassino al
Varsovio, tute libere sen sabro aŭ
karabeno enmane. Mi venis al la
Itala EsperantoKongreso en la
simbola urbo preskaŭ senpere de
la Universala Kongreso de
Esperanto okazinta en Bjalistoko
okaze de la 150jara
naskiĝdatreveno de Ludoviko
Zamenhof. Tiun ĉi fakton mi
sentas miraklo. Same kiel la
jenan normalaĵon: ĉiutage je la
05:40 en la stacidomo de
Bjalistoko startas trajno, kiu
oblikve trapasas preskaŭ tutan
Pollandon kaj post trapaso de
500 km atingas sian finstacion en
BielskoBiała, kie oni povas eniri
alian trajnon kaj daŭrigi sian
vojaĝon kien ajn.
En la tempo de Zamenhof dum
simila vojaĝo oni traveturus
kelkajn imperiojn. Kiam
komence de la 20a jarcento la
lingvo internacia sukcesis
elmigri trans la limojn de la
“cara malliberejo”, baldaŭ
eksplodis la terura mondmilito.
Ĝi estis fortega bato al la
pacidealisto Zamenhof. Sed la
militaj jaroj malfermis alian
flankon de lia genieco. La
kreinto de Esperanto montriĝis
longvida politikisto, fakte
profeto. Fine de la jaro 1914,
dum la unua mondmilito ankoraŭ
troviĝis en sia komenca fazo,
Ludoviko Zamenhof jam direktis
siajn pensojn al la tempo trans
ĝia virtuala findato. Li formulis
mirinde klarajn proponojn en sia
Alvoko al la Diplomatoj:
Ĉu vi komencos simple refaradi
kaj flikadi la karton de Eŭropo?
(...) Ĉiu ŝajna justeco koncerne
unu genton estos samtempe
maljusteco koncerne alian
genton. (...) Plej bone estus, se
anstataŭ diversaj grandaj kaj
malgrandaj eŭropaj regnoj ni
havus iam proporcie kaj

geografie aranĝitajn “Unuigitajn
Ŝtatojn de Eŭropo”. Krome
Zamenhof proponis establon de
Konstanta TutEŭropa Tribunalo.
Liaj ambaŭ ideoj fariĝis faktoj.
La idealoj estas nedetrueblaj!
Antaŭ mallonga tempo oni ne
povis eĉ imagi “ne flikitan”
karton de Eŭropo, same kiel ne
eblis elpensi la trajnon
“Zamenhof”. La kontinento estis
implikita en la densa reto de
limoj, kiuj grandparte trafe
nomiĝis “fera kurteno”. Nun,
enirinte la trajnon en Bjalistoko,
oni povas daŭrigi sian vojaĝon
tra tuta Eŭropo, ĝis Lisbono, sen
rimarki limojn, ĉar
pasportkontroloj ne okazas. Nur
laŭ la surskriboj en la
stacidomoj kaj laŭ la parolo de
sinsekve novaj pasaĝeroj oni
povas orientiĝi, kio estas la
trapasata lando. Vere, abundas
lingvoj en Eŭropo kaj ili plu
montriĝas “muroj de miljaroj”.
Do Zamenhof ankaŭ nun pravas!
Marjorie Boulton esprimis la
saman penson alimaniere: La
okulisto mortis dummilite,
ankoraŭ ne venkinte. Ne! Sed ne
venkite!

NOTOJ
* Inaŭgura parolado dum la
Nacia Kongreso en Cassino.
1) Pri la rilato inter Pollando kaj
la itala nacia himno, kiu iel
reciprokas la rilaton inter la pola
himno kaj Italujo, informis Nicola
Minnaja.
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I N L'esperanto
F O R Mnel computer
@ D I(4)KO
Eccoci giunti all’ultima – per ora,
Uno dei suoi punti di forza è
mettendo prontamente a
almeno  puntata di questo breve
sicuramente quello di appoggiarsi
disposizione le versioni in lingua
viaggio alla scoperta dei
a formati “liberi” per i propri
locale dopo ogni aggiornamento.
programmi disponibili per
documenti, che risultano quindi
La versione in italiano è
utilizzare l’esperanto nei nostri
utilizzabili da qualsiasi
scaricabile gratuitamente
computer; programmi che, oltre
applicazione d'ufficio senza
dall’indirizzo
ad essere di livello
http://it.openoffice.org/
qualitativamente
uguale (se non
OOo in esperanto
migliore) di altri
Tra le tante squadre
magari più diffusi ma
di localizzazione
dotati di più risorse
della suite ce n’è
pubblicitarie, hanno
anche una di
il pregio, certo non
esperantisti: alla
ignorabile, di essere
pagina
gratuiti.
http://eo.openoffice.o
Dopo programmi per
rg/ si trovano tutte le
la posta elettronica,
informazioni
per navigare in
sull’andamento dei
internet e per digitare
lavori, e presto
le lettere
dovrebbe essere
dell’esperanto,
disponibile anche la
esaminiamo quindi la
nuova versione. Il
suite OpenOffice.org
problema, infatti
Schermata iniziale di OOo, con traduzione (incompleta) in
e i metodi per
(come potrete leggere
esperanto
esperantizzarla.
nell’intervista che
timore di legarsi ad uno specifico
segue), è l’enorme mole di
OpenOffice.org (OOo, per gli
fornitore o a condizioni di licenza
materiale da tradurre, che spesso
amici)
contrattuali onerose, con la
viene modificato al cambiare
Si tratta di un potente gruppo di
sicurezza di poter essere
della versione. Ecco perché, se
programmi “per ufficio”,
visualizzati, pubblicati e stampati
fino a poco tempo fa era
comprendente un programma di
per le generazioni a venire.
disponibile una versione in
elaborazione di testi (Writer), un
L’interfaccia grafica dei
esperanto per OOo 3.0, ora che
foglio elettronico (Calc), un
programmi è, come per
siamo arrivati alla 3.1.1
programma per le presentazioni
l’avversario Microsoft Office,
l’installazione nella Lingvo
(Impress), un modulo di disegno
molto intuitiva, ed anzi per certi
Internacia non è più
(Draw) ed un modulo per la
versi ne rispecchia l’ordine, per
raggiungibile. Niente panico,
gestione di dati (Base). Giunta
facilitare ancora di più
però: ho scoperto un utile
ormai alla sua terza versione, è
l’avvicinamento di nuovi utenti.
trucchetto che vi permetterà di
frutto dell’impegno congiunto di
Squadre di localizzatori si
avere lo stesso l’interfaccia in
squadre di programmatori ed
occupano poi della traduzione
esperanto, utile nel caso in cui
utenti sparsi in tutto il mondo.
dell’interfaccia e dei manuali,
condividiate il computer con
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quest’ultima scelta). Dopo il
riavvio, si potrà subito provarle
selezionando il testo da
convertire e attivandole da
Strumenti > Addon >
Konvertado.

Come selezionare l’esperanto per l’interfaccia utente
samideanoj stranieri, o che
dobbiate solo curiosare un po’
prima di scrivere un articolo per
qualche rivista (non questa,
ovviamente, ché ci ho già pensato
io). Ecco come fare:
1) installate la versione 3.0.0, per
esempio dal sito
http://www.filehippo.com/downlo
ad_openoffice/ (la trovate nella
lista a destra);
2) scaricate ed installate il
pacchetto linguistico per
l’esperanto, dall’indirizzo
http://ftp.linux.cz/pub/localization
/OpenOffice.org/3.0.0/OOo_3.0.0
_native_Win32X86_langpacks/O
Oo_3.0.0_081005_Win32Intel_la
ngpack_eo.exe;
3) scaricate dal sito indicato
prima l’ultima versione in
italiano; installandosi, sostituirà
la versione 3.0.0, mantenendo
dove presente anche l’interfaccia
in esperanto.
Per attivare l’interfaccia, dovete
andare poi su Strumenti >
Opzioni > Impostazioni lingua,
e sotto Lingue scegliere
Esperanto per la casella
Interfaccia utente; al riavvio, il
vostro OOo parlerà la lingua di
Zamenhof.
Volendolo, ed io lo consiglio, si
può aggiungere al proprio OOo
anche Esperantilo, un controllo
grammaticale per i propri testi; la

pagina di riferimento è
http://extensions.services.openoff
ice.org/project/Esperantilo
Macro per l’esperanto
Le macro sono dei piccoli pezzi
di programma che, solitamente,
servono per velocizzare
l’esecuzione di operazioni
ripetitive, consentendone
l’effettuazione con una singola,
semplice chiamata. Ce ne sono di
tutti i tipi, ma quelle che
interessano a noi sono state create
da Bertilo Wennergren, già noto
per altri meriti, per convertire
velocemente le lettere speciali
dell’esperanto tra i diversi metodi
(X, H, ĉapelitaj, unicode ecc.).
Per installarle, basta andare alla
pagina
http://bertilow.com/komputo/open
office.html#makrooj e cliccare
sul collegamento all’ultima
versione disponibile; il file
scaricato andrà aperto con OOo,
non prima però di essere entrati
in Strumenti > Opzioni >
OpenOffice.org > Sicurezza e,
cliccando sul bottone Sicurezza
delle macro, aver scelto il livello
Medio (in caso contrario, le
macro non si potranno installare).
Durante l’installazione, si dovrà
poi decidere se visualizzarle
come voce di menu principale o
secondaria (suggerisco

Intervista a Tim Morley, inglese
a capo del gruppo di traduzione
di OOo in esperanto
DB: Tim, da quanto ti occupi di
OOo?
TM: Ho imparato l’esperanto nel
2001, e da allora mi sono
occupato di traduzioni e
localizzazioni di programmi e siti
in esperanto. Sono ora uno dei
responsabili del gruppo di
traduzione di OOo, anche se devo
ammettere che, dopo aver
dedicato negli ultimi anni alcune
centinaia di ore a tale enorme
progetto, un po’ lo sto
trascurando per altri impegni; per
fortuna, dopo alcuni mesi di
silenzio, molti collaboratori
hanno ricominciato ad
applicarcisi, specie Donald
Rogers (neozelandese) e Joop
Eggen (olandese).
DB: Due anni fa, se non erro, ti
inventasti qualcosa di interessante
per… accelerare i lavori, no?
TM: Sì, organizzai un incontro di
tutto il gruppo, a casa mia,
durante un finesettimana;
riuscimmo ad avanzare molto con
il lavoro, fu davvero un’ottima
esperienza e un’utile occasione
perché persone che collaboravano
pur vivendo in paesi diversi
potessero finalmente incontrarsi.
DB: Perché avete deciso di
esperantizzare OOo?
TM: Per due motivi,

Installazione delle macro di Bertilo
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essenzialmente: fornire alla
comunità esperantista uno
strumento molto utile nella sua
lingua, per l’utilizzo da parte di
gruppi, uffici ed incontri
congressuali multilinguistici. Ma
anche come strumento di
propaganda, per far apparire la
parola “Esperanto” sullo stesso
piano delle altre lingue, per
mostrare che ancora esiste e viene
usata.
DB: E la situazione attuale qual
è? L’ultima versione in esperanto
non è ancora disponibile, mi
pare…
TM: L’attuale versione non è
ancora completata, e purtroppo ci
sono ancora un sacco di pagine
della guida non tradotte (per
quanto Donald se ne stia
occupando); manca inoltre un test
esauriente del lavoro nella sua
totalità, per scoprire errori e
problemi che certo abbondano.
Tuttavia, credo che la qualità
della traduzione sia in generale
davvero molto buona. Il gruppo
di traduzione è grande a
sufficienza per proseguire il
lavoro ma piccolo quanto basta
per ben collaborare e conoscere il
lavoro dei singoli componenti.
Abbiamo discusso a lungo sui
termini, usando le più diverse
fonti per trovare guide e consigli
prima di prendere delle decisioni,
e in molti casi abbiamo incluso
tali decisioni negli stessi file di
traduzione, per non cambiare più
ciò che è già stato deciso uno o
due anni prima.
DB: Che rapporti avete con altri
gruppi di traduzione (penso, per
esempio, a quello di Fajrovulpo)?
Lavorate assieme, o vi scambiate
i glossari?
TM: Abbiamo ovviamente usato i
glossari pubblicati da altri
progetti prima di noi, usando
come base il Komputada
Leksikono di Pokrovskij, il
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L’elaboratore di testi Writer con le macro attive
PIV2002 e poi le traduzioni di
Ĉapelilo, Fajrovulpo, Opera ecc..
Similmente, anche il nostro
lavoro è disponibile per tutti
coloro che volessero usarlo per
cercare dei termini. Non c’è stata
molta discussione tra i gruppi; e,
sebbene forse aiuterebbe un po’,
temo che i tempi si
allungherebbero ulteriormente,
considerata l’abbondanza di
quelle che già si sono tenute
all’interno del nostro stesso
gruppo. Ora che esiste, risulta
molto utile anche per il nostro
lavoro il sito
http://komputeko.net.
DB: Che tipo di difficoltà avete
incontrato, durante il vostro
lavoro? E che relazioni avete ora
con l’organizzazione OOo? Che
ne pensano dell’esperanto?
TM: Le difficoltà sono copiose e
diverse – l’insieme di programmi
OOo è enorme, e la traduzione è
di conseguenza un progetto
altrettanto grande; essendo il
codice creato da molteplici
gruppi in molteplici ditte durante
più anni, è un po’ caotico. Ci
sono, è vero, persone pagate per
occuparsi dei gruppi di volontari
come il nostro, ma il modo di
lavorare ci si è chiarito solo
cammin facendo, e quindi c’è
voluto tempo, molto tempo. E il

tempo non sempre abbonda, così
come la volontà. Il lato positivo è
che i responsabili del progetto ci
trattano come i traduttori di
qualsiasi altra lingua, anche se
ancora siamo al primo livello: per
raggiungere il secondo,
dobbiamo fare un enorme
quantità di controlli qualità della
versione in esperanto, e a dire il
vero fino ad ora nessuno ci ha
provato, giacché sembra
terribilmente complicato.
DB: Come gli esperantisti
potrebbero sostenere il vostro
lavoro?
TM: Abbiamo bisogno di aiuto
per la traduzione della guida; chi
volesse proporsi, può farlo
all’indirizzo
dev@eo.openoffice.org. Un
contributo di enorme valore
sarebbe l’effettuazione di test,
secondo i metodi descritti in
http://qa.openoffice.org/; ma si
tratta di un lavoro pesante, e
sarebbe meglio se a farlo fosse
qualcuno con precedente
esperienza nel campo. Infine,
sono benvenute tutte le
osservazioni su errori o sviste,
che possono essere inviate
all’indirizzo indicato prima.
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DIRU Correla...
TRIDEK
che? TRI !
Renato Corsetti

La plej raciaj vortoj en Esperanto
estas tiuj, kiuj estas vaste konataj
kiel "tabelvortoj". Ili estas eltiritaj
el elementoj de multaj hindeŭropaj
lingvoj kaj ili prezentas la plej
kompletan tabelon en tiu kampo.
Teorie ili devus esti la plej facila
parto de Esperanto. Bruno
Migliorini mem en sia lernolibro
diras: "Si tratta di un piccolo
gruppo di pronomi, costruiti in
modo che, imparandone alcuni, gli
altri si possano subito ricavare per
analogia. Gli elementi che li
compongono, a ben guardare, si
ritrovano in non poche lingue."
(Temas pri malgranda grupo de
pronomoj, konstruitaj tiel ke, per
lernado de kelkaj, oni povos tuj
ricevi la aliajn per analogeco. La
elementojn, kiuj konsistigas ilin,
oni trovas finfine en ne malmultaj
lingvoj.)1
Tio ja estas vera, sed mi ne
komprenas, kial ĉiuj kursanoj, kiujn
mi pritraktis, post la fino de la unua
kurso ankoraŭ havis problemojn
ĝuste pri "tiu libro" kaj "tio libro".
Tre mirigis min iam, ke la samajn
problemojn havis grupo de
mezaĝaj lernejaj instruistinoj, de tiu
speco, kiu lernis siatempe la
latinan, kaj havas neniun
problemon kompreni, kiu estas la
subjekto en la frazo "Lui folgorante
in solio / vide il mio genio e
tacque." Kion diri pri "ĉiom", kiu
estas apenaŭ uzata. Italoj preferas
diri "tute", "la tuton", kaj simile.
Evidente ne ĉio logike konstruita
estas facile lernata kaj uzata. Multe

influas la strukturoj de la ĉefa
lingvo (la itala en nia situacio), kaj
kiel ni vidos en la posta listo, la
ĉefaj problemoj kuŝas ĝuste en tiuj
okazoj, en kiuj la itala havas
apartajn vortojn (ekzemple "chi"/
"quale") dum Esperanto uzas nur
unu vorton, aŭ en kiuj la itala havas
nur unu vorton "che" dum
Esperanto havas kelkajn vortojn,
"kio, kiu, kia". Alivorte la
problemoj fontas el la itala kaj ne el
Esperanto.
Pro tio eble estas utile reviziti
mallongege la funkciadon de tiuj
tabelvortoj kun kelkaj klarigoj. Pro
spacomanko ĉifoje ni povas vidi
nur unu el la vortoserioj. Al tio
poste ni aldonos alian
"horizontalan" serion de la tabel
vortoj finiĝantaj en iom.
* * *
Kiu
= chi, quale? en demandoj (Chi è
venuto? Kiu venis? Quale studente
è venuto? Kiu studento venis?) La
sama "kiu" estas uzata kaj
sendepende kaj kune kun
substantivo.
= che, il quale en asertoj (L'uomo
che è venuto. La homo, kiu venis.
C'era un uomo, il quale è venuto.
Estis homo, kiu venis.
Laŭ mia sperto, ĉi tiu estas la plej
malfacila problemo por italoj. Oni
vidas ĝin eĉ pli bone ĉe "iu", kiu
signifas kaj qualcuno (Iu venis.
Qualcuno è venuto.) kaj qualche (Iu
libro estis sur la tablo. Un (qualche)
libro era sul tavolo.) kaj ĉe "neniu"
(Nessun dorma! Neniu dormu! kaj

Nessun uomo dorma! Neniu homo
dormu!)
Kio
= che, che cosa, cosa? en
demandoj (Che vuoi?/Che cosa
vuoi?/Cosa vuoi? Kion vi volas?
= che, cosa, il che, la qual cosa en
asertoj (Non so che vuoi./Non so
cosa vuoi. Mi ne scias, kion vi
volas. Piove, il che mi
scoccia./Piove, la qual cosa mi
scoccia. Pluvas, kio ĝenas min.)
Oni devas aparte atenti ne uzi la
vorton "kio" kiel adjektivon,
ekzemple "Kio homo venis?
Kia
= come, che, di che tipo, che specie
di? en demandoj (Com'è il tempo
oggi?/ Che tempo fa oggi? Di che
tipo è il tempo oggi? Kia estas la
vetero hodiaŭ?)
= tale, quale, come en asertoj
(Quale il padre, tale il figlio. Kia la
patro, tia la filo. Non ho mai visto
uno come lui. Mi neniam vidis iun,
kia estas li.)
Kies
= di chi en la demandoj, sed atentu
pri la strukturo de la demanda
frazo. (Di chi è questo libro? Kies
libro estas ĉi tiu?)
= il cui en la asertoj (Ho visto
l'uomo, il cui libro è sul tavolo. Mi
vidis la homon, kies libro estas sur
la tablo.
Kial
= perché? en demandoj (Perché mi
guardi e non favelli? Kial vi
rigardas min kaj ne parolas?)
= perché en asertoj (Non so perché
non è venuta. Mi ne scias, kial ŝi ne
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venis. Atentu: il perché estas "la
kialo")
Kiam
= quando? en demandoj (Quando
verrai? Kiam vi venos?)
= quando en asertoj (Dimmi
quando tu verrai. Diru al mi kiam
vi venos. Atentu: il quando estas
"la kiamo")
Kie
= dove? en demandoj (Dove sei?
Kie vi estas?)
= dove en asertoj (Non so dove sei.
Mi ne scias, kie vi estas. Atentu: il
dove estas "la kieo" sed oni prefere
uzas "la loko")
Kiel
= come? en demandoj (Come l'hai
fatto? Kiel vi faris tion?
= come en asertoj (Non so come ci
sono arrivato. Mi ne scias kiel mi
alvenis tien. Atentu: "la kielo" = il
come estas sufiĉe uzata.)
Kiom
= quanto? en demandoj (Quanto

costa/Quant'è? Kiom tio kostas?)
= quanto en asertoj (Non so
nemmeno quanto mi è costato. Mi
eĉ ne scias, kiom tio kostis al mi.
Atentu: "la kiomo" = il quanto
estas sufiĉe uzata.)
* * *
La demandon "Kiom da vino vi
trinkis?" (Quanto vino hai bevuto?)
povas ricevi la jenajn respondojn en
Esperanto:
 iom una certa quantità indefinita,
un po'. Ĉar iom signifas ĉefe "una
certa quantità indefinita" kvankam
praktike ĝi estas uzata por "un po',
non tanto", oni uzas ankaŭ
iomete por aludi al "una certa
quantità indefinita ma piccola".
 tiom tanto, quella quantità
definita ed indicata eventuale per
manoj aŭ alimaniere. Ofte oni
ankaŭ diras "tiom, kiom mi
povis/volis/..." "tiom, kiom mia
patrino manĝis." Tiom postulus, ke
la kvanto estu montrata iumaniere.

Normale oni ne komprenas la
italan duobligadon: tanto, tanto por
tantissimo. Oni devas esprimi tion
alimaniere: "tre multe, multege."
 ĉiom del tutto, interamente. Tre
pli uzinda esprimo. Kiom da laboro
estis jam farita, por produkti tiun
meblon? Quanto lavoro è già stato
fatto per produrre quel mobile?
Ĉiom! Tutto!
 neniom per niente. Kiom da
kukoj vi manĝis? Quante pastarelle
hai mangiato?
Neniom! Per niente! Nessuna!

NOTOJ
1) Migliorini, B. (1995), Manuale
di Esperanto, Milano: CO.ED.ES,
paĝo 128. Iom poste en la paĝo
li aldonas: " Vedremo nella
prossima lezione le congiunzioni
e gli avverbi relativi, che si
comportano analogamente." por
kompletigi la liston de la tablvortoj, kiuj ne funkcias nur kiel
pronomoj.

Risultati delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio Nazionale FEI
Candidati eletti al C.N.
Corsetti Renato .
Grassini Aldo
.
Brazzabeni Laura .
Colacicchi Anna Maria
Clerici Ranieri
.
Rodari Ermigi
.
Mandirola Michael Boris
Esposito Maria Rosaria
Maurelli Francesco
Pinori Riccardo Natale
Lalli Pino
.
Montagner Andrea
Amerio Francesco.
Amadei Mario
.
Tagliafico Daniela .
Fioroni Livio
.
Formizzi Giordano
Mari Claudio
.
Casini Brunetto .
Reina Giovanni .
Menghini Marco .
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Bottegoni Daniela .

53

Schede bianche
Schede nulle

1
1
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.

Collegio dei Revisori dei Conti
Membri effettivi
Polerani Gianfranco
Boragini Gastone
Conti Giovanni

139
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Membri supplenti
Coccioli Valeria voti
Vallese Adamo

100
29
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Contrari
Schede bianche
Schede nulle

170
6
13
1
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Contrari
Schede bianche
Schede nulle

169
8
12
1

Schede bianche
Schede nulle
Comitato Esecutivo

10
1

Renato Corsetti (Presidente)
Aldo Grassini (Vicepresidente)
Laura Brazzabeni (Segr. Generale)
Riccardo Natale Pinori (Cassiere)
Ranieri Clerici
Pino Lalli
Brunetto Casini
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L E TKursoj
E RkajKE
S TO
travivaĵoj
Corsi a pagamento?
Elio Bonomolo
A proposito dell’annosa questione di cui sopra e della recente proposta
del “samideano” Binaghi, apparsa sul precedente numero della rivista,
desidero esprimere la mia opinione.
Con tutto il rispetto per chi la pensa diversamente, secondo me, in
questa fase della storia del movimento esperantista, il solo fatto di
richiedere il pagamento di una tariffa, sia pure minima, sarebbe un
vero disastro. Capisco perfettamente le buone ragioni di Binaghi e di
tutti quelli che la pensano come lui, ma ogni scelta ha i suoi vantaggi,
così come anche i suoi svantaggi, e, come sempre, si tratta solo di fare
un raffronto comparativo.
Nel caso dei corsi a pagamento i vantaggi sarebbero i seguenti:
1) Stimolare il corsista a portare a termine un corso che a lui è costato
“poniamo, 100 euro”.
2) Stimolare ulteriormente il corsista con la prospettiva della
possibilità di ottenere un rimborso pari al 50% della spesa, qualora lo
stesso dovesse superare l’esame finale.
3) Superare il diffuso preconcetto in base al quale “il valore che si dà
alle cose gratuite è inferiore al valore che si darebbe se avessero un
costo”.
4) Offrire un compenso, sia pur minimo, all’organizzazione del corso.
5) Infine, qualora il corsista, superato l’esame, dovesse ottenere il
rimborso del 50% (poniamo, 50 euro), il mancato introito da parte
dell’organizzazione “varrà bene la nascita di un nuovo esperantista.
Il ragionamento di Binaghi è logico, convincente e chiaro, però non
tiene conto delle controconsiderazioni:
In base all’attuale sistema di relazioni umane, agli equilibri utilitaristici
e mercantili, agli schemi mentali attuali, non c’è alcun dubbio: Binaghi
ha ragione. Tuttavia bisogna anche considerare il fatto che l’esperanto
non è né una merce né un servizio commerciale. L’esperanto è una
cosa diversa.. In base a quello che ho capito io, l’esperanto rappresenta
un punto di vista totalmente opposto, una forma mentis che per il
momento, ahimè, è sconosciuta a molti. Non a caso si dice che
l’esperanto non è solo una lingua ma soprattutto una filosofia di vita.
Se la mettessimo sul piano del rapporto costiricavi, avremmo perso in
partenza. Sappiamo tutti che lo sviluppo dell’esperanto, all’inizio lento
e faticoso, (visto dall’ottica di un’affermazione futura), tale sviluppo lo

DALLA RIVISTA N.4
(...) la mia proposta: fissare un
costo per i corsi di esperanto,
(...) e poi promettere il
rimborso del 50% della cifra se
il corsista, al termine,
supererà l'esame relativo (...)
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dobbiamo ai pionieri che si sono impegnati per motivi ideali, a volte
con grandi sacrifici in termini di tempo, energie e risorse.
Il valore di un diploma in esperanto, in termini di utilità pratica, oggi
come oggi è prossimo allo zero. E allora, che ce ne facciamo di un
corsista che è arrivato agli esami con il solo intento di recuperare la
misera cifra, poniamo, di 50 euro? Questa sarebbe una ben povera
motivazione, e il corsista, con il passare del tempo, sarà solo uno che
ricorda vagamente di aver frequentato un corso o che forse, nel
migliore dei casi, saprà anche balbettare qualcosa, (ce ne sono tanti
così: io parlo con un sacco di gente e lo posso testimoniare). No, il
nostro preciso dovere, a parte lo studio e la conoscenza della materia
che poi ci proponiamo di divulgare, è di far leva sull'aspetto
“motivazione” degli aspiranti esperantisti, di spiegare quale sia la
filosofia dell’esperanto, e di conseguenza di offrire noi per primi un
servizio gratuito. Un servizio che sia veramente tale non si paga. Chi
offre un servizio del genere, con ciò stesso, si pone su un piano
diverso. È perfettamente naturale che molti si iscrivano ai corsi per
curiosità, tanto per “assaggiare” una cosa nuova. È proprio quella la
buona occasione per mostrare la nostra abilità, cioè per far capire a chi
ha manifestato un minimo di interesse, che sono possibili altre
impostazioni rispetto a quelle usuali, altri schemi mentali: e, oserei
dire, è possibile anche un mondo diverso, come appunto quello che la
nostra filosofia incoraggia e promuove: un mondo di pace, rispetto,
collaborazione di tutti con tutti, con conseguenti enormi vantaggi
reciproci. Un mondo dove hanno valore le motivazioni ideali, piuttosto
che i calcoli. Questo è ciò che io ho capito e questo è ciò che dico alle
mille persone che incontro. Io distribuisco, ma in modo mirato, i
depliant della FEI, i quali, pur se fatti con cura, spesso dal punto di
vista pubblicitario sono perfettibili (a tal proposito, detto fra parentesi,
secondo me se avessimo molti soldi, ci dovremmo rivolgere a una
seria agenzia pubblicitaria, di quelle che studiano il problema a fondo,
e poi sanno cosa fare). Oltre ai depliant della Federazione, distribuisco
anche volantini scritti da me stesso, nei quali ovviamente dico quello
che penso. Fra l'altro dico che l'esperanto è un servizio gratuito, come
in effetti in molti casi è, grazie ai tanti che condividono questa
impostazione. A me non interessa che alcuni la pensino diversamente,
né che all'estero esistano corsi a pagamento. Io aspiro a trovare nuovi
esperantisti fra quelli che io presumo abbiano già, nel profondo della
loro coscienza, il messaggio filosofico dell'esperanto. Questi forse
necessitano solo di qualcuno che li informi di quanto esiste già, di
quanto è stato realizzato finora, del cammino già percorso da altri e del
lungo cammino che c'è ancora da percorrere: di qualcuno che li
informi come collegarsi, collaborare, godere dei frutti che sono già a
disposizione di tutti, piuttosto che di qualcuno che faccia i calcoli.
Magari, nonostante l'era della comunicazione globale, molti ancora
non sanno che esiste anche qualcosa chiamato “esperanto”. Il nostro
compito è informare in modo mirato (“non è convincere chi non ne
vuol sapere”); dopo saranno gli stessi esperantisti che ancora non
sanno di esserlo, ad attivarsi in favore dell'esperanto. Non solo
imparando la grammatica che pure è necessaria, ma per funzionare a
loro volta come motori di promozione di una idea bellissima la quale,
senza i suddetti “promotori”, resterebbe sulla carta come una mera
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(...) Mi (...) chiedo ora, se non
possa essere questa una
soluzione che può aiutare
invece che ostacolare
l'insegnamento della lingua
internazionale anche in Italia.
Troppo spesso, infatti, i corsisti
si sentono "in diritto" di
prendere con sufficienza, o
addirittura di abbandonare, i
corsi che non stanno pagando;
ed è abbastanza palese che,
purtroppo, il valore che si dà
alle cose gratuite spesso
inferiore al valore che gli si
darebbe se solo avessero un
costo.(...)
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“utopia possibile”. È certo che gli egoisti hanno un'impostazione
mentale diversa, ma di questi ne facciamo volentieri a meno.
Andando ora al di là del problema dei corsi a pagamento o meno, la
mia esperienza personale di divulgatore mi dice che prima o poi arriva
sempre qualcuno che pretende di avere la verità in tasca: “avete
sbagliato tutto, adesso ve lo dico io che cosa bisogna fare”. E quindi
siamo alle solite, vengono fuori le idee più strampalate, che vi
risparmio. A parlare sono soltanto la non conoscenza della storia e in
particolare della storia del movimento esperantista. Vengono fuori i
preconcetti (alcuni dei quali veramente assurdi), l'incapacità di cogliere
lo spirito delle cose, il desiderio di esibirsi (il famoso “ego” che non
muore mai) e infine l'utilitarismo personale. Però bisogna dire che
esistono anche, sia pure in scala numericamente ridotta, persone dotate
di umiltà, desiderio di conoscere, di documentarsi, di sperimentare,
prima di esprimere giudizi. Solo in questi casi il terreno è fertile allo
scopo della diffusione dell'esperanto. Binaghi non è certo mosso da
interessi personali, questo lo so benissimo; però, come sempre,
esistono pure i soliti tornacontisti, che cercano di pescare nelle “riserve
naturali”, cioè nelle iniziative più pure e nobili, producendo danni
davvero pesanti. È proprio per questo che, a mio giudizio, dovremmo
sottolineare con scrupolo la nostra diversità e realizzare fino in fondo il
significato della qualifica di “ente morale” che è stata assegnata
all'esperanto.
Sulle pagine di questa stessa rivista qualcuno tempo fa ha creduto di
spiegare in modo incontrovertibile che l'esperanto “non è la lingua
della pace”. Ciascuno può credere ciò che vuole e sostenere ciò che
preferisce. A suo tempo io ho risposto sulla stessa rivista e tutt'ora non
nascondo che la tesi secondo la quale “l'esperanto è bello, ma non
diamogli meriti che non ha”, sinceramente mi fa un po' sorridere.
Senza la sua filosofia, l'esperanto sarebbe ben poca cosa: al contrario
esso è una vera miniera di informazioni e di approfondimenti possibili.
Volendo tutto si può banalizzare o distorcere, ivi compresi gli
insegnamenti dei grandi maestri dell'umanità; e di fatto questo avviene
sempre. Anche il messaggio dell'esperanto, la sua filosofia, non
sfuggono a questa sorte. Io personalmente, con il proposito di
ottimizzare l'uso del mio tempo e delle mie energie, di fronte a prese di
posizione così diverse rispetto alle mie opinioni, in genere preferisco
usare il ben noto, semplicissimo sistema del cosiddetto, “cambiare
aria”.
Poiché nell'ultima parte della lettera vengo chiamato in causa per
l'articolo pubblicato sul numero 1, avente come titolo Ĉu vere
lingvo de paco?, è doverosa una breve replica.
Non sono depositario di verità rivelate e quando esprimo
un'opinione lo faccio anche per mettere in gioco le mie convinzioni
con eventuali opinioni contrastanti, così che sia messa alla prova
la loro validità. L'articolo era abbastanza lungo e denso di tesi ed
esempi. Dire che “fa sorridere” senza neanche cercare di
contraddire, con argomenti razionali, neanche una delle opinioni
espresse, non mi arricchisce né penso dia un valido apporto a chi
vorrebbe ascoltare opinioni contrastanti e, soprattutto,
argomentate. [Red.]
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DALLA RIVISTA N.1
(...) Ne ekzistas lingvoj de
milito, same kiel ne ekzistas
lingvoj de paco. Lingvoj estas
neŭtraj iloj kaj transformiĝas al
militaj, pacaj, perfortaj, ktp iloj
depende de tiuj, kiuj utiligas
ilin.
Do ankaŭ Esperanto estas nur
lingvo. Ĝi naskiĝis danke al
paca idealo de la iniciatinto kaj
pretervivis militojn kaj
persekutojn danke al ĉi tiu
idealo kaj al la esperantistoj
kiuj apogis ĝin ĉar plejparte
pacifistoj.
La idealoj sub la lingvo helpis
por ke ĝi enradikiĝu en la socio
kaj fariĝu realaĵo inter la miloj
de projektoj mortintaj. Tio
estas ĝia atuto kompare kun la
aliaj interlingvoj. Sed ni ne
kredu ke nia lingvo kunportos
kun si la idealon kiam ĝi estos
lernata en la tuta mondo, tio
estas nur iluzio... eble kiel la
“fina venko”.(...)
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Bisturio kaj lingva problemo
Giuseppe Tadolini

La ebleco paroli pri la lingva problemo, kaj tiel pri Esperanto,
kelkfoje prezentiĝas kiam vi tion ne atendas.
Aŭdu tion: mi troviĝas en operacia ĉambro, min pretigante por
plenumi kirurgian intervenon. Mia kolego Francisko, ĵus
reveninta de interesa nacia kongreso dediĉita al aparta kirurgia
tekniko, raportas – kun sufiĉe skandaliĝinta mieno  pri la
fakto ke, dum tia itala kongreso, kaj parolante pri metodiko en
kiu italoj estas mastroj, la plejparto de la teknikaj terminoj kaj
de la perifrazoj, kutime utiligataj por priskribi la klinikon kaj
la labormanierojn, estas apanaĝo de la angla lingvo.
Mi, kompreneble, pravigis lin.
Eĉ sendire, intervenas la kolego anestezisto kiu, sin
konsiderante defendanto de la internaciigo de la scienco,
deklaras ke li, male, aprobas. Pro tio, ke la angla jam estus la
internacia lingvo kaj ne eblas esti filistroj aŭ naciistoj, kiam
oni parolas pri scienco.
Mi, kiu ĝis tiu momento estis tre “milda” kaj limigis min je
nura aserto – subtene al la tezoj de Dro Francisko – ke la
trouzo de la antaŭformitaj vortoj estus kaŭzonta la malriĉiĝon
de nia bela lingvo, ĝin plenigante per neologismoj, kiuj nenion
komunan havas kun la evoluo de la itala, tiumomente mi sentas
min kaptita de vera nervokrizo (la genoj al mi transirintaj de
mia paĉjo ja rajtus je esprimiĝo...) kaj per bruska kaj iom
akuza voĉtono mi deklaras, ke la superregado de la angla
montriĝas ekskluzive ligita al la povo de la amerika
imperiismo. Kai mi citas, kiel ekzemplo, kiamaniere ĉiuj
koloniismoj ĉiam trudis al aliaj la lingvojn de la koloniistoj.
Sed la kolego anestezisto insistas. Evidente lia “internaciismo
sciencalingvistika” montriĝas klara kaj neta amerikanismemo.
Juste, ja, plej absolute! Sed li mispaŝas: li asertas, ke la angla
ludas la rolon de lingvo por ĉiuj kaj difinas ĝin ja (aŭdu!...)
“super partoj”.
Li mem ja volis tion. Mi ne povas min liberigi de la rakontado
al li kun abundo da detaloj, antaŭ la tuta kuracista teamo kiu
aŭskultas gapanta, ke la internacia lingvo “super partes” jam
ekzistas, interalie ĝuste kuracisto inventis ĝin, kaj ĝi nomiĝas
Esperanto. Kaj mi aldonas, ke mi estas filo de iu, kiu
forkonsumis sian vivon por antaŭenigi ĉi tiun idealon, do...
Ne kredeble, li ne aldonas vorton.
Lasta noto, mi forgesis. Ne agitiĝu, tia diskuto okazis antaŭ la
komencon de la interveno; tuj poste ni okupiĝis pri la paciento
kaj pri la operacia tablo. Komunikante inter ni per nia gepatra
lingvo.
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http://iej.esperanto.it

Ha riaperto il forum di esperanto!
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Feĉo de nia planedo, tio ni estis.
Almenaŭ tiel taksataj. Ni ne estis
blankuloj por tribunaloj de Alabama.
Estis malpemesate al ni la eniro en la
staci-atendejoj de Baselo.
L'orda - Gian Antonio Stella
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Gli esperantisti italiani sono storicamente molto affezionati alle proprie innumerevoli mailing list, e tendono
a sottovalutare enormemente un altro strumento tipico della comunicazione in rete: il forum. Ed è un
peccato, perché i forum, per quanto meno invasivi delle mailing list, hanno la fondamentale caratteristica di
essere pubblici ed accessibili da chiunque. In un movimento come il nostro, sempre alla ricerca di visibilità,
è paradossale che anche le discussioni più innocue e degne di massima diffusione avvengano in liste e
leggibili soltanto previa iscrizione.
Scrivere in mailing list, si potrebbe dire, è un po' come discutere nel salotto di casa: è il luogo adatto per le
chiacchiere e anche per le riunioni fra gruppi di amici particolarmente affiatati, ma chi mai inaugurerebbe
un nuovo partito politico tenendo un discorso... nel salotto di casa propria?
La IEJ, va detto, già una volta ci aveva provato: esattamente un anno fa, sulle pagine di http://iej.esperanto.it,
fu aperto un forum dedicato sia ai giovani italiani che agli stranieri desiderosi di trovare nel nostro paese
amici e corrispondenti di penna  pardon! di tastiera.
L'iniziativa ebbe un discreto successo, ma si fermò nella primavera 2009, quando  in occasione del cambio
di server e della generale riorganizzazione delle pagine di www.esperanto.it  i giovani esperantisti furono
costretti ad interrompere il servizio.
Ora, finalmente, il forum è tornato. Con un nuovo indirizzo facile facile (http://forum.esperanto.it), a
sottolineare che lo spazio non è solo una sabbionaia per i piccoli della IEJ, ma è aperto a tutti gli esperantisti
italiani che non desiderano nascondere le proprie opinioni nelle mailing list tradizionali e sono aperti anche
al confronto con l'ultimo arrivato, quello che si iscrive per caso solo per commentare un messaggio in cui è
inciampato mentre sfogliava Google, poi si interessa al dibattito, trova un ambiente culturalmente stimolante
e decide di imparare l'esperanto.
Per questi ultimi, ma anche per tutti gli altri, l'indirizzo da tenere d'occhio è: http://forum.esperanto.it.
Buone chiacchierate!

Venite allo JES!
In occasione della prima edizione della Junulara ESemajno, il nuovo raduno esperantista giovanile (unione
dei precedenti IS e AS) che si terrà a Zakopane (Polonia) dal 26 dicembre al 3 gennaio, la IEJ ha organizzato
una carovana dal nord Italia a Zakopane, per consentire di compiere insieme il viaggio di andata e ritorno.
Allo JES saranno presenti molti musicisti in voga, i cui concerti avranno luogo ogni sera, e saranno
presentati rappresentazioni teatrali e balli popolari. Discoteca, servizio bar, degustazione te, karaoke, e la
stanza dei giochi, ecco alcune delle idee del programma!
Saranno inoltre previste delle visite alle terme, giri con slitte e passeggiate in montagna.
Ma la cosa più importante, tanto puro divertimento con altri ragazzi da tutt'Europa e non solo per una
settimana di baldorie!
Maggiori informazioni sulla JES sono disponibili (in esperanto) nella pagina ufficiale del festival:
http://www.jes.pej.pl
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Junulareca partopreno en Kasino
Fabio Bettani - Francesco Lorenzon - Michael Boris Mandirola
Itala Kongreso de Esperanto tradicie sentas fortan mankon de junulara partopreno. Ĉijare estis negranda
nombro da gejunuloj kaj programo ne tro junularecis sed almenaŭ oni provizis tre junularan loĝadon.
Estas konate ke junuloj tre ŝatas naturon kaj ŝatas esti vekitaj de la suno kiu trairas ĉiumatene la
senkurtenajn fenestrojn.
Junuloj ankaŭ ŝatas sportumi kaj do la kongresejo estis kvar kilometrojn for, kaj por helpi ankaŭ la statikan
muskolumadon, en la necesejo mankis sidakso.
Junuloj ŝatas esti kune, do pordoj ne ŝloseblis tiel ke povu eniri entuziasma amiko kantante popolajn kantojn
je la 7a matene, pro sama kialo en necesejoj mankis je ŝloso: junuloj neniam volas esti solaj.
Junuloj ŝatas surprizojn do nepre oni ne sciu ke ekstera pordo iam (neantaŭscie) fermiĝis kaj ke do oni devis
transsalti ĝin aŭ veki la kuiriston por ke li veku la gardiston kaj lasu ilin eniri, kaj kontentegis je senanoncita
antaŭigo, prokrasto kaj nuligo de programeroj.
Junuloj ne ŝatas legi, do ili ne sentis mankon de libroservo fermiĝinta tri tagojn antaŭe.
Sed plej grave gejunuloj ŝatas ŝpari kaj je 10 € tage popersone gejunuloj ege ŝatis ĉion ĉi kaj esperas je
samŝpara estonteco kaj samjunu.

La tri aŭtoroj de la raporto: de maldekstre: Francesco Lorenzon, Michael Boris Mandirola, Fabio Bettani
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Impresoj
Karaj amikoj,
Mi estis malestis el hejme dum 5 semajnoj plimalpli kaj 3 el ili mi pasigis en Esperantujo (IJK, MIRO kaj
FESTO) kaj nun mi volas raporti pri kelkaj (eble memkompreneblaj...) aferoj kiujn mi rimarkis.
En Esperantujo mankas inoj kaj la kvanto da samseksemuloj tute ne sufiĉas por kompensi tion. En MIRO la
raporto malinoj/inoj estis pli alta ol 2 kaj tio malbone umas la etoson, ne nur por seksaj kialoj (kaj tamen tio
sufiĉe interesas kelkajn partoprenantojn de Eeventoj...) sed ankaŭ por ia ŝercmaniero, por danci, por havi
alian kontribuon al la movado ktp, kaj longperiode tio povas porti al malkresko de la kvanto de denaskuloj
kaj do de esperantistoj. Virkaraj, se vi trovos neesperantistan koramikinon, bonvolu ne kabei sed esperantigu
ŝin! :)
Bonŝance la malbona seksoraporto en MIRO estis kompensata de la tre malalta averaĝa aĝo de la
partoprenantaro kiu vere estis tri kvarone TEJOaĝa kaj tio ege bonigis la etoson; nekompreneble knabinoj
preferas ke ne venu iu superkvardekjarulo kiu provas kisi ilin surlipe dum dancado kaj neniu sentas la
mankon de iu kiu plendas pro la troa bruo de diskejo kaj karaokeo aŭ pro la nesufiĉa kvalito de la loĝigo.
Estas ankaŭ tre bone havi momentojn dum kiu oni povas kontaktiĝi kun la loka loĝantaro kiel ekskurso al
loka naĝejo aŭ kulturlingvaj festivaloj surplace anstataŭ en gufujo. Dum MIRO eĉ okazis partopreno en
privata festo de amikino de organizantino kaj tio tre sukcesis, tamen bedaŭrinde dum IJF ne fareblas tio.
Ĝenerale oni restas pozitive impresitaj de tiu entuziasmoplena internacia strangularo, nur oni iomete ŝokiĝas
dum la bambo.
Mi ankaŭ parolis kun homoj kiuj vivis junularan Esperantujon antaŭ 1520 jaroj. Certe alia epoko en kiu oni
diboĉis multe pli: homoj kiuj ne sciis kiel fari por ne trovi langon en sia buŝo dum la bambo, rabato por
homoj kiuj pretis dormi en la sama lito, tekilafestoj ktp. Nun la etoso estas tute alia: multe pli da nerduloj,
homoj jam alvenas pare nemalofte kaj intergeneracia partroprenantaro ne instigas al diboĉado, tamen tio ne
nepre estas bona afero. Amuzo estas bona kialo por reveni en Esperantorenkontiĝojn kaj pluraj internaciaj
medioj jam superas nin (esperantistoj) per amuzo kaj diboĉo (eĉ se ne ankoraŭ pro strango) kaj ni riskas tiel
perdi tiajn homojn, la plej etosigajn, la plej amuzigajn...
Parolante pri la bildo kiun oni havas pri IEJ, ŝajnas al mi plimalpli esti la vizaĝo de IEJ (sufiĉe natura afero
ĉar mi estas prezidanto kaj TEJOkomitatano). Tamen mi ne povas sola reprezenti IEJn varbe kaj amike kun
Oliviero kaj Michela. Se ni volas sukcesajn renkontiĝojn en Italujo, ni ne povas ne partopreni en eksterlandaj
renkontiĝoj: ne eblas esperantismo en unu lando.
Oni ofte partoprenas en renkontiĝoj por renkonti siajn amikojn sed oni plejbone iru al renkontiĝoj por
amikiĝi kun aliaj esperantistoj! Krome oni bezonas esti multaj por efike varbi pri la renkontiĝoj, kaj montri
kunularon estas jam invita afero. Multe pli ol kiam mi invitis homojn veni al Kasino kaj iu alia malkonsilis.
Kaj damne: vi lernis Esperanton, vi laboras por ĝi dum aranĝado de IJF, EsperanTagoj ktp: almenaŭ ĝuu la
amuzan flankon de la afero kaj amuziĝu en Esperantorenkontiĝoj!!!
Amike
Michael Boris
P.S.: Eĉ se ĉio plimalpli veras, mi esperas ke vi rimarkis la ŝercecan tonon en kelkaj partoj de tiu ĉi
mesaĝo... ;)
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Roman Dobrzyński
Via Zamenhof – creatore dell’esperanto
Giuntina, 2009,
286 pag,. € 15,00.
ISBN 9788880573500
Louis Christophe ZaleskiZamenhof è nato a Varsavia nel 1925 ed aveva
quattordici anni quando i nazisti occuparono Varsavia, arrestarono gli appartenenti
alla famiglia Zamenhof in quanto ebrei e li eliminarono fucilandoli o deportandoli
nei campi di sterminio. Louis e sua madre furono rinchiusi nel ghetto. Il ragazzo,
dopo aver rischiato più volte d’essere deportato, riuscì ad evadere dal ghetto insie
me alla madre e partecipò alla resistenza. Il Nipote più famoso nel mondo espe
rantista, passati vari decenni e divenuto a sua volta nonno, ha rilasciato una lunga
intervista al registascrittore polacco Roman Dobrzynski, raccolta in un libro
apparso dapprima in polacco, quindi in esperanto ed in altre dodici lingue nazio
nali ed ora, grazie alla traduzione di Filippo Franceschi e Michela Lipari, anche in
italiano. Oltre alla difficile adolescenza, si parla anche della sua brillante carriera
professionale, quale uno dei massimi esperti mondiali di costruzioni in cemento precompresso; ovviamente molte
pagine sono dedicate alla storia ed all’evoluzione del movimento esperantista, nonché alla vita ed alla visione di un
mondo diverso del suo illustre Nonno. Un libro completato da una dotta prefazione di Davide Astori sui rapporti tra
ebraismo ed esperantismo. Un libro da leggere, per conoscere, comprendere gli ideali del Maestro, un libro da rega
lare agli amici, alle biblioteche, alle scuole.
Per richiederlo scrivere a viazamenhof@gmail.com

Carlo Minnaja
Lazzaro Ludovico Zamenhof Antologia
Ed. Federazione Esperantista Italiana, 2009
formato 15x21  pag. 304  € 21
ISBN : 9788896582008
Questa antologia a cura di Carlo Minnaja, che per la sua redazione si è
avvalso di numerosi validi collaboratori, vuole portare a conoscenza
del pubblico italiano non solo il pensiero di Zamenhof ma anche
l'ecletticità da lui dimostrata nella sua attività per la diffusione
dell'esperanto. Infatti come dice l'autore nella presentazione: “...Dello
Zamenhof ricorre quest’anno il 150° anniversario della nascita. La
dizione “iniziatore dell’esperanto” sopra ricordata è in realtà molto
riduttiva. Zamenhof fu medico, giornalista, redattore, linguista,
traduttore, oratore, filosofo, sociologo, attivista politico, organizzatore e
poeta. La sua opera completa, pubblicata in Giappone negli anni
Settanta e Ottanta del Novecento, occupa oltre cinquanta volumi, ma è assai poco conosciuta, perché scritta
in russo nei primi tempi e poi principalmente in esperanto. Alcune traduzioni sono apparse sporadicamente
in varie lingue; in italiano è apparso soltanto uno dei suoi trattati, oltre a poche cose minori. Su di lui sono
uscite varie opere in varie lingue, ma anche in questo caso, le pubblicazioni in italiano sono molto scarse.
L’antologia qui proposta vuole quindi portare alla conoscenza del pubblico italiano il pensiero di Zamenhof
anche al di là di quello che è rimasto ancora valido, come la lingua esperanto da lui iniziata, che si è
successivamente affermata, nell’arco di 120 anni, come lingua viva e vitale sia nell’uso pratico che come
strumento di espressione artistica...”
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Diabolik, la reĝo de la
teroro
Trad. D. Binaghi & F.
Zanoner
Il progetto “Romeo”
propone un nuovo
fumetto di uno dei più
diffusi personaggi dei
fumetti italiani che è
ora leggibile anche in
esperanto. In questo
albo il genio del male
Diabolik, si cimenta
nell’episodio del suo primo album comparso nel
1960, “Il re del Terrore”.
Edito da: Edistudio, Pisa 2009 – l’albo è il risultato di
una collaborazione Edistudio, IEJ, FEI.
21 cm, 144 p. € 6,00
ISBN 9788870360837
Una lingua e un popolo
H. Tonkin
Trad. E. Belluco.
Introduzione e note di C.
Minnaja
Il rapido mutare delle
condizioni geopolitiche
ha costretto più volte il
popolo esperantista a
mutare di conseguenza i
suoi scopi e le proprie
strategie. Questo libro si
interroga sul divenire di
questi mutamenti che gli esperantisti non possono fare
a meno di conoscere.
Ediz. EVA 2009
21 cm 172 p. € 16,00
ISBN 9788896028117

Vojoj de
interlingvistiko: de
Bruno Migliorini al la
nuna tempo
Aktoj de la studtago en
la universitato de
Florenco 26a de Julio
2006a
Il primo numero della
rivista “Multilinguismo e
Società”.
Nel fascicolo sono
pubblicati gli atti della
giornata di studi dedicata al grande linguista italiano
Bruno Migliorini, svoltasi presso l’università di
Firenze il 26 luglio 2006 in occasione del congresso
universale.
Edistudio, Pisa2009 128 pag. € 15,00
(Prezzo speciale per i soci FEI 10 €, comprese le spese
di spedizione. )
Doktoro Esperanto
M. Migliucci
Regista: Giancarlo
Fares
Monologo dell’autore
ed attore Migliucci,
che porta in scena la
vita di Zamenhof.
Liberamente tratto da
“Una voce per il
mondo” di V.
Lamberti.
Edistudio, Pisa 2009
DVD, durata 1 ora
circa. € 18,00
ISBN 9788870367010
La ĵurnaleto de Joĉio
Tempesto
Vamba (L. Bertelli),
Trad. U. Broccatelli
Un affresco ironico di
usi e costumi dell’Italia
giolittiana, un mirabile
esempio di satira
dell’epoca. Illustrato
con i disegni originali
dell’autore.
Edistudio, Pisa 2009
24 cm., 224 p. € 18,00
ISBN 978887036

Cento anni di esperanto
a Trieste
AA/VV
Racconta l'attività degli
esperantisti a Trieste dal
1906, anno di fondazione
del gruppo, presentando i
profili dei protagonisti
più autorevoli. ill. a
colori.
Biblion edizioni, Milano
2009
21 cm, 280 p. € 17,50
ISBN 9788896177020
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