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Nova Sento

Pasis somero kaj pasis la du plej gravaj kongresoj, pri ili vi povos legi
en ĉi tiu numero. Same vi povos ĝui kronikojn ankaŭ de la junularaj
aranĝoj tra la somero. Inter la aliaj artikoloj, laŭ mi, tre interesa estas la
analizo de la partoprenantoj en la KIREK-kurso. El ĝi oni povas
ekkonscii pri tio, kio pli frapas eksterulojn el nia tuta varbagado. Eble
oni devos ekpripensi novajn strategiojn celantajn al tia publiko. Krome,
kiel la pasintan jaron, vi rimarkos ke eblas aĉeti la Verdan Oleon kaj
tiel, krom gustumi tre bonan olivoleon, vi povos kontribui financi nian
Asocion.
Krome mi volus profiti la okazon por respondi, iamaniere, al la letero
publikigita en ĉi tiu numero.
Nia revuo ne estas “Science”, ne havas komitaton de sciencistoj kaj la
publikigo de artikolo en ĝi ne “sanktigas” ĝian enhavon. Mi ĉiam
rigardis ĝin kiel tribunon de opinioj, ĉu pli aŭ malpli justaj ne estas mia
tasko decidi, kvankam kelkfoje mi povus, aŭ emus. Mi devas ankaŭ
konfesi ke mia kompetenteco kvankam ĉirkaŭbrakas preskaŭ la tutan
homan scion, ankoraŭ ne akiris ankaŭ la funkciadon de la organismoj
de Eŭropa Unio, kaj do, kvankam konscie mi ne konsentas kun
Chomsky, rilate Esperanton, mi ne tro multe povas diri pri Eŭropa Unio.
Mi tamen opinias, ke la plej efika maniero “silentigi” opinion, anstataŭ
mutigo de la voĉo, estas logika kontraŭargumentado ĉefe kiam temas
pri surpaperaj opinioj. Jes, ĉi-kaze, la maniero esprimi siajn konvinkojn
estis iom tro vigla, sed konante la toskanan devenon de la aŭtoro mi
rigardis ĝin kiel etan iron super la linion, kiu povus ankaŭ trovi sian
lokon en kultura dialektiko. Eble mi eraris, aŭ eble la sojlo de mia
skandaliĝemo iom tro plialtiĝis de kiam ministroj de nia Respubliko
nomas oficiale Bingo Bongo enmigrintojn, aŭ deklaras oficiale ke se la
plimulto ne akordos kun iliaj principoj pretos preni fusilojn. Sed en
libera tribuno se iu esprimas malĝustajn opiniojn, oni povas ilin
kontraŭargumenti, tiel kiel okazis kun la leteroj de la du Daniele (Vitale
kaj Agostini), kiuj certe multe pli kompetentas pri Eŭropa Unio. Pri la
politika linio de la Federacio, mi ne diru multon, parolas pri ĝi la
artikolo de la prezidanto en ĉi tiu numero. Ĉio alia estas simplaj opinioj.
Rilate mian lingvon, per kiu kutime mi komunikas en la revuo, se oni
legas la pasintajn numerojn, oni povas facile kompreni ke ne estas la
unuan fojon ke mi uzas ĝin, male... Ke tio kelkfoje estas avantaĝo, mi
jam diris en pasinteco: Ni ne estas multaj, sed se krom tio ni estas eĉ
kverelemaj, ni certe ne donas bonan impreson al eksteruloj, do se oni
devas polemiki, mi preferas fari tion en Esperanto.
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Esperanto ed Europa
Questo matrimonio s'ha da fare

Il Congresso di Esperanto di Grosseto è stato una grossa occasione di riflessione sul tema "Europa ed
Esperanto". Il discorso ufficiale di apertura di Sean O'Riain, presidente della Europa Esperanto-Unio, ha
dato il via ad una serie di dibattiti, svoltisi nei giorni successivi, specialmente nel quadro di un seminario
sull'identità europea e sulla lingua per questa identità.
Ci sono stati accenti diversi, ma in maggioranza sinceramente europeisti, in linea con la posizione
prevalente in Italia in questo momento.
La conclusione è che gli esperantisti italiani, e la FEI, che li rappresenta, continuano a credere che il
matrimonio tra esperanto ed Europa si debba fare, continuano ad informare i non esperantisti su questo e
continuano a fare pressione sugli europarlamentari italiani, affinché facciano qualcosa di concreto in questo
senso.
Gli insegnanti esperantisti italiani, del resto, sono tra i pochi in Europa ad aver aderito a progetti europei di
scambi tra classi, di incontri, ecc.
Questo non significa assumere una posizione politica, che la FEI non può e non vuole assumere sui modi,
sulla pratica del processo di integrazione europeo o sui progetti di costituzione. Per quanto concerne il
problema linguistico, noi crediamo che sia ancora ragionevole aspettarsi dall'Europa che alla fine prevalga
la ragione della democrazia sulle ragioni della forza, e che una soluzione non discriminante, come
l'esperanto, sia presa in considerazione.
Questo, almeno, noi andremo ripetendo a tutti, inclusi i politici ed i funzionari della Unione Europea.
Tengano fede a quanto dichiarano ufficialmente sul multilinguismo e sulla parità fra tutti i cittadini europei
e ascoltino chi quelle cose le vuole, come gli esperantisti, e non chi quelle cose nei fatti non le vuole.
Noi siamo solo un movimento per il rispetto dei principi che la Unione Europea ha stabilito in molti dei
suoi documenti fondanti e che i suoi rappresentanti ribadiscono all'inizio di ogni discorso.
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Edukado.net
Ni jam vizitis eble la plej konatan
retejon por lernado de nia lingvo:
lernu.net. Sed ĉi-foje ni trafoliumu
retejon, kiu multon ofertas precipe
al instruistoj: edukado.net.
La paĝaro naskiĝis post kunveno
"Esperanto kaj edukado", kiu
okazis en Usono en 2001, fare de
la esplorfonduso Esperantic
Studies Foundation; tiam,
evidentiĝis neceso de disvastigo
de informoj kaj konsiloj pri
haveblaj instruiloj, kaj la
disponigo de neeldonitaj
materialoj verkitaj de instruistoj
diverslande. Do, internacia
kunlabora grupo kreis
edukado.net, celante respondi al
tiuj bezonoj: laŭ la vortoj de ĝia
mastrumantino, Katalin Kováts,
“la ĉefa celo de Edukado.net estas
helpi la kolegajn instruistojn
disponigante al ili informojn pri
lerniloj, pretajn kursmaterialojn
kaj eblojn por interŝanĝoj”. Dum
la jaroj, la retejo pli kaj pli riĉiĝis,
kaj estis tute renovigita en 2005,
por pli bone plenumi siajn taskojn;
nuntempe, preskaŭ 1700 homoj
membras en la projekto (inter ili,
51 estas italoj), kaj profitas ĝiajn
pli ol 500 lernilojn kaj aliajn
servojn senpagajn.
Sed ne nur, kompreneble: ĉar
edukado.net prezentas, en sia
Katalogo, aliajn aĉeteblaĵojn
(librojn, filmojn, KD-ojn ktp),
donante priskribon de ties enhavo
kaj aspekto kaj recenzojn kaj de la
teamo kaj de la uzantoj de la
retpaĝaro. Tiel, homoj povos pli
bone elekti la plej taŭgan lernilon

sen vane aĉeti multajn.
Krome, troveblas ankaŭ
antologioj de filmoj kaj tekstoj,
ofte kun sondosieroj kaj ekzercoj,
por praktiki kaj praktikigi.
Lastatempe, la retejon eĉ pli eniris
la virtualan mondon, nome tiun de
la tiel nomata DuaVivo: “Mi mem
estis malferma antaŭ tiu nova
formo de la uzo de Esperanto”,
rakontas Katalin; “kaj kiam temis
pri tio, ke ankaŭ tie necesus kursoj
kaj instruadoj, mi volonte
partoprenis en la organizado kaj
disponigis al la kolegoj kaj
lernantoj apartan spacon en la
retejo. Laŭ mi Beatrice Allée kaj
Anna Löwenstein faras tie tre
utilan kaj bonan laboron, gvidante
la membrojn de la tiea komunumo
kaj donante eblon je parolado,
lingvouzado de pluraj, izolitaj
esperantistoj”.
La tuta paĝaro estas bazita je la
jenaj teknikoj kaj produktoj:

XHTML 1.0, Enservila Ĝavo, kaj,
kiel datumbazo, MySQL; enhavojn
oni enmetas pere de iu EMSsistemo (Enhav-Mastruma
Sistemo), kiu permesas organizi
kaj kunlabore krei kaj redakti
dokumentojn, bildojn kaj alian
enhavon. Kaj oni uzas ilin bone:
paĝoj estas rapidaj, ankaŭ ĉar oni
ne uzas tro da senutilaj bildoj (eĉ
se tiuj kiuj tamen aperas estas iom
ne tro bonkvalitaj), kaj eĉ se vi
havas Ĝavon malŝaltita tio ne
kreas problemojn.
Ege interesa, kvankam ne nepre
utila, estas la ebleco ŝanĝi de
Unikodo al X-kodigo kaj reen,
simple alklakante ligilon ĉe la
supra parto de la paĝoj.
Paĝoj sufiĉe klaras, kaj oni facile
trovas tion kion oni serĉas, ankaŭ
danke al multaj detalaj serĉiloj
aperantaj en la maldekstra
menubreto; verdire, la stilo aperas
eĉ tro naiva; sed, eble, tiu estis la
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intenco, por montri ke pli da
graveco havas la enhavoj. Aparte
menciindas ke, eĉ uzante
stilfoliojn, oni ne forprenis la
substrekojn de la ligiloj (krom de
tiuj en la menuoj), helpante tiel la
trafoliumadon.
Fine, ekzistas paĝo kie oni povas
trovi informojn pri la retejo en
multaj lingvoj, en PDF-formato
(fakte, estus pli bone se ili iĝus
rektaj paĝoj en la retejo, por
plifaciligi ŝanĝojn kaj por doni
pluan materialon al tiuj maĉemaj
interretaj robotaj serĉiloj.
Katalin disponeblis respondi
kelkajn aliajn demandojn, do ni tuj
profitis:
D) Katalin, kion vi povus diri al ni
pri la membroj de via komunumo?
Ĉu ili averaĝe estas instruistoj,
lernantoj, aŭ simplaj esperantistoj
scivolemaj?
R) La retejon uzas grandparte
instruantoj, kursgvidantoj, sed
estas ankaŭ multaj studentoj,
programistoj, pensiuloj.
D) Ĉu pli da uzantoj aŭ pli da
kunlaborantoj, vi havas?
R) La paĝaron mi mem, sole
mastrumas; tio signifas ke mi
elpensis ĝin, laŭ miaj planoj
konstruis ĝin la programistoj kaj
mi plenigas ĝin per materialoj,
redaktas ĉiutage dum 8-10 horoj.

Estas kelkaj kolegoj, kiuj helpas
min en la laboro, ĉefe sendante
materialojn kaj kelkfoje ĉasante
erarojn. Beatrice Allée kaj Sylvain
Lelarge (mia edzo) estas la ĉefaj
helpantoj, sed krom ili estas
ankoraŭ kvindeko da kolegoj, kiuj
sendadas ekzercojn.
D) Mi legis ke vi dezirus finance
sendependiĝi de via "malavara
subtenanto", ESF; ĉu inter viaj
intencoj estas pagigi membrajn
kotizojn, almenaŭ por uzi kelkajn
el viaj servoj?
R) La servoj de la paĝaro estas ĝis
nun tute senpagaj. Ĝia konstruo,
daŭra flegado kaj modernigo,
krome la servilkostoj konsistigis
jam kelkdekmil eŭrojn, kiujn
neniam eblintus kunhavi sen la
helpo de ESF. Sed estas tute natura
rimarko de la estaro de la fondaĵo,
ke estus bone trovi ankaŭ aliajn
fontojn kaj helpojn, kiuj povas
kunfinanci la retejon aŭ kelkajn
ĝiajn servojn. Tion nuntempe faras
la aĉetantoj de nia eldonaĵo:
Poŝamiko kaj kelkdeko da
subtenantoj, kiuj monon donacis al
la paĝaro. Espereble ne alvenos la
momento, kiam la funkciado estos
endanĝerigita kaj ni devos pagigi
la uzantojn kontraŭ kelkaj servoj.
D) Kiuj estas viaj plej
fortaj/ŝatataj/uzataj servoj, kaj kiuj

estas plibonigeblaj aŭ daŭre tro
malfortaj?
R) La plej utilaj kaj temporabaj
servoj estas la Katalogo kaj la
Lerniloteko (permesu nur unu
ciferon: en la pasintaj 3 jaroj la nun
ĉ. 500 ekezercojn oni elŝutis 90 mil
fojojn). Krom la menciitaj du
sekcioj mi tre ŝatas la laboron en
Monda Mozaiko. Malpli da
intereso montriĝas pri la Forumo,
kiu – bedaŭrinde - apenaŭ estas
uzata.
D) Kion vi antaŭvidas por la
proksima estonteco, por Edukado?
Ĉu gravajn novaĵojn, aŭ simplajn
plibonigojn de tio kio jam ekzistas?
R) Se mi kuraĝas revi, mi pensas
pri nova retejo, kies konstruon kaj
modernigon farus esperantistoj,
plejparte volontule. Tamen necesas
plibonigoj, modernigoj kaj por ili
necesas investi. Tia estas ekzemple
la enkonstruo de RSS-funkcio, ke
la novaĵojn de la jam apenaŭ
travidebla paĝaro la uzantoj povu
tre facile trovi kaj sekvi. En la jam
funkciantaj kadroj kaj ebloj mi ĵus
finkonstruis novan, tre utilan
sekcion, kiu servos por
universitataj profesoroj. La celo de
tiu nova areo estos: disponigi eblon
por kunlaboro, interŝanĝo de
materialoj kaj studprogramoj por
ke la interlingvsitikaj kaj
esperantologiaj studoj estu ĉie
altnivelaj kaj fareblaj kun malpli
da peno.
Plurajn novaĵojn mi planas ankaŭ
rilate la novtipajn ekzamenojn, sed
tio vere restu ankoraŭ sekreto.
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Italaj literoj kaj sonoj en Esperanto
Por komprenigi al
eksterlandanoj, kiel sonas
vortoj en la bela land' sìsona: jen nova artikolo el la
serio Diru tridek tri!
Lastatempe laŭdinde aperis
pluraj verkoj, kiuj provas
klarigi al eksterlandaj
esperantlingvaj legantoj
interalie, kiel oni elparolas
italajn vortojn. Kompreneble
ĉefe temas pri nomoj de
historiaj rolintoj kaj de lokoj.
Tiucele, laŭ mi, la unua
regulo memorinda estas ke
Esperanto estas Esperanto kaj
ke la itala estas la itala.
Alivorte ĉiu el ili havas siajn
regulojn, kaj estas malfacile
komprenigi al eksterlandaj
esperantistoj, ke oni elparolu
Esperanton laŭ la reguloj de
la itala. Unu el la ĉefaj
problemoj, kiujn mi rimarkis,
estas la provo instrui la
elparolon de la duoblaj
konsonantoj. Bonvolu rezigni
pri tiu provo. Multaj
eksterlandanoj ne vere aŭdas
la malsamecon inter "pala"
kaj "palla". Por ili il "gioco
del pallone" estas ludo, kiun
oni faras per ŝovelilego.
Oni povas diversmaniere
signali la pozicion de la
akcento, kiu ne falas sur la
antaŭlasta silabo, kaj esperi
ke homoj sekvos viajn
konsilojn.
Mi prezentas malgrandan
tabelon por konsili kiel
transkribi italajn nomojn el

http://www.bonalingvo.it/inde
x.php/El_la_itala_al_Esperant
o . Temas pri komenca provo.
Ĉiu atentigo pri malperfektaĵo
estas bonvena.
a = ĉiam a [Ancona = Ankona]
b = ĉiam b [Bari = Bari]
c
ca, co, cu = ka, ko, ku
[Cagliari = Kaljari]
chi, che = ki, ke [Chieti = Kjeti]
cia, cio, ciu = ĉa, ĉo, ĉu
[Ciocco = Ĉoko]
ci, ce = ĉi, ĉe [Cesena =
Ĉezena]
d = ĉiam d [Domodossola =
Domodosola]
e = ĉiam e [Empoli = Empoli]
f = ĉiam f [Firenze = Firence]
g
ga, go, gu = ga, go, gu
[Garfagnana = Garfanjana]
ghi, ghe = gi, ge [Ghisolfa =
Gizolfa]
gia, gio, giu = ĝa, ĝo, ĝu
[Giuseppe = Ĝusepe]
gi, ge = ĝi, ĝe [Giovanni =
Ĝovani]
gl = lj [Giglio = Ĝiljo]
gn = nj [Cologno = Kolonjo]
h = nura skriba signo en la
itala. Ĝi ne havas apartan
sonon, kiam ĝi estas sola.
i
normale i [Imola = Imola]
en la diftongoj j [Chieti =
Kjeti]
l = ĉiam l [Lucia = Luĉia]
m = ĉiam m [Mario = Marjo]
n = ĉiam n [Napoli = Napoli]
o = ĉiam o [Otranto = Otranto]

p = ĉiam p [Pavia = Pavia]
q
principe ĉiam qu = kv [Quarto
= Kvarto]
cqu = kv
qqu = kv
r = ĉiam r [Roma = Roma]
s
normale s [Corsetti = Korseti]
en intervokala pozicio = z [Pisa
= Pizo]
sce, sci, scia, scio, sciu = ŝe, ŝi,
ŝa, ŝo, ŝu [Sciacca = Ŝaka,
Bisceglie = Biŝelje]
t = ĉiam t [Tevere = tevere]
u
normale u [Puglia = Pulja]
en la diftongoj ŭ [Luogoameno
= Lŭogameno]
v = ĉiam v [Vigevano =
Viĝevano]
z
normale c [Potenza = Potenca]
foje 'dz [Manzoni = Mandzoni]
Rimarkoj:
1 - Ne eblas redoni en
Esperanto la diferencon inter
vasta kaj malvasta "o" kaj vasta
kaj malvasta "e". Pescara =
Peskara, Pontremoli =
Pontremoli, Como = Komo,
Torino = Torino.
2 - Ne eblas redoni en
Esperanto la diferencon inter
simplaj kaj duoblaj
konsonantoj. Caltanissetta =
Kaltaniseta.
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Il 75° Congresso Italiano

Dopo ben 37 anni il nostro
congresso è tornato a Grosseto,
in uno scenario, non solo
cittadino, molto cambiato.
Quasi tutto rinnovato o diverso:
l'impostazione, le prospettive, il
programma complementare, la
partecipazione ed ovviamente
gran parte degli attori,
l'interesse dei media e delle
autorità, le sedi.... Solo due
elementi non cambiano mai: il
costante amore per quel

necessario e meraviglioso
Esperanto, che non è solo uno
strumento ma anche un ideale,
e l'esistenza di un Comitato
Organizzatore che con molto
impegno dedica tempo e fatica
per organizzare un congresso
funzionale ed apprezzato da
tutti. Stavolta il suo simbolo è
stato l'inossidabile PierVittorio
Orlandini, ma un sentito
ringraziamento va a tutti i
membri ed ai due attivissimi

coordinatori esterni, i s-ani L.
Brazzabeni e B. Casini.
Il numero degli iscritti è stato di
circa 180, con una decina di
nazionalità, ma la cifra è stata
gonfiata da una quarantina di
fanciulle polacche facenti parte
di un coro già in Italia. La loro
presenza però si è limitata ad
una breve e promettente
esibizione corale. Il programma
ha ricalcato quello precedente di
Pisa 2007 con ben cinque mezze

L'esperanto

giornate dedicate a tre seminari
contemporanei di ottima qualità:
uno su “L'informazione
sull'Esperanto” a cura del
francese Francois Bartsch, uno
sulla “Didattica” tenuto dallo
slovacco Stano Marcek e uno su
”Esperanto kaj informadiko”
affidato a Claudio Imbrenda. In
totale una trentina di
partecipanti, ma spesso a
rotazione. L'eccessiva durata e il
non essere più una novità
spiegano il diminuito successo
degli stessi. Inoltre non solo
erano ben tre, ma pure affiancati
da due corsi di esperanto che
hanno raccolto alcuni interessati.
I congressisti non sono così tanti
e molti hanno ancora preferenze
turistiche. Invece molto pubblico
e più valorizzate le conferenze
tenute alla prestigiosa “Sala
Pegaso” nel palazzo della
Provincia per presentare libri o
su temi d'attualità trattati dallo
sloveno Zlatko Tisliar, dai s-ani
Corsetti e Clerici, dal
diplomatico Sean O'Riain.
Notevole l'interessamento dei
giornali (La Nazione, Il Tirreno,
Maremma) e delle radio e TV
locali che quasi ogni giorno
hanno riferito sul congresso e
l'Esperanto.
L'accoglienza dei congressisti è
iniziata venerdì 22 agosto presso
la Casa Sant'Anna, a gestione
religiosa, dove pure si è svolta
una cena ... adeguata al luogo. Il
rigido orario dell'Istituto ha
portato alla diaspora della
“InterkonaVespero”. La Sala
Friuli, adiacente al bel Chiostro
di S.Francesco (dove sono stati
allestiti una mostra filatelica a
tema, la mostra itinerante della
FEI, un ricco rinfresco e
l'annullo filatelico) ha ospitato
sabato l'inaugurazione,
introdotta dal presidente
Corsetti e condotta secondo il

solito schema con saluti di
benvenuto da parte della prof.ssa
Niccioli (Comitato
Organizzatore) e dei
rappresentanti di categoria o
stranieri. Fuori dal normale
schema formale il serio e
documentato intervento del
vicesindaco Lucia Materci e ben
centrate alcune riflessioni
dell'Ing. Clerici. La prolusione
ufficiale è stata tenuta dal
diplomatico irlandese Sean O'
Riain, presidente sell'Unione
Esperantista Europea, che ha
trattato temi legati alla
situazione linguistica in Europa
e al suo Parlamento.
Domenica 24 al pomeriggio si è
svolta la assemblea della FEI,
con i s-ani Sarandrea presidente
e Daminelli segretario. Le
relazioni morale e finanziaria
sono state date per lette.
Numerosi gli interventi dei
presenti su temi diversi, specie
quelli legati alla sempre più
utilizzata Internet. Ricordati con
un minuto di silenzio i soci
purtroppo defunti nell'anno e
consegnato il Premio Conterno
per il 2007 al rinato e attivo
Gruppo di Firenze. Quindi è
stato approvato lo stanziamento
di un fondo di € 10.000 con
finalità informative e celebrative
in vista del centenario della FEI
nel 2010, mentre per il 150°
anniversario di Zamenhof
dell'anno venturo il Prof. Carlo
Minnaja ha proposto una
antologia di suoi testi in italiano.
I s-ani Simonini e Zanaboni
hanno segnalato una eventuale
commemorazione filatelica. Il
dott. Nicola Minnaja ha
illustrato un progetto presentato
all'UNESCO in occasione del
2008, anno internazionale delle
lingue. Basato su un
questionario sull'infarcimento
della lingua italiana di vocaboli

stranieri da porre agli studenti
delle scuole medie e da sostenere
con la nota Agenzia di “Allarme
Lingue”. Necessitano volonterosi
collaboratori. Il dott. Simonini ha
illustrato il programma del 25
ottobre prossimo presso la
Biblioteca Nazionale di
Esperanto, finalmente aperta a
tutti dopo il grosso lavoro di
catalogazione. Altri interventi
sono stati fatti dalla s-anino
Lipari, che ha chiesto aiuto nella
raccolta di libri italiani che in
qualche modo si interessano
dell'Esperanto, dal s-ano
Mandirola sulla attività
giovanile, dal s-ano Reina sui
concorsi nelle scuole, ecc.
Al punto 7 dell'o.d.g. si è toccato
il problema delle reazioni spesso
troppo esagerate o polemiche di
certi esperantisti di fronte a fatti
che ci riguardano, con il rischio
di conseguenze negative. Il s-ano
Pinori ha cercato invece di
vivacizzare il punto 8 dell'o.d.g.
evitando che in un minuto si
esaurisse, come sempre succede
quando il Consiglio propone di
mantenere inalterate le quote
sociali. Nel frattempo si era
anche concluso lo spoglio,
quest'anno molto semplice, delle
schede di votazione e ne sono
stati comunicati i risultati: votanti
85, relazione morale approvata
con 84 voti contro 1, la
finanziaria approvata con 83
contro 1 ed un'astensione.
Tra gli altri avvenimenti da citare
una riunione dei rappresentanti
dei Gruppi molto partecipata.
Trattati parecchi argomenti
organizzativi e presentato
nuovamente il ricco materiale
informativo disponibile. L'ing.
Matteini ha nuovamente
illustrato le consigliate modalità
per gestire i nominativi di
interessati raccolti negli stand
informativi, ecc.

L'esperanto

L'Istituto Italiano d'Esperanto
ha dato vita stavolta ad una
assemblea seria, presieduta dal
prof. Pennacchietti, che ha
ammesso nuovi membri, ha
fissato precise quote d'esame,
rinnovati tutti gli organi sociali
(in gran parte mediante la
riconferma degli uscenti) e
lasciato intravvedere una
possibile soluzione dell'annoso
problema di alcune disfunzioni
direttive.

La cerimonia di chiusura si è
svolta presso il Liceo che
ospitava corsi e seminari: una
sobria presentazione di quanto
avvenuto, alcune conclusioni
del presidente Corsetti,
ringraziamenti agli
organizzatori tutti, a partire
dalle prof.sse Niccioli e
Brazzabeni e dagli instancabili
s-ani Orlandini e Zanaboni ed
un arrivederci a Cassino il 28
agosto del 2008. Buona l'idea di

cantare in piedi l'inno durante la
chiusura: l'assenza di esterni ha
evitato il rischio di essere
scambiati a torto per una setta.
Un ottimo programma musicale
ha riempito le serate. La squadra
di calcio ha affrontato una
formazione di affiatati veterani
locali con il vero spirito di De
Coubertin. Molto bella la gita
giornaliera alle isole del Giglio e
Giannutri, due perle in un
fascinoso contesto regionale.

Il Collezionismo e l'esperanto
Ci sono mille modi per far
conoscere un movimento,
un’associazione, una scienza, un
ideale…: seminari, pubblicità,
articoli, libri e perfino canzoni,
cartoline e francobolli!!! Al 75°
Congresso Nazionale di
Esperanto di Grosseto il LKK ha
cercato di percorrere proprio
tutte le suddette strade, oltre che
per “gli addetti ai lavori”, anche
per avvicinare l’esperanto ed i
suoi ideali alla gente. E così se
non sono mancati passaggi
televisivi, nutrite conferenze
stampa, seminari, corsi,
presentazioni di libri ecc., si è
voluta provare anche la strada
del collezionismo per
raggiungere anche altri
potenziali “samideanoj”.
Risultato: l’allestimento di una
importante mostra ( di proprietà
di Alessandro Bellucci)
nell’accattivante chiostro della
trecentesca chiesa di San
Francesco, dove i temi
dell’esperanto (dall’ideatore alla
storia alla grammatica) sono
stati sviluppati con l’ausilio di
francobolli, annulli speciali,

cartoline e rarità postali di tutto
il mondo, e la realizzazione (con
l’essenziale contributo del
Circolo Culturale Filatelico
Maremmano, nella persona del
suo presidente, il
disponibilissimo e capace
Vladimiro Capecchi) di un
annullo filatelico e di due

cartoline di evento. Il progetto di
cartoline e annullo, fortemente
voluto dal sottoscritto e
condiviso da tutto il LKK (con
“l’aggiunta”di Laura
Brazzabeni) è stato infine
coronato da un discreto
successo, in quanto tra sponsor e
vendite siamo riusciti a non
rimetterci. L’iniziativa, partita il

23 agosto, ha visto la
partecipazione di numerosi
convegnisti (ricordiamo Amadei,
che ha portato anche lui del
materiale) ma anche dei
collezionisti locali e dei semplici
passanti che, attratti dall’annullo
e dall’esposizione, si sono anche
informati sulla lingua e sui
contatti locali; le stesse
rappresentanti delle poste si sono
dimostrate disponibili a
frequentare i prossimi corsi a
Grosseto. Sono state infine molte
le persone che hanno approfittato
dell’allestimento dello sportello
postale temporaneo per spedire i
loro saluti con cartoline e annullo
del Congresso: altra pubblicità…
Un grazie di cuore a tutti quelli
che hanno reso possibile quanto
sopra (compreso mio figlio
Alessandro: in questo Congresso
il mio “debito informatico” nei
suoi confronti è notevolmente
aumentato) ed un cordiale saluto
a tutti, con la speranza di veder
ripetere tale iniziativa anche in
altre occasioni. Per cartoline con
o senza annullo, contattare:
giovannizana@msn.com
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Lernado dum la Kongreso
La tradicia renkonto de la esperantstoj dum kongreso ĝenerale utilas por organizaj diskutoj, por renovigi
malnovajn amikecajn rilatojn aŭ ekigi novajn, por ĝui spektaklojn, por prezenti Esperanton kaj ĝian praktikan
funkciadon al la loka publiko; en la Universalaj Kongresoj jam de longa tempo estis enkondukitaj prelegoj sub
la ĝenerala titolo Internacia Kongresa Universitato (iam ĝi estis Somera, sed la sezonoj ŝanĝiĝas se ŝanĝiĝas la
hemisfero), poste venis ankaŭ la “klerigaj lundoj”, la prezento de la kulturo de la gastiganta lando kaj tiel plu.
En niaj italaj kongresoj, ek de la pasinta jaro la estraro de Itala Esperanto-Federacio decidis lanĉi la
eksperimenton de kulturaj seminarioj, kiuj daŭru dum la tuta kongreso, kaj tiel estu la konstanta fokuso de la
programo, do ke la kongreso estu ĉefe okazo per lernado, ne nur de Esperanto, per kursoj al novuloj kaj al
progresintoj, sed per kaj pri Esperanto. En Pisa estis proponitaj tri seminarioj, okazontaj samtempe, kaj la
kongresanoj estis tiel devigitaj elekti unu el ili laŭ la propra prefero; fakte, pro diversaj kaŭzoj, unu el ili ne
povis okazi, kaj do la elekto estis limigita al du. La akcepto de la kongresanaro montriĝis kontentiga, kaj la
estraro decidis renovigi la proponon en Grosseto, kaj refoje donis al mi la taskon ĝin organizi.
Tie ĉi denove la propono rilatis tri malsamajn seminariojn, kaj la temoj estis “Informado pri Esperanto”,
“Instruado de Esperanto” kaj “Esperanto kaj informadiko”; la gvidantoj estis respektive François Bartsch,
vicprezidanto de Unuiĝo Franca por Esperanto, Stano Marček, redaktoro de revuo Esperanto kaj aŭtoro de
rektmetoda lernolibro eldonita en pluraj lingvoj (la itala titolo estas L’esperanto con il metodo diretto), kaj,
lasta laŭ aĝo, Claudio Imbrenda, juna informadikisto ĵus doktoriĝinta ĉe la universitato de Pisa. Por ke la
kongresanoj povu kompari la tri seminariojn, estis aranĝita antaŭ la unua leciono komuna prezento de la tri
temoj. Krome, kiel pasintjare, la tri gvidantoj faris unu-horan prelegon al la tuta kongresanaro. La partopreno
al la seminarioj estis kontentiga, kvankam la programo estis sufiĉe laboriga: 5 plenaj duon-tagoj. Mi klopodu
mallonge resumi la pritraktitajn temojn.
La seminario plej multe vizitita estas tiu pri informado, kaj tio certe ŝuldiĝas al la fakto, ke ĝi permesis
komparon inter la spertoj de la italaj esperantistoj kaj la agado en proksima lando. La gvidanto zorge preparis
programon, kaj ĝin konigis anticipe, fokusigante la atenton pri la strategio en la kontaktoj kun diversaj
celgrupoj, kaj speciale kun la Eŭropa Unio. La estraranoj de la Federacio kaj reprezentantoj de la grupoj
aktive partoprenis en la diskutado.
La seminario pri instruado vekis ankaŭ atenton; por la pasintjaraj partoprenintoj estis certe interese fari
komparon inter la rekta metodo de Paul Gubbins, gvidinto de la seminario en Pisa kaj verkinto de la lernolibro
Kunvojaĝu, kaj tiu de Stano Marček, kiu ankaŭ emfazis la rilaton inter instruado kaj enigmoj (ĉi tiu rimarko ne
estas kutima, sed ja inspiroveka).
La seminario pri informadiko estis principe direktita al la junularo, sed la aĝo de la aŭskultantoj fakte estis tre
varia. La programo antaŭ ĉio permesis la konatiĝon kun informadiko ĝenerale kaj kun Esperanta informadika
terminaro (helpis la ĵus aperinta manlibro Komputeko, kiu estis aĉetebla ĉe la libroservo); krome ĝi pritraktis
tipajn problemojn en la uzo de Esperanto (ĉu estas programoj por skribado de la ĉapelitaj literoj, ĉu ekziztas
korektiloj evitantaj misskribon de Esperantaj vortoj), kaj la flekseblon de libera softvaro por adaptiĝo al
Esperanto (la kursgvidanto praktike uzas liberan softvaron, por kiu oni ne devas pagi kopirajton, kaj li estas
aktiva membro de la grupo de uzantoj de Linukso).
Kiel organizinto de la seminarioj, mi ne povas ne danki la kunlaboremon de la gvidantoj. La intereso montrita
de la publiko kuraĝigas al pluaj seminarioj en la estonteco; la ĉefa kritiko aŭdita koncernas la necesan streĉon
por elteni tiel longan serion de lecionoj, des pli, se oni intencas partopreni aktive. Sendube organiza eraro
estis, ke estis aranĝita nek kolekto de impresoj de la partoprenintoj, tiel ke oni povu por profiti de ĝi okaze de
la postaj kongresoj, nek kolekto de proponoj pri eblaj seminariaj temoj; pro tiuj mankoj mi pardonpetas.
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Ĉu mi povas helpi vin?
Credo che il mio primissimo
ricordo collegato al
Congresso Universale
rappresenti nel modo migliore
il senso di quello che si è
svolto tra il 19 e il 26 luglio a
Rotterdam, in occasione del
centenario dell’UEA. In
arrivo alla stazione di
Rotterdam Centraal, dopo
qualche minuto di

spaesamento, sono stato
accolto da una volontaria che
mostrava una copia di una
prima versione, ancora
provvisoria, del Kongresa
Libro, domandandomi “Ĉu mi
povas helpi vin?”. Si trattava,
ovviamente, di un modo per
ricevere chi giungeva a
Rotterdam e fornire alcune
informazioni sul luogo del

convegno e sugli alberghi. Ma,
in realtà, questo che può
sembrava un semplice gesto di
cortesia, ha rappresentato ai
miei occhi molto di più. Ha
mostrato il senso
dell’appartenenza a una
comunità sovranazionale che
condivide le medesime
aspirazioni e ha avuto l’effetto
immediato di far scomparire il
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mio disorientamento e la vaga
sensazione di solitudine che
talora si può provare
giungendo in un posto
sconosciuto dove non c’è
nessuno ad aspettarci. Ho
riconosciuto subito nella
volontaria un’amica pronta ad
aiutarmi e credo che questa
impressione di appartenenza
ad una comunità di amici sia
uno dei ricordi di questo
convegno che rimarranno in
me sempre vivi, essendo stata
confermata ogni giorno, nei
contesti più diversi. Un altro
significato di questo primo
incontro al di fuori della
stazione di Rotterdam
Centraal è stata la prova di
una comunicazione riuscita
con un membro di una
comunità linguistica diversa
dalla mia. Affidandoci
entrambi esclusivamente
all’esperanto, abbiamo
comunicato con efficacia e
facilità. E anche in questo
caso il mio primo incontro a
Rotterdam sintetizza l’intero
Congresso Universale,
essendo stata la potenza
comunicativa dell’esperanto
come lingua ausiliaria
confermata ogni giorno,
durante tutto il convegno.
Il Congresso Universale è un
evento estremamente ricco e
variegato che propone
momenti ludici (dai molti
concerti al Kongresa Balo),
corsi per tutti i livelli,
conferenze (ricordo ancora
con estremo piacere il
brillante discorso di
Humphrey Tonkin sulla
retorica e le lezioni di livello
accademico dell’Internacia
Kongresa Universitato). È
anche un’occasione preziosa
per conoscere le tantissime
organizzazioni che

promuovono l’esperanto o
semplicemente usano la
lingua per altri scopi
(politici, culturali, religiosi,
artistici o anche solo di puro
intrattenimento). Un’idea di
quanto siano numerose tali
organizzazioni la si è potuta
avere durante la serata della
Movada Foiro, nel corso
della quale ho raccolto molto
materiale informativo su
gruppi di cui ignoravo
l’esistenza. Per la consueta
reciprocità nota a chi conosce
un po’ il movimento
esperantista, il Congresso,
oltre a rappresentare
l’occasione per far conoscere
l’esperanto e la cultura
esperantista agli olandesi, ha
offerto anche la possibilità di
far conoscere l’Olanda e la
cultura olandese agli
esperantisti di altri paesi (non
soltanto durante la divertente
Nacia Vespero, ma anche
mediante una presentazione
della lingua olandese in un
affollatissimo corso). Avendo
personalmente una fissazione
un po’ maniacale per i libri,
ho inoltre provato
un’eccitazione tutta
particolare di fronte alla
poderosa offerta di materiale
che si poteva trovare nella
sezione Libroservo.
Vorrei anche ricordare una
sorta di Convegno nel
Convegno dedicato
all’esperanto nella scuola
(Tago de la lernejo), in cui si
sono susseguite relazioni
sullo stato dell’insegnamento
della lingua nei diversi
sistemi scolastici dei vari
paesi, all’interno di un vivo
dibattito sul valore
pedagogico dell’esperanto, su
ciò che ancora resta da fare e
sulle strategie migliori per

ottenere i risultati che ci
stanno a cuore. Il convegno
sulla scuola era speculare alle
due giornate che si sono
svolte presso l’Università di
Amsterdam, organizzate dal
CED (Centro de Esploro kaj
Dokumentado pri Mondaj
Lingvaj Problemoj), alle quali
avevo avuto il piacere di
partecipare, e che erano
dedicate all’esperanto e
all’interlinguistica nelle
università.
Per concludere, mi si
consenta, da docente di
filosofia, di citare un filosofo
a me caro, Rudolf Carnap,
che, in occasione di un altro
congresso di esperanto
(tenutosi a Helsingfors, in
Finlandia, nel 1922), scriveva:
«dopo esperienze simili non
posso prendere molto
seriamente le argomentazioni
di coloro che sostengono che
un linguaggio ausiliare
internazionale possa essere
usato come mezzo adeguato
per questioni di lavoro e forse
per la scienza naturale, ma
non possa essere usato come
un mezzo adeguato di
comunicazione negli affari
personali, per le discussioni
sulla scienze sociali e umane,
per non parlare della narrativa
e del teatro. Mi sono reso
conto che la maggior parte di
coloro che assumono questa
posizione non hanno avuto
esperienza pratica di tale
lingua».
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Curiosità dal KIREK
Alcuni dati (ovviamente, non sensibili) delle iscrizioni al corso KIREK negli ultimi 5 anni permettono di farsi
un'idea sulle modalità con cui la gente si interessa all'Esperanto tanto da volerlo imparare.
Analizzando le informazioni fornite da 134 corsisti (104 diplomati, 10 arrivati alla lezione 9, 8 alla lezione 8 e
12 alla lezione 7), si evince quanto segue:
- 28 sono stati "istigati" da un insegnante (Antonio de Cristofaro), che a mio parere andrebbe encomiato
solennemente per la sua meritoria opera di divulgazione;
- 18 sono arrivati al KIREK tramite ricerche su internet (principalmente su siti esperantisti, come esperanto.it,
lernu.net, esperanto.net, lnx.internacialingvo.org; ma anche da motori di ricerca come Google, Diogene e
Virgilio, da pagine della Wikipedia italiana - i cui contenuti andrebbero però migliorati), da siti vari come
miniportale.it, syllabos.com e xenteam.it/eo e, davvero curiosamente, dal sito del corso concorrente
kurso.com.br; infine, da siti di esperantisti come quello di Marino Curnis - ultimamente, iscrizioni sono
arrivate anche grazie al fumetto di Rat-Man tradotto in Esperanto);
- 14 sono stati consigliati da amici;
- 8 hanno avuto notizia dell'Esperanto durante corsi universitari (interlinguistica, glottologia, lingue);
- 11 ne hanno sentito parlare in articoli su giornali e riviste (Venerdì di Repubblica, Guardian, Focus,
informatica, teosofia, Topolino);
- 6 hanno trovato riferimenti in libri (Le lingue inventate, La ricerca della lingua perfetta, Manuale Giovani
Marmotte, Isabel Allende, libri scolastici);
- 5 sono tornati dopo aver provato il vecchio corso KIREK;
- 4 hanno scoperto il corso ascoltando trasmissioni radio (Radio radicale, Caterpillar - radio 2, radio svizzera);
- 4 ne hanno sentito parlare da persone varie (Marino Curnis, nonna, padre, signore incontrato sul bus);
- 4 ne hanno sentito parlare da un professore universitario;
- 3 sono stati "catechizzati" da gruppi o singoli esperantisti;
- 3 ne hanno sentito parlare durante programmi TV;
- 2 se ne sono interessati perché appassionati di lingue;
- 2 hanno trovato riferimenti in forum di discussione;
- 12, infine, hanno dato le seguenti giustificazioni per il loro interesse: una canzone (di un videogame), una
conferenza, una nota in un corso di inglese (English della De Agostini BBC), Don Duilio, i radicali dell'ERA,
un colloquio di lavoro, la macrobiotica, una manifestazione per la pace, uno stand fieristico, scritte sui muri,
un seminario, un volantino.
(n.b.: i restanti 7 non hanno voluto o potuto specificare alcunché)
Sicuramente degni di nota sono i contatti ottenuti tramite le istituzioni scolastiche: professori, corsi, testi di
studio hanno avvicinato al KIREK più persone di qualunque altro metodo; e, a quanto pare, hanno anche
garantito risultati, viste le percentuali di utenti che hanno terminato il corso (o ci sono arrivati vicini). Per
contro, gli articoli su riviste o le trasmissioni in TV e radio non sembrano apportare grandi risultati, o forse
forniscono solo curiosi "di passaggio" che poi non desiderano impegnarsi fino in fondo. Paiono più efficaci i
contatti individuali, dove il rapporto con la persona presentatrice motiva forse di più l'interessato; quindi, è
bene puntare di più su attività che ci portino ad avvicinare le persone ed a farci conoscere (per esempio:
collaborazione di esperantisti ad attività locali positive, come la pulizia degli argini dei fiumi o dei parchi
pubblici, manifestazioni tipo la MaratonaBiblica o il Festival della Cultura, ecc.; sempre, ovviamente,
distinguendosi e contraddistinguendosi, magari con distintivi e/o magliette “simpatiche” con semplici scritte in
Esperanto… se no, che pubblicità gratuita è?).
E, mentre stupisce che scritte sui muri, canzoni e persino corsi di lingua inglese siano anch'essi veicoli per
trovare nuove leve (proposta: si lanci un concorso tra i graffitari italiani, con pubblicazione in rete delle
loro opere migliori a tema "esperanto"), fa un po' tristezza il risultato ottenuto dai volantini esperantisti, che
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pure con grande energia distribuiamo durante tutte le occasioni possibili: solo 1 persona ha ammesso che
quello è stato il "gancio" giusto. Forse sarebbe ora di ripensare le nostre strategie di mercato, per non rischiare
di investire inutilmente le non certo copiose risorse economiche ed umane di cui disponiamo. Se infatti da un
lato i volantini possono aiutare a preparare il "terreno", aumentando il numero delle persone che abbiano
recentemente sentito parlare di Esperanto, bisogna tener conto che ci vuole materiale specifico per situazioni
specifiche (bambini = fumetti e colore; pacifisti = volantini che parlano delle scelte pacifiste dell'esperanto
ecc.). Ad ogni pesce la sua esca, diceva Baden Powell (e ci sono più scout che esperantisti, al mondo).
Un plauso, infine, a quanti con la loro opera volontaria hanno permesso al corso KIREK di progredire in questi
anni; in particolare, a tutti gli esperantisti e le esperantiste che svolgono silenziosamente ma coscienziosamente
il loro lavoro di tutori e correttori per i corsisti, incoraggiandoli e spronando le nuove leve del nostro
movimento.

Discussione di una tesi
di Interlinguistica
Lunedì 14 luglio 2008 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino si è laureata in Lettere
Moderne a pieni voti e con la lode (110 e lode) la Sig.na Giulia Gagliardi, torinese. La candidata ha presentato
una tesi di 554 pagine in due volumi, intitolata “Giuseppe Peano e il Latino Sine Flexione. Un matematico alla
ricerca di una lingua per la comunicazione internazionale”.
La tesi è stata discussa da una commissione di sette membri avendo come relatore il Prof. Fabrizio A.
Pennacchietti, docente affidatario di Interlinguistica ed Esperantologia dal 1994, e come correlatori il Prof.
Enrico Pasini, del Dipartimento di Filosofia ed esperto di Peano, e la prof. Clara Silvia Roero, della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, storica della Matematica.
La tesi si articola in cinque capitoli, di cui i primi quattro sono contenuti nel primo volume: 1) La vita e la
personalità di Giuseppe Peano (1858-1932); 2) Peano e la didattica; 3) La logica di Peano; 4) Interlingua e
Latino sine flexione: Peano interlinguista.
Il secondo volume è dedicato al quinto capitolo: Il “Fondo Mario Gliozzi”. Si tratta della dettagliata descrizione
bibliografica del materiale contenuto in un fondo non ancora catalogato, conservato presso la Biblioteca del
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino: la biblioteca speciale Giuseppe Peano
(www.dm.unito.it/biblioteca/storia.pdf). Tale materiale consiste in libri e vocabolari di lingue pianificate (pp. 234249), di periodici nelle stesse lingue (pp. 250-323) e di corrispondenza, manoscritti, dattiloscritti e materiale vario
(pp. 324-363). Esso documenta gli intensi scambi culturali e i rapporti di amicizia che Peano intrattenne con
interlinguisti, cultori dell’Esperanto, dell’Ido e di altre lingue pianificate, provenienti da tutto il mondo.
Seguono nel secondo volume della tesi sei appendici (la curva di Peano; i cinque assiomi di Peano; la scrittura
ideografica di Peano; l’Interlingua di Peano sul web; alcuni testi in Latino sine flexione; notizie biobibliografiche sui corrispondenti di Peano), un’appendice delle figure relative alla curva di Peano, la bibliografia
e una sitografia.
Data la mole e la qualità del lavoro svolto, la Dott.ssa Gagliardi è stata invitata a intervenire con il contributo
“Giuseppe Peano sulla scena internazionale dell’interlinguistica: un archivio ritrovato, il Fondo Gliozzi” al
congresso internazionale su Giuseppe Peano che si terrà, in occasione del centenario dalla pubblicazione del suo
Formulario Mathematico, da giovedì 2 a martedì 7 ottobre 2008 a Torino, presso l’Accademia delle Scienze e
l’Archivio di Stato, e a Cuneo, presso il Centro di Documentazione Territoriale. Nel pomeriggio di martedì 7
ottobre, nella seduta dedicata all’interlinguistica presso l’Archivio di Stato di Torino, parleranno oltre alla
Dott.ssa Gagliardi, il Dott. Federico Gobbo (Università di Varese: “Pianificare il lessico scientifico
internazionale: Peano e Wüster a confronto”), Carlo Minnaja e Laura Gilda Paccagnella (Università di Padova:
“La scuola di Peano nella visione critica di Bruno Migliorini”) e Mario Quaranta (Padova), “Ludovico Geymonat
e il silenzio di Giuseppe Peano”).
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Ancora Europa e esperanto
Quis custodiet Chiti-Batelli? (2)
Abbiamo letto con qualche curiosità l’opinione di Chiti-Batelli
sulle opinioni di Chomsky, con richiami a opinioni di Croce e
Gramsci e citazioni di Disraeli (cosa vuol dire la sua frase riportata
solo in inglese?) e non solo.
Innegabile il gusto di pontificare dove non si ha competenza.
Ricca la bibliografia, ma ce n’era bisogno? Non una parola su chi
sia ‘sto Chomsky, e perché la sua opinione dispiaccia al punto da
dedicarle ben due pagine della rivista.
Abbiamo poi letto altre due pagine su Alikbari (si vede che è
importante!), e abbiamo imparato che Chomsky in Esperanto si
traduce Sprovveduto, e che Alikbari ragiona “non precisamente
con la testa”. La nota sulla sindrome di Stoccolma illumina
l’intervento di Chiti-Batelli di una luce livida. Poi l’estensore si
permette allusioni al presidente della Crusca. Ulteriore citazione in
francese non tradotta, e qualificazione finale di bischeri per i due
Pensatori.
Dulcis in fundo, l’opinante attacca il presidente della Crusca,
riportando da un suo intervento uno stralcio di poche righe, rese
illeggibili da una decina di interruzioni, giocando più sull’ironia
che sull’argomentazione. Non ho capito se il “commendevole
trifoglio” è formato dai tre interventi o dalle tre vittime degli
attacchi di Chiti-Batelli.
Il pezzo segue sotto il titolo di “Un finto allocco” attaccando le
istituzioni e i funzionari dell’Unione Europea. E qui trovo due
errori di fondo e due grossi fraintendimenti:
1) l’UE NON ha il compito di superare i principi di sovranità degli
stati membri, MA quello di contemperare le loro legislazioni in
vista di una migliore convivenza dei popoli, proprio nel rispetto
delle loro autonomie organizzative e politiche;
2) l’UE NON ha la facoltà di proporre lingue aggiuntive tra quelle
ufficiali e non ha iniziativa propria che ecceda le proposte dei
singoli stati.
Ma soprattutto A) l’UE, con l’impegno dei suoi funzionari,
persone spesso (ma non li conosco tutti) di altissimo livello
umano, tecnico e culturale, ha garantito alla litigiosa Europa un
periodo di pace mai visto prima nella storia, e un’espansione del
sodalizio dai primi pochi stati fino alle soglie di altri Continenti.
Credo che lo spirito di Zamenhof abbia avuto più soddisfazione da
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questo che dalla diffusione della sua amata (anche da noi) creatura.
E se, per conseguire fini di comprensione e pace, l’inglese aiuta,
sarebbe da allocchi respingerlo.
B) L’UE impegna moltissime risorse per la tutela delle specificità
linguistiche e culturali. Non attraverso ironie da baraccone e
insulti ingiustificati potremo sostenere i diritti delle lingue che
l’Esperanto può proteggere. Finto tonto, ipocrita, sragiona, come
se ci credesse davvero, fallocefalo, congerie proliferante e inutile
di funzionari, sono insulti a chi lavora con competenza e certo con
disponibilità a ascoltare; e non è che gli esperantisti siano da
“giudicare severamente” perché l’intervistatore non ha fatto la
domanda che voleva il Nostro. Cito: “tutti pretendono di tranciar
giudizi su temi in ordine ai quali la loro ignoranza è totale” [ChitiBatelli, L’Esperanto, 39, 7, 2008: 4]: non è questo il caso?
Daniele Vitali fa delle osservazioni in merito a questi
atteggiamenti e chiede una espressione di distacco della FEI dagli
eccessi delle parole di Chiti-Batelli. Sia questi che Vitali hanno
scritto in italiano, la risposta della redazione in Esperanto sembra
voler dire: teniamo la discussione tra noi, dopo di che non prende
le distanze dagli insulti a persone e istituzioni e rifiuta “censure”.
Credo che la rivista si sia resa corresponsabile delle intemperanze
dell’estensore, e questo non fa bene all’immagine del movimento.
Se fossi un parlamentare europeo rimanderei indietro il giornale.

Italaj muziknovaĵoj
- Nova albumo de Rêverie kun du esperanto-titoloj
Rêverie progresiva folk-bando el Milano en Italio ĵus eldonis
novan albumon "Shakespeare, la donna, il sogno" kun du
esperanto-kantoj helpe de la kunlaboro de Andrea Fontana
(Anĉjo). Unu el la du "Kiam alvenos la fino" estas aŭskultebla en:
http://www.myspace.com/reverieweb
Plion pri la bando kaj la disko vi povas leĝi en la blogo de
Vinilkosmo aŭ ankaŭ ĉe Anĉjo.
http://www.ipernity.com/blog/vinilkosmo/82488
- Metalo en Esperanto
Marco Turco el Mondovì (Cuneo), estas nova esperantisto kaj
drumisto en du metalaj bandoj: ANIMAE VECTOR kaj
ATREIDES; kiuj registris po du esperanto-kantoj por siaj
respektivaj KoDiskoj "Akerono" kaj "Venĝo"; kiujn ili povis
prezenti en la IJK en Hungario ĉi somere. La muzikojn eblas
malkovri ĉi tie: http://www.myspace.com/animaevector
kaj en http://www.myspace.com/atreidesmetal
Menciindas, ke tiuj kantoj estas la unuaj en tiu pezmetala stilo,
kiuj estas eldonitaj en Esperantio.. bona novaĵo por la planota
Metala kompilo!
(Fonto Vinilkosmo)

Agado de Triesta E-Asocio
Triesta esperanto-Asocio organizas
la sekvajn aranĝojn:
1) 3a Internacia Konkurso pri
Krisnasko
2) 61a IFEF-Kongreso - Triesto,
Italio 23-29 majo 2009
Triesto atendas Vin! Maro, montoj,
milda temperaturo kaj... granda
festado okaze de la 100-jariĝo de
Internacia Fervojista EsperantoFederacio: ĉio ĉi je via dispono!
Fakaj (kaj ne-fakaj) prelegoj,
konatiĝo kun loka kulturo,
ekskursoj province kaj regione en
eksterordinara esperanta etoso:
bonvenon al ĉiuj esperantistojfervojistoj kaj saman elkoran
bonvenon ankaŭ al ĉiuj NEfervojistaj esperantistoj! Pliaj
informoj kaj aliĝiloj haveblas ĉe
www.ifef.net kaj de Triesta
Esperanto-Asocio: noredv@tele2.it
kaj testudo.ts@gmail.com
Elda Doerfler testudo.ts@gmail.com

Elenco Soci Sostenitori
17. CLERICI Ranieri - ROMA - Socio
Garante
18. MORDACCI Maura - MODENA

Errata corrige
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Giulia Brandi
La 4-an de julio forpasis nia
samklubanino Giulia Brandi. Ŝi
esperantiĝis dum 2004 kaj de tiam
komencis korespondi kun Efremdlandanoj. Ŝiaj preferataj
temoj estis artoj, ĉefe pentrarto kaj
poezio. Ŝi estis instruistino en la
pistoja lernejo pri agrikulturo kaj,
de kiam ŝi fariĝis emeritino, ŝi
engaĝiĝis en la agadoj de multaj
volontulaj asocioj, ekz. "Oltre
l'orizzonte", "Acquacheta", "Itala
unio por blinduloj", "Asocio pri
justa kaj solidara komercado",
"Geamikoj de komentataj kaj
recitataj libroj" kaj "Teatra Trupo Pier Luigi Zollo".
La tuta pistoja esperantistaro
neniam forgesos ŝiajn bonkorecon,
sindonemon kaj amon por la vivo.
Pistoja E-Grupo "U. Stoppoloni"
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La Princo de Machiavelli
Analizo (2a parto)

Estus dezireble, laŭ Machiavelli, se la Princo posedus ĉiujn eblajn
bonajn ecojn, sed ĉar ilin ĉiujn posedi ne eblas, nek eblas ilin obei
laŭoportune, necesas, ke la Princo estu tiom prudenta por povi utiligi
virtojn kaj malvirtojn laŭ la postuloj de la realo, kaj roli leonon aŭ
vulpon laŭ la kapricaj turniĝoj de la sorto. Machiavelli ne intencas
pritrakti abstraktajn karakterizojn de iu imagita Princo, sed ja fiksi
kondutregulojn por reale ekzistantaj princoj, kiuj volas pluteni sian
povon, ne en idealaj respublikoj, sed en la historie establitaj teritorioj.
Ne estu, do, priparolataj virtoj abstraktaj, sed nur la necesaj virtoj
posedataj de la nova Princo estu prikonsiderataj. Al tiu nova Princo
necesas ne ŝparemo sed malavareco; kaj krueleco ĝustatempe aplikita,
al li pli utilu ol senlukta mildeco. Li aperu homama kaj religiema, sed ne
nepre li estu tia; li estu resoluta kaj decidopova, sed samtempe li ja evitu
la malamon kaj malŝaton de siaj regatoj. Rilate ĉiujn ĉi kvalitojn kaj
kondutregulojn, la tiutempaj establitaj princoj aspektis neadekvataj por
konsekvencaj regprojektoj kaj konsciaj pri sia nekapablo doni firmajn
bazojn al siaj regnoj. La konstato pri malsukceso de la ĉefaj politikaj
spertoj en la itala duoninsulo rekondukas, fine, la aŭtoron al la temo pri
Fortuno, kiu ĉe Machiavelli estas io meza inter sorto, ŝanco, oportuneco
kaj bona ŝanco. Se veras, ke Fortuno arbitre estras ĉe duono de la homaj
agoj, por ekvilibre superi la dualismajn rilatojn inter fortuno kaj virto,
necesas pliintensigo de regovolo kaj brava alpreno de impeta aŭdaco
fare de la Princo. Ĉi tiu ne akceptu la sorton (fortunon), sed ĝin ĉiaforte
kontraŭstaru kaj privenku. La aŭtora paroltono plinobliĝe intensiĝas en
la lasta dudeksesa ĉapitro. Li pasie alvokas Familion Medici, por ke tiu
prenu siamanen Italion kaj ĝin liberigu de la barbara regado de
fremduloj. La ĉapitro ne entenas precizan politikan planon: ĝi estas
alvoko pri morala regeneriĝo. La tuta politika kaj psikologia teoriumado
pri la Princo alfluas al tiu idealo, kiu tra la tuta verko kaŝe
serpentumadas kaj nun fine estas potencavoĉe deklarita: la ĥimero pri
patrolando libera kaj unuigita… “Oni ne devas do preterlasi ĉi okazon
por ke Italio vidu post tiom da tempo alveni iun kiu ĝin relevu. Kaj mi
ne povas esprimi per kiu amo li estus akceptita en ĉiuj tiuj provincoj,
kiuj suferis pro ĉi fremdaj invadoj…”. Tiel kompreniĝas, eble, kial ĉi
ĉapitro fariĝis standardo por multaj heroaj viroj de la itala Releviĝo.
La politika nekonformismo de La Princo kaj ĝia konscia rompo kun la
tradiciaj skemoj de la politikaj penso kaj praktiko tiutempaj aperis tuj evidentaj
al tiuj malmultaj amikoj kaj kleruloj, kiuj povis eklegi la traktaton, dum

Verkaro de Machiavelli
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ties manuskripta cirkulado antaŭ la publikigo en 1532. Tiam, ĉe la
disvastiĝo de la presita verko ĉe pli vasta publiko, kun pli ofta interveno
de komentariistoj kaj interpretoj, ekcirkuladis la bildo de iu diable ruza
Machiavelli, kiu, ŝajnigante instrui la ŝtatregantojn fakte ilin kondukadis
al ruino per krime fiaj konsiloj. Estis la komenco de tiu jarcenta politika
kaj sociala agmaniero nomata Makiavelismo, kiu fakte misprezentis la
veran valorrilaton al lia verko. Tiu fenomeno, tamen, grave influis la
historiajn doktrinprocezojn kaj la politikajn ideologiojn en la tuta
mondo, kun praktikaj sekvoj plu spureblaj ĝis nia moderna epoko. La
historia polemikado pri makiavelismo estas, el perspektiva vidpunkto, la
historio de la politikaj teoriumado kaj praktikado en la tuta moderna
civilazio. La politika lukto en pluraj ŝtatoj, la interŝtataj militoj, la
prireligiaj militoj ofte trabataliĝis, pli malpli pravigite, far la ideoj de la
Florenca kancelariano. Per liaj ideoj sin fojfoje pravigis kelkaj
protagonistoj de la emancipad-movadoj de la popolklasoj, kelkaj
favorantoj de totalismaj kaj diktatoraj reĝimoj, kiel ankaŭ teoriistoj pri
la ŝtatopovo kaj/aŭ la povo de la elitaj klasoj. Makiavelismo kaj
Machiavelli verkisto pri historio, princa regopovo, militarto, princa
personeco ktp. ne estas samsignifaj kaj foje ili eĉ profunde diferencas.
Tre instrue priluma ĉi-rilate estas la verko Machiavelli kaj la
Makiavelismo de Josef Macek, bohemo, marksisma fakulo de nia
Renesanco. Mi ŝatus citi kelkajn liniojn el tiu libro (Florenco, La Nuova
Italia 1980): “Estas ĝuste en la dudeka jarcento, ke la diferenco inter
Machiavelli kaj Machiavellismo riveliĝas abisma; klare aperas, ke tio,
dum jarcentoj da ŝtatevoluo, absorbis fenomenojn tute novajn. La
Florencano ne povis antaŭvidi kiaj estus la fruktoj de modernaj
diktaturoj, li kutimis pensi per la etaj dimensioj de la italaj ŝtatetoj.
Kompare kun la tekniko de la politikaj krimoj ellaborita per la maŝino
de totalismaj ŝtatoj, la konsiloj de La Princo estas nuraj infanaj ludoj. La
pli granda dimensio de la ŝtatoj, eĉ rilate al regpotenco, la novaj
militteknikoj, la policoj kaj registaroj, la burokrataroj, la totalismaj
ideologioj kaj la ŝtatpropagando ne nur plisonorigis la voĉon de la
Florenca sekretario, sed ĝin surkovris per la neimagebla knalo de
perforto kaj brutaleco.”… (laŭ mia traduko).
Pli ol klare, ĉu ne? Kaj kio pri la esperanta traduko de ĉi klasikaĵo?
Epiteti ĝin senriproĉa kaj preskaŭ perfekta estas ja redukte simpliga
juĝo, sed nepre tia ĝi estas. La esperantlingva kompetento de la
tradukinto povis liveri al ni nur altgrade seneraran version, rigore sobran
en sia precizeco leksika, gramatika kaj sintaksa. La averaĝa legantoesperantisto apenaŭ povas konscii pri la kvanto da cerba fortostreĉo
necesa por redoni esperantan tekston klare legindan, elde la
seninterrompe subordigaj kaj kunordigaj frazkonstruoj, ĉenoringe
dissolviĝintaj unuspire ĉe la itala aferece logika prozo de Machiavelli,
kun plurlokaj latinismoj kaj florencismoj, eĉ por la hodiaŭa mezklera
italo, ne plu facile kompreneblaj. Kaj la abundajn prihistoriajn aludojn
la tradukinto, sobre sed detale, informriĉe prinotis. La aparta
komplekseco de la Makiavel-a frazkonstruo necesigis oftegan, por la
kompreno gravan interpunkciadon: sed estu dirite, ke ĝisoste
konsekvenca zamenhofa uzo de la komo, en subordigaj kaj rilataj
propozicioj, postulintus multe pli oftan aplikon de tiu interpunkcia
signo… kun la tamena sekvo, ke en pluraj frazoj, pli multnombros la
komoj ol la vortoj… kaj Minnaja prave kaj saĝe trafis al vojmezo.
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EsperanTago - 2
Grosseto
Vendredon, la 22-a de aŭgusto
2008, samtempe kiel la
malferma tago de la Itala
Kongreso de Esperanto, okazis
en Grosseto la dua
EsperanTago, unutaga
renkontiĝo de la Itala
Esperantista Junularo kies
celgrupo estas junaj novuloj
kaj... malnovuloj de nia
movado. Oni decidis okazigi la
iniciaton en Grosseto ĝuste
tiel, ke la junuloj povu resti en
la ĉarma toskana urbo kaj
partopreni plentempe la ĉijaran
Italan Kongreson de FEI.
La 16 heroaj junuloj kiuj
ĉeestis la unuan
EsperanTagon, okazinta
pasintjunie en Bolonjo, nepre
memoras la varmegon kiun ili
suferis dum la vizito de la
urbo. Tio ŝajne iĝis kutimo de
nia evento, ĉar denove en
Grosseto oni suferis lacigan
aŭgustan varmegon.
La renkontiĝo oficiale ekis je
la 11a horo matene, kiam la
unuaj partoprenantoj grupiĝis
ĉe la urba stacidomo kaj
atendis la ulojn, kiuj alvenis
trajne. Poste oni vizitadis la
urbon kaj multe admiris la
antikvajn muregojn, kiuj ĝin
ĉirkaŭas. La matena vizito

haltis pro malsato precize en
placo Esperanto, kie la
partoprenantoj finfine eniris
picejon kaj gustumis refortigan
manĝadon. Partoprenis
Gabriele Corsetti el Romo,
Claudio Imbrenda el Pizo,
Massimo Ripani el Teramo,
Oliviero Bagnoli el Pizo, Fabio
Bettani el Bolonjo, Michael
Boris Mandirola el Novaro kaj
Giuseppe Pascucci el Romo.
Posttagmeze la partoprenantoj
atingis la kongresan
akceptejon, kie multaj el ili

aliĝis la Kongreson kaj
renkontis novajn kaj malnovajn
amikojn. Tie oni renkontis la
junajn kongresaninojn Thu
Quynh Nguyen, el Hanojo
(Vjetnamio), kaj Liséth Leon,
el Bogoto (Kolombio), kiuj tuj
aliĝis la grupon de
EsperanTaganoj.
Pli malfrue, je la kvina, danke
al helpo de la partoprenantoj
Massimo Ripani kaj Giuseppe
Pascucci oni veturigis la
partoprenantojn al la arĥeologia
parko en Roselle, urbo
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proksima al Grosseto, kie
videblas la restaĵoj de mirinda
etruska kaj romia urbeto. La
interesan viziton aliĝis multaj
aliaj kongresanoj, inter kiuj la
nuna prezidanto de FEI kaj
eksa prezidanto de UEA,
sinjoro Renato CORSETTI.
Afabla gvidistino ĉiĉeronis tra
la praurbo per la itala lingvo,
kaj sinjoro Corsetti, estiminde,
tradukis en esperanton por la
neitalaj ĉeestantoj.
Post la reveno urben, kaj post
eta translokiĝo al nova loĝejo
(ĉar ne eblintus reveni al la
malnova post la 11a horo
vespere!), oni feliĉe revenis al
placo Esperanto kaj al la
tagmanĝa picejo, pro la
memoro de ĝiaj ege bongustaj
manĝaĵoj. Tie aliĝis al la grupo
la prezidanto de IEJ, Luca
della Maddalena, de Sondrio,
kaj estraranino Elina Koryak,
de Tiraspolo (Moldavio / de
facto Ĉednestrio). Post
vespermanĝo la amikaro

gustumis lokajn glaciaĵojn kaj
vizitis la urbon dumnokte, kaj
finfine feliĉe revenis al la
loĝejo por tranokti.
*****
Ni kore invitas vin partopreni
la trian EsperanTagon, la 2an
de novembro 2008 en Lucca

okaze de la tiea famkonata
komiksa festivalo.
Pliajn informojn vi trovos en
nia forumo:
http://iej.esperanto.it/forum.
IEJ-estraro

Malgajega
novaĵo
alvenis
septembre el Hungario: nia
bona amikino Antónia Rózsa,
malgranda ruĝharulino de ĉiuj
konata kiel Toni, mortis pro
hejma
akcidento.
Toni
partoprenis multege en niaj
IJFoj, kaj multaj homoj en
Italio havis eblecon sperti ŝian
gajecon kaj ŝian disponeblecon
helpi ĉiam, ĉiel, por la plibonigo de la renkontiĝa etoso: lastan fojon
kiun ni vidis ŝin estis dum la ĉijara IJK, en Szombathely, kaj ŝi estis
tie, okupiĝanta pri manlaboretoj, kaj pri multaj aliaj aferoj; kaj kunaj
teumadoj kaj babiladoj vigligis la noktojn en la gufujo. Nome de ĉiuj
italoj kiuj konatiĝis kun ŝi, ni deziras sendi niajn elkorajn kaj varmajn
kondolencojn al la familianoj kaj al la hungaraj samideanoj pro la
perdo de tiom bela persono.

IJK 2008 bedaŭrinde jam pasis
En Szombathely, Hungario, de la 26-a de julio ĝis la 2-a de aŭgusto okazis la ĉijara Internacia Junulara
Kongreso, la plej famkonata esperantista renkontiĝo por junuloj. La kongresa temo estis "Minoritataj rajtoj
– individuaj kaj kolektivaj".
Dum la Kongreso okazis ne nur multenombraj prelegoj kaj diskutrondoj pri la temo, sed ankaŭ ekskursoj al
najbaraj vidindaĵoj (la iama fera kurteno, la lago Balatono, kaj tiel plu), ludoj, teatraĵoj kaj eĉ heroa
akvobatalo kontraŭ la lokaj fajrobrigadistoj!
La kongreson partoprenis ankaŭ anoj de la Itala Esperantista Junularo, kiuj sukcese starigis budon ĉe la
enirejo de la kongresdomo por varbi pri siaj agadoj. Eksterlandaj esperantistoj precipe interesiĝis pri la
komikso RatMan, kies esperantigon IEJ publikigis pasintjare kunlabore kun la franca junulara asocio JEFO,
kaj pri la Semajno de Kulturo Internacia, semajnlonga aranĝo en la ĉirkaŭaĵoj de Pizo dum kiu junaj
esperantistoj renkontos la lokan junularon en mezlernejoj. Multaj esperantistoj eĉ prezentis sian
kandidatiĝon por partopreni SKI-on.
Dum la solena malfermo, la prezidanto de TEJO, Gregor Hinker, publike komentis la famkonatan antaŭ
nelonge okazintan paroladon de la ĉeĥa prezidanto Vaclav Havel, kiu deklaris, ke eŭropismo estas kiel
esperantismo: mortinta. Hinker invitis sinjoron Havel partopreni la venontjaran IJK-on, kiu fakte okazos en
ĉeĥa urbo - Liberec, en la nordo de Ĉeĥio - dum julio 2009.
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Giovani al Congresso Italiano
Questo titolo non è più un ossimoro ormai. Anche quest'anno un'ardita pattuglia di giovani esperantisti, non
solo europei, ha deciso di abbattere l'età media dei partecipanti al Congresso Italiano di Esperanto. Superato
qualche iniziale scoglio organizzativo (per cui l'anno prossimo sarà necessario un maggiore contatto tra la
IEJ ed il comitato organizzatore) i ragazzi presenti hanno potuto godere appieno il congresso
dall'EsperanTago che l'ha preceduto sino all'escursione finale. In particolare, però, ai giovani è spettata
l'organizzazione del programma notturno. Molto spontaneo, esso s'è svolto prevalentemente nel centro
storico di Grosseto: romantiche passeggiate lungo le mura si sono alternate alla degustazione di vini presso
una cantina locale particolarmente apprezzata anche quale ristorante. Altra costante sono state le tranquille
chiacchierate sul più, il meno ed i massimi sistemi che hanno fatto risuonar la lingvo internacia sulle
gradinate del Duomo gustando granite e gelati acquistati lì vicino.
Durante i giorni di pausa dai seminari altre attività rientrano a pieno titolo nel programma giovanile. Si
tratta principalmente dell'incontro pomeridiano della Gioventù Esperantista Italiana cui hanno preso parte
alcuni ragazzi, attivisti e semplici interessati, cui sono state presentate le attività della nostra associazione
ed una partita di calcio in cui giovani (almeno dentro) esperantisti insieme a ragazzi del luogo hanno
affrontato una squadra di veterani dello sport locali rimediando un onorevole cappotto. Andrà meglio a
Cassino?

M.I.R.O.
MIROn mi miris kaj ĝi mirindas. Ekaŭguste en Kroatujo mi estis, kiel multege da italoj, sed ne por bani en la
kristala maro kiu ĉirkaŭas la dalmatiajn insulojn aŭ laŭas la istrian marbordon: mi estis tie por partopreni en
MIRO. MIRO, ĉijare Magiverda Internacia RenkontiĝO sed la nomo kompleta ŝanĝiĝas ĉiufoje, atingis sian
jubileon (tiu ĉi estas la 10a) kaj ĝi iĝis esltara kaj partoprenindega aranĝo.
Ĝi okazis de la 2a ĝis la 8a de aŭgusto en kroata
urbeto Duga Resa laŭ la rivero Mreźnica.
Partoprenis ĉirkaŭ 80 esperantistoj el pluraj
landoj ne nur eŭropaj, el kiuj nur unu italo. La
averaĝa aĝo estis sufiĉe malalta, pli ol multaj
aliaj esperanto-renkontiĝoj kaj tio ege helpis la
etoson. La programo estis sufiĉe varia kvankam
okazis maksimume unu samtempa programero.
Dum la tagoj okazis ekskursoj (vizito al apuda
urbo Karlovac, vilaĝmuzeo kaj muzeo pri la
etnhistorio de la regiono, piedirado al monteto
Vinica, kaj remado laŭ la rivero) prelegoj (indas
citi prelegon de Zlatko Tišljar pri eŭropa identeco
kaj de Tina Tišljar kaj Kalrijn Van Damme pri
dulingvismo) sed la ĉefa “programejo” estis la
rivera plaĝo. Ne nur akvaj ludoj kaj komuna naĝado, sed ankaŭ prelego pri biologio same kiel kurso pri kroata
lingvo okazis bankostume. Tia estis la etoso: somera kaj junulara. Oni sukcesis ankaŭ aranĝi rilaton kun lokanoj
dum internacia kultura vespero dum kiu loka folklora grupo prezentis popolajn dancojn kaj kantojn kaj
esperantistoj senpage ebligis gustumi manĝaĵojn el pluraj landoj (Italujon reprezentis pastaĵo kun tomata saŭco).
Konklude ĝi estis certe unu el la plej bonaj renkontiĝoj partoprenitaj de mi, Kroata Esperantista Junulara Asocio
sin montris vigla kaj lerta kaj verŝajne ni ofte aŭdos pri MIRO ankaŭ dum venontaj someroj.

L'esperanto

Rat-Man in esperanto, un anno dopo
Autunno. Le foglie sugli alberi cambiano colore, e i
bimbi tornano a scuola con i loro bei grembiulini
che sanno di fresco. A volte, se le mamme
stringono troppo i colletti, anche i bimbi cambiano
colore.
Sembra un anno che Rat-Man ha fatto la sua
comparsa ufficiale nel mondo esperantista, e l’ha
fatta con tutti i crismi: un bel libretto illustrato, con
tante belle storie comiche e serie allo stesso tempo,
piene di azione, di gag, di ironia; e, poi, una
storiellina breve breve ma tanto carina, in cui RatMan ed il suo amico e confidente Piccettino
incontrano per davvero la lingua di Zamenhof (“ma
è davvero una lingua?” si chiederebbe Ratty).
Sembra un anno che il progetto RoMEo è riuscito a
portare su carta (e che carta! ottima qualità, di
quella che i neri restano neri ed i bianchi bianchi
anche dopo essere finiti in lavatrice) il fumetto che
attualmente in Italia riscuote il maggior successo,
ed a fargli parlare Esperanto.
Sembra un anno… ehi, ma è davvero passato un
anno! Rat-Man in Esperanto è stato presentato
ufficialmente il 3 novembre alla rassegna Lucca
Comics & Games, in uno stand preso d’assalto dai
fan impazziti per la novità e per la presenza
dell’autore, Leo Ortolani. Un anno, sì, ma già mesi fa le quasi 500 copie disponibili in Italia erano andate
esaurite, come più della metà di quelle disponibili presso la francese JEFO (che ha coprodotto il fumetto con
la nostra IEJ): un successo davvero insperato, merito di una buona campagna pubblicitaria e della passione di
chi ha collaborato al progetto, dai traduttori a chi ha inviato fisicamente i fumetti acquistati via internet a chi,
infine, si è fatto il mazzo per 4 giorni a Lucca.
Vale allora la pena di festeggiarlo, questo compleanno, con qualcosa di speciale: stiamo pensando ad una
sorpresona per i fan italiani, e non solo. Ma se vi dico adesso di cosa si tratta, vi rovino la sorpresa… perciò,
correte
subito
a
visitare
il
sito
del
progetto
RoMEo,
all’indirizzo
internet
http://www.pecorElettriche.it/Esperanto/RoMEo, e buona lettura (e non aspettate l’inverno, e ricordatevi di
sbottonare quei colletti!).
Muskol-flekse mi ekflugas
Daniele Binaghi
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