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Saluto

A

rriva l’estate, tempo di riposo, di pausa, di
ristoro. E, per tante associazioni, spesso anche
di congressi, cuori pulsanti della vita sociale
di un gruppo.
L’occasione del prossimo agosto (sabato 20 – sabato 27)
è imperdibile; andate sul sito:
http://kongreso.esperanto.it/83/
e valutate da voi!
E chi ancora non lo avesse fatto, si iscriva al più presto.
Arrivederci, dunque, a Frascati!

S

omero estas alvenanta, tempo de ripozo, de
paŭzoj, de reviglilo. Kaj, por multaj asocioj,
ofte ankaŭ tempo de kongresoj, batantaj koroj
de la socia vivo de grupo.
La okazo de la venonta aŭgusto (sabaton 20a – sabaton 27a)
estas absolute maltrafinda; iru al la retejo:
http://kongreso.esperanto.it/83/
kaj juĝu vi mem!
Kaj tiuj, kiuj ne jam faris tiel, aliĝu kiel eble plej baldaŭ.
Ĝis revido, do, en Fraskati!
(d.a.)

In copertina, Ferdinand de Saussure, il “padre” della linguistica
moderna, nel cui Cours de linguistique générale (Corso di linguistica generale), edito postumo nel 1916 (si celebra quest’anno il
centennale), l’esperanto è citato due volte (f. 111 e 128).
Sur la kovrilo, Ferdinand de Saussure, la “ patro” de la moderna
lingvistiko, en kies Cours de linguistique générale (Kurso pri
ĝenerala lingvistiko), publikigita postmorte en 1916 (oni ĉijare
celebras la centjariĝon de la libro), Esperanto estas citita du fojojn
(f . 111a kaj 128a).
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El la mondo

Humphrey Tonkin, “la dojeno”
de la tutmonda esperantistaro
Ivan Orsini

H

umphrey Tonkin (naskiĝ. 1939) esperantiĝis en
1956. En 1961 li iĝis estrarano de TEJO, kaj ĝia
prezidanto de 1969 ĝis 1971, poste honora prezidanto. De 1974 ĝis 1980 kaj poste de 1986 ĝis 1989 li
estis prezidanto de UEA. Li estas ankaŭ membro de la
Akademio de Esperanto kaj profesoro de la Akademio
Internacia de la Sciencoj de San Marino. Li prezidas la
komisionon pri Belartaj Konkursoj de UEA kaj kunredaktis
revuon Language Problems and Language Planning
(LPLP). Li tradukis literaturajn verkojn en Esperanton kaj
el Esperanto; pri la Movado li verkis en 2006 Lingvo kaj
Popolo: Aktualaj problemoj de la Esperanto-movado
(italigita de Elvia Belluco kaj eldonita de Edizioni Eva). En sia profesia vivo li estas
universitata profesoro; li estis prezidanto de la Universitato de Hartford (Usono) de
1989 ĝis 1999, kaj nun li estas ĝia emerita prezidanto.
Li akceptis respondi al kelkaj demandoj por la legantoj de nia gazeto.
Kiel, kaj kial, vi fariĝis esperantisto? En 1955, kiel lernanto en lernejo en Britio, mi
komencis lerni Esperanton. Fakte, okazis disputo kun mia instruisto de la germana
lingvo, kiu akuzis min (ne erare…) pri konstanta malobeemo kaj ekzilis min al la
lerneja biblioteko. Por pruvi al li, ke mi ne estas kompleta idioto (kvankam oni ne venis
al definitiva decido pri li…), mi decidis lerni novan lingvon sen la helpo de instruisto.
Eksciante, ke Esperanto estas laŭdire la plej facila lingvo de la mondo, mi (prudente)
elektis Esperanton. Je mia granda surprizo, mi rapide lernis. Cetere, mi ankaŭ sukcesis en la ekzameno pri la germana lingvo, malgraŭ mia malĉeesto en la germana kurso.
Se vi devus determini unu elementon de nia lingvo kiu konsidereblas kiel vere
aparta, kiun vi indikus? Evidente, facileco! Sed alia aspekto de la lingvo, kiu ne estas
precize lingvistika, sed socikultura, estas la fakto, ke, parolante Esperanton, ni kreas
por ni ian lingvan spacon, kiu malsimilas la lingvan spacon, kiun ni okupas kiam ni
parolas etnajn lingvojn. Parolante Esperanton, ni ne forgesas nian lingvan originon,
sed ni eniras alian urboplacon (por tiel diri) en alia urbo kun aliaj urbanoj, ol la
urbo kaj urboplaco de nia denaska lingvo. Tamen, ĝi estas same nia. Mi sentas, ke mi
okupas du landojn: mian propran kaj mian Esperantan.
Kiu estas aŭ estis, laŭ vi, la plej lerta esperanta verkisto? Kaj la poeto? Kálmán
Kalocsay transformis Esperanton el eksperimenta literaturo al establita literaturo.
Lia debuto en 1921 prezentis al ni poezion kvalite pli altan ol tiu de la (por tiel diri)
Zamenhofa epoko. Li estis ne nur talenta poeto, sed ankaŭ kreis (kun siaj kolegoj
hungaraj kaj francaj) tutan poetikon por Esperanto. Ĝi estis konservema kaj notinde
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eŭropeca – kvalitoj kiuj iasence neis la revolucian karakteron de Esperanto – sed ĝi
ebligis la rapidan stabiliĝon de Esperanto-poezio. Tiu stabila bazo ebligis la
grandegan talenton de Majorie Boulton kaj ankaŭ licencis la modernisman
ribelemon de William Auld, Baldur Ragnarsson kaj aliajn. Hodiaŭ la Esperantoliteraturo, precipe la poezio, entenas grandan varion de talentoj – de Mao Zifu ĝis
Mauro Nervi kaj de Abel Montagut ĝis Edwin de Kock.
Vi travivis la internacian movadon dum preskaŭ 50 jaroj kaj ĉiam en gvidaj roloj;
do, vi ĝuis privilegian pozicion por observi Esperantujon. Kio ŝanĝiĝis? Ĉu ĝi evoluis?
Fakte, 60 jaroj, kaj ne ĉiam en gvidaj roloj… Evoluis ne nur la movado sed ankaŭ la
cetera mondo, al kiu ĝi celas respondi. En 1955, kiam kelkaj centoj da homoj eklernis
Esperanton, Heroldo de Esperanto jubilis; hodiaŭ kiam 400.000 homoj komencas
lerni pere de Duolingo, oni apenaŭ rimarkas. Aliflanke, la tradicia Esperantomovado, kun siaj landaj asocioj, siaj lokaj grupoj, siaj jarkotizoj, siaj statutoj kaj
protokoloj – ĉio ĉi iom post iom forvelkas same kiel tiaj strukturoj forvelkas en la
mondo ĝenerale. Gravegas, ke la esperantistoj ekspluatu la novajn informfluojn, la
novajn lernilojn, do ŝanĝiĝu laŭ la ŝanĝiĝantaj moroj kaj procedoj. Samtempe ni
notu, ke la malnovaj argumentoj pri lingva kaoso kaj lingva nekompreno ne plu
funkcias: la angla lingvo multege fortigis sian pozicion – sed ĝi enkondukis elitecan
starpunkton pri lingvoj kiu estas esence diskriminacia. En tiu senco, Esperanto reiras
al sia komenco: ĝi ebligas lingvan demokration en mondo kie oni tro rapide forgesas
pri la demokrataj valoroj. Esperanto liberigas la animon en mondo kie la animo
estas tro ofte artefarite katenita.

Humphrey Tonkin dum la inaŭgura prelego, titole “Sin kompreni por sin respekti”, de la
80-a Itala Kongreso de Castellaro (2013), legebla en la itala en L’Esperanto a. 90, n. 6
(nov./dic. 2013), paĝĝ. 7-9; kaj en esperanto en: D. Astori (red.), Esperantaĵoj. Dek ses
itineroj esperantologi-interlingvistike, FEI, Milano 2014, paĝĝ. 13-17.
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Kiel vi taksas la rilaton inter Esperanto kaj la universitataj medioj? Tra la periodo
de mia esperantisteco, okazis revolucio en la lingvistiko. Iam la lingvistiko dediĉis
sian atenton al establitaj lingvoj, normaj lingvoj. Hodiaŭ ĝi rekonas, ke la fenomeno
lingvo estas multe pli vaste traktebla: planlingvoj, gestolingvoj, dialektoj, plurlingveco
kaj amaso da aliaj fenomenoj fariĝis objektoj de fakula esplorado. En tiu kunteksto,
Esperanto estas multe pli akceptata inter lingvistoj ol ĝi antaŭe estis.
Kiel estiĝis kaj kiujn celojn havas la Esperantic Studies Foundation? Ĝi ekfunkciis
en la mezaj 1960aj jaroj, fondita de estraro tripersona (inter ili, mi mem), por studi la
socian kaj psikan kuntekston de Esperanto kaj similaj lingvopontoj. Esperantic signifas
“havanta karakterizojn ligitajn al fenomenoj kiel Esperanto”. Ĝi ne estas simpla
adjektiva formo de la vorto “Esperanto”. ESF ludis gravan rolon en amaso da
iniciatoj tra la jaroj, kaj subtenas amason da iniciatoj finance: lernu.net, edukado.net,
la universitatajn kursojn en Poznan, la nordamerikajn somerajn Esperanto-kursojn,
lingvajn tesaŭrojn, la Nitobe-simpoziojn, ktp. Vizitu foje nian retejon, esperantic.org.
Kiel vi taksas la estontecon de Esperanto? Se temas pri la vivipovo de la lingvo, mi
havas neniun dubon, ke ĝi daŭros kaj floros. Se temas pri solvado de lingva diskriminacio kaj similaj fenomenoj, mi estas malpli optimisma. Ni komprenas la negativajn
efikojn de lingva diskriminacio, sed ne estas klare, ke aliaj personoj tion komprenas.
Esperanto estas solvo, kiu serĉas problemon: nia ĉefa tasko estas konvinki skeptikan
mondon, ke ĝi problemon havas. Nur tiam ĝi venos al la solvo.
Krom Esperanto, kiu estas la artefarita lingvo kiu al vi plej plaĉas? Sincere dirite,
min ne multe interesas artefaritaj lingvoj, kvankam profesie ili troviĝas inter miaj
formalaj okupoj Mi parolas Esperanton, kiu jam atingis la funkcikapablon de aliaj
lingvoj, kaj sekve ne estas plu artefarita lingvo, sed normala lingvo kiel ĉiuj aliaj.
Via vivo estas certe plena je pluraj taskoj, sed ĉu vi havas tempon por kelkaj hobioj?
Kiuj ili estas? Iam ekzistis epoko kiam homoj laboris en asekura kompanio dumtage
kaj konstruis ŝipetojn en boteloj en la vesperoj, aŭ laboris kiel advokatoj dum
laborhoroj kaj ludis futbalon aŭ kultivis fruktarbojn dum la cetero de la tempo. Tiaj
netaj disdividoj inter seriozaj kaj malseriozaj okupoj, aŭ inter salajrataj kaj
nesalajrataj, ne plu funkcias en nia nuna pli fluida mondo. Mi havas amason da
interesoj, sed mi ne povus distingi inter hobioj unuflanke kaj taskoj aliflanke. Mi
ĉiumatene fajfas La Marseillaise al mia dorlota birdo, kiu refajfas ĝin al mi.
Flankokupo por mi, evidente; sed ĉefokupo por li…
Ni dankas elkore Prof.-ron Tonkin por la vere agrabla kaj interesa intervjuo, kaj
por ĉio kion li faris (kaj faros) por Esperanto, far’ la legantoj de nia itala gazeto.
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Essere o non essere …
Per i 400 anni dalla morte del Bardo, di cui Tonkin è fra i massimi esperti mondiali
(v. almeno, a riguardo: Hamleto, reĝido de Danujo. William Shakespeare. Postparolo
de H. Tonkin. Tradukis L.L. Zamenhof. Teatraĵoj. UEA. Rotterdam. 2006 (9a eld).
223 paĝoj), riportiamo la traduzione del Majstro del celebre monologo ‘To be or not
to be’ dalla scena I dell’atto III dell’Amleto, vv. 57 ss., pubblicato nel 1894, con la
fonte orginale inglese a fronte. Il testo è reperibile on line:
http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/gutbook/lookup?num=37279; o ancora:
http://luna.folger.edu/luna/servlet/detail/FOLGERCM1~6~6~185294~111030:-Hamlet-Esperanto--Hamleto,-reidoCu esti aŭ ne esti, – tiel staras
Nun la demando: ĉu pli noble estas
Elporti ĉiujn batojn, ĉiujn sagojn
De la kolera sorto, aŭ sin armi
Kontraŭ la tuta maro da mizeroj
Kaj per la kontraŭstaro ilin fini?
Formorti – dormi, kaj nenio plu!
Kaj scii, ke la dormo tute finis
Doloron de la koro, la mil batojn,
Heredon de la korpo, – tio estas
Tre dezirinda celo. Morti – dormi –
Trankvile dormi! Jes sed ankaŭ sonĝi!

To be, or not to be? That is the question –
Whether ’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And, by opposing, end them? To die, to sleep –
No more – and by a sleep to say we end
The heartache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to – ’tis a consummation
Devoutly to be wished! To die, to sleep.
To sleep, perchance to dream […]

***
Nel pomeriggio di
venerdì 20 maggio, a
Cremona, presso l’associazione A.D.A.F.A.
(www.adafa.it), Davide Astori ha tenuto, a
introduzione di un corso di lingua e cultura
esperanto che sarà ospitato prossimamente
dall’associazione, un
incontro sul tema
“Culture e religioni in
dialogo: da Noè a
L.L. Zamenhof”.
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Irene Caligaris
e una laurea in esperantologia
Davide Astori

I

rene Caligaris nasce a Pinerolo nel 1983 da una famiglia mista piemontese-pugliese. Durante gli studi
al Liceo Classico comincia a interessarsi alla storia
dei Balcani e in particolare della Bosnia Erzgovina, visita
in più occasioni la Ex-Jugoslavia, vivendo con la
popolazione locale e si appassiona ai temi legati al
multiculturalismo e al meticciato. Si laurea infatti in
Lettere con una tesi sulle radici storiche che portarono al
tragico conflitto in Bosnia tra il 1990 e il 1995. Proprio
in quell’occasione comincia a riflettere sull’importanza
del ruolo della lingua nella definizione, o invenzione,
dell’identità. Comincia a lavorare in alcuni musei come
guida e si occupa di didattica museale, e nel frattempo si
dedica anche all’insegnamento dell’italiano agli stranieri, interessandosi di problematiche legate all’integrazione, anche linguistica, degli immigrati. Proprio in
seguito ai propri interessi di carattere antropologico e sociolinguistico, maturati nel
corso degli anni, si iscrive al corso di Laurea Specialistica in Scienze Linguistiche
presso l’Università di Torino, laureandosi con una tesi di ricerca sul campo sulle identità esperantiste, per la quale ha ricevuto il Premio Canuto 2015 e lo Stipendio Ivo
Lapenna 2016. La tesi è stata recentemente pubblicata presso la casa editrice Aracne.
Perché ti sei avvicinata all’esperanto? Mi sono avvicinata all’esperanto in modo un
po’ atipico rispetto alla media degli esperantisti, probabilmente. Ho incontrato l’esperanto all’università, quando ero iscritta alla facoltà di Lettere a Torino, qualche
anno fa. Trovai il corso di Interlinguistica ed Esperantologia tra gli esami di
linguistica: lessi il programma, mi attirava e decisi di frequentarlo. Lo considerai un
corso alla stregua di tutti gli altri, e in effetti era tale, ma rimasi colpita sia dalla
storia dell’Interlinguistica sia dalla storia e dall’ideologia alla base dell’esperanto.
Anche adesso considero quel corso uno dei più interessanti che io abbia seguito
all’università, e per questo sono molto grata al Prof. Pennacchietti, che mi aprì le
porte verso questo nuovo universo. Tuttavia, alcuni aspetti non mi convincevano: per
esempio non credevo realmente possibile che l’esperanto potesse costituire un’alternativa all’inglese. Poi mi capitò di fare un viaggio con un gruppo di persone, incontrato su internet, che dicevano di interessarsi all’esperanto, ed ebbi l’impressione
che questa lingua esistesse più nel mondo delle idee che nella realtà. Così mi sono
disinteressata della cosa per un po’ di tempo. Ho incontrato nuovamente l’esperanto
anni dopo, sempre all’università, questa volta con il Prof. Gobbo, e ho pensato che
poteva essere interessante cominciare a comprendere meglio questo fenomeno,
studiandolo “dall’interno”.
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Che idea avevi del mondo esperantista prima di conoscerlo? Cosa ne pensi adesso?
Se devo dire la verità, non avevo mai sentito parlare dell’esperanto prima, o almeno
non ne ho memoria. Poi quando l’ho incontrato l’idea mi entusiasmò: provai immediatamente a parlarne ad altri e cercai di coinvolgere anche la mia famiglia, ma
trovai subito molto scetticismo. Anche i compagni che avevano seguito il mio stesso
corso erano moto critici. Rimasi delusa e pensai che i principi dell’esperanto fossero
molto belli, ma che non potessero trovare spazio nel mondo reale. Gli esperantisti in
carne e ossa invece li ho conosciuti solo recentemente, negli ultimi anni, e ho compreso che costituiscono un insieme molto variegato, con tante correnti all’interno.
Continuo a pensare che le idee alla base di questa lingua e dell’esperantismo siano
affascinanti, mi piace constatare che l’esperanto si accompagna spesso a temi a me
cari come il pacifismo e l’ecologismo; quando leggo i discorsi di Zamenhof provo
sempre una grande emozione, e penso che siano più che mai attuali. Tuttavia, io vedo
nel movimento esperantista, più che nell’esperanto come lingua, molte problematiche: divisioni interne che danno talvolta luogo a polemiche che mi appaiono un po’
sterili, ma soprattutto manca una concezione sufficientemente pragmatica dell’uso
della lingua. Credo che se si vuole che l’esperanto si affermi, si dovrebbe fare in
modo che non resti un hobby, un passatempo o una causa a cui ci si affeziona solo
per passione. Se l’esperanto non riesce in un qualche modo a legarsi al mondo del
lavoro e offrire delle serie opporunità economiche ai giovani, come invece è accaduto per l’inglese, continuerà ad attirare a sé una cerchia troppo ristretta di persone.

Bella soddisfazione la tesi. Prima il Premio ‘Canuto’ (nella foto un momento della
giornata del 20 ottobre scorso, nell’Aula Ferrari dell’Università di Parma), poi la
pubblicazione per Aracne. Sì, la mia tesi mi ha dato davvero molta soddisfazione e
ripenso con piacere a quel lavoro, anche se ammetto che è stato piuttosto faticoso in
alcune fasi! Certo, il Premio Canuto è stato un bel riconoscimento, così come lo è
stato successivamente l’attribuzione anche dello Stipendio Ivo Lapenna. Per quanto
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riguarda la pubblicazione con Aracne, la vedo soprattutto come un mezzo per
mettere a disposizione di un pubblico di lettori più ampio i risultati emersi dal mio
lavoro, che reputo interessanti; mi sembrava un peccato che tutto restasse sepolto
semplicemente in qualche archivio.
Che progetti ha oggi un’esperantologa? Più professionalmente in generale, e in
particolare per quanto riguarda il mondo esperantista. Posso parlare solo per il mio
caso specifico. A me interesserebbe molto continuare la ricerca in ambito esperantista
in una qualche forma, magari anche con un dottorato e con una nuova tesi di ricerca
proprio in questo campo: l’esperanto presenta moltissimi aspetti interessanti e ancora
poco esplorati, sia dal punto di vista antropologico/sociologico sia linguistico.
Sicuramente continuerò a frequentare il mondo esperantista: con che impegno e
frequenza dipenderà molto da come si svilupperà la mia attività lavorativa nei
prossimi anni. A questo punto devo tornare alla riflessione di cui sopra: sarebbe
davvero importante che l’esperanto potesse essere un mezzo anche per trovare nuove
soddisfazioni nel mondo del lavoro e un sostentamento nella vita. Purtroppo, allo stato
attuale, le possibilità mi sembrano molto limitate.
Concludiamo con un breve passo dall’“Introduzione” di F. Gobbo al volume di
Irene Caligaris, Una lingua per tutti, una lingua di nessun paese. Una ricerca sul
campo sulle identità esperantiste, Aracne editrice, Roma 2016:
“Perché un giovane dovrebbe imparare l’esperanto oggi? […] A mio modo di vedere
[…], sono quattro i fattori che motivano le persone nel diventare (e rimanere)
esperantisti: politico, culturale, cognitivo, tecnologico-digitale.
Il fattore politico è rappresentato da un’idea alternativa di globalizzazione. Il piano
di Winston Churchill enunciato a Harvard nel 1943, che la pax anglica-americana
sarebbe passata per l’anglicizzazione del mondo intero (i nuovi imperi saranno ‘imperi
della mente’, diceva lo statista britannico) sembrerebbe aver vinto. Eppure c’è chi non
ci sta: non stupisce che chi è contro la ‘Macdonaldizzazione’ culturale, il divario tra
nord e sud del mondo, possa considerare l’esperanto parte della propria strategia
politica. Per altri, il fattore politico non è rilevante: alcuni nell’esperanto trovano uno
strumento per esprimersi artisticamente e letterariamente, contribuendo a creare una
cultura mondiale non diretta da una tradizione in particolare. Il terzo fattore è quello
cognitivo. Un nòcciolo duro di esperantofoni è rappresentato da genitori che scelgono
di parlare esperanto in famiglia, perché lo ritengono per qualche motivo importante.
Possiamo definire l’esperantofonia in cerchi concentrici: gli esperantofoni familiari
sono circa un migliaio, gli attivisti circa una decina di migliaia, gli esperantofoni non
attivisti circa un centinaio di migliaia. Alla periferia potremmo mettere gli utenti del
corso gratuito via telefonino Duolingo, che ad oggi (3 novembre 2015) conta 176.000
utenti attivi. Numeri approssimativi, per dare un’idea. Sono molti quelli che giungono
all’esperanto tramite le tecnologie della comunicazione e dell’informazione: è il fattore
tecnologico-digitale. L’ideologia di internet parla di libertà di informazione, software
libero e aperto, leggi di copyright più rilassate, come quelle proposte dal movimento
Creative Commons. L’esperanto è una lingua di dominio pubblico, non sotto copyright,
e può piacere agli appassionati di Linux e dintorni.
Per concludere: l’esperanto non solo non è affatto un residuo del passato, ma diventa
addirittura di moda, tra i poliglotti digitali del ventunesimo secolo. Il futuro dell’esperanto è adesso”.
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Il gruppo ‘G. Canuto’ di Parma ha
ospitato, dal 5 all’11 maggio, Kimie
Markarian, esperta di Soroban
(l’abaco giapponese che ha le sue
origini in Cina, ma deve la sua
forma attuale all’introduzione delle
cifre arabe nel paese del “Sol Levante” che ne ha sviluppato e semplificato le applicazioni), a presentare tale strumento di calcolo in
alcune classi della scuola primaria
e secondaria Bruno Munari e agli
amici e simpatizzanti dell’esperantismo cittadino. Nella foto, Kimie
con la dott.ssa Laura Pesce, Direttrice della scuola ‘B. Munari’.

***

Il 21 aprile 2016, presso il Liceo scientifico “Aldo Moro” di Reggio Emilia, gli
studenti hanno organizzato un incontro di presentazione della lingvo internacia,
invitando esperantisti del Centro culturale Multiplo di Cavriago e dell' associazione
esperantista cittadina “La Kvar Katoj”.
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110 anni di Esperanto a Milano
Ermigi Rodari

nche a Milano, come nelle grandi
capitali europee, giunse grande eco
del primo UK del 1905 (il Corriere
della Sera dedicò all’avvenimento un lungo
articolo), e a séguito di ciò in città nacque un
piccolo movimento coordinato dal noto pastore inglese, poeta e studioso, Clarence
Bicknell (nella foto a fianco), da tempo in
Italia, che, nel dicembre 1906, insieme alla
prof.ssa Rosa Junk, di origine boema, ed
altri milanesi, fondò il ‘Gruppo Milanese per
l’Esperanto’, che si attivò organizzando
parecchi corsi di lingua. Nel 1911 lo studente
Pier Carlo Monti con altri colleghi creò un
Centro Esperantista per le Università, avente
lo scopo di diffondere l’Esperanto negli ambienti colti. Dopo due anni le due organizzazioni cittadine si fusero con il nome di
‘Circolo Esperantista Mila-nese’, la cui prima sede fu presso una scuola di stenografia,
vicino a Corso Vittorio Emanuele. Subito si iniziò a pubblicare la rivista Milana
Esperantisto, e lo stesso anno si svolse una conferenza pubblica informativa a cura
del sacerdote veneto Don Bianchini, fra i cui numerosi ascoltatori era pure il famoso
milanese Cardinal Andrea Ferrari, che divenne un convinto sostenitore dell’Esperanto.
Nel 1913 il Circolo organizzò il 4° Congresso Nazionale, dal 31 agosto al 2
settembre, con la partecipazione di molti esperantisti, parecchie autorità locali ed
alcuni stranieri. In quei giorni fu il tema d’attualità dei giornali e delle conversazioni
fra cittadini. La favorevole situazione locale convinse i congressisti a scegliere
Milano come sede della Federazione Nazionale. Si cominciò a studiare ed attuare un
programma d'azione e di diffusione. Ma scoppiò la prima guerra mondiale...
Dopo la pausa bellica l’Esperanto rinacque. Nel 1919 il Comune di Milano
annunciò una conferenza del noto prof. Gino Lupi che richiamò circa 500 ascoltatori.
Dopo di essa risorse l’associazione milanese con il nuovo nome di ‘Esperanta Domo’,
ospite in una scuola comunale. Il suo presidente fu il dott. Angelo Filippetti, il futuro
sindaco di Milano, città che ospitò nuovamente la sede della Federazione Nazionale
per un paio d’anni prima del suo trasloco a Venezia. Nel 1920 furono organizzati
numerosi corsi di Esperanto, anche grazie al nuovo sindaco Filippetti che convinse il
Comune ad introdurlo nel 5° e 6° anno delle scuole popolari comunali.

A
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Nel 1921 fu intitolata, a Porta Ticinese, una via a Zamenhof, e anche la Fiera di
Milano si interessò alla lingua internazionale, utilizzandola per numerosi opuscoli per
gli stranieri e stampando 50.000 volantini.
Nel 1922 i corsi comunali continuarono e una delegazione del Comune ufficialmente partecipò alla Conferenza per l'Istruzione dell’Esperanto nelle scuole presso la
Lega delle Nazioni a Ginevra dove quasi si giunse all’approvazione di questa lingua
internazionale, alla fine insabbiata in una Commissione d’Esame per l'ostinata opposizione della delegazione francese determinata a salvare il francese, allora prima
lingua mondiale.
Purtroppo nel 1923, con l’avvento del fascismo, l’Esperanto fu progressivamente
estromesso dalle scuole e un po’ frenato. L’azione di propaganda dei suoi sostenitori
rimase attiva, grazie a un comitato che continuò ad organizzare conferenze e corsi in
seguito non più comunali. Nacquero persino alcuni gruppi di quartiere. Il Comune e
la Camera di Commercio riuscirono a inviare ancora i loro rappresentanti alla
Conferenza di Venezia su “Una lingua unica nel turismo e nel commercio internazionali”. Grazie anche al prof. Filippo Ravizza della Camera di Commercio, l’Esperanto
fu accettato fra le lingue ufficiali del “Congresso mondiale del Risparmio”.

Veduta interna della sede in Galleria Vittorio Emanuele II
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Un anno importante fu il 1931, quando a Milano sorse in Galleria Vittorio
Emanuele il “Centro Italiano per l’Esperanto”, creatura del noto esperantista ing.
Rinaldo Orengo, che divenne il motore del movimento non solo milanese ma anche
italiano, ospitando la ritornata Federazione Italiana e la Cattedra Italiana d'Esperanto:
si curò la stampa di un organo ufficiale, L’Esperanto, tutt’ora esistente, si cominciò
ad organizzare viaggi in comitiva ai Congressi, esposizioni, uno stand specifico in
Fiera Campionaria, a cooperare per i congressi nazionali ed altre iniziative. Nel 1934
il capoluogo lombardo ospitò il 20° Congresso Nazionale, che ebbe un notevole successo sotto vari aspetti: numero dei partecipanti, adesione di personalità, coinvolgimento del Comune, programmi, ecc., mentre era persino in attività una compagnia
teatrale amatoriale che recitava in esperanto, la stessa che nel 1935 mise in scena a
Roma la commedia di Goldoni “Un curioso accidente” in occasione del 27° Congresso Universale, il primo svoltosi in Italia ed appunto organizzato da detto Centro.
Ma nuovamente nere nubi s’affacciarono all'orizzonte e dal 1936 fu un crescendo
di difficoltà. Con l’alleanza dell’Italia (il cui regime fascista mai fu veramente favorevole a un movimento a carattere internazionalista) con la Germania hitleriana, l’attività esperantista fu sempre più boicottata ed impedita. Fu vietato agli insegnanti statali
di condurre corsi, L’Esperanto cessò per la mancata fornitura di carta, allora razionata, le sezioni di quartiere furono chiuse per ordine superiore, il Centro Italiano per
l’Esperanto chiuse per motivi finanziari e l’arrivo della seconda guerra mondiale
paralizzò tutto. Solo la sede della “Esperanta Domo” rimase aperta per i pochi rimasti
fino a quando i terribili bombardamenti del 1943 distrussero anche quella con la sua
biblioteca, il materiale didattico e tutto il resto.
Finita la guerra alcuni milanesi fecero risorgere a fatica il movimento dalle ceneri.
Si ritrovarono, riuscirono ad affittare un locale abbastanza ampio nello storico
Casello Daziario di Porta Venezia, vi portarono il materiale salvato della Federazione
Italiana, che rimase in città ancora per tre anni, e il 15 giugno 1946 con una cerimonia
si fece rinascere l’associazione milanese. E pazientemente si ricominciò da zero:
conferenze, corsi, attività informativa, vita sociale, stampa di un bollettino mensile...
In particolare da citare in quel successivo periodo: l’allestimento di una Esposizione
di disegni infantili di tutto il mondo presso il Museo d’Arte Moderna, raccolti grazie
all’esperanto; il nome del primo esperantista italiano Daniele Marignoni dato ad una
scuola statale; la nascita di una sezione dell’ISKE, l’associazione degli scienziati
esperantisti, e la 1a Esposizione del libro esperantista presso la Biblioteca Comunale.
Il crescere di un attivo gruppo giovanile favorì numerose iniziative, tra le quali
l’organizzazione di un loro fruttuoso Seminario a livello nazionale.
Presso la scuola comunale fu ripreso il corso di esperanto, a Palazzo Sormani fu
celebrato il cinquantenario del Circolo. Dei tanti membri che in quei decenni hanno
dato un notevole e qualificato contributo all'attività del Circolo nei diversi campi
operativi – troppi per citarli tutti – uno è certamente emblematico: il cav. Felice
Bertoletti, già socio attivo prima del periodo bellico, che dagli anni 50 fino al 1986 fu
la trave portante dell'esperantismo milanese, grazie al quale, nel 1972, la FEI, a
Torino con alcune difficoltà logistiche, fu di nuovo trasferita a Milano in una propria
sede da dove tuttora coordina l’attività nazionale, ovviamente avvalendosi dell’aiuto
di esperantisti milanesi.
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Nel 1984 di nuovo il Circolo organizzò un Congresso Nazionale: questa volta a
San Pellegrino con positivi risultati. Fino a quando è esistita la tradizionale Fiera
Campionaria, fu allestito uno stand informativo.
Il Circolo Esperantista Milanese del dopoguerra dovette cambiare sede ben quattro
volte e l'attuale, con ingresso diretto su strada, è ubicata in via De Predis 9. Una
particolare sua cura è rivolta ai corsi di esperanto ai vari livelli, da quello elementare
a quelli più avanzati e all'azione informativa. Tutte le settimane la sede è aperta ai
soci con un programma abbastanza variegato, coinvolgendo di volta in volta temi
letterari, linguistici, didattici, ludici o ricreativi. Dal 1991, rielaborando precedenti
iniziative abbastanza simili, il Circolo organizza ogni due anni un importante
Convegno Interregionale Esperantista che incontra il favore e l'adesione di molti
rappresentanti specialmente del Nord Italia; e poi ancora sono da ricordare i gazebo
informativi, prima nella centralissima via Dante, l’ultimo nel famoso, commerciale
corso Buens Aires.
Nel centenario del CEM è stata edita una monografia, da cui molto di questo
articolo è tratto, dal titolo “Cento anni di Esperanto milanese 1906-2006”.

***

Sopra, la tessera di iscrizione di Angelo Filippetti, esposta durante da giornata
celebrativa del centenario di ARCI-Esperanto, di cui è proprietà.
Nella foto a fianco, da sinistra: A. Montagner, D. Astori, L. Calvi e F. Simonti.
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10 jaroj de ARCI-Esperanto
Andrea Montagner
www.arciesperanto.it

E

n Milano ĉe SeiCentro, strukturo mastrumata de la komunumo de MilanoZonaSei (Zono Ses), okazis renkonto-debato pri la temo de la landlimoj,
zorge de la rondo ARCI-esperanto “Vezio Cassinelli”, por celebri siajn dek
jarojn da vivo. Partoprenis la renkontiĝon Luca Calvi, tradukisto kaj interpretisto, kaj
Federico Simonti, aŭtoro de la libro “La invento de la landlimo”; post iliaj raportoj
sekvis debato. Post mallonga paŭzo Nicola Ruggiero deklamis longan monologon en
versoj pri la temo de la migrantoj, akompanate de la muziko de du ludmajstroj. La
tuto estis kunordigita kaj prezentita de Andrea Montagner, prezidanto de la rondo.
ARCI-esperanto naskiĝis la 25an de aprilo 2006, dato kiu volis substreki la partoprenon de ĉi tiu rondo en la movadoj kiuj havas en la liberiĝo de Italio la etikan kaj
moralan fundamenton de sia agado, sin distingante en tio de la ĝenerala esperantomovado, kiu, pro la neŭtraleco de la lingvo esperanto, kiu reflektiĝas en la asocia
neŭtraleco, ne povas, laŭstatute, alpreni sindevigojn eĉ por noblaj celoj, kiuj permesus konigi esperanton en medioj similaj al la celoj kaj sentoj de iu ajn rondo ARCI.
Jen kial rondo ARCI-esperanto naskiĝis, alprenante la nomon de Vezio Cassinelli,
manlaboristo de la unuaj jaroj de la dudeka jarcento, unua subskribinto de alvoko por
ke oni starigu kurson de esperanto ĉe la Instituto por la Popola Kulturo en Torino.
Ĉu estas estonteco por la rondo ARCI-esperanto?
Ne necesas havi multajn membrojn por plenumi la celojn kiuj estas meze inter la
esperantista mondo kaj la mondo ligita al la rondoj ARCI, sed ĉi tiu estas la spaco en
kiu ĉi rondo naskiĝis kaj en kiu ĝi celas plenumi estonte siajn agadojn.
Eventuale, ĝuste ja tra la jena artikolo ni, post dek jaroj, volas inspiri novajn
mensojn kaj energiojn por la estonteco de ĉi tiu rondo.
(Oni dankas la samideanon C. Minnaja’n por la esperantigo)
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Angelo Filippetti
Davide Astori

M

edico, uomo politico, sindaco socialista di Milano dal 20 novembre 1920 a
quel triste 3 agosto 1922, quando fu
esautorato dal prefetto filofascista
dell’epoca con l’accusa di interruzione di servi-zio
pubblico (in relazione al suo appoggio ai dipendenti comunali aderenti allo sciopero generale
volto a chiedere le dimissioni del primo governo
Facta), Angelo Filippetti (Milano, 1866-1936), fu,
fra l’altro, presidente del Circolo Esperantista
Milanese e della FEI (nel 1913 e nel 1920). Si
vedano di lui il profilo di G. Sircana nel Vol. 47
(1997) del Dizionario Biografico degli Italiani
(http://www.treccani.it/enciclopedia/angelofilippetti_(Dizionario_Biografico)/ e ancora la presentazione in E. Migliorini, Pionieri dell’Esperanto in Italia, Roma 1982, e il ritratto apparso in
Itala Esperantisto xii (15.01.1921), p. 11.
Da una sua lettera all’Avanti del 7 febbraio 1918 (p. 2, col. 5), dal titolo “Ancora
dell’Esperanto”, tutta da rileggere (è riportata nel bel volume a cura di A. Montagner,
Gramsci e l'Esperanto. Quello che si sa e quello che si deve sapere, Arcipelago
Edizioni, 2009), riprendiamo – a causa della tirannia dello spazio – solo questo breve
passo sempre attuale:
[…] La guerra orribile, tra gli altri misfatti, ha violentemente interrotto questo
affratellamento internazionale [i congressi universali, n.d.r.] che, pure basato sulla
sola base del mezzo comune di linguaggio, ebbe ed ha il suo valore. Ma il lavoro
in seno a ogni nazione e ad ogni gruppo di nazioni prosegue indefessamente e
fiduciosamente e, poiché gli esperantisti sono uomini di fede, essi non dubitano di
poter ripigliare, a guerra finita, in seno ad una società rinsavita per la sanguinosa
esperienza, i loro Congressi Mondiali, forse nella capitale di quella “Società delle
Nazioni” che dovrebbe, secondo alcuni, essere il risultato della mondiale
carneficina. Ma io non voglio divagare neppure per sognare – e sognare è così
dolce di fronte al torturante spettacolo di ogni giorno: mi basta affermare e
provare per ogni uomo che voglia semplicemente darsi la doverosa pena di
considerare obiettivamente […] che il sentimento della necessità di una lingua
ausiliaria internazionale si fa sempre più diffuso e urgente in mezzo a tutti quelli –
operai, artisti, scienziati, studiosi, commercianti – che avvertono il bisogno di
prendere contatto, di dare e ricevere notizie e ispirazioni e sensazioni da tutto
l’universo mondo civile.
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Svislando estas lando
Renato Corsetti

T

ia estis la refreno de stulteta kanto (La Svizzera è una nazion’, itale), kiun mi
memoras de mia infaneco. Efektive temas pri iom aparta lando (neŭtrala
malkiel Italujo kaj ĝia devizo “Francia o Spagna purché se magna!”, riĉa
malkiel Italujo – kie mi aŭdas de mia frua infaneco, ke venontan jaron ne plu estos
krizo, ordigita malkiel Italujo kaj kiel speco de negermana Germanujo). Cetere, se la
Papo havas svisan gardistaron kaj ne alilandan, devas temi pri rekta ordono de la
Sankta Spirito, kiu en emas erari kiel Eŭropa Unio pri elektado de aliancano.
Ĉiuokaze unu el la strangaĵoj de Svislando estas ke ĝi havas du prezidantojn
kaj ne nur unu. Kiu ordonas ke en ĉiu
lando la prezidanto estu nur unu? Mi
intervjuis ambaŭ kaj prezentis al ambaŭ
la samajn demandojn. Vi povas amuziĝi
kompari la respondojn, maldekstre de
Dietrich Michael Weidmann, dekstre de
Mireille Grosjean.
Kiuj estas la plej bonaj agadoj de SES en ĉi tiu momento?
La plej bona agado de SES en la aktuala
momento laŭ mi fakte estas la eldonado
de Svisa Espero (revuo en naciaj lingvoj),
kiu per sia varba efiko atingas vastan
publikon de decidopovuloj kaj tiel informas ilin pri la lingvaj demandoj kaj
Esperanto. Grava krome estas la konstanta flegado de la diversaj retejoj (nome www.svisa-esperanto-societo.ch kaj
www.esperanto.ch/kalendaro) kaj fejsbuko.
Aktuale SES planas eldonan laboron en
kunlaboro kun mia eldonejo ‘Allsprachendienst Esperanto GmbH’, kiu ĵus nun aperigas la du librojn pri Heidi de Johanna
Spyri nome La migro- kaj lernojaroj de
Heidi, kiu aperos la 31an de marto 2016
kaj Heidi povas apliki, kion ŝi lernis, kiu
aperos la 2an de julio. Antaŭvideble en aŭtuno ankaŭ aperos Sonorilurĉjo (Schällenursli), kiun mi tradukos el la originalo en

SES plu vivas trankvile, kun regulaj kunvenoj, regula informado al la membroj
kaj al la gazetaro, ktp.
En 2015 aperis la numeroj 1 kaj 2 de
Svisa Espero, nova revuo por malnova
titolo. Dika kajero plurlingva kun anoncoj
pagendaj.
Aliaj elstaraj eventoj fakte estas en la
manoj de lokaj institucioj, grupoj, individuoj k.s. Vidu: la studsabatoj en CDELI
(ĉiun trian sabaton de la monato) kaj la
aktivaĵoj de CDELI ĝenerale; la brila
ekspozicio preparita de la grupo en
Lausanne kaj uzita en la urbodomo; la
traduko de du volumoj de la fama verko
Heidi de Johana Spyri, tradukitaj de
Dietrich Weidmann, kun-prezidanto de
SES; en majo 2015 la tutmonda kolokvo
pri Instruado de Esperanto en Neuchâtel
kaj La Chaux-de-Fonds organizita de
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la putera dialekto de la romanĉa lingvo.
SES krome finance kaj varbe subtenas la
ĉiu-jaran SFERO-n (Svisa Feria kaj Familia Esperanto-Renkontiĝo,) kiu ĉi-jare
okazos jam la 9an fojon. Memkompreneble SES ankaŭ vigle subtenas la aktivecojn de CDELI en La Chaux-de-Fonds.
Tra nia kunprezidantino Mirejo Grosjean
SES-anoj ankaŭ aktive subtenadas
diversajn aktivecojn en Afriko precipe tra
la organizaĵoj ‘Scioj Sen Bariloj’, kiun
Mirejo gvidas. Menciinda estas ankaŭ la
landa sekcio de ILEI, kiu ofertas en
Svislando regule ekzamenajn sesiojn.

ILEI sub la aŭspicioj de SES kaj kun
helpo de SES-membroj; la kutimaj
familiaj kunvenoj nomitaj SFERO en la
manoj de tri familioj; la tradukado de
prezentodokumentoj pri diversaj muzeoj
(Mirejo Grosjean kaj Luko Allemand).
Svisoj frekventas diversajn kongresojn
tra la mondo kaj prezentas sin efike kaj
laboreme. Ĉapitroj pri svisaj regionoj,
urboj kaj vilaĝoj en eo.wikipedio plu
disvolviĝas. Paĝoj en Facebook ebligas
prezentojn, anoncojn, diskutojn. Reta
forumo ligas grandan grupon de
esperantistoj en Svislando.

Kiel fartas Esperanto en Svislando?
Oni povas simple ĵeti rigardon al la svisa
kalendaro, tiam oni povas konstati, ke en
Svislando ja multo okazadas. Ekz. dum
2015 okazis 68 esperanto-eventoj (tiu listo
tamen ne estis kompleta, ĉar ekz. mankis
preskaŭ komplete la renkontiĝoj de la ĝenevanoj). En 2016 en la kalendara arkivo
por januaro kaj februaro jam 16 eventoj
videblis. Oni ankaŭ rimarkas, ke precipe
junaj homoj eklernas nuntempe Esperanton en la diversaj disponeblaj retaj kursoj
(kiel tiuj de lernu.net, edukado.net kaj de
la Goethe-instituto).

Esperanto plu vivas kaj agadas en
diversaj anguloj de nia mozaika lando.
La kutima baza grupo maljuniĝas.
Aperas novaj personoj de ĉiu aĝo kaj la
integrado okazas tute bone kaj feliĉe.
Kontaktoj kun lokaj fakuloj kiel François
Grin plu okazas en serena respekto.
UEA kaj 5 delegitoj aktivas en la ĉefa
eŭropa sidejo de UN en Ĝenevo.

Kion vi volas diri al eksterlandanoj pri SES?
Al eksterlandanoj mi rekomendas atenti
pri nia revuo Svisa Espero kaj varme invitas ilin viziti nian landon kaj partopreni
unu aŭ plurajn el la multnombraj eventoj,
kiuj okazadas en Svislando.

Interŝanĝo de informiloj estas dezirata.
Tion mi jam petis de jaroj. Mi informas
la gazetaron en Tiĉino per franclingvaj
komunikoj. Mi foje ricevis dokumentojn
el Italio, tamen mi deziras, ke tia sendo
estu pli regula. Kaj reciprokaj vizitoj
estas dezirataj. Ni kunvenis kelkfoje (en
Lugano, ekz., en 2011), sed tio povus
okazi pli ofte.
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Livio Fioroni, nia libro-servestro.
Davide Astori

L

ivio Fioroni, 67-jaraĝa, presisto por 39 jaroj, nun finfine estas emerito kaj
daŭre laboras por esperanto kaj ne nur kiel libro-servestro. Dum la jaroj,
vespere, post la laboro, li vizitis lernejon pri presado, poste pri fotografarto,
esperanto, supera lernejo kaj kursoj pri informadiko. Rilate la deĵorado ĉe Via
Villoresi, la taskoj estas pluraj, sed tiu kiu okupas la plejparton de la tempo estas la
libroj. Ni intervjuis lin por niaj legantoj.
Kiel vi iĝis esperantisto? En 1973 Mario Righi klarigis al mi, kio estas esperanto:
post unu jaro mi komencis lerni ĝin, kaj partoprenis en 1974 al mia unua kongreso en
Verona, kie mi amikiĝis kun multaj junuloj. Ekde tiu momento mi komencis plulerni,
korespondi kaj partopreni al diversaj renkontiĝoj. Dank’ al nia lingvo mi vizitis ankaŭ
multajn eŭropajn urbojn, per aŭtobuso, kaj la gvidanto estis loka esperantisto, kiu
bone klarigis la vivon kaj la kutimojn de la loĝantoj. La kontaktoj estas pli veraj kaj
ne bezonatas interpretistoj.
El kie venas via pasio por la libroj? Mi ekde ĉiam deziras koni aliajn kulturojn,
landojn kaj personojn; kiam mi estis juna estis malfacile vojaĝi, nur per la libroj kaj
la fantazio estis eble. Scivolemo puŝis min ankaŭ kunatiĝi kun belarto, diversaj
kulturoj kaj montoj.
Ekde kiam vi mastrumas la libroservon de IEF? Vere mi forgesas ekde kiam, sed
mi memoras ke ankoraŭ estis sekretario Felice Bertoletti: mi komencis helpi lin kaj
poste, jaron post jaro, tio iĝis mia laboro. Nun mi esperas trovi junulon, kiu helpos
min en tiu aktiveco.
Penoj kaj kontentigoj de tiu aktiveco. Pri penoj, inter la plej gravaj estas fojaj
problemoj kun la komputilo (aŭ neceso lerni kelkajn modernajn strangaĵojn ligitajn al
ĝi), kaj la malbona funkciado de la poŝtaj servoj. Kontentigoj venas de la samideanoj
kiuj estas feliĉaj pro la mendo rapide plenumata, ankaŭ en tiu kazo dank’ al poŝtaj
servoj.
La plej bela libro en esperanto kiun vi legis? Mondo de travivaĵoj de Tibor Sekelj
(Edistudio, 1981), ĉar tiu libro parolas pri aventuroj, popoloj, vojaĝoj.
Sugestu al ni almenaŭ 5 titolojn kiuj ne devus malesti en la hejmo de vera
Esperantisto. Jen ili: certe la Fundamento kaj la klasika Vivo de Zamenhof de
Edmond Privat, kaj ankoraŭ Homarano: La vivo, verkoj kaj ideoj de d-ro L. L.
Zamenhof de Aleksander Korĵenkov (Litova Esperanto-Asocio, 22011), L’Esperanto
in Italia. Alla ricerca della democrazia linguistica de Carlo Minnaja (Il Poligrafo,
2007), La danĝera lingvo de Ulrich Lins (Progreso, 1990 [1973]). Certe estas multaj
pliaj, kiuj devus esti en familia biblioteko.
Dankon, Livio, nome de la tuta itala esperantistaro por via engaĝigo! Kaj bonan
laboron.
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Roma, 19 maggio. “È necessario che si affermi l’Esperanto come diritto dell’umanità, e dobbiamo lavorare per raggiungere questo obiettivo”, ebbe ad affermare, in un
intervento a un seminario, dal significativo titolo di “Lingua e potere”, organizzato a
Bastia Umbra nel 2011, Marco Pannella, che molto si spese, fra le altre, anche per
l’idealità esperantista, tanto che i Radicali, che adottarono l’Esperanto, “lingua
internazionale e non etnica”, come strumento per “frenare i nazionalismi e l’attività
discriminatoria” dei Paesi forti sui deboli, e per difendere “la biodiversità culturale” e
favorire il dialogo e la comprensione tra i popoli, a supporto della lingvo internacia
fondarono nel 1987 a Roma l’Era-Esperanto-Radikala Asocio. Nella foto, il leader alla
tribuna del 61° congresso italiano di esperanto (Padova, 1990), la cui registrazione
dell’evento di sabato 25 agosto è ascoltabile all’indirizzo:
http://www.radioradicale.it/scheda/36934/36968-lxi-congresso-italiano-di-esperanto.

***
Il giurista, già magistrato, Giuliano Turone, samideano illustre (eletto al passato UK
di Lille membro dello Honora Patrona Komitato dell’UEA), famoso anche per lo
splendido sito: http://www.dantepoliglotta.it/, sta portando in giro per l’Italia uno
spettacolo di teatro civile in tema di violenza di genere dal titolo “E ’l modo ancor
m’offende”. È possibile vedere il trailer (due minuti) al link:
https://youtu.be/DRHY8jA9D-4
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Kia estonteco por IEJ
Alberto Vitali

L

a junulara sekcio de IEF vivas sufiĉe gravan krizon, nuntempe. Ne mankas
mono, kvankam ĝi ne abundas kaj nek kreivo, nek agemo malĉeestas.
Do, kio mankas? Esperantistoj mankas!
Dum la lastaj jaroj oni pensis pli pri vojaĝigi homojn kaj akiri monon ol esperantigi
novulojn kaj akiri novajn fortojn.
La nova estraro mem estas frukto de tiaj kondiĉoj: nur ses homoj ĝin konsistigas,
neniu pretis esti prezidanto, la voĉdonan asembleon partoprenis naŭ asociitoj, ktp.
Tiu ĉi estas la perfekta komenca kondiĉo: oni nur povas plibonigi!
Tuj, post la starigo de la estraro, oni perceptis la problemon kaj ĝin pridiskutis por
trovi solvon. La graveco de la nuna situacio estas tiel ega ke eĉ du estraranoj
(memoru, ni estas ses entute!) estis taskitaj por pensi strategiojn kaj agi por akiri
novajn junajn esperantistojn, kaj tiu tasko estas por ambaŭ preskaŭ tuttempa.
Multaj ideoj jam naskiĝis: krei modernajn videojn, starigi interrilatojn kun aliaj
preskaŭ samcelaj junularaj asocioj, starigi projektojn kun la lernejoj kaj, ĉefe,
restarigi (aŭ kelkfoje krei) lokajn sekciojn, per aktivado de izolitaj junaj esperantistoj.
Por tion fari, kompreneble ne sufiĉos la nuraj fortoj de duono de la estraro, do alia
agado utilas: plibonigi la interrilatojn kun la plenkreskuloj kaj kunlabori kun ili, pro
ilia kapilareco, hom- kaj monforto.
La nova estraro estis kreita
antaŭ malmultaj semajnoj kaj
jam tri projektojn ni ekstarigis kune kun IEF, unu el
ili jam estis plenumita! Aliaj
baldaŭ naskiĝos ĉar rimarkeblas ke, kaj ni, kaj ili, havas
multajn ideojn plenumindajn.
Bonŝance, la kunlaborademo
inter IEF kaj IEJ estas faciligita de persona simpatio kiu
tuj sentis la du prezidantoj
unu al la alia (sufiĉu la foto
flanke), kaj la ceteraj estraranoj de la du grupoj, inter si.
IEJflanke, oni decidis ke ĉiuj projektoj kiuj iel rilatas la esperantistojn ĝenerale,
estos antaŭanoncitaj kaj pluagorditaj kun la prezidantino de IEF per retmesaĝo aŭ
telefonalvoko kaj jam okazis ke ideo pri farota projekto de IEJ kaj ideo pri farata
projekto de IEF kunigis por krei alian komunan projekton.
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Alia problemo kiun ni havas estas la divido de la malmultaj asociitoj en du grupoj:
tiuj kiuj iel estas aktivaj (ne tiom multaj, sed bonkoraj kaj eksplode agemaj), kaj tiuj
kiuj estas anoj preskaŭ sen tion scii, aŭ almenaŭ sen ke tio tradukiĝu en apartenspirito. Ankaŭ por tio oni devas agi, kvazaŭ parto de la jam asociitoj devus esti
regajnitaj. Por solvi tiun ĉi problemon, ni agadas duvoje: ni planas telefonalvoki aŭ
rete kontakti la “perditajn” kaj ni sendas ĉiujn monatojn retmesaĝon al ĉiuj, kiu
enhavas la resumon de la plenumitaj taskoj de ĉiuj estraranoj. Tiel, eble, iu neaktivulo
kiu neniam estis aktiva ĉar li/ŝi ne sciis kiel helpi, povus trovi fakon interesa por si
mem kaj kontakti la taŭgan estraranon por pridemandadi, doni konsilojn kaj,
espereble, proponi helpon per propraj fortoj kaj ideoj.
Kroma grava paŝo por alproksimiĝi al nia nova celo, estas la haltigo de la sendependa procezo: tiu procezo komenciĝis antaŭ jaroj kaj utilus ĉefe por gajni
stipendiojn el Eŭropa Unio sen perantoj. La nova estraro, taksis ekstercela la
sendependiĝon de IEJ el IEF, kaj tial oni decidis ne plu daŭrigi tiun procezon, kaj por
ne kontraŭi niajn plenkreskajn samideanojn kaj por dediĉi ĉiujn fortojn al la nova
ĉefa celo.
Mi pensas ke la iloj kiujn ni disponas kaj la planoj kiujn ni pretigis por atingi la
celon estas taŭgaj kaj ekuzante ilin ni jam konstatis la unuajn bonesperajn rezultetojn,
do ni pluiros laŭ tiu ĉi pado, esperante ke, jam dum la nuna asocia jaro, kelkaj rezultoj
videblos kaj la estontaj estraroj povos naskiĝi kaj prosperi plenaj je entuziasmo!

IEJ-anoj dum la lasta maja MoJoSo gastigata en Sauze d’Oulx (TO) ĉe Paola Nigrelli.
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Esperanto kaj lernejo
Carlo Amerio (Torino)

Ĉ

iuj scias ke en la italaj lernejoj la decidojn pri didaktiko alprenas kolegara
estraro. Kompreneble tio koncernas a fortiori la enkondukon de novaj fakoj
neoficialaj, kiel la Esperanto-instruado. Jen la fono memoriginda se oni
intencas proponi novan instru-objekton. Pli ol tridek jaroj da instruado en mezlernejoj
helpis min kompreni la delikategajn ekvilibrojn kiuj reguligas la funkciadon de la
solena forumo nomata klaskonsilio, en kiu alfrontas sin, kaj ofte kolizias, malsamaj
vidpunktoj pri instruado. Ne forgesu ke neniu estas pli tiklema ol instruisto (ve!,
speciale, se treti piedfingrojn de instruistoj pri angla lingvo. Ilia orgojlo ne konas
limojn!). Neniam instruisto akceptos rezigni pri la sankteco de siaj juĝoj, kies
absoluta nekontestebleco estas nur ŝajne venkita, sed fakte preskaŭ ĉiam nur supraĵe,
fare de la supera juĝnivelo de la estraro. Do, por enkonduki Esperanto-lernadon oni
devas, kontraŭe, instigi junulojn al plej asidua studado de la oficialaj fakoj, speciale
fremdaj lingvoj, por eviti plendojn de iu profesoro pro malalta stud-rezulto de
studentoj distritaj de heterodoksaj temoj, kun konsekvencaj kunvoko de gepatroj,
admonoj, kaj, fine, nerevokebla malpermeso al junulo okupiĝi pri Esperanto. “Tiu
studento ne elproduktas ĉar ne studas sufiĉe! Malŝparas sian tempon pro senutilaj
aferoj kaj tial liaj rezultoj ne atingas la sufiĉon. Li riskas finan malakcepton. Sinjoro
lernejestro, necesas diskuti pri tio kun liaj gepatroj!”. Ne havu iluziojn: krom malmultegaj esceptoj, la lerneja itala institucio estas mem pro sia propra konservema
naturo malamika al Esperanto; do la nura alpaŝo por ĉirkaŭiri tiun malamikecon estas
atente eviti kiun ajn proponon de Esperanta instruado. Alivorte, por enkonduki Esperanton en mezlernejon oni ne devas, paradokse, proponi ĝian instruadon: tio venos
eventuale siatempe kaj sen impliki la lernejon, kiam la junuloj estos pretaj kaj emaj al tio.
Laŭ mia sperto, la plej efika maniero por alfronti en mezlernejoj la temon
Esperanto estas demandi al la lernantoj, sen emfazo, ĉu ili opinias ke, pli aŭ malpli
frue, la homaro neeviteble konverĝos al komuna lingvo apartenanta sendistinge al
ĉiuj. La demando tuj malfermas la pordon al banalaj reagoj, al kiuj eĉ la plej nesperta
esperantisto kapablus respondi per la konataj argumentoj. Krome, ĝi kaptas ankaŭ la
intereson de la lernantaro, kaj helpas ĝian partoprenon en la diskutado. Tia pozitiva
demarŝo permesas gvidi la diskuton sur la ĝustaj trakoj.
Kiam ajn mi ekparolis pri Esperanto kun la lernantoj mi gardis laŭeble neŭtralan
sintenon, kvazaŭ mi serĉus kune kun ili respondojn al miaj duboj. Tio elŝprucis kiel
dialogo, en kiun mi ofte implikis aliajn kolegojn-instruistojn (parenteze mi instruis
konstru-sciencon en Instituto por geometroj, nenio pli malproksima al Esperanto ...).
Mi ĉiam organizis la konversacion laŭ kvar punktoj.
1. Aserti plenkonvinke ke ĉiuj lingvoj estas belaj kaj, plue, ke la regantaj estas
sendiskute pli utilaj ol Esperanto por la estonteco de la lernantoj.
2. Argumenti ke Esperanto ne estas mortinta lingvo, sed, male, ĝi estas lingvo nur tro
juna. Mia batalĉevalo estis komparo kun la procezo por adopti la metron kiel internacian mezurunuon, procezo komencita en la dua duono de la dekoka jarcento kaj ne
ankoraŭ tute finiĝinta. Grandegaj landoj kiel Rusio, Ĉinio, Japanio, Koreio kaj aliaj
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adoptis ĝin nur ĉirkaŭ la mezo de lasta jarcento (vere Rusio akceptis ĝin kelkajn
jardekojn pli frue), dum en Britio daŭre treniĝas la groteska “dekjara transira periodo
por la adopto de la metro” (aprobita en 1965!) kaj en Usono la situacio daŭre evoluas
nehaltigeble sed pene inter malfruoj kaj polemikoj. Do, post pli ol ducent jaroj la metro
estas ankoraŭ malproksima de la venko kontraŭ la antikvaj lokaj mezurunuoj.
Estas tiel facile konvinki la lernantojn ke iom pli ol unu jarcento estas tro mallonga
periodo por enradikiĝo de universala lingvo, sed samtempe estas pli ol sufiĉe longa
tempo por firme elprovi ĝian validecon. Kiam la lernantaro montras intereson, oni
povus ankaŭ paroli pri aliaj temoj tre proksimaj al la kutimaj en mezlernejoj, ekz. pri la
Galileaj opinioj pri la graveco de la lingvo por komunikado aŭ la proponoj pri
universala lingvo fare de Descartes kaj Leibnitz, ktp. Iam iu instruistino pri latina kaj
greka lingvoj intervenis dum mia parolado, memorigante la embarason de Herodoto en
liaj vojaĝoj rimarkante sian neeblon interkompreniĝi kun popoloj ne parolantaj greke.
3. Prezenti la idean povon de Homaranismo dum la longa vojo de la popoloj al socia
evoluo. Mi ŝatas riski komparon inter Homaranismo kaj la teorioj de Teilhard de
Chardin, kaj, poste, de Maritain, Mounier kaj aliaj. Sed tiuj temoj estas malofte
taŭgaj. En 1905 Maritain, 23jaraĝa, estis en Parizo. Mi dezirus scii ĉu li veturis al
Boulogne-sur-Mer. Kiu scias? Eble la spertuloj pri la historio de Esperanto scias tion.
Alia efika temo estas ankaŭ la longeco de la metro, komparante la “idean fortostreĉon” imanentan en la koncepto de universala lingvo kun la similidea penado
kunligi la abstraktan intencon eltiri la longecon de la metro el fizika tuthomare konata
elemento: la terglobo. Por tion atingi oni devis venki gravegajn problemojn meze de
la franca revolucio kaj de la milito inter Francio kaj Hispanio, dum estus facilege
adopti aliajn empiriajn solvojn, fakte kun la samaj praktikaj rezultoj. Tiamaniere
simpla operacio metrologika fariĝis universala mesaĝo! Kutime tiuj rezonadoj plaĉas
al gejunuloj ĉar ili vidas en Homaranismo kaj en la ideo pri komuna lingvo la semojn
kiuj kondukis al la nunaj formoj de socia volontula helplaboro.
4. Lokigi la naskiĝon de Esperanto kai de Homaranismo en ilia historian kuntekston,
priskribante la ĉefajn eventojn de 1905 kaj de la ĉirkaŭa periodo. La figuro kaj la
ideoj de Zamenhof fariĝas pli klaraj se kunligitaj kun la okazintaĵoj de tiuj jaroj (la
judaj pogromoj, la rusa nihilismo kaj ĝiaj literaturaj rilatoj, ekz. kun Dostojevskij, la
anarkiismo kaj la senbrida ateismo kun la sekva katolika reago, la masakro de Sankta
Petersburgo, la rilatoj de Zamenhof kun Tolstoj k.t.p.). Iam instruistino memorigis
min pri la Simfonio N-ro 11 de Ŝostakoviĉ, dediĉita al la masakro en Sankta
Peterburgo en 1905: tio estis bona okazo por pliprofundigi la eŭropan kulturmedion
antaŭ la kongreso de Boulogne sur Mer. La sama interrilato validas por memorigi ke
la naskiĝo de Homaranismo okazis en jaro riĉega je gravaj sciencaj novaĵoj, nomita
annus mirabilis pro la Ejnŝtajnaj teorioj.
Konklude, la prezento de Esperanto en mezlernejoj ne devas konflikti kun oficialaj
lern-programoj; kontraŭe ĝi devas integriĝi kun ili. Ĝi devas ŝajni kiel grava kultura
propono, tute flanka al la didaktikaj programoj sed, kompreneble, kun granda
impulso por la socia kunvivado. Oni devas priskribi la esperantan lingvostrukturon
sen postuli ĝian lernadon. Sufiĉas krei intereson kai stimuli kontaktojn kun la
esperantistaro. La resto venos tute sola, se la itala esperantistaro kapablos stimuli la
entuziasmojn de la novuloj.
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La convergenza tra pianificazione linguistica e lingue pianificate
Federico Gobbo
(Università di Amsterdam/Milano-Bicocca/Torino)

I

lettori di questa serie di articoli già sanno che l’interlinguistica è stata fondata da
Otto Jespersen come scienza delle lingue ausiliarie internazionali, per comparare
l’esperanto e i suoi rivali, principalmente da un punto di vista strutturale. Come
vedremo in un articolo successivo della serie, questa idea di privilegiare la struttura
proviene dal fondatore della linguistica moderna, Ferdinand de Saussure. Al contrario,
nell’interlinguistica moderna – e anche nell’esperantologia – la tendenza è di
confrontare le lingue pianificate con quelle nazionali e minoritarie, per chiarire
somiglianze e differenze — tra gli altri, Kimura [2012] e Romaine [2011]. La base
teorica di questi confronti è la pianificazione linguistica, un ramo della sociolinguistica
che è emerso subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, quando il periodo
d’oro dell’interlinguistica classica stava finendo – simbolicamente, mediante la
pubblicazione dell’Interlingua della IALA nel 1951. In questo articolo vediamo
insieme i concetti principali della pianificazione linguistica usati in interlinguistica.
I pionieri della pianificazione linguistica provengono principalmente dagli studi delle
lingue minoritarie o dalla situazione linguistica piuttosto insolita della Scandinavia.
Nel primo gruppo vanno menzionati Heinz Kloss (1904-1987), esperto di minoranze
linguistiche germaniche, e Joshua Fishman (1926-2015), statunitense, figura di primo
piano per la salvaguardia dello yiddish dopo il secondo conflitto mondiale. Nel secondo gruppo si trovano Einar Haugen, che ha inventato l’espressione “pianificazione
linguistica” e Valter Tauli (1907-1986), estone, che ha scritto nel 1968 una descrizione
teorica della pianificazione linguistica. Tauli è stato il primo linguista a menzionare
esplicitamente l’esperanto e altre lingue pianificate come esempi estremi di pianificazione linguistica, ma purtroppo questo collegamento è stato ignorato per diversi anni.
Ma di cosa tratta esattamente la pianificazione linguistica? In una frase, è l’insieme
degli interventi coscienti per salvare, mantenere e promuovere le lingue, indipendentemente dal loro stato di salute. Fishman [1991] presenta una scala utile in particolare
per le lingue in pericolo, allo scopo di mantenere la lealtà linguistica intergenerazionale
– vale a dire, che figli e nipoti continuino a usare la lingua tradizionale di famiglia e
che la fortifichino con nuovi contesti d’uso, non solo tradizionali. Se una lingua, per
es., viene usata solo all’interno della famiglia, ciò è un sintomo di cattiva salute della
lingua stessa. Un esempio di azione di pianificazione linguistica è convincere la
comunità a creare i toponimi (strade, piazze, luoghi d’interesse) anche nella lingua
locale, così che essa sia considerata non più un “dialetto” ma una lingua “vera”. Parlare
di pianificazione linguistica significa parlare di multilinguismo in una comunità
definita, dove almeno una delle lingue è forte, mentre le altre sono deboli. L’obiettivo è
trovare una politica linguistica equilibrata, in cui i diritti di tutti i membri della
comunità siano garantiti. Naturalmente, non esiste una formula magica per ottenere tale
pag. 25

Introduzione all’interlinguistica III

equilibrio in tutti i contesti: perciò i pianificatori – in parte linguisti, in parte attivisti –
devono conoscere profondamente la situazione entrando a far parte della comunità, se
non vi appartengono già naturalmente.
Va sottolineato che spesso i pianificatori rifiutano la parola “dialetto”, considerata
peggiorativa, preferendo adottare la terminologia di Kloss [1967], che propone due
parametri per confrontare due lingue della stessa comunità. Per convenzione,
chiameremo acroletto (A) la lingua forte e basiletto (B) la lingua debole. A e B hanno
una distanza strutturale predefinita: se tale distanza è notevole, non c’è rischio di
confondere A con B, anche dal punto di vista di un esterno. Un esempio tipico di
‘lingue di distanza’ (in tedesco Abstandsprache) sono il gallese (B) e l’inglese (A) in
Galles. Al contrario, nei Paesi scandinavi spesso le lingue presentano un livello di
distanza strutturale basso: il norvegese, il danese e lo svedese sono imparentati e in
certi casi un norvegese e uno svedese, ad es., possono parlare tra loro usando ciascuno
la propria lingua, perché l’ascoltatore è in grado di comprendere quella del parlante
(strategia nota in letteratura con una espressione latina, lingua receptiva). In queste
situazioni, gli sforzi della pianificazione linguistica vanno solitamente verso
l’innalzamento della distanza strutturale, per es. attraverso il cambiamento della grafia,
o l’innovazione lessicale da registrare nei dizionari. Il risultato di questi sforzi viene
detto da Kloss [1967] ‘lingua di elaborazione’ – in tedesco Ausbausprache, e la parola
‘Ausbau’ viene usata in letteratura anche in altre lingue come l’inglese o il russo. Un
esempio di lingua di elaborazione (o ‘lingue Ausbau’) è lo slovacco, che si è distanziato dal ceco in direzione purista a causa di cambiamenti importanti della situazione
politica. Un buon pianificatore intende preservare il multilinguismo, dove ogni lingua è
sufficientemente elaborata e distanziata dalle altre, così da far sentire relativamente
sicuri i suoi parlanti. Sono più rari i successi della situazione inversa, quando due
lingue diventano una sola (Fishman chiamò questo Einbausprache, vale a dire ‘lingua
unificata’): possiamo menzionare l’albanese, dove le varietà del nord (gheg) parlate
anche in Kossovo, Macedonia e Montenegro, e quelle del sud (tosk), parlate nel centrosud dell’Albania, sono state unificate dopo la fine del secondo conflitto mondiale,
ancora per motivi politici.
Pertanto, tutte le azioni di pianificazione linguistica hanno come scopo aumentare o
ridurre la distanza tra A e B mediante elaborazione (Ausbau). Secondo la tassonomia
classica di Cooper [1989], tali azioni possono essere raggruppate in due grandi gruppi:
pianificazione dello status e pianificazione del corpus. Lo status della lingua fa
riferimento al suo prestigio, ufficiale o meno. Lo status ufficiale è forte al massimo
quando una lingua è ufficiale in uno stato, ed eventualmente parole in tale lingua
finiscono sulla carta moneta – non a caso sugli euro si vede solo la parola “euro” nei
tre alfabeti latino, greco e cirillico, e l’abbreviazione della Banca Centrale Europea
(BCE) nelle diverse lingue europee. Tra le circa seimila lingue parlate nel mondo
attualmente sono pochissime quelle ufficiali in senso così forte. All’estremo opposto
dello status troviamo la censura linguistica ufficiale: per es., durante il fascismo, in
Alto Adige esisteva una legge che proibiva di parlare tedesco in tutti i contesti
pubblici. Molte minoranze linguistiche stanno in qualche punto in mezzo, perché
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possono essere riconosciute ufficialmente in qualche parte del Paese a cui politicamente appartengono. Azioni di pianificazione linguistica per alzare lo status ufficiale
possono essere per es. sportelli informativi in lingua, dove i cittadini possono rivolgersi
alla pubblica amministrazione (anche) nella lingua B. Ovviamente lo status può essere
innalzato anche in maniera non ufficiale, se la lingua B comincia ad essere usata in
campi prestigiosi, come le scienze o l’accademia. Un ruolo lo giocano anche azioni dal
basso, come gruppi folk che cantano in lingua, o stazioni radio locali.
Naturalmente, per sostenere lo status della lingua è praticamente impossibile non
lavorare anche sul corpus della stessa. Quando si menziona il corpus di solito si pensa
al vocabolario o ai neologismi. Ciò è corretto, ma prima di questi aspetti c’è un altro
momento fondamentale della pianificazione linguistica: la decisione della grafia. Senza
una norma per la scrittura, la lingua non è messa in sicurezza. Spesso i parlanti di B
sono già alfabetizzati in A: ma i parlanti di B non vogliono semplicemente adottare la
scrittura di A, per motivi identitari. Per questo motivo, per es. il famoso carattere {ñ},
che viene associato immediatamente allo spagnolo, non può essere accettato per
scrivere il catalano, che infatti usa la combinazione {ny} per indicare il medesimo
suono. Tali caratteri sono detti bandiera, proprio perché segnalano l’identità della
lingua. I cambiamenti degli alfabeti avvengono solo nel corso di momenti
politicamente forti nella vita della comunità linguistica: per es., quando il turco ha
adottato l’alfabeto latino, il Paese era sotto la guida di Mustafa Kemal Atatürk, che ha
modernizzato la Turchia trasformandola in una repubblica.
Il passo successivo della pianificazione del corpus è la standardizzazione. Semplificando, sono due le strade percorribili: promozione di una variante, o sapiente mix di
più varianti. La prima strada è stata percorsa dall’italiano, la cui norma fu elaborata,
com’è noto, dal fiorentino illustre, rappresentato dalle tre colonne della letteratura:
Dante, Petrarca, Boccaccio. La seconda strada è stata percorsa di recente dalla Limba
Sarda Comuna, adottata dall’amministrazione della Regione Sardegna nel 2006 come
norma scritta tetto per tutte le varietà, essenzialmente per scrivere leggi e documenti
ufficiali in sardo per tutti i sardi. Molto spesso la seconda strada è la meno facile, anche
se è più rispettosa della semplice promozione di una norma, che implicitamente
abbassa il prestigio di tutte le altre, come è accaduto nel caso dell’italiano.
Il terzo e ultimo passo della pianificazione del corpus è la modernizzazione: spesso la
lingua B viene messa in relazione a contesti d’uso tradizionali, vecchi – per es., agricoltura preindustriale, vita di paese, poesie e canzoni sulla terra amata, e simili. Per
aiutare tali lingue bisogna invece introdurre neologismi che permettano di parlare di
vita moderna, come l’informatica o l’economia. Di nuovo, il confronto con la lingua A
è essenziale. Tosco [2012] ha formulato la “regola d’oro” dell’elaborazione linguistica
(processo di “ausbauizzazione”): minimizzare le differenze interne, vale a dire
all’interno della varianza di B, e massimizzare la distanza con la lingua A. Nel caso dei
neologismi, la tentazione è adottare semplicemente la parola esistente in A. In
piemontese, lingua regionale storicamente influenzata dal francese, ci sono due parole
per dire ‘computer’: ‘elaborator’, che è simile all’italiano ‘elaboratore’, e ‘ordinator’,
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che viene dal francese ‘ordinateur’. Secondo l’autore, il piemontese deve distanziarsi
dall’italiano, adottando quando possibile soluzioni comuni alle lingue romanze o
direttamente la strada dei francesi, per i legami naturali tra le due lingue.
I lettori possono constatare che molti problemi e domande sollevati dalla pianificazione linguistica nel caso delle lingue minoritarie assomigliano a quelli discussi nel
caso dell’esperanto.
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Al la kontribuuntoj
Kiu ajn dezirus proponi kontribuaĵojn (ideojn por la artikoloj, informojn pri eventoj
okazintaj ĝis junio 2016 aŭ planotaj por la venonta periodo julio-oktobro, bonvolu
sendi plej rapide – kaj nepre ĝis la 10-an de septembro – al: davide.astori.2@gmail.com.
Bonan legadon al ĉiuj! (d.a.)
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Claudius Colas
“Epizodo de milito”
Davide Astori
askiĝinta la 29an de novembro 1884 en Saint-Huruge (apud Macon) kaj
mortinta la 11an de septembro 1914, ĉe la terura Marna batalo, klopodante
defendi Parizon kontraŭ la invado de la Centraj Imperioj, pioniro Claudius
Colas estis, laŭ la vortoj de Carlo Sarandrea (far’ de kiu legeblas belega
pliprofundigo, “Claudius Colas (1884-1914), la kunfondinto de IKUE”, ĉe:
http://www.ikue.org/tit910_00.html), “unu el la motoroj de nia Unuiĝo (IKUE, n.d.r.)
dum la jaroj antaŭ la unua mondmilito”.
Li tre agadis por esperanto: redakte, post la forpaso de pastro Emile Peltier, ekde
1910 li ĉefredaktoris Espero Katolika’n; propagande, gvidante la Katolika Esperantista Oficejo’n en Parizo, de li fonditan en 1909; eldone, per la Katolika kantikareto
de frato Izidoro, la noveleto “Ofero de monaĥo” de Marc Sangnier, en la esperantotraduko de Eugène Noel (1909), la noveloj “Kristnasko” (1911) kaj “La lignoŝuoj”
(1914); organize, kunlaboradante kaj mem proponante la nomon de la starigenda
asocio ‘Katolika Unuiĝo Esperantista’ (poste ‘Tutmonda Katolika Unuiĝo Esperantista’, kaj ankoraŭ ‘Internacia Katolika Esperantista Unuiĝo’ ĝis la nuntempa I.K.U.E),
samtempe realigante ĝian regularon, kies definitiva formo estis fiksita dum la unua
internacia fonda kongreso (Parizo, 1910), kies ĉeforganizanto li estis (samkiel de la 4a
en la centro de katolikismo, Romo, 1913, historia evento per la asocio, kaj de la 5a, en
Lourdes, 1914, kies realigon malhelpis la milito).
Du konkludaj kuriozaĵoj: unue, en la jaro 1910a aperis, ĉe la franca eldonisto
Gamber, L’Adjuvilo, projekto de artefarita lingvo, apartenanta al la serio de la tiel
nomataj “idoj de Ido”, proponita de Colas sub la pseŭdonimo Esperema; due, post la
Vaŝingtona kongreso (1910), vojaĝante al Kanado, li vizitis la rezervejon de la
Irokezaj indianoj en Caughnawaga, kie la ruĝhautuloj, kun kiuj li amikiĝis, alnomis
lin «Katsenio», t.e. «Arda Fajro».

N

Ni reproduktas en la sekva paĝo la komencon de la rakonto (esperant- kaj
itallingve), aperigita en 1915 de la tiuepoka fama itala esperanta eldonisto ‘Paolet’ (S.
Vito al Tagliamento), plulegebla ĉe la ttt-ejo de la Oesterreichische Nationalbibliothek (hejmo> Collections > Department of Planned Languages > Scanned
Esperanto-books > First World War 1914–1918):
http://www.onb.ac.at/ev/collections/esperanto/22728.htm

pag. 29

Beletristiko

Estas vespere de la 24a de decembro
191…. La 351a infanteria regimento
troviĝas jam de du tagoj kelkajn kilometrojn Nord-Este de Spincourt. Ĝi
havas la devon gardadi la antaŭgvardiojn malamikajn tie dislokitajn
kaj sendadi iom post iom patrolojn,
kiuj revenas ofte interŝanĝinte pafadojn
kun la patroloj germanaj.
Estas nokto, kaj la neĝo falinta posttagmeze, kovris per mola tavolo la
teron malmola je frosto.
La 4a kompanio de la 1a bataliono
tenas gravan pozicion kaj kaŝiĝas
kontraŭ la vidado de la malamikoj
post montetoj kovritaj de arbaroj kaj
viglitaj de gardistoj.
Kelkaj aretoj da soldatoj lacaj staras
fumante ĉirkaŭ fajro en la korto.
– Tute same, diris per akcento ne
urba viro tridekjara, portante al sia
pipo brulantan ligneron, estas tute ne
amuziga milito por viroj de nia aĝo,
kiu havas edzinon kaj filojn.
– Kaj ne! - Diris lia.
– Por Kristnasko, ĉi tiu estas malĝoja Kristnasko! Ĉu nu vere, Silvano?
– Eĉ feliĉa – respondis tiu diablo,
kies vangoj estis kovritaj je cikatroj,
kiu respondis al la nomo de Silvano –
se kiel manĝaĵetoj la Prusoj ne sendus
al ni prunojn en la saŭco de Bismark.
– Ni havas samnombron da ili por
ilia servo – aldonis unuklasulo sidanta
sur sia tornistro kaj skribante per
krajono al lumo saltetanta de olelumeto.
Interparolado daŭrigadis triviale,
kiam eksono de trumpeto turnigis ĉies
okulojn al la loĝejo.
– Al raporto! – ekkriis kaporalo
kurante de grupo al grupo.

È la sera del 24 dicembre.
Il 351° reggimento di fanteria si trova
già da due giorni a qualche chilometro a
nord-est di Spincourt. Esso ha la
consegna di sorvegliare le avanguardie
nemiche, colà dislocate, e di inviare di
quando in quando delle pattuglie, che
ritornano dopo avere, talvolta, scambiato
qualche fucilata con quelle tedesche.
È notte, e la neve caduta nel pomeriggio
copre di un soffice strato il suolo indurito
dal gelo.
La quarta compagnia del primo battaglione occupa una posizione importante e si nasconde allo sguardo del nemico dietro colline boschive guardate da
sentinelle. Gruppi di soldati stanchi
stanno ciarlando e fumando attorno a
fuochi accesi nel cortile.
– Fa lo stesso – dice con accento paesano un uomo sulla trentina, portando un
tizzone alla sua pipa – ma non è punto
divertente la guerra per uomini della
nostra età, che abbiano moglie e figli.
– Perché no? – disse un altro.
– Per essere Natale, è un triste Natale.
Non è vero, Silvano? …
– Anzi felice! – interruppe quel diavolo,
che aveva le guance coperte di cicatrici, e
che rispondeva al nome di Silvano – se,
come spuntino, i Prussiani non ci inviassero delle prugne alla salsa di Bismark.
– Noi ne abbiamo altrettante in loro
servizio – soggiunse un soldato di prima
categoria che, assiso sul suo zaino,
scriveva con la matita al lume vacillante
d’una lucerna …
La conversazione continuava banale, quando s’udì uno squillo di tromba che fè volgere gli occhi di tutti verso la casa abitata.
– A rapporto! – gridava un caporale,
correndo da gruppo a gruppo.
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