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L' ESPERAN TO

E N KO N D U KO
Jen al vi somera numero de la revuo: malmultaj kontribuoj sed
longaj kaj interesaj. Interalie ŝajnas ke junuloj havas pli multe
por rakonti ol “neplujunaj” samideanoj, kvankam certe ili
utiligas pli ofte reton por rakonti aferojn, ol paperan formaton.
Krome vi trovos la trian parton de la librokatalago, kiu devus
esti kompleta je la fino de la jaro, kiam vi povos eltiri kaj formi
sendependan broŝuron, dum la revuo restos senŝanĝa.
La ĉi subaj vortoj pariĝas iasence kun la artikolo de Daniele
Binaghi.
Antaŭ ĉirkaŭ deko da jaroj, kiam mi estis estrarano de IEF,
dum iu kunsido, mi sugestis ke estus la ebleco aŭtomatigi la
administradon de la Federacio, kreante retejon, de kie oni
povus aliĝi al la asocio, mendi librojn kaj, pli grave, aŭtomatigi
la librotenadon, minimume almenaŭ en la vendado de la
libroservaj varoj, lasante nur la sendadon, kiel praktikan
taskon, por la volontuloj de la nacia sidejo. Post kiam mi diris
tion, oni pasis al posta punkto de la tagordo, sen ke iu
demandis kiom povus kosti la kreon de io tia, aŭ kion ajn pri la
eventuala projekto.
Pasis kelkaj jaroj kaj grupo de lertaj junaj volontuloj decidis
krei ion tian, kaj unue estigis komisionon por kunlaborantoj. Ili
komencis labori sufiĉe aktive, sed post iom da tempo la
aktivemo komencis malaltiĝi, ĝis la tuta halto de la laboroj.
Ankaŭ junuloj iom post iom eniras la mondon de la laboro aŭ
komencas havi okupojn pli premajn ol volontulado kaj devas
decidi al kio doni prioritaton.
Ĉiukaze, la laboroj haltis kaj nia Asocio ankoraŭ ne havas iun
retejon similan al tiu de kiu ajn moderna asocio.
Mi ne komprenas kial oni ne volas elspezi monon en tia
projekto kvankam oni financas reklamadon de nacian grupoj,
kvazaŭ moderna retejo, kiu helpus la alproksimigadon de ĉiuj,
membroj kaj ne, ne apartenus al la kampo de varbado.
Kaj eĉ se oni ne emus elspezi monon por dungi profesiulon pri
tio, ĉu eblas ke oni povas trovi neniun spertulon pri reto inter la
italaj aktivuloj, kiu pretus fari tian laboron senpage aŭ kontraŭ
malgranda repago de kostoj? Eĉ se li farus ne tute perfektan
laboron almenaŭ tio estus unua paŝo kaj oni povus plibonigi
tian laboron en estonteco kiam estus pli avantaĝaj kondiĉoj.
Kiom longe oni volas resti ligitaj al “malmoderna paliso“, eble
ĝis la kompleta ŝanĝo de administra generacio?
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L'esperanto

M O VA D O

100 anni di Esperanto a Trento
Ugo Tonini

Si è celebrato il 14 giugno 2014
a Trento il centesimo
anniversario della fondazione
dell'Associazione Esperantista
Trentina – AET. L'incontro ha
avuto luogo nell'austera
biblioteca di S. Bernardino, ora
Fondazione Biblioteca di S.
Bernardino, ma da sempre tenuta

dai Frati Francescani di Via
Venezia, 10 a Trento.
Un incontro fra samideani e non,
che hanno rivissuto momenti
trascorsi in questi ultimi cento
anni dal movimento esperantista
italiano e trentino in particolare.
Il moderatore dell'incontro, il
consigliere dell'Associazione

Esperantista Trentina, Ugo
Tonini, dopo un saluto ai
presenti e un ringraziamento a
coloro che ci hanno ospitato per
l'occasione ed in particolare al
samideano fra' Pierluigi Svaldi,
anfitrione della mattinata, ha
ringraziato la professoressa
Laura Brazzabeni, presente al
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tavolo degli oratori, nella sua
veste di segretario generale
della Federazione Esperantista
Italiana, per il sostanzioso
contributo dato alla nostra
Associazione per la stampa del
libretto “AET – Cento anni di
attività”, scritto per l'occasione;
ha quindi introdotto gli oratori
previsti per trattare di
esperanto: dopo il saluto del
Presidente di AET ing. Silvano
Garbari, appunto la prof.ssa
Laura Brazzabeni e il prof.
Mario Giordano, titolare della
Cattedra di Esperanto di Trento.
Il Presidente Garbari, dopo un
saluto e il ringraziamento ai
presenti ha lasciato la parola
alla prof.ssa Brazzabeni che ha
trattato dell'”esperanto
italiano”, inteso come momenti
che hanno interessato il
movimento esperantista in Italia
dai primi anni del '900 ai giorni
nostri. Ha quindi toccato i
momenti salienti iniziando dal
Marignoni, primo esperantista
italiano (di Crema), con la sua
prima grammatica del 1889;
passando per Bologne sur Mer,
primo Congresso Universale di
Esperanto in Francia nel 1905
alla fondazione della FEI a
Firenze nel 1910 e alla
fondazione dell'IIE, Istituto
Italiano di Esperanto, del 1912.
Momenti importanti per il
movimento esperantista
mondiale nel secolo scorso
sono stati anche quelli nei quali
l'UNESCO ha trattato il tema
dell'esperanto: nel 1954, nel
1985 e nel 93. Ed importante fu
anche il riconoscimento del
PEN Club Esperanto nel PEN
Club Internazionale e anche
L'Accademia Scientifica
Komenius dell'Università di
Uppsala in Svezia, con il
riconoscimento dell'esperanto
quale lingua di lavoro.

L'esperanto

Similmente è stata ricordata
l'Accademia per le Scienze di S.
Marino. Menzionando invece la
“capitale europea
dell'esperanto”, Herzberg am
Harz in Germania, la
Brazzabeni è passata a
ricordare, in questi anni
recentissimi, la meteora Mazara
del Vallo in Sicilia, “capitale
italiana” dell'esperanto: in
questi ultimi anni si è avuto un
notevole interesse, da parte del
sindaco della cittadina sicula in
primis, ma anche da parte di
tutte le scuole cittadine, dove
hanno partecipato a corsi di
esperanto oltre 500 ragazzi
nell'anno in cui è stato
organizzato il Congresso
Italiano di Esperanto.
E tante di queste manifestazioni
che si possono organizzare in
tutta Italia sono rese possibili
grazie a quel 5‰ che i
contribuenti, firmando,
concedono alla Federazione
Esperantista. Ha quindi rivolto
un invito a proseguire, e
possibilmente incrementare il
numero di coloro che
permettono, con una firma al
momento della propria
denuncia dei redditi annuale, lo
svolgimento di opere, da parte
della FEI, di propaganda, di
divulgazione, di sostegno di

Panorama di Trento
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attività simili da parte di tutte
le associazioni italiane. Ha
quindi portato la testimonianza
personale dei gazebi annuali
che, nell'ambito della festa di
Legambiente in quel di
Grosseto, danno un ritorno di
soddisfazione non indifferente,
per la presenza e
l'interessamento di un grosso
numero di persone. Infine ha
parlato dell'imminente
Congresso Nazionale
Esperantista che si svolgerà dal
23 al 30 agosto prossimo a Fai
della Paganella, in Trentino.
Anche questo è, da alcuni anni,
“internazionalizzato” nel senso
che è frequentato da moltissimi
stranieri; questo serve anche
per tenere un collegamento
supplementare con il mondo
esterno. Analogamente serve
per divulgare la cultura locale,
la tradizione ormai consolidata
del samideano Carlo Minnaja:
lui dà alle stampe la traduzione
di un'antologia di autori locali,
della regione luogo del
Congresso nazionale.
Quest'anno sarà presentata a Fai
l'antologia di autori trentini
mettendo così in ambito
mondiale anche la cultura
cosiddetta minore della
periferia.
È stata poi la volta del prof.

Fonte Wikipedia
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Mario Giordano. Questi ha
trattato il movimento
esperantista locale. “Estero”
rispetto a quello trattato un
attimo prima dalla prof.ssa
Brazzabeni: nel 1914 il Trentino
era ancora impero austro
ungarico. Ed in questo contesto
è nato e si è costituito. Pur non
essondoci una data specifica
che stabilisca la sua
costituzione in Gruppo
Esperantista, è certa la
partecipazione di quattro
componenti del Gruppo trentino
al Congresso Universale di
Parigi nell'agosto del 1914. A
quel congresso che poi non fu
fatto a causa dello scoppio della
guerra. E sempre a causa di ciò,
i quattro samideani (Peratoner,
Mondini, Pedrotti, Gerloni oltre
alle mogli di due esponenti)
passarono traversie infinite per
ritornare nell'impero, in quel
momento in guerra con la
Francia. Quindi, partendo
esattamente da 100 anni fa, il
prof. Giordano ha toccato con
ricordi, riportati peraltro sul
libretto scritto per l'occasione
del centenario “AET – Cento
anni di attività”, vari eventi che
hanno interessato il movimento
esperantista trentino. Fino ad
arrivare agli anni '70, nei quali
lui stesso venne in contatto con
il gruppo; e da qui parlo in
prima persona, per aver vissuto
i fatti. Lui, che fu ben presto
abilitato all'insegnamento,
nominò i vari personaggi che
diedero impulso al movimento
in quegli anni, iniziando da
Alfredo Bassetti, Gustavo
Perini, Laura Nones, Renata
Bonvicini, Noemi Covelli,
Norma Cescotti per fare alcuni
nomi. Ciascuno di questi
personaggi diede il proprio
apporto all'esperanto nei vari
campi: organizzativo (Bassetti),

L'esperanto

segretariale (Renata Bonvicini,
Noemi Covelli),
dell'insegnamento (Gustavo
Perini, Laura Nones, Pietro
Dao, Norma Cescotti), e del
mecenatismo (Pietro Dao).
Quest'ultimo ha messo a
disposizione, in un primo
momento della FEI passando
poi all'AET nel 1998, un
immobile che è diventato la
sede dell'associazione dal 2001.
Ha messo in evidenza la
collaborazione sempre attiva
con il Gruppo esperantista di
Bolzano, specialmente nel
campo dell'insegnamento con lo
svolgimento delle sessioni
d'esame, sempre con un
reciproco scambio di membri
delle commissioni.
Ha concluso con 5 minuti in
esperanto, un po' per far sentire
anche cos'è l'esperanto a coloro
che non sono avvezzi a sentire
la sua musicalità e per portare
un saluto “esperante” a coloro
abituati al suo uso.
Il moderatore ha poi dato la
parola al prof. Giovanni
Daminelli, presidente della
Cattedra di Milano.
Questi, nella sua qualifica i
presidente della UECI, ma
principalmente della IKUE
(Itala Katolika Unuigo
Esperanta), presentando il
prossimo Congresso
Internazionale oganizzato
insiame al KELI (Kristana
Esperanta Ligo Internacia) a
Cadine di Trento dal 16 al 23
agosto 2014, invita i presenti ad
iscriversi e partecipare a questo
importante congresso. Con la
partecipazione nutrita di molti
protestanti del NordEuropa,
sarà passata una settimana di
studio/convegno ma anche di
escursioni a Trento e dintorni.
Al termine di questo saluto il
moderatore invita il nuovo
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arrivato a dire due parole: erano
previsti la sua presenza ed
anche il suo ritardo a causa di
impegni istituzionali. Con
soddisfazione introduce
presentandolo l'assessore
all'istruzione del comune di
Trento, Paolo Castelli.
Questi si dice subito felice di
aver potuto aderire ad un invito
che lo avvicina ad una realtà
che non conosceva. Per di più,
parlando in famiglia di questa
sua esperienza in corso, ha
scoperto che un figlio si è già
approcciato al mondo
esperantista, senza che lui ne
fosse a conoscenza. E quindi ha
paragonato l'inclinazione dei
giovani per un'apertura al
mondo, al nuovo, al diverso alla
vocazione degli esperantisti agli
altri popoli, alle diverse
abitudini, alle nuove
esperienze. Sarebbe una vera
conquista che un linguaggio
unico fra i popoli possa fare da
collante; con questo auspicio ha
però anche fatto presente il
cammino ancora lunghissimo,
forse impossibile. Ma la sua
solidarietà al nostro sforzo di
comunicazione, di
coinvolgimento a creare ponti,
è totale.
Chiudendo il suo intervento,
l'assessore Castelli porta il
saluto del sindaco e del suo
collega, assessore alla cultura
Robol: questi sarà relatore la
settimana prossima nel contesto
dell'incontro che si terrà a
Trento sulla figura di Giovanni
Peterlongo, primo sindaco di
Trento dopo l'annessione
all'Italia (192223).
A questo punto, il prof.
Giordano, ricordando gli anni
passati, forse molti anni fa,
chiede più sensibilità, più
vicinanza, più aiuto ad
associazioni come la nostra che
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si dedicano ad attività culturali
meritorie. Anche la prof.
Brazzabeni aggiunge due
parole, confermando l'interesse
delle amministrazioni locali nei
comuni luogo dei congressi.
Anche se, con i tempi che
corrono, aiuti finanziari veri e
propri non se ne possono
pretendere, ma la vicinanza,
l'adesione e l'aiuto per la
realizzazione degli eventi
organizzati nei vari comuni
italiani, di questo è testimone
lei stessa.
Una risposta dell'assessore era
dovuta: ha quindi paragonato
una città, una società intera ad
un corpo che per un perfetto
funzionamento abbisogna che
tutte le membra, tutte le
funzioni concorrano a questo.
Anche noi esperantisti

Castello del Buonconsiglio

L'esperanto

possiamo concorrere ad elevare
lo stato sociale, culturale,
associativo dell'intera città,
della società. Aiuti finanziari,
come detto, non sono possibili
come tempi addietro:
oggigiorno sono da dare molto
mirati, valutando le priorità,
lavorando “chirurgicamente”.
Ma può essere molto
importante anche “l'essere
vicino, il camminare con, il
compartecipare,
l'accompagnare, il far sentire la
presenza di...” E lui, per una
sua sensibilità personale, ma
anche dell'amministrazione
intera di cui fa parte, c'è, loro
sono con noi, in caso di bisogno
si troveranno le soluzioni per
un'adesione globale.
Chiudendo quindi la mattinata,
il moderatore coglie l'occasione
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per annunciare la richiesta “a
costo zero” dell'intitolazione di
una via, una piazza, un
passaggio, un parco
all'”Esperanto” o al suo
creatore “Zamenhof”. Questa
richiesta, fatta già cinquant'anni
fa, non è mai andata a buon
fine a Trento. Speriamo in
futuro.
Con il rinnovato invito per il
pomeriggio in sede per una
chiacchierata fra samideani, la
presentazione fotografica dei
100 anni dell'associazione e il
taglio della torta “centenaria” si
passa alla consegna del plico
offerto per l'occasione, nel
quale nauralmente c'è anche il
libretto: “Associazione
Esperantista Trentina – Cento
anni di attività”.

Fonte Wikipedia
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I N LaF O
RM
@ D I KO
dezerto
alproksimiĝas...
Daniele Binaghi

La dezerto alproksimiĝas... Ne,
ĉi tie oni ne parolos pri la
prigrandiĝo de la nordafrikaj
dezertoj, nek pri la malapero de
valoroj en societo kie evoluiĝas
pli rapide ol ni. Mi celas
interretan dezerton; ĝuste tio,
kion homoj kiel László Szilvási
klopodas kontraŭstari, kiel ni
vidis en antaŭa artikolo.
Unu el la celoj de tiu ĉi rubriko,
ek de la komenco, estis montri
kiel, per bona uzo de interreto,
oni povas helpi al nia movado,
kaj samtempe helpi al la
esperantistoj. Mi multfoje
parolis pri la neceso disvastigi
informojn, liberante ilin el la
malgrandaj ĉirkaŭbaritejoj en
kiuj ni vivas; kaj interreto donas
tiun eblecon al ĉiuj, sendepende
ĉu oni posedas tagĵurnalon aŭ
televidkanalon: tiu ebleco estas
tie, preskaŭ senpaga.
Do, kiel mi povus ne pensi pri
dezerto, kaj voĉoj en la dezerto,
kiam mi legas en la jara rilato de
IEJ ke oni ne aktualigis la
informojn en la paĝoj de la
retejo de la asocio DUM UNU
JARO ĉar oni estis atendantaj
renovigon de la retejo mem? Ĉu
oni ŝercas? La junulara sekcio
de IEF, do verŝajne la plej preta
kompreni la povon de interreto
(kaj, fakte, la estraranoj deklaras
ke interreton ili uzis, por rapide

kaj efike komuniki inter si), dum
pli ol 18 monatoj ne donis al la
mondo eĉ malgrandan novan
informeron en sia oficiala
retejo? Tio estas malŝparo de
eblecoj, minimume, se ne
memmortigo. Ĉu pruvon, vi
bezonas? Serĉu "esperanto" per
Google, kaj diru al mi se vi
kapablas trovi iej.esperanto.it,
ĉar mi ne sukcesis (n.b.: ĝi daŭre
aperas se vi serĉas per
"esperanto giovani", bonŝance).
Informoj estas tio, kio gravas, ne
la surfaca vesto. Giorgio
Bronzetti bone komprenis tion,
kaj bonŝanĉe Massimo Ripani
kaj tiuj, kiuj daŭrigas la laboron
de Giorgio ankaŭ (Massimo,
inter ni: ne facilas trovi la datojn
de la artikoloj, ĉu oni celas
tion?), do DISVASTIGO estas

senĉese parolanta por ni al la
mondo. Geknaboj, trovu solvon,
urĝe, kaj ne atendu la alvenon de
la dezerto.
Tio por la gejunuloj. Kaj kio
okazas ĉe la alia flanko de la
luno? Ŝajne, ne la samo,
almenaŭ ĉe www.esperanto.it.
Sed, antaŭ kelkaj semajnoj, io
okazis al la retejo
www.esperantoitalia.it, kiu dum
longa tempo gastigis informojn
pri la internacia lingvo en Italio:
ĝi simple ĉesis ekzisti. Jam en la
pasinteco oni parolis pri
translokiĝo de ĝiaj informoj ĉe
la pli oficiala esperanto.it, sed
neniu (almenaŭ, laŭ mia scio)
informis iun ajn el la uzantoj pri
iu ajn limdato; do, la fermiĝo
(ĉu?) de esperantoitalia.it portis
kun si la subita, abrupta

Ekde la 11a de novembro 2012 IEJ ne aktualigas sian oficialan retejon
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Jen tio, kion vi trovas, kiam vi serĉas la retejojn gastigitajn ĉe
esperantoitalia.it
malapero de iuj retejoj, inter
kiuj kelkaj de lokaj kluboj kaj
tiu, eble pli grava, de la Istituto
Italiano di Esperanto.
Mi ne scias ĉu la fermiĝo estis
provokita, aŭ simple oni faris
nenion por malprovoki ĝin: mi

provis trovi la solvon de la
enigmo, sed neniu al kiu mi
demandis kapablis doni klarigan
respondon. Kiam vi serĉas tiun
solvon en interreto mem, vi
malkovras ke la domajno (la
interreta nomo) apartenos al

"Federazione Esperantista
Italiana" ĝis la 4a de aprilo
2015; do, ŝajne, la fermiĝo estis
kaŭzita, kaj vere tiukaze mi ne
komprenas kial oni ne informis
la respondeculojn de la retejoj,
kiuj tie estis gastigitaj (laŭ invito
de IEF, kompreneble) por ke ili
povu agi; same kiel ne
kompreneblas kial oni ne
remalfermis la retejon, aŭ ne
aperigas informilon, kiu
almenaŭ invitu vizitantojn viziti
anstataŭe la retejon de IEF.
La dezerto alproksimiĝas; kaj se
ni, anstataŭ trovi solvojn por
tion malhelpi, fortranĉas la
branĉojn de la ekzistantaj arboj,
mi timas ke la fina venko estos
tiu de la sablo.

Salvatore Argentino (19212014)
Salvatore Argentino è morto a Verona il 10 gennaio u.s.
Soltanto dieci giorni dopo la scomparsa di Raffaella, sua
moglie e compagna di vita per oltre sessant’anni.
Pugliese di nascita, Salvatore si è trasferito ben presto a
Verona per lavoro e, diventato esperantista, ha sempre
partecipato attivamente alla vita del gruppo e della
federazione, organizzando due congressi italiani e due
congressi europei. Uomo di poche parole ma di molti
fatti, si è distinto per la sua concretezza e voglia di
realizzare, a volte anche in contrasto con le linee guida
del movimento istituzionale. Di cuore generoso non ha
esitato a portare personalmente aiuti concreti agli esperantisti della exJugoslavia, durante il travagliato
periodo bellico, ed a sostenere iniziative in cui fermamente credeva. Amante della musica, e della lirica
in particolare, aveva ottenuto dall’Ente lirico di Verona la pubblicazione dei pieghevoli pubblicitari
anche in Esperanto.
Fino all’ultimo ha sperato di realizzare ancora una volta un grande evento esperantista a Verona in
occasione del centenario del gruppo.
Purtroppo l’età e lo stato di salute non l’hanno sorretto in quest’ultimo progetto.
Lascia un grande vuoto soprattutto nel mondo esperantista veronese, che, senz’altro, grazie al suo
esempio, riuscirà a portare a compimento i suoi ideali.
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DIRUFacciamo
TRIDEK
a capirci! TRI!
Renato Corsetti

...o ‘Facciamoci a capire’
(secondo un’altra versione in
italiano dialettale).
Voi mi date corda ed io me la
prendo, però mi sembra di essere
uno che parla al vento. Voglio
dire che tradurre in esperanto, o
in qualsiasi altra lingua
straniera, i colloquialismi
italiani, non è cosa che si può
fare alla leggera, alla
garibaldina, con una mano sola
e senza fare mente locale.
Mi uzis ĝis nun la italan por
facile kunmeti en logika
sinsekvo serion da kutimaj
parolaj esprimoj en la itala, kies
traduko ne estas konsilinda por
iu ajn, kvankam li aŭ ŝi eĉ
trapasis la B2ekzamenon de la
eŭropa referenckadro, sed ne
legis 2 metrojn de ĉiuspecaj
libroj en Esperanto, ne ĉeestis
internaciajn kunvenojn dum
almenaŭ kelkaj jaroj, en kiuj oni
parolis Esperanton kaj ne
aŭskultis teatraĵojn en Esperanto.
La ĉefa demando, ne estas: “ĉu
mi tradukis bone?” sed “ĉu dano
aŭ japano komprenos la
intencitan sencon de la itala
esprimo?”
En Esperanto la problemo estas
eĉ pli malsimpla ol en kiu ajn
alia fremda lingvo. En la angla,
franca aŭ ĉina, la tradukanto el la
itala devas nur demandi sin; kiel

normale oni diras tion en la
angla, franca aŭ ĉina. En
Esperanto, aliflanke, vi neniam
povas esti certa pri via publiko.
Ne sufiĉas, ke francoj
komprenas, ĉar devas kompreni
ankaŭ poloj kaj mongoloj.
Se vi permesas, ni provu traduki
al la angla la maldecan
esprimon: “Ma che cazzo vuoi?”,
kiun uzas ĉiutage dekoj da
milionoj da italoj. Se ni estas
angloj ni demandas nin, kion
diras dekoj da milionoj da angloj
ĉiutage en similaj situacioj. Tre
verŝajne ni alvenos al io de la
speco “What the hell do you
want?” oppure ”What the fuck do
you want?” Kiel vi povas vidi
temas pri “infero” kaj “fikado”
kaj malaperis ĉia aludo al la
seksa virorgano. En la germana
aperas la diablo: “Was zum
Teufel willst du?”. En la hispana
aperas la vagino: “Que coño
quieres?”, ktp. Ni ne daŭrigu kaj
eĉ ne demandu nin, kion diras
araboj, japanoj kaj aliaj filoj de
Di’.
Kompreneble estas senfinaj
variaĵoj de ĉi tiu esprimo
depende de la parolanto, de la
situacio, de evitesprimoj, kiuj
tamen klare resendas al la
origina esprimo. Ekzemple se pia
monaĥino aŭ instruistino en
infanlernejo diras: “Che cavolo

c’è in questa minestra?” la
traduko al fremda lingvo devas
konsideri la situacion. Mi dirus
en Esperanto “Kion, do, oni
metis en ĉi tiun supon?”.
Do, estas klare, ke tradukinto ne
rajtas traduki laŭvorte tiujn
esprimojn sed devas uzi la
samsignifajn esprimojn, kiujn
oni uzas en la cellingvo. Ne
hazarde tradukistoj normale
tradukas al sia gepatra lingvo. En
Esperanto oni ne povas pensi pri
la lando, en kiu oni parolas
Esperanton la tutan tagon, kaj
oni nur povas pensi pri situacioj,
kiujn oni spertis aŭde aŭ simple
lege, en kiuj oni renkontis
frazojn de tiu speco aŭ oni devas
provi produkti ion maksimume
klara supozeble por ĉiuj.
Ni reiru al la parolaj esprimoj,
kiujn mi uzis en la komenco kaj
ni provu traduki ilin.
1. “Facciamo a capirci“
Supraĵe oni povus pensi, ke
temas pri interkompreniĝo, kaj
tre malofte oni povus trovi ĝin en
tiu signifo. Ni vidos poste pri tio.
Ĝenerale, tamen, la signifo estas:
“Bone komprenu min!”. Do, vi
devas kompreni min. “Facciamo
a capirci, io quei soldi non te li
posso dare. E questo è tutto.” =
“Bone komprenu min. Mi ne
povas doni al vi tiun monon.
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Punkto, fino!”
Tre malofte la signifo rilatas al
interkompreniĝo. “Facciamo a
capirci tra noi di Firenze e voi di
Pisa!” = “Ni provu
interkompreniĝi inter ni el
Florenco kaj vi el Pizo!”.
2. “Voi mi date corda ed io me
la prendo.”
Laŭ la vortaro Treccani
[Trekani], tre bona laŭ mi kaj tre
facile uzebla en la reto, ankaŭ ĉi
tiu esprimo havas du signifojn:
“dare c., dare libertà di fare ciò
che uno vuole (per similitudine
con gli animali ai quali si dà
possibilità di muoversi più
liberamente allungando la corda
che li tiene legati); con altro
sign.: dare c.a qualcuno,
incoraggiarlo a parlare per
fargli dire ciò che interessa
sapere, per cavargli di bocca
qualche segreto, o più
semplicemente per stare ad
ascoltarlo;” = doni permeson
fari tion, kion oni volas (laŭ
simileco al bestoj, al kiuj oni
donas le eblecon moviĝi pli
libere per longigado de la ŝnuro,
per kiu oni ligas ilin); alia signifo
estas: kuraĝigi iun paroli por ke
li diru ion, kion ni volas scii, por
eltiri el lia buŝo iun sekreton, aŭ
pli simple por resti tie aŭskulti
lin.
En ĉi tiu artikolo la signifo de la
tuta esprimo estas: “Vi bonvole
permesas al mi pluparoli/skribi,
kaj mi profitas je tio.” Se vi
aludas je ŝnuro, via korea
kunparolanto simple diros al vi,
ke li provos aĉeti ĝin, se vi
bezonas. Atentu pri la traduko de
la nea esprimo: “Maria, quante
volte ti ho detto di non dare
corda a quelli che ti fanno
complimenti pesanti?!” =
“Maria, kiom ofte mi jam diris al
vi, ke vi ne kuraĝigu
pluparoli/plurilati kun vi tiujn/al
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tiuj, kiuj prezentas al vi tro
fortajn/aludajn/seksaludajn
komplimentojn?!” Mi ne estas tre
kontenta pri la traduko de
“complimenti pesanti”. Vi vidas,
ke la afero estas malfacila, se vi
volas ke via japana leganto
komprenu la veran signifon.
3. “Parlare al vento”
La kutima Treccani diras: “è
come p. al vento, al muro, al
deserto, inutilmente, senza essere
ascoltato o senza ottenere
l’effetto voluto; nell’ambito
scolastico, con riferimento agli
insegnanti, p. ai banchi, quando
i ragazzi sono disattenti o non
traggono profitto dalle lezioni.”
= “senutile, sen esti aŭskultata aŭ
sen kaŭzado de la dezirata efiko;
en lernejoj, rilate al la instruistoj,
paroli al la sidiloj, kiam la
lernantoj estas malatentaj aŭ ne
lernas el la lecionoj.”
Tio estas sufiĉe klara. “Senutile”
ŝajnas esti la plej simpla traduko,
sed oni povus pensi ankaŭ pri
aliaj ankoraŭ pli klarigaj: paroli
al neinteresiĝantoj, paroli al
neniu aŭskultanto, ktp.
4. “Alla leggera”
Estas konata en la itala la
esprimo “alla+informa
adjektivo (+subkomprenata
‘maniera’)” por indiki manieron
fari ion: “gli spaghetti alla
carbonara” = “la spagetoj je la
karbista (maniero)”, ktp. “Alla
leggera” eniras en tiun skemon.
Ĉar “leggerezza” havas ankaŭ la
signifon: “Poca serietà,
incostanza, volubilità, riferito
alla persona o agli atti.” =
“Malmulta seriozeco,
malkonstanteco, ŝanĝiĝemo,
rilate al homoj aŭ agoj”, la
esprimo “alla leggera” estas
prezentata kiel samsignifa
esprimo de “sottogamba (o sótto
gamba)... prendere una cosa, una
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persona s., prenderla alla
leggera, sottovalutarne
l’importanza, le difficoltà o le
capacità.” = “Subtaksi la
gravecon de iu aŭ de io, ties
malfacilaĵojn aŭ ties eblecojn.”
Eble en nia ekzemplo la plej
trafa traduko povus esti
“senzorge”, kiun ĉiuj legintoj de
la Fundamento komprenas.
5. “Alla garibaldina”
E qui ti voglio! = Nun mi volas
vidi tion, kion vi kapablas fari!
Tiuj, kiuj tradukus ĉi tiun
esprimon, uzante la radikon
“garibald“ aŭ “garibaldi“ ,
estos devigataj la tutan vivon legi
kaj relegi kelkajn japanajn
romanojn en Esperanto, kiuj estis
tradukitaj de japanaj
esperantistoj, kiuj ne havis la
ideon, ke ekster Japanujo la
vortoj torio, bokeo, ĉanojo,
mangao, ninĵao, ŝamiseno,
Ŝinkanseno, ŝogio, tokusacuo,
udonoj, utao, zorioj kaj zumioj
ne sugestas ion ajn al la loĝantoj
de Palestrina aŭ Abbiategrasso
[Abjategraso].
La signifo estas simila al la
antaŭa, sed kun la precipa
enmeto de junulara entuziasmo
kaj senprepariteco. “Affronta gli
esami alla garibaldina!” = “Li
volonte kaj entuziasme
partoprenas ekzamenojn,
kvankam li ne bone pretigis sin!”
6. “Con una mano sola” e
“senza fare mente locale”
Certe vi jam enuis kaj ankaŭ mi.
Mi simple donu po du el la eblaj
tradukoj: “senatente, senzorge”
en la unua situacio (kiel oni
stiras biciklo per nur unu mano),
kaj “senatente, sen koncentriĝo”.
Tamen ĉiu fabelo havas moralan
instruon, kaj ni ne povos ne havi
moralan instruon.
Ĝi estas: pensu, kion
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eksterlandano povos kompreni,
antaŭ ol traduki ion.
Tio validas ne nur pri parolaj
esprimoj sed pri multaj aliaj
kulturaĵoj. Ni vidu iom hazarde
kelkajn kampojn:
Manĝaĵoj
Se oni ne konas la picon “alla
Margherita”, vi povas klopodi
kaj klopodadi sed neniu traduko
povas komprenigi al li aŭ ŝi pri
kio temas, ankaŭ se se vi diras
“Margerita”, “Margerit
maniera”, “je Margerita”,
“margeriteca”…. Eble vi povas
priskribi ĝin “pico kun tomatoj
kaj mocarelo/fromaĝo…”. Sed
pri manĝoj la afero estas
evidenta. Se oni volas paroli al vi
pri la famaj rusaj piroŝkoj
(nomataj ankaŭ ‘pirogoj’ en
Esperanto), eĉ se oni multe
klopodas por precizigi la specon
de piroŝko (je la fiŝkaptista

maniero), vi ne vere komprenos
pri kio temas.
La latina
En Italujo homoj de mia aĝo
studis la latinan. Nun ne plu aŭ
ne ĉiam, sed tre ofte italo emas
uzi latinajn esprimojn en
Esperanto kvazaŭ la tuta mondo
komprenus. Ne faru tion, mi
petas. Ad hoc = por difinita celo,
ad personam = favore al difinita
persono (vi certe povas trovi pli
simplajn tradukojn en la
kuntekstoj). Dua kampo povas
esti pri uzado de la romaj ciferoj,
XXIII, XXIIII, XXV, XXVI, ktp.
Skribu simple 23, 24, 25, 26, ktp.
La bedaŭrindaj ĉinoj neniam
havis la latinan kiel kulturan
lingvon.
Pluraj
Vi ne imagas kiom da okazoj vi
povas renkonti. Mi donas al vi
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nur tri ekzemplojn renkontitajn
lastatempe: 1) “du” en centra
Italujo estas uzata foje en la
senco de “kelkaj”, do “dammi
due ciliegie” ofte havas la
signifon “donu al mi kelkajn
ĉerizojn” kaj oni traduku tiel. En
Romo “du horoj” havas ofte la
sencon “longa tempo”: “Te sto
ad aspetta’ da du ore” = “Mi
atendadas vin longan tempon”
kaj oni traduku tiel; 2) “Paio”
unuavide similas al la esperanta
“paro”, sed certe ne en la senco
de “kelkaj”, “iom da” kaj similaj.
“Paro” en Esperanto estas du aĵoj
aŭ du personoj, kiuj estas
kunligitaj pro komunaj vivoj,
laboro, ktp. Do, bonvolu provi ne
uzi la radikon “par“ kiam vi
volas diri “du”, ekzemple: “Mi
aĉetis paron da hamburgaĵoj” kaj
kiam vi volas diri “kelkajn”: “Ti
devo dire un paio di cose” = Mi
devas paroli vi pri kelkaj aferoj.

http://shockdown.com/open/grillo/

Le 16 regole secondo Grillo (4)
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KULTURO

La homo Shakespeare kaj
la varo Shakespeare (1)
Humphrey Tonkin*
* Prelego farita en la Nacia
Kongreso de Castellaro, kiu, pro
manko de spaco neesti publiki
gita en la speciala numero de
diĉita al tiu kongreso.
Dum sia vivo, Ŝekspiro estis tre
sukcesa dramisto, kreante
verkojn, kiuj ne nur inspiris sed
ankaŭ enspezis. Post lia morto,
lia reputacio kreskis, tiel ke liaj
verkoj fariĝis valoraj teatraj va
roj, kapablaj generi enspezojn
por posedantoj de teatroj kaj por
aktoroj kaj aliaj. Liaj verkoj bo
ne vendiĝis libroforme. Iom po
st iom, ankaŭ lia vivo fariĝis
negocebla: ekzemple, la
enloĝantoj de lia naskiĝurbo
profitis el sia antaŭulo per turi
smo.
Lia reputacio disvastiĝis
tutmonden. La germanaj ro
mantikaj poetoj kaj dramistoj ne
nur inspiriĝis de lia ekzemplo,
sed ĝin utiligis praktike. Same
la rusoj. Same Rossini kaj Verdi
(kaj abundaj aliaj italoj) trovis
en Ŝekspiro inspiron – kaj pro
speron. La ŝekspira industrio
daŭras en nian propran epokon –
per teatraj prezentoj, filmoj, ba
ledoj, kaj abundaj aliaj manie
roj. Ŝekspiro estas uzata kiel
ekzemplo samtempe de kultura
universaleco kaj de la supereco
de la angla lingvo. Eĉ oni

ekspluatas lian vivon per tio, ke
oni neas lian ekziston – tiel ge
nerante ĵurnalajn artikolojn, li
brojn, kaj tutan industrieton de
Ŝekspirneado....
Kiel malnodi tiun chi ŝekspiran
komercon disde la homo kiu
produktis ĝin, kaj kiel analizi la
fenomenon de la komerca nego
cado de la verkoj kaj memoroj
de la poeto? En la ĉisekva pre
lego, mi volas tuŝi (tute
mallonge) kvin demandojn, ligi
tajn al kvin, foje kontraŭdiraj,
aspektoj de lia heredaĵo:
1. La vera William Shakespea
re. Kion ni scias pri William
Shakespeare kaj kial oni tiel va
rie cerbumadas pri lia identeco,
prezentante alternativajn versio
jn ifte pli imagoplenajn ol reala
jn?
2. La Bardo. Kiel la homo de
teatro fariĝis tiu superhoma
personeco, kiun ni nomas “La
Bardo,” kune kun siaj plej di
versaj atributoj – Ŝekspira Mo
rusarbo, Ŝekspira Naskiĝloko,
Ŝekspira Jubileo, kaj firma kaj
daŭra loko en la repertuaro
teatra?
3. Imperia Ŝekspiro. Kiel
Ŝekspiro fariĝis parto de la aspi
roj imperiaj? Kiel oni ligis lin
kun la esenco de angleco kaj
kiel li fariĝis portanto de la
standardo de la Brita Imperio

kaj la angla lingvo?
4. Kosmopolita Ŝekspiro. Kiel li
fariĝis eŭropa kaj tutmonda
kultura forto, enkorpigita en la
evoluon de la germana kaj rusa
literaturo, kaj proksime ligita al
la revoluciaj movadoj de la 19a
jarcento – por ne paroli pri lia
apero kiel heroo de ambaŭ
flankoj de la malkoloniiga mo
vado?
5. Ŝekspiro Metamorfozulo.
Kiel la moderna merkato de
ŝekspiraĵoj ekestis, kaj kiel la
interpretado de la fenomeno
Ŝekspiro ŝanĝiĝas laŭ la tempoj
kaj bezonoj?
Naskita en 1564, en meze pro
spera familio en la urbo
StratfordonAvon, en la koro de
la angla kamparo, Ŝekspiro
mortis en tiu sama urbo en 1616,
post sia retiriĝo tien sekve de tre
sukcesa kariero en Londono. Li
revenis al Stratfordo ne tiom
kiel granda poeto, sed ĉefe kiel
teatra impresario, kiu akumulis
siajn riĉaĵojn per sagaca inve
stado kaj kiu elspezis konside
rindan kvanton de tiu bonhavo
en la propra naskiĝurbo. Intera
lie, li jam antaŭ pluraj jaroj aĉe
tis la grandan domon New
Place, la duan plej grandan kaj
luksan domon en la tuta prospe
ra urbo kaj ĉirkaŭaĵo.
Nur en la jaroj post sia morto, li
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komencis ekaperi kiel granda
poeto, kiam liaj verkoj saltis de
la teatra medio en la literaturon
– kvankam ili restis daŭre popu
laraj en la londonaj teatroj. Kaj
lia heredaĵo same riĉigis multa
jn homojn tra la jaroj: la poeto
fariĝis negocebla varo.
La unua stadio venis jam kelka
jn jarojn post lia morto. Liaj
amikoj decidis kolekti liajn
verkojn kaj ilin eldoni kiel unu
grandan libron, do disponigi ilin
ne nur al tiuj, kiuj frekventis la
teatrojn, sed ankaŭ al tiuj kiuj
ĝuis legi. Kolekti la verkojn de
poeto – tio estis relative normala
afero, sed kolekti la verkojn de
dramverkisto, tio estis io nova,
ĉar dramverkistoj normale ne
okupis tiel prestiĝan lokon en la
estimo de la elito kiel la poetoj
de la epoko.
La publikaj teatroj de Londono,
fakte la teatra vivo ĝenerale, ne
estis alte estimataj de la urbaj
gvidantoj, eĉ de la ĝenerala pu
bliko. Aktoroj havis malbonan
moralan reputacion kaj teatroj
estis rigardataj suspekteme, pre
cipe inter tiuj, kiuj estis striktaj
religiaj observantoj. La teatroj
konsistigis medion nur viran (eĉ
la virinaj roloj estis ludataj de
knaboj kaj junuloj), kies situo
en la bordela kvartalo de la urbo
apenaŭ helpis ilian reputacion.
Sekve, la ideo produkti multe
kostan libron de la kolektitaj
verkoj de unu dramisto montris
eksterordinaran estimon. Al tiu
volumo (kiu aperis en la jaro
1623) la amikoj de la verkisto
aldonis omaĝajn poemojn, kiuj
levis la poeton super la normojn
de la iom malestiminda teatra
vivo, sugestante, ke lia renomo
vivos longe post lia morto. Inter
la omaĝantoj al Ŝekspiro en la
dua eldono de la volumo (1632)
estis la poeto John Milton, aŭto
ro de la epopeo Paradizo Perdi
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ta. Milton sisteme trastudis la
verkojn de Ŝekspiro kaj ilin
abunde eĥis en la propraj verkoj.
Eĉ la fermiĝo de la teatroj en
1642 (kiam eksplodis civila mi
lito en Anglio) ne haltigis la fa
mon de la poeto, kaj kiam
teatroj denove malfermiĝis en la
jaro 1660, post restarigo de la
monarkio, Ŝekspiro estis unu el
la verkistoj, kies dramoj estis re
vivigitaj, nun laŭ alia teatra stilo
kaj ofte en formoj apenaŭ reko
neblaj sed tamen nepre ludeblaj.
Dum tiu ĉi periodo la publika
teatra vivo de Londono fariĝis
favorata distrejo de la artisto
krata klaso. Prosperis la profesio
de aktorado – kaj nun aldoniĝis
ankaŭ aktorinoj, kiuj ludis ne
nur sur la scenejo sed ankaŭ ali
maniere – ekzemple ne nur
antaŭ sed ankaŭ kun la reĝo Ka
rolo Dua....
Tiel, la teatraĵoj de Ŝekspiro,
rearanĝitaj, reinterpretitaj,
montras kontinuan prezenton de
lia tempo ĝis hodiaŭ. Parkerigi
taj de generacioj de lernantoj kaj
teatramantoj, iliaj versoj fariĝis
tiel firme lokitaj en la angla
lingvo, ke ni apenaŭ rimarkas
ilin kiam ni uzas ilin. Kaj kiam
homoj komencas esplori la
tekstojn de Hamleto aŭ Henriko
Kvina detale, ili ofte trovas ilin
plenaj je kliŝoj kaj konataj fra
zeroj – ne komprenante, ke de
tie devenas tiuj konataĵoj.
Kvankam la kolektita volumo de
1623 prezentis klaraj tekstojn de
Ŝekspiro, interesiĝo pri la deta
loj de tiuj tekstoj estis unuavice
fenomeno de la komenco de la
18a jarcento. Ni scias, ke teksta
analizo havas sian originon en
bibliaj studoj, kaj ke ĝi faris sian
salton de religiaj al klasikaj
tekstoj dum la Renesanco, ĉe
Petrarca kaj liaj posteuloj. Kiam
Cristoforo Landino aplikis simi
lajn esplorojn al la teksto de
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Dante fine de la dekkvina
jarcento, komenciĝis la analizo
de aktualaj aŭ preskaŭ aktualaj
tekstoj. Tiu tekstanaliza tradicio
komenciĝas en la angla literatu
ro esence ĉe Ŝekspiro komence
de la 18a jarcento. Klopodoj
starigi ian ŝekspiran kanonon el
la dise publikigitaj tekstoj fiksis
la formon, en kiu ni hodiaŭ ali
ras la tekstojn. Nicholas Rowe
aperigis la kompletan verkaron
en 1709; Alexander Pope sekvis
en 1725. Tiuj novaj volumoj
enhavis detalojn ankaŭ pri la vi
vo de la poeto. Sekve, du feno
menoj okazis samtempe: unue,
la ŝekspiraj tekstoj akiris la
statuson de kanonaj skriboj, kaj,
due, la vivo de la poeto ko
mencis stampi difinitajn geogra
fiajn lokojn kiel lokojn de
pilgrimado. Temis do, pri ekesto
de ia sekulara sanktulo – eble la
unua inter multaj kiuj aperis en
la postaj jaroj. Kion mi celas per
la termino “sekulara sanktulo”?
La turismo de la nuntempo
paralelas la turismon de la me
zepoko: tiam la homoj li
bertempis per vojaĝoj al la
relikvejoj de sanktuloj; hodiaŭ
la homoj grege iras al Venecio
aŭ Florenco por trempi sin en la
spiritoriĉigajn postlasaĵojn de la
grandaj figuroj de la Renesanco;
ili iras al Dublino pro James
Joyce; ili iras al Memphis, Te
nesio, pro Elvis Presley.... Te
mas esence pri moderna
pilgrimado.
Baldaŭ la urbo Stratfordo fariĝis
tia pilgrima loko, kies
enloĝantoj, precipe la pose
dantoj de gastejoj kaj trinkejoj,
riĉiĝis per la nova komerco.
Kaj dum kreskis la postulo, ne
pre devis kreski la livero: la
stratfordanoj rapide akumulis
rakontojn pri la vivo de la poe
to, lokojn kie okazis jeno kaj je
no (dumnoktaj amrenkontiĝoj
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ktp.), kaj ĉiujn aliajn tiajn
duonverajn, duonfalsajn trukojn
por kapti kredeman publikon
kaj promenigi ilin tra la urbo
(kontraŭ pago...)..
Hodiaŭ, estas tre malfacile
distingi la laŭokazajn mitojn
disde la pruveblaj faktoj. Kaj el
tio siavice ekestas duboj. Se pri
la dubindaj aferoj ne estas kla
reco, ĉu eble la aferoj ŝajne kla
raj estas ankaŭ iel
misprezentataj? Fakte, oni po
vus diri, ke apud la kanonika
vivo de la poeto hodiaŭ ekestis
amaso da apostataj interpretoj –
aferoj aparte sensaciaj por
ĵurnalistoj kaj popularaj verki
stoj. Vi verŝajne renkontis plu
rajn tiujn rakontojn en via
populara gazetaro – ke Ŝekspiro
ne ekzistis, sed estis parto de iu
konspiro inter kelkaj intelektu
loj de tiu epoko (aŭ la nuna), aŭ
ke li ekzistis sed ne verkis la
dramojn, aŭ ke li ekzistis kaj
verkis nur certajn dramojn, aŭ
ke li intence enmetis en siajn
verkojn kodojn, kaŝitajn me
saĝojn k.s.
Denove ja ne temas pri io nova:
la spektakloj ĉirkaŭ la tuko de
Torino donas interesan kompa
ron; kaj se difinita urbo posedas
la ostojn de sanktulo, iu alia
urbo povas eventuale kapti
parton de la komerco per dekla
ro, ke temas pri falsaj ostoj dum
tiu ĉi dua urbo havas la verajn
relikvojn. Moderna ekzemplo:
la kortuma batalo inter la urboj
Leciester kaj York en Britio pri
posedo de la nove eltrovita ske
leto de Rikardo Tria.
Se temas pri postulo kaj livero,
mi menciu pasante, ke falsigo
de verkoj de la poeto kaj de do
kumentoj ligitaj al lia vivo
konsistigas tutan komercon –
ekde la spirhaltigaj falsigoj de
Willam Henry Ireland fine de la
18a jarcento (li fabrikis tutan
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verkon de Ŝekspiro kaj sukcesis
surscenejigi ĝin – kun katastro
faj rezultoj) ĝis pli modestaj
falsigoj kiel ekzemple falsaj
subskriboj sur dokumentoj, aŭ
falsaj dokumentoj ligitaj al ve
raj subskriboj.
Same pri konspiroj. Ja eblus fa
ri tutan prelegon pri la konspi
raj teorioj ĉirkaŭ Ŝekspiro. Ili
preskaŭ ĉiam prezentas ŝajne
racie elpensitajn argumentojn,
kvazaŭ unu fakulo honeste
malkonsentas kun alia fakulo,
sed kutime temas nur pri ŝa
jnfakeco, en kiu popularaj su
pozoj estas suprenlevataj al la
nivelo de eternaj veroj. Klaĉga
zetoj raportas pri la misteroj de
la misteroj de Ŝekspiro al ho
moj, kiuj neniam legis liajn
verkojn nek intencas iri al teatra
prezento, sed ja interesiĝas pri
ekzemploj de pridubo de aŭto
ritataj voĉoj. Ju pli grava la
voĉo, des pli oftaj la teorioj pri
konspiroj. Tiuj teorioj fakte
kontribuas al la varigo de la aŭ
toro, ĉar ili per sia ekzisto
konfirmas lian gravecon, kaj ili
ankaŭ ekspluatas lian kanonike
con per neado.
Tute mallonge (ĉar mi ne volas
perdi la fadenon de mia historia
rakonto), jen kelkaj asertoj pri
la aŭtoro, kiu meritas nian
atenton (nekompleta listo, ĉar
novaj pretendoj aperas ĉiutage).
Oni argumentas, ke la verkoj de
Ŝekspiro ne povus esti verkitaj
de Ŝekspiro ĉar:
• Neniuj manuskriptoj postre
stas.
• Pluraj liaj publikigitaj verkoj
ne portas lian nomon.
• Lia nomo estas literumita di
versmaniere.
• Neniu spuro de lia ĉeesto en la
Stratforda lernejo ekzistas.
• Li ne iris al universitato.
• Li neniam vizitis Italion, dum
multaj liaj verkoj estas lokitaj
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en Italio.
• Li ne estis kortegano sed iel
ĉion sciis pri kortegoj.
• Anoj de lia familio estis anal
fabetaj.
• Liaj verkoj tiel plenplenas je
jura terminologio ke ili nepre
estas verkitaj de juristo.
• Liaj verkoj tiel plenplenas je
medicina terminologio ke ili
nepre estas verkitaj de medici
nisto.
• Liaj verkoj tiel simpatias kun
virinoj, ke li evidente estis viri
no.
• Li ne postlasis karitatajn
fondusojn en Stratfordo, nek
detalan testamenton.
Mi ne mencias ĉi tie la teoriojn
pri la verkado kaj publikigo de
la Sonetoj, pro simpla manko
de spaco: tio ja postulus
apartan prezenton.
Kion ni fakte scias? La familio
de Ŝekspiro estis prospera: lia
patro, gantfabrikisto kaj ko
mercisto pri greno, dum iom da
tempo estis urbestro de
Stratfordo (kvankam poste li
trairis malpli facilan periodon,
dum kiu la filo restis firme lo
jala al li). Li preskaŭ certe stu
dis en la loka lernejo – aparte
bona lernejo, kies instruistoj
posedis diplomojn de la apuda
Oksforda Universitato. Sed kiel
desepjara junulo li gravedigis la
filinon de apuda bienista fami
lio, Anne Hathaway, kaj sekve
edzinigis ŝin. Pri la postaj
kelkaj jaroj, kiam liaj tri infanoj
estis junaj, ni nenion scias ĝis li
aperas en la fruaj 90aj jaroj en
la analoj de la londona teatra
kaj verkista medio.
Ni reiru al la asertoj, kiujn mi
listigis:
• Neniuj manuskriptoj postre
stas. Vere. Sed preskaŭ neniuj
teatraj manuskriptoj de kiu ajn
verkisto, postrestas de tiu pe
riodo. Tekstoj ne estis la pose
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daĵoj de siaj aŭtoroj, sed de la
teatroj, kiuj komisiis ilin; tiuj
teatroj komplete malaperis kun
ĉiuj siaj havaĵoj, aŭ pro ŝanĝoj
en la teatra ekonomio aŭ ĉar en
1642, komence de la civila mi
lito en Anglio, ili estis perforte
fermitaj de la puritanaj aŭtori
tatoj.
• Pluraj liaj publikigitaj verkoj
ne portas lian nomon. Pensu pri
la teatraĵoj de tiu epoko ne kiel
(ni diru) romanoj, sed kiel
filmoj Filmoj estas produktoj
de tuta teamo de homoj, esence
sen “aŭtoro” (direktoro jes,
verkinto de la teksto jes, sed
neniu plene identigebla aŭtoro).
La dramistoj plej ofte estis ligi
taj al specifaj teatraj trupoj, por
kiuj ili verkis kaj foje ludis. Ili
verkis laŭpete, ne laŭinspire,
kaj la verkoj estis diversmaniere
adaptitaj de la trupanoj mem.
Kiam la tekstoj de la teatraĵoj
estis unue publikigitaj, ili
normale indikis la teatran tru
pon kiu ilin ludis, kio pligravis
ol la nomo de la aŭtoro. Nur
iom poste, kiam Ŝekspiro fa
riĝis fama, oni komencis mencii
lian nomon sur la titolpaĝo ĉar
tio vendigis la libretojn.
• Lia nomo estas literumita di
versmaniere. Ne surprize. Ne
ekzistis normigita literumado
de la skribita lingvo en tiu epo
ko; tio venis nur poste, fine de
la posta jarcento.
• Neniu spuro de lia ĉeesto de la
Statforda lernejo ekzistas. Vere.
Sed la registroj de lernantoj de
tiu periodo malaperis komplete.
Ne temas pri tio, ke lia nomo ne
aperas sur la listoj, sed ke la li
stoj estas perditaj.
• Li ne iris al universitato. Pre
skaŭ neniuj homoj de la epoko
de Ŝekspiro iris al universitato
– malpli ol unu procento de la
viroj (kaj virinoj tute ne). Kaj
gravedigo de junulino kaj posta
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edziĝo al ŝi absolute baris tiun
vojon.
• Li neniam vizitis Italion, dum
multaj verkoj estas lokitaj en
Italio. Kredu aŭ ne, multaj ho
moj supozas, ke la uzo de Italio
kiel loko de multaj dramoj de
vus esti indiko, ke li iam iris
tien. Por refrazumi la aserton:
Ŝekspiro verkas tiel plenscie pri
Italio, ke nepre la aŭtoro de liaj
verkoj konis Italion bone. Fakte,
la Italio de Ŝekspiro estus tute
ne rekonebla al italo. Ni prenu
du simplajn geografiajn ek
zemplojn: en Du Sinjoroj el Ve
rono, unu el la koncernaj
sinjoroj iras ŝipe de Verono ĝis
Milano – rimarkinda atingo. En
La Tempesto, oni forsendas
Prosperon per boato el Mila
no....
• Li ne estis kortegano sed ŝajne
ĉion sciis pri kortegoj. Ĉi tie, la
argumento estas plene cirkla:
lia prezento de kortegoj estas
tiel konvinka, ke ĝi devas spe
guli la realon. Se ĝi spegulas la
realon, iu kortegano verkis la
teatraĵojn, ne simpla homo el
Stratfordo. Superflue diri, ke la
bildo de kortegoj prezentita en
la verkoj de Ŝekspiro estas ega
le fantazia kiel tiu de aliaj
verkistoj de la epoko. Ŝekspiro
verkis kun plena kompreno de
la homa karaktero, sed ne nepre
kun plena kompreno de la
koncerna medio.
• Anoj de lia familio estis anal
fabetaj. Dum tiu periodo,
Anglio estis iom rapide mo
viĝanta el stato baze analfabeta
al stato alfabetigita. La
koncernaj familianoj estis viri
noj, malpli ofte klerigitaj ol vi
roj.
• Liaj verkoj tiel plenplenas je
jura terminologio ke ili nepre
estas verkitaj de juristo. La ju
nuloj de London, kiuj ĉeestis la
teatrojn, apartenis al du katego

LU G / AG O 2 0 1 4

rioj: metilernantoj en la multaj
londonaj entreprenoj kaj ofice
joj, kaj studentoj pri juro kiuj
studis en la tielnomataj kortu
maj kolegioj (Inns of Court).
Sendube Ŝekspiro havis ligojn
kun tiu komunumo de juraj stu
dentoj kaj, kiel atenta lernanto,
lerenis uzi ilian terminologion.
• Liaj verkoj tiel plenplenas je
medicina terminologio ke ili
nepre estas verkitaj de medici
nisto. Nu, jes. Lia bofilo John
Hall estis medicinisto, sed alia
jn rektajn ligojn al la medicina
profesio li ŝajne ne havis. Sed
se li povis ensorbi jurajn termi
nojn, verŝajne li povis ensorbi
medicinajn terminojn.
• Liaj verkoj tiel simpatias kun
virinoj, ke li evidente estis viri
no. Laŭ la populara erara kredo,
virinoj estis sisteme mistraktitaj
en la epoko de Ŝekspiro. Certe
ne regis egaleco, sed ankaŭ ne
regis konstanta subpremo: ekzi
stas abundaj ekzemploj de mi
suzo de virinoj, sed ili ne
reprezentis la ĝeneralan kultu
ron. Se Ŝekspiro simpatie
traktas virinojn, li ne estas sola
inter la verkistoj de la epoko.
• Li ne postlasis karitatajn
fondusojn en Stratfordo, nek
detalan testamenton. La testa
mento, kiun ni posedas estas
mallonga kaj resuma. Pli deta
lan liston de liaj havaĵoj la jam
menciita bofilo John Hall portis
al London por oficiala registro.
Se ni havus ĝin, ĝi multon di
rus, sed ĝi ŝajne intertempe
perdiĝis. Mi aldonu, ke la ma
lakordo pri la testamento eke
stis kaj daŭras ĉefe ĉar homoj
ne komprenas la normojn de tiu
epoko, kiuj estis aliaj ol la
normoj hodiaŭaj.
(Fino de la 1a parto  Daŭrigota)
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Romanzi in italiano ed esperanto

Lodevole impresa di traduzione
Renato Corsetti
L'autore è uno svizzero di lingua italiana, che si trasferì dalla
Svizzera in Gran Bretagna e più precisamente in Scozia. Scrisse il
libro Kredu min, sinjorino! in esperanto. Il libro fu pubblicato nel
1950, lo stesso anno della morte dell'autore. È dedicato al fratello,
Reto Rossetti, anch'egli esperantista molto attivo e autore prolifico.
Il grande poeta esperantista scozzese, William Auld, compilò una
volta una lista di base dei libri in esperanto assolutamente da
leggere, nella quale incluse Kredu min, sinjorino! e si espresse in
questi termini su questo libro "...ĝi certe estas unu el la plej allogaj
verkoj en nia lingvo."[...esso è certamente una delle opere più
attraenti nella nostra lingua], William Auld (1981): Vereco, distro,
stilo. Saarbrücken: Verlag Artur E. Iltis
Non è quindi sorprendente che questo libro sia una delle opere che
hanno avuto più successo in esperanto e che sia stato tradotto in
ungherese da Sandor Szathmari (Tréfán kívül, 1957) e perfino in
giapponese. Adesso viene pubblicato in italiano. I traduttori in
italiano sono tutti membri del Circolo Esperantista Milanese
(Giovanni Daminelli, Giuseppe Pranzo Zaccaria, Ermigi e
Gianpiero Rodari).
La lingua dell'originale è particolarmente viva e fluente e piena di
espressioni colorite e proverbiali, che sono state rese
adeguatamente in italiano. Ogni capitolo ha per titolo un proverbio
preso dal Proverbaro [Libro dei proverbi] o un'altra frase fatta.
Cesare Rossetti era un cuoco, a cui non piaceva il suo lavoro e che
si gettò a capo fitto nel mondo del commercio. Partì dal basso
come venditore in un momento (siamo dopo la seconda guerra
mondiale) in cui la disoccupazione era grande e la vendita molto
difficile. In questo libro scopriamo la sua "formazione" in
quell'ambiente, nel mondo delle fiere e della gente di mercato, e
vediamo come alla fine egli riesca a costruirsi una carriera
relativamente di successo ma che richiede una energia notevole.
Scopriamo anche alcuni trucchi del mestiere.
L'opera consiste principalmente di una lunga, scoppiettante e felice

PAG I N A 1 8

L'esperanto

serie di episodi di vendita. Anche gli insuccessi ed i periodi di
magra sono raccontati anche se in tono abbastanza ottimista e
divertente. Benché il personaggio narrante venda principalmente
prodotti abbastanza utili, la maggior parte degli aneddoti e delle
situazioni propongono la capacità di un venditore abile nel vendere
qualsiasi stupidaggine inutile a persone ingenue ad un prezzo
molte volte superiore al vero valore, spesso anche per mezzo di
grandi inganni. Se si cerca di guardare al di là della superfice
allegra e divertente, il racconto di Cesare Rossetti presenta anche
una faccia abbastanza triste. Si tratta di persone che ingannano e
vengono ingannate. Questo succede in tutte le situazioni. I datori di
lavoro ingannano i lavoratori non solo per profitto ma anche per
semplice cattiveria. Ed i lavoratori secondo le possibilità provano a
fare lo stesso. Ma i più ingannati restano i clienti. Fino ad un certo
punto, però, si trovano anche esempi di solidarietà tra colleghi nel
mondo dei venditori amici, ma anche il contrario avviene a volte.
Secondo Sten Johansson, che ha recensito una delle edizioni in
esperanto nella rivista 'La Ondo de Esperanto': "La plej granda
valoro de la verko sendube estas ĝia stilo ege flua, vigla, elasta kaj
natura. La rakontado estas tre efika, simpla sed zorge ellaborita,
irante tute nature de komenco ĝis fino. Malmultaj Esperantaj
romanoj povas konkuri kun Kredu min, sinjorino!, se temas pri
flua rakonta stilo. Estas sufiĉe multe da dialogo, kaj oni trovas
multajn esprimojn sukajn, trafajn, naturajn kvankam
originalajn....." [Il più grande valore dell'opera è senza dubbio il
suo stile molto sciolto, vivace, elastico e naturale. Il racconto è
molto efficace, semplice ma accuratamente elaborato, e va del tutto
naturalmente, dall'inizio alla fine. Pochi romazi in esperanto
possono fare la concorrenza a Kredu min, sinjorino! quando si
tratta di stile narrativo scorrevole. C'è abbastanza dialogo, e si
trovano molte espressioni succose, giuste, naturali benché
originali..."].
L'idea di tradurre questo romanzo in italiano rientra nel solco
"facciamo conoscere i tesori della letteratura in esperanto anche
nelle lingue nazionali" ed è, quindi, lodevole. Speriamo che
produca gli effetti che auspichiamo. Già l'ho visto in vendita in rete
presso una libreria universitaria.
Comprarlo non è difficile. Basta chiederlo alla FEI,
feilibri@esperanto.it.

Brila verko
Roman Dobrzyński
…naskiĝis, verko de la Esperanta literaturo. Tio estas LIBAZAR'
KAJ TERO fare de Julia Sigmond kaj Sen Rodin (Filippo
Franceschi). Gaston Waringhien diris, ke al la literaturo apartenas
tiu libro, kiun oni volas ankoraŭfoje legi. Nu, mi volas! Ĵus mi
finis ĝian legadon per komputila okulmolesta monitoro. Kun ĝojo
mi relegos LIBAZARon kiel paperan fakton.
Bonvolu konsideri tiun ĉi leteron kiel mian spontanan, do kaosan
impreson. Plej multe impresis min…la tuta libro. Unue ĝia belega
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Cesare Rossetti
Mi creda signora!

Milano 2014
Federazione Esperantista
Italiana
21 cm 240 pagine
10 €
ISBN 8896582075
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lingvaĵo. Ĝi fluas, estas klara, plene komprenebla. Evidente mi
devis konsulti vortarojn pro terminoj nekonataj, ĉar ili koncernas
aferojn, pri kiuj mi nenion sciis. LIBAZAR' estas erudita verko. Ĝi
entenas multe da interesaj faktoj kaj originalaj pensoj, ekzemple
tiuj metitaj en la buŝon de prof. Sokrato.
Ravas la strukturo de la libro, baziĝanta sur la teorio pri ekzisto de
du ĝemelaj planedoj en la senfina kosma spaco. Unu estas la Tero,
la alia – malproksimega sfero kun la samaj vivkondiĉoj, kovrita de
grandega oceano kun unusola insulo: Libazar. La aŭtoroj prezentas
alterne kvazaŭ komparan studon pri la socia ekzisto de du kosmaj
loĝantaroj, vivantaj en tiel estonta epoko, ke ili kapablas kontakti
unu la alian, spite al la lumjarmilionoj kiuj ilin dividas.
Tiu ĉi premiso permesas al la aŭtoroj trakti amason da temoj kaj
ĵongli per diversaj literaturaj genroj, kiel senlima fantazio, scienca
fikcio, realismo de ĉiutaga vivo kaj priskribo de homaj sortoj
proksimaj al ni, nuntempuloj. Ĉu oni rajtus diri: magia realismo?
LIBAZAR' konsistas el prozo kaj poezio, ĝi estas serioza kaj
frivola, tragika kaj komika. La verko portas ĝeneralan mesaĝon pri
toleremo, alvokas al respektado de alieco, ekzemple tiu intergenta
(ciganoj) aŭ religia (kvadrata kredo). Sur la insulo Libazar'
funkcias perfekta ŝtato, kie estas ekzakte realigitaj ideoj, pri kiuj
revis la Teraj pensuloj antaŭ jarmiloj. Julia kaj Sen priskribas kiel
tiuj noblaj projektoj povas absurdiĝi en la praktiko.
Mian entuziasmon pri LIBAZAR' verŝajne influis la fakto, ke dum
la lastaj kvar jaroj mi okupiĝis pri la japana religia movado
Oomoto kaj kun granda peno verkis libron „Rakontoj el Oomoto”.
La malfacilaĵo dependis de tio, ke mi frontis tute fremdan kulturon
kaj krome devis skribi pri aferoj, kiujn parto de legantoj eble trovos
fantaziaĵoj, dum por oomotanoj ili estas dogma vero. Ekzemple
estas malfacile kredi, ke la malriĉa vidvino Nao Deguĉi, posedita
de Dio Uŝitoranokonĵin perfekte notis liajn revelaciojn per la bela
silabaro “hiragana”, kvankam ŝi estis analfabeta. Oni klarigis al mi,
ke por nekristanoj same nekredebla povas esti la dogmo pri
Virgulino kiu naskis Dion. Tamen oomotanoj respektas tiun ĉi
kredon.
En LIBAZAR' oni povas legi pri la sankta kredo pri la Kvadrata
Luno. Ĉu pura fantazio? En 1963 Esperanto helpis min eskapi por
du monatoj trans la limon de la komunista bloko. Fininte miajn
studojn pri ĵurnalismo en la Varsovia Universitato, mi proponis
jenan temon por mia diplomo: „Funkcioj de Esperanta gazetaro”.
Tio estis truko, kiu ebligis al mi forveturi al Vieno, por esplori la
internacilingvajn periodaĵojn en la tiea EsperantoMuzeo. Vienaj
esperantistoj gastame akceptis min. Mi ekloĝis ĉe samideano, kiu
kredis je la konkaveco de la mondo. Sisteme, paŝo post paŝo,
uzante diapozitivojn, li pruvis, ke la tero ne estas sfero, sur kiu ni
vivas, sed grandega konkavaĵo, interne de kiu estiĝis la vivo. Kiel
ĉiu studento mi konsideris min tre saĝa, tamen mia scio montriĝis
ne sufiĉa, por kontesti la argumentojn pri la konkaveco de la
mondo. Mi devis akcepti tiun kredon, por povi entute daŭrigi mian
preparadon de la diplomverko.

Julia Sigmond - Sen Rodin
Libazar' kaj Tero

Novjorko 2013
Mondial
23 cm 451 paĝoj
29,40 €
ISBN 9781595692665
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TutKelta Kongreso 2014 (1)

T. S. Eliot
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Homaro eltenas la realecon,
nur je malgrandaj dozoj.
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Edoardo Nannotti

Mi partoprenis Esperanto
kongreson, kiu estis pli ol
centjara kaj samtempe nova: la
109a skota kaj unua tutkelta
kongreso. Ĝi okazis en la urbo
Pitlochry, preskaŭ meze de
Skotlando, sufiĉe norde por ĝui
la sunlumon du horojn pli ol en
Italio. Kaj la vetero ne estis tute
“skota” (legu: pluva), sed male
la suno ofte brilis. Unu el la
organizintoj eĉ ŝerce pardonpetis
pro tio!
Mi atingis la kongresurbon per

vagonaro el Edinburgo, pasante
super la maro kaj tra kamparo
kaj urbetoj.
Pitlochry mem estas eta urbo,
tamen plaĉa kaj vizitinda. Ĝi
estas turisma loko, do homoj
daŭre alvenas por ferii kaj por
aĉeti turismaĵojn kiujn oni ofte
vidas en montrofenestroj.
Ĉe la kongresejo mi renkontis
malnovajn amikojn kaj ekkonis
novajn, kiel ĉiam okazas dum
Esperantorenkontiĝoj.
Dum tiuj tagoj mi multe lernis

kaj sammulte distriĝis. Interalie,
mi eksciis pri la gaela lingvo, pri
kimra kulturo, kaj esploris la
poemarton de William Auld.
Estis ŝanco aŭskulti skotan (kaj
ne nur) muzikaĵojn, eĉ per
sakŝalmoj, kaj rigardadi, aŭ
partopreni, popoldancojn.
Tradiciajn skotajn manĝaĵojn ni
ankaŭ malkovris. Dum
vespermanĝoj ni gustumis jen
fumitan fiŝaĵon, jen hagison
(gustoplena manĝaĵo farita el
ŝafaj enaĵoj), jen aliajn
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specialaĵojn.
Alia flanko de la loka kuirarto
troviĝas ĉe surstrataj fritaĵejoj,
kiujn ni ankaŭ vizitis. Tie oni
povas gustumi la popolan fiŝ
kajterpoman fritaĵon, kaj eĉ
frititan picon, tute malkutima en
Italio.
Skotlando estas ankaŭ lando de
biero kaj viskio, kaj tial ni vizitis
etan bierfarejon kaj viskifarejon,
kiujn ni atingis per agrabla
promenado inter verdaj kampoj.
Dum la vojo oni spiris bonan
aeron kaj ĝuis la skotan
pejzaĝon, kun ĝiaj ŝafoj kaj
dometoj, inter kiuj estis la

portempa hejmo de la vedrkisto
Robert Louis Stevenson.
Alia ekskurso estis al proksima
kastelo Blair, granda kaj blanka
nobela domego, kies multaj
ĉambregoj estas riĉe meblitaj kaj
beligitaj. Dum la vizito, iuj el ni
ekzercis sian scion pri lingvoj
legante fremdajn gvidinformojn.
Vespere ni kutime bierumis
kune, babilante pri kulturaj kaj
politikaj aferoj, kiel la ebla
venonta sendependiĝo de
Skotlando (post kelkaj monatoj
okazos voĉdonado) aŭ pri pli
ŝercaj temoj.
Inter la distraj agadoj estis ankaŭ

koncerto en Esperanto dum kiu
oni tre amuziĝis.
Entute, la kongresa etoso estis
amikeca kaj kompreneble
internacia.
Pri la instrua flanko, mi devas
mencii la seminarion pri
eŭropunia projektado, kiun mi
partoprenis, dum kiu ni eksciis
pri la nova eŭropunia programo
Erasmus+.
Mi dankas la homojn, kiuj
ebligis tiun ĉi agrablan kaj utilan
sperton (per kiu mi eĉ eksciis,
ke la fama itala avelkremo havas
keltan devenon!) en tiu bela
lando.

TutKelta Kongreso 2014 (2)
Ana Alexandru
La possibilità di poter
partecipare al Tutkelta Kongreso
è apparsa all'improvviso, così
come anche la comunicazione
che la mia candidatura fosse
stata scelta. Senza rifletterci
troppo mi sono trovata a dover
prenotare voli e controllare il
meteo. Sarà un fatto caratteriale
però a me i viaggi mettono di
buon umore, ancora di più se
quasi improvvisi; tutti i vari
spostamenti per raggiungere la
meta non sono un ostacolo ma
un percorso che mi godo
davvero. Tra un aereo e l'altro
eccomi al Tutkelta Kongreso,
esperienza che definirei preziosa
per il mio cammino nel mondo
esperantista. Arrivavo da una
un'altra esperienza in Italia nel
mese di aprile (Internacia
Junulara Festivalo), altrettanto
significativa, in quanto mio
primo contatto in assoluto con
un gruppo internazionale di
esperantisti, dove ho potuto fare
i miei primi passi
nell'apprendimento concreto

della lingua e nello scoprire più
da vicino questa realtà. Accenno
a questa precedente esperienza
perché oltre ad essere stata fonte
di gioia e novità, è stata anche
fonte di pesante frustrazione.
Frustrazione dovuta al voler
comunicare subito con
naturalezza e fluidità senza
accettare di dover dare tempo al
tempo. Questa sensazione di
impotenza ha fatto sì che io
stavolta vivessi con uno spirito
diverso il Tutkelta Kongreso,
con più determinazione e grinta
nel volermi mettere in gioco per
non riprovare la stessa
frustrazione. Complice anche il
posto, la Scozia, mi sono trovata
circondata da tante persone che
parlavano anche inglese e ho
avuto modo di trovare il mio
personale metodo per migliorare
nell'apprendimento della lingua
usando un misto di italiano e
inglese quando non ero a
conoscenza dell'eventuale parola
in esperanto. I giorni sono
proprio volati; tra seminari,

escursioni, degustazioni di cibi
locali e serate danzanti sono
tornata a casa con uno stato
d'animo sereno, nuovi amici e
bellissimi ricordi. Bellissimi
ricordi paesaggistici: Pitlochry,
piccolo paesino sulle colline
scozzesi, con i suoi dintorni è
capace di deliziarti attraverso
un'atmosfera quasi magica, fatta
di pace e tranquillità. Bellissimi
ricordi di persone del posto,
sempre cordiali e disponibili a
scambiare quattro chiacchiere.
Ma soprattutto bellissimi ricordi
legati ad amici appassionati che
hanno tenuto seminari, persone
determinate che hanno sogni ed
a piccoli passi li realizzano,
nuovi amici con cui ti trovi in
sintonia di pensieri e altri amici
che si entusiasmano più di te ad
ogni piccolo traguardo
linguistico. Mi sono portata a
casa una sensazione di
appagamento e gioia che auguro
a tutte le persone nuove che
muoveranno i loro primi passi al
prossimo Tutkelta Kongreso.
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European Youth Event con TEJO
Il giorno dopo
Walter A. Bruno Carinelli
Per una persona che, come me,
crede nell’Europa, crede nella
politica e ama conoscere
sempre gente nuova, è una di
quelle esperienze che
difficilmente si dimenticano.
Sebbene tra andata e ritorno
abbia affrontato trenta ore di
viaggio, ora qui mentre sono
ancora sul treno che mi riporta
al Mediterraneo non sono per
niente stanco e penso ancora
che tre giorni sono stati troppo
pochi. Sicuramente non

dimenticherò i miei compagni
di viaggio (il mio coetaneo
“collega” grupestro Enric, il
“pilota” e coesploratore
Alberto, la simpatica Arina
amante della neve e il grande
Boris), sicuramente non
dimenticherò l’allegria
dell’effettiva delegazione di
TEJO così come l’energia che
si percepiva tra i gazebo e nelle
attività del programma, ricco di
qualsiasi tipo di evento: utili al
confronto sono stati i laboratori

durante i quali ci si è
confrontati con coetanei sui
problemi (futuro dell’Europa,
disoccupazione, sostenibilità,
valori dell’Unione e rivoluzione
digitale) ai quali bisogna
ancora trovare una soluzione,
sperando che la voglia di fare
tipica dei giovani dia un
contributo importante. Le idee
emerse sono state tantissime,
quasi tutte a favore di un'unione
politica europea, come
l’abbattimento di ogni barriera
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interna tra gli stati, all’insegna
di una più libera “circolazione”
dei posti di lavoro ma anche
all’insegna di un'“unione” dei
sistemi di istruzione che renda
automatico il riconoscimento
dei propri studi all’interno
dell’U.E.. Tante le idee per una
migliore gestione delle risorse
ambientali e salvaguardia
dell’ecosistema, e anche a
difesa della salute dei cittadini
europei. La TEJO non è certo
passata inosservata: in uno dei
“laboratori di idee” per
un’Europa migliore, per voce di
Michael Boris Mandirola,
l’adozione dell’Esperanto come
linguaponte dell’Unione è stata
di fatto guardata con favore da
gran parte dei ragazzi

partecipanti, segno che noi
esperantisti dobbiamo
continuare a lavorare, o ancora
anche durante la cerimonia di
chiusura dei lavori e
dell’Evento quando il nostro
capodelegazione Roĉjo
Huurman ha preso parola.
Importantissimi per sentirsi
vicini alle istituzioni sono stati
gli appuntamenti
nell’assemblea durante i quali
non solo si proponevano idee
ma le si votava come i nostri
“colleghi adulti” fanno
abitualmente, sebbene siano
mancate le più alte cariche
dell’U.E. Doverosi per noi
ragazzi sono stati i giochi e le
serate di YO!Fest, senza le
quali non sarebbe stato un vero
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“YouthEvent”. Per questo verso
l’EYE è stato molto
“esperantista” e non solo
perché è con gli esperantisti che
ho condiviso gran parte del
tempo tra attività del
programma, pranzi comuni ed
escursioni. D’altra parte, al di
là della politica questo era il
vero obiettivo dell’evento: far
incontrare ragazzi di tutta
Europa ognuno con le proprie
peculiarità e cultura, per
ricordare a chi c’era e a chi
guardava da fuori perché
abbiamo voluto l’Europa e
perché bisogna votare alle
prossime elezioni europee per
un’Europa unita.

L'esperanto che ti fa viaggiare
Seminari gratuiti del programma Gruntvig
Michele Guerriero
Quest'anno, grazie ai contributi
dell'Unione Europea del
programma Grundtvig (per
l'apprendimento continuo),
associazioni vicine alla Gioventù
Esperantista Italiana, quali il
Centro Esperanto di Torino ed
ARCI Esperanto, hanno avuto il
privilegio di partecipare ad un
partenariato internazionale,
inviando un gran numero di
giovani ai principali incontri
esperantisti internazionali
all'estero, quali lo JES (Polonia)
il TutKelta Kongreso (Scozia) ed
il FESTO (Francia), nonché
invitando al Festival Giovanile
Internazionale italiano (il celebre
IJF, la cui 38esima edizione ha
avuto luogo in Sardegna) i
giovani attivisti delle associazioni
partner d'oltralpe. Volgendo

ormai al termine di questo
partenariato, la Gioventù
Esperantista Italiana invita i
proprio giovani iscritti (e coloro
che vogliono diventarne
membri!) a partecipare all'ultimo
incontro all'estero previsto da
questo progetto europeo. Si tratta
di un'occasione unica per
accrescere le proprie competenze
come attivisti all'interno del
movimento e di rafforzare i
propri contatti con altre realtà
europee. L'unicità dell'evento è
supportata dalla possibilità di
partecipare in modo
completamente GRATUITO.
Difatti, attraverso i fondi europei,
avverrà il rimborso delle spese di
viaggio, vitto ed alloggio, oltre
naturalmente ai corsi (la cui
frequenza è obbligatoria per i

destinatari dei contributi).
Il prossimo evento nel calendario
è il seguente... ma attenzione!
Come già detto poc'anzi, si tratta
dell'ultimo! Consigliamo quindi
di cogliere al volo questa
opportunità, in quanto i posti
sono limitati e molto ambiti!
KKPS (KlaĉKunveno Post
Somera)
Corso: Merkatiko
Località: Wijk aan Zee (Paesi Bassi)
Date: 7  9 novembre 2014
Data limite per candidarsi: 31
agosto
Informazioni:http://kkps
klacxkunveno.wikispaces.com/he
jmo
Il KKPS è un evento molto
giovane, ma che è riuscito a
raggiungere rapidamente la gloria
grazie ad una squadra di
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organizzatori frizzantissimi ed
un'atmosfera unica nel suo
genere. Il risultato, come
vedrete, è un evento giovanile
all'insegna del divertimento, che
ha reso i Paesi Bassi il crocevia
dei festeggiamenti di Ognissanti.
Come non essere interessati ad
una possibilità del genere?
Allora non esitate ad inviare la
vostra candidatura, indicando i
vostri dati anagrafici (nome,
cognome, data di nascita,
indirizzo, indirizzo di posta
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elettronica e numero di telefono
e/o cellulare) ed una lettera di
motivazioni da inviare
all'indirizzo di posta elettronica:
partneradoj@esperanto.it.
In essa, oltre alle vostre
esperienze in ambito
esperantista ed al vostro livello
di Esperanto, vi chiediamo di
indicare i vostri obiettivi
all'interno del movimento, come
essi sono legati all'oggetto della
formazione, e come pensate di
disseminare le competenze

acquisite.
I candidati devono essere
maggiorenni, preferibilmente
entro i 30 anni e conoscere
l'Esperanto ad un livello
sufficiente per partecipare alle
attività proposte.
Ai piemontesi si richiede
l'iscrizione al Centro Esperanto
di Torino, ai nostri soci della
altre regioni, si richiede
l'iscrizione ad ARCI Esperanto.
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