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La FEI compie cent'anni

L'ESPERANTO

ENKONDUKO
IMPORTANTE: VOTAZIONE PER
LO STATUTO

Cari amici, quando leggerete questo articoletto
avrete già ricevuto o starete per ricevere una
busta dalla FEI con un timbro sopra:
"Importante".
Non buttatela, per carità!
Apritela e leggetela subito o almeno dateci
un'occhiata. Si tratta della proposta di nuovo
statuto della FEI. Il nuovo statuto è necessario
per adeguarsi alla normativa attuale e per
permetterci eventualmente di registrarci come
associazione ONLUS, del volontariato o come
associazione di promozione sociale.
Perciò, dopo averci dato un'occhiata andate alla
scheda di votazione, riempitela e rispeditela
subito. Non mettetela da parte ripromettendovi
di votare quando avrete tempo. Ve la
dimentichereste e dopo 15 giorni non sapreste
più che fine ha fatto.
Votate subito.

Perché la votazione sia valida debbono votare
due terzi dei soci. Capite, quindi, che ogni voto
conta. Quando incontrate altri esperantisti della
vostra città, invece di chiedere banalmente
"Come stai?", chiedete "Hai votato per lo
statuto?". Nessuno, per citare il Manzoni, "…a’
suoi figli narrandolo un giorno / dovrà dir,
sospirando: "Io non v’era".
Il Presidente - Renato Corsetti
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OCent'anni
F I Ce non
I Asentirli
LE
Renato Corsetti
Chissà che cosa pensavano i
convenuti a Firenze in quel marzo
del 1910!
Certamente una parte pensava che
l'esperanto sarebbe stato
ufficialmente accettato al massimo
fra qualche anno. Una cosa
tecnicamente così bella non poteva
non far parte di quel radioso
avvenire che la scienza andava
promettendo al mondo.
Un'altra parte pensava più
sobriamente che per fortuna si era
riusciti dopo anni a mettere fine alle
piccole beghe interne sulla città in
cui la FEI avrebbe dovuto avere la
sua sede. Non è un caso che il
centenario di molti gruppi
esperantisti italiani sia già stato
celebrato negli anni scorsi e che la
FEI arrivi ultima in questa cosa.
Il travaglio che portò a questa
decisione fu grande ed i nostri
storici lo hanno documentato.
Nessuno di quegli austeri signori e
di quelle gentili signore riuniti per la
fondazione della FEI, però, riusciva
a prevedere quello che il secolo
seguente riservava all'umanità, come
noi oggi non siamo in grado
nemmeno di concepire quello che
succederà tra ora ed il 2010.
Il secolo seguente fu un un secolo di
sangue e di violenza, almeno per la
prima metà. E come in tutti i
momenti difficili l'esperanto offrì
un'ancora di salvezza a tanti idealisti,
che volevano aggrapparsi a qualcosa
di certamente buono nel mezzo
delle guerre, delle stragi e della
violenza ideologica. È quasi
miracolosa la sopravvivenza della

nostra lingua e dei nostri ideali
attraverso la prima guerra mondiale,
il ventennio fascista e la seconda
guerra mondiale. È pur vero che già
negli anni della fondazione della FEI
il movimento esperantista aveva
stretto saldi rapporti sia con la
cultura cattolica (bisogna ricordarsi
di Pio X e delle sue dichiarazioni
sull'esperanto) che con la cultura
socialista, che in un modo o
nell'altro continuò il suo rapporto
con questa nostra utopia per tutto il
'900.
La seconda metà del secolo di
attività della FEI fu caratterizzata
dagli stessi elementi che
caratterizzarono la società italiana.
Forte spinta ad agire negli anni '50
(non per niente in quegli anni la FEI
diventa ente morale). Continuazione
della spinta con una intensità che
andò decrescendo nei decenni
successivi. Rinascita, risorgimento,
ringiovanimento con l'avvento di
internet.
I nostri giovani di ieri e di oggi si
muovono nella rete come pesci
nell'acqua e sono i loro corsi in rete
che portano forze nuove al
movimento, che recentemente ha
avuto alcuni notevoli successi in
rete, nei mezzi di comunicazione e
nella cultura italiana.
Quando io cominciai a studiare
l'esperanto non c'era professore di
qualcosa che non si sentisse
autorizzato a parlare di
"sciocchezza" relativamente
all'esperanto. Oggi, dopo le prese di
posizione di gente come Umberto
Eco ed altri linguisti che non cito per

dimenticarne qualcuno, i giudizi
sono molto più attenti.
Allo stesso modo non cito le
trasmissioni sull'esperanto alla radio
ed alla TV, proprio per non
dimenticarne nessuna. E che dire
della bandiera dell'esperanto che ha
sventolato sulla copertina del
programma di ricerca Google?
Qualcuno della mia età dirà: "Ma
che è questo Google. Non lo
vorremo mica paragonare ai saluti
del sindaco di …..?!" Per fortuna i
nostri giovani sanno che cosa ha
significato quella bandiera in
Google in termini di corsisti e di
statistiche di accesso ai nostri siti.
Insomma un secolo fa gli austeri
signori e le gentili signore riuniti a
Firenze se avessero potuto prevedere
questi loro tardi nipoti ne sarebbero
stati fieri, come noi siamo fieri di
coloro che si troveranno a celebrare
il secondo secolo della FEI nel 2010.
Noi guardiamo con fiducia al futuro
della FEI e dell'esperanto.
In ogni epoca ci sono uomini che
operano per migliorare il mondo e
uomini che operano per tenerlo
fermo. I difensori dello status quo,
della schiavitù, dell'inferiorità dei
negri e delle donne. della lingua dei
forti, riescono ad imporsi al
momento, ma alla fine devono
cedere. I "miglioristi" perdono tutte
le battaglie ma alla fine vincono.
P.S. La cerimonia per il centenario
della FEI si terrà a Firenze nel
Salone dei Duecento di Palazzo
Vecchio nella mattinata del 20
marzo 2010.
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MFondumo
O VA
DO
Zamenhof

Bruĉjo Casini nova prezidanto
Intervjuis Massimo Acciai

Bruĉjo Casini, itala eldonisto (lia la
eldonejo Edistudio), estas tre fama
nomo en la Esperantomovado kaj
li estas unu el malmultaj homoj kiu
havas la honoron je paĝo en la itala
versio de Vikipedio. Al lia longa
listo de oficoj en la esperantista
movado (li estis longe ĝenerala
sekretario kaj vicprezidanto de
TEJO, prezidanto de IEJ kaj
nuntempe li estas respondeculo de
italaj kongresoj) aldoniĝas
lastatempe ankaŭ la prezidanteco
de Fondumo Zamenhof. Ni faris
kelkajn demandojn al prezidanto
Casini, ĵus elektita.
Massimo Acciai: Kiam kaj kun
kiuj celoj estis kreita Fondumo
Zamenhof?
Bruĉjo Casini: FZ estis fondita
dum decembro de 1987, dum la
jarcento de Esperanto, kun la celoj
krei kulturan centron je la nomo de
la fondinto de la Internacia Lingvo,
kaj disvastigi liajn idealojn por
paco kaj interkompreniĝo inter la
kulturoj. La unua celo estis atingita
ĉijare, dum la 150a datreveno de la
naskiĝo de Ludoviko Zamenhof,
per la fondumo en Bjalistoko de la
Centro Zamenhof, en la strato
Warszawska.
MA: Kio estas la okupo de la
Centro Zamenhof?
BC: Ĝi estis fondita ĉijare,
mallonge antaŭ la Universala
Kongreso de Esperanto en
Bjalistoko, dum julio; nun ĝi
gastigas historian revizitadon de la
urbo, monda simbolo de

pluretneco, per plurmediaj
dokumentoj pri sia aspekto dum la
fino de la 19a kaj la komenco de la
20a jarcento kaj grandan kolekton
de filatelaj kaj bibliografiaj
dokumentoj pri Zamenhof kaj pri
Esperanto. Dum la venontaj tagoj
mi renkontos ĝiajn respondeculojn
por projekti pligrandigon de ĝia
kultura agado, kiu kuntrenos la
urbon de Bjalistoko, ĉefurbo de
Podlaĥujo, unu el la 16 regionoj
(vojevodoj) de Polujo kaj sidejo de
prestiĝa universitato.
MA: Kiel vi alproksimiĝis al FZ?
BC: En Varsovio, dum 1987, kiel
ano de la Komitato de UEA, mi
sekvis la projektadon kaj la
naskigon, volata precipe de Roman
Malinowski, tiam prezidanto de la
Seimo, la pola parlamento. Dum la
postaj jaroj la Fondumo havis kiel
prezidantoj homojn kiujn mi bone
konas kaj estimas, kiel prof.
Humphrey Tonkin, kaj Roman
Dobrzynski. La kontaktoj kiuj igis
min definitive alproksimiĝi
efektiviĝis ĉijare, dum la tre
sukcesa Universala Kongreso de
Esperanto en Bjalistoko, dum kio
mi havis la respondecon de la
kongresa kuriero, rolo kiu min
kontaktigis kun la urbaj aŭtoritatoj
kun kiuj mi malkovris havi
similajn labormanierojn.
MA: Kiel vi iĝis prezidanto? Kiam
kaj kiel vi elektiĝis?
BC: La urbaj aŭtoritatoj ofertis al
mi la prezidantecon post la
ĉisomera Kongreso kaj pliforte ili

ĝin reofertis al mi antaŭ malmultaj
tagoj, kun la deklarita celo lanĉi,
nun post la kreo de la Centro, duan
fazon de agado pligrandan kaj
internacian. Kiel la elekto konkrete
okazis, honeste mi ne scias kaj
vere ne gravas: la ok membroj de
la komitato, reprezentantaj la
Regionon, la Komunumon, la
Universitaton kaj Esperantistajn
polajn kaj mondajn asociojn
(UEA, TEJO, ILEI, Grupo de
Bjalistoko, PEA), elektis min dum
la renkontiĝo de la pasinta
dimanĉo.
MA: Kiuj estas viaj proponoj kiel
prezidanto?
BC: Jam de kelkaj monatoj mi
estas preparanta serion da
internaciaj eventoj, por reaktualigi
la ideojn kiujn Zamenhof subtenis
kaj defendis dum sia tuta vivo,
ideojn kiujn oni povus resumi
dirante ke interkompreniĝi estas
jam iomete ami unu la alian. Mi
estos en Bjalistoko, kiel jam mi
diris, dum la venontaj tagoj
precipe por konfrontiĝi kun la
urbaj kaj universitataj aŭtoritatoj
kaj vidi kiujn el tiuj projektoj
subteni, kaj kun kiu prioritato. La
nuna Eŭropa Unio, kun siaj 23
lingvoj kaj siaj 27 membraj ŝtatoj,
ŝajnas havi urĝan neceson je ĉi tiuj
idealoj de interkompreniĝo kaj
egaleco inter la popoloj.
MA: Dankon por la intervjuo, kaj
bonan laboron, prezidanto!
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I N FDekOlandasociaj
R M @retejoj
D I KO
Daniele Binaghi

Antaŭ pli ol 3 jaroj, Libera Folio
aperigis artikolon
(http://www.liberafolio.org/2006
/landajasociojrete), en kiu oni
taksis la retejojn de la plej
nombraj naciaj esperantistaj
asocioj. Laŭ tiu artikolo,
“retpaĝoj de landaj Esperanto
asocioj havas du tute malsamajn
celgrupojn: unuflanke ili celas
informi neesperantistajn
interesitojn pri la lingvo,
aliflanke ili devas ankaŭ helpi
movadajn aktivulojn enlande kaj
tutmonde trovi informojn pri la
koncerna asocio kaj kaze de
neceso kontakti la ĝustan
funkciulon”. Ĉar mi tute
konsentas pri tiu aserto, kaj mi
jam kontrolis niajn naciajn
retejojn laŭ tiuj mezuriloj, mi
pensis ke estus interese por ni
vidi kio okazas en la mondo,
nun. Do, per nova listo, elĉerpita
el la informoj kiuj troviĝas en la
retejo de UEA, mi ekzamenis
retejojn de la 10 unuaj landaj
asocioj, uzante, por miaj
komentoj, la jenajn mezurilojn:
trovebleco de informoj pri la
estraro de la asocio, la kvanto de
membroj kaj la manieroj
kontakti funkciulojn de la
asocio; pozicion de la retejo laŭ
Google (serĉante la vorton
“esperanto” + la esperantigitan
nacian nomon), kaj trovebleco
pere de dua nivela domajna
nomo (kiel, ekzemple,
“esperanto.it”); belecon,

uzablecon kaj plurlingvecon de
la retejo.
Germana EsperantoAsocio
http://www.esperanto.de
1600 membroj
pozicio laŭ Google: 4a
GEA ŝajne renovigis sian
paĝaron post la artikolo de LF,
kaj faris bonan laboron: la
enirejon, ege simpla, donas
eblecon elekti kaj lingvon kaj
asocion (ĉu junularan, ĉu
plenaĝan); ene, paĝoj estas
esencaj, tamen facilege uzeblaj,
kun ĉiuj informoj je musklako.
Plena paĝo estas dediĉita al la
estraro, kun nomoj kaj fotoj kaj
kontakteblecoj; krom tio, ĉe la
supro de paĝoj ĉiam aperas

kontaktindikoj.
Ne ĉiuj la enhavoj estas
tradukitaj esperanten, tamen la
plejmulto jes (kaj mi fakte dubas
ĉu ĉiuj paĝoj bezonus esti
tradukitaj).
Pluso: enireja ligilo al
www.esperanto.net, utila por
trovi informojn en aliaj lingvoj.
Ĝenerala noto: 4.
Japana EsperantoInstituto
http://www.jei.or.jp
1355 membroj
pozicio laŭ Google: 3a
JEI sin kaŝas malantaŭ ne tuja
retadreso, sed verdire oni povas
facile alveni al tiu kaj pere de
Google kaj pere de
www.esperanto.jp (iom

Germana E-Asocio, venkanta egalmerite
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japankomikseca). Paĝoj estas
daŭre malnovmodaj, listecaj, sed
almenaŭ ĉapeloj atingis ilin
(vidu menciitan artikolon de
LF). Tamen, facile troveblas
paĝo kun nomoj de funkciuloj
kaj retadresoj. Dulingveco estas
malperfekta, kaj sufiĉe enuige vi
devas ĉiam reveni al la hejma
paĝo, klakante la esperantan
butonon.
Plusoj: paĝo kun dulingva
frazaro.
Ĝenerala noto: 3.
Ĉina EsperantoLigo
http://www.espero.com.cn
1144 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a
ĈEL ŝajne tute ne havas propran
retpaĝaron, almenaŭ ne en
Esperanto. Tamen la oficiala
ligilo laŭ UEA alportas al
portalo de El Popola Ĉinio,
bonega retejo esperantlingva
plenplena da enhavoj.
Bedaŭrinde, tute ne eblas trovi
informojn pri funkciuloj aŭ
kontakteblecoj, kaj certe ĉinoj
kiuj ne parolas Esperanton ne
povos ĝui la enhavojn.
Ĝenerala noto: 1.
Belga EsperantoFederacio
http://www.esperanto.be
1013 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a
Se oni juĝus laŭ la paĝaro, oni
kredus ke BEF ne vere ekzistas:
la tuta retejo ŝajnas estis dediĉita
al la Flandra EsperantoLigo, sed
vere nenio estas menciita pri la
landa asocio de UEA en Belgio.
Hejma paĝo pura e alloga
kondukas al multaj informoj,
kvankam informoj pri la estraro
estas kaŝitaj en PDF dosiero sub
la ligo Aktivuloj. Informoj pri
kontakteblecoj facile troveblas.
Ne temas pri vera dulingva
retejo, ĉar, elektante iun el la
kvar (!) lingvoj disponeblaj,
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oni atingas tute malsaman
enhavon.
Plusoj: hejma paĝo
esperantlingva; allogaj reklamoj
por revuoj, libroj kaj kdoj.
Ĝenerala noto: 3.
Unuiĝo Franca por Esperanto
http://esperantofrance.org
1001 membroj
pozicio laŭ Google: 10ª
Bedaŭrinde, www.esperanto.fr
kondukas al iu reklamagentejo;
tamen, ankaŭ per Google oni
povas trovi la veran paĝon,
belan, koloran, plenplenan da
bildoj. Tuta paĝo montras kaj
estraranojn kaj iliajn kontaktojn;
alia paĝo ekzistas por normalaj
kontaktoj. La ĉefa parto de la
paĝaro estas en la franca, kaj la
esperanta parto estas malgranda,
sed facile trovebla.
Plusoj: kompleta kaj interesa
paĝo pri kursoj.
Ĝenerala noto: 4.
Itala EsperantoFederacio
http://www.esperanto.it
942 membroj
pozicio laŭ Google: 1ª
Kontaktadresoj troviĝas, ege
videble, en ĉiuj paĝoj.
Bedaŭrinde, kvankam pura kaj
facile vizitebla, la tuta paĝaro

estas en la itala, do daŭre por
“eksterlandaj esperantistoj
apenaŭ utilas”: informoj pri la
estraro, kaj pri la tuta asocio,
troviĝas en alia retejo, tamen la
ligilo al tiu estas nur itallingva.
Ĝenerala noto: 1.
Pola EsperantoAsocio
http://www.esperanto.pl
820 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a
Temas pri alia portalo, plenplena
da artikoloj, listigitaj sufiĉe
logike, kvankam ŝajne nenie
ekzistas serĉilo. Nur la asocia
poŝtadreso estas  facile 
trovebla. Dulingveco, eĉ se bone
paradita pere de larĝaj butonoj,
ne perfektas, ĉar parto de la
enhavoj ne estas tradukita.
Ĝenerala noto: 1.
EsperantoUSA
http://www.esperantousa.org
700 membroj
pozicio laŭ Google: 1ª
Ne facilas diveni, kiu devus esti
la taŭga URL por la usona
asocio: mi provis per
www.esperanto.com, kaj
www.esperanto.us, trovante nur
komunumojn kaj eldonejojn;
bonŝance, Google helpas ankaŭ
ĉifoje, kaj jen belega paĝo, riĉa

Unuiĝo Franca por Esperanto, venkanta egalmerite
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dubas, konsiderante ke ankaŭ
per Google oni malfacile ĝin
trovas. Eble, ĉio dependas de la
fakto ke la retejo, kolora kaj
enhavriĉa kiel multaj brazilaĵoj,
ne legeblas Esperantlingve:
ekzistas ligilo “ESPERANTE”,
sed ŝajne nenio ŝanĝiĝas, kiam
oni alklakas ĝin.
Ĝenerala noto: 0.

Japana Esperanto-Instituto
je artikoloj, tekstoj, filmetoj.
Interesa, vere interesa.
Bedaŭrinde, ĝi estas nur en la
angla; kompatinda eksterlanda
samideano kapablos nur trovi
retadreson…
Plusoj: filmetoj.
Ĝenerala noto: 1.

Brazila EsperantoLigo
http://www.esperanto.org.br
652 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a
Ŝajne, simplaj “.br” nomoj ne
estas permesataj nuntempe, do
BEL devis trovi alian solvon. Ĉu
tiu solvo estis bona elekto, mi

Sveda EsperantoFederacio
http://www.esperanto.se
500 membroj
pozicio laŭ Google: > 20a
Antaŭ (tro) multe da tempo, la
paĝaro estis ege bona;
nuntempe, bedaŭrinde, eĉ se reta
kaj poŝta adresoj ĉie estas
montritaj, la paĝaro mem estas
tro esenca, kaj la du duonkaŝitaj
ligiloj al esperantaj paĝoj ne
estas sekvitaj de samlingvaj
subpaĝoj. Ĝenerala noto: 1.

UN VOCABOLARIO PER TUTTI
Il Vocabolario EsperantoItaliano ItalianoEsperanto da oggi a tutti gli iscritti ai
corsi di I grado! I nuovi allievi potranno così apprezzare da subito la ricchezza del
lessico in esperanto. La FEI ha deciso infatti di mettere a disposizione il suddetto
vocabolario IE / EI al prezzo incredibilmente basso di 1euro. Basta richiederlo
a FEI libri in quantitativi non inferiori a 10 esemplari.
Vocabolario EsperantoItaliano
ItalianoEsperanto
N. Vessella – R. Corsetti
ISBN 8885872107 Co.Ed.Es. Milano 1998
21 cm., 108 p. € 1,00 (per ordini di 10 o più esemplari)
Fondamenti di Interlinguistica ed Esperantologia. Pianificazione linguistica
e lingue pianificate
F. Gobbo
L'obiettivo di questo libro del prof. Gobbo è quello di fornire ai lettori una serie
di strumenti che li mettano in grado di rispondere con precisione alla domanda:
Che cos`e una lingua?
Il libro è stato messo a punto in occasione del laboratorio di interlinguistica
offerto agli studenti di filosofia dell’Università di Milano dell’anno accademico
200910, sulla base di una precedente esperienza didattica presso l’Università
dell’Insubria (Varese).
ISBN 9788870431414 Cortina, Milano 2009
22 cm., 158 p.
€ 15,00
Federazione Esperantista Italiana  Libri 02 58100857 – feilibri@esperanto.it
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Anche nel 2010 appuntamento
con il 5 ‰
Riccardo Pinori

Anche quest’anno, quando saremo chiamati all’appuntamento con la tanto deprecata denuncia dei redditi,
non perdiamo una buona abitudine: destiniamo il 5‰ alla FEI. Per aiutarci a ricordarne il codice fiscale,
un’apposita finestra è stata inserita nel calendarietto 2010 edito dalla FEI. Se ancora non ce l’hai, ricordati di
richiederlo, ti sarà inviato gratuitamente e… un grazie anticipato se ci invii il francobollo di risposta.
Il cinque per mille, questa nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, è ormai così
fortemente radicata nel contesto sociopolitico italiano che si ritiene poco probabile, in futuro, ipotizzarne
l’abolizione. Per tutte le associazioni, compresa la nostra Federazione, tale finanziamento è diventato
essenziale per lo svolgimento delle proprie attività.
Infatti lo sviluppo dell’attività informativa che la FEI ha potuto perseguire in questi ultimi anni, in stretta
collaborazione con i gruppi federati, è stato realizzato grazie alla disponibilità dei fondi del 5‰ pervenuti
nel 2008 e nel 2009. Si è dovuto tener conto, comunque, delle restrizioni connesse alla destinazione d’uso
dei fondi, che sono vincolati ad essere utilizzati ESCLUSIVAMENTE per le finalità del movimento e non
per le attività organizzative correnti. Alla fine dell’anno scorso la nostra associazione ha puntualmente
inviato il richiesto rapporto all’“Agenzia delle entrate”, in cui vengono descritti i progetti finanziati con i
fondi del 5‰. Qui sono riportati i passaggi essenziali del testo della relazione inviata per il 2009.
Dalla Relazione all’Agenzia delle Entrate sulle iniziative poste in essere dalla nostra federazione con i
contributi del 5‰
Scopo statutario fondante della nostra federazione è la diffusione della lingua internazionale esperanto, da
perseguire sia direttamente che indirettamente congiuntamente con i gruppi locali federati.
Con i contributi del 5‰, la Federazione Esperantista Italiana ha pertanto finanziato le seguenti iniziative
promozionali atte a favorire la diffusione della lingua internazionale esperanto:
• materiale informativo – produzione di materiale per l’informazione;
• iniziative promozionali sul territorio – svolte in collaborazione con i gruppi locali associati alla nostra
federazione;
• conferenze informative – organizzazione di due conferenze informative a Firenze e a Roma;
• iniziative promozionali in rete – campagna informativa in rete per propagandare i corsi di esperanto.
Non dimentichiamoci di sottoscrivere il 5x1000, l’esperanto ce ne sarà grato!

Aiutaci ad aiutare l’esperanto!

Sottoscrivi, nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi, per
destinare il 5 per mille alla Federazione Esperantista Italiana, e non
dimenticarti di indicare anche
il cod. fisc. 80095770014.
Invita anche amici, parenti, colleghi di lavoro e tutte le persone che
sai favorevoli all’esperanto, a destinare il 5 per mille alla FEI.
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Concorso Marelli 2010
In attuazione:
a) delle disposizioni testamentarie del compianto esperantista Pier Luigi Marelli,
b) della delibera del CN Fei del 3.10.93,
c) della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo Marelli del 9.11.97,
è indetto un concorso per la premiazione di giovani in possesso del diploma di esperanto di 3° grado.
Il premio consiste in un viaggio gratuito a Cuba  per poter partecipare al Congresso Universale di
Esperanto dal 17 al 24 luglio 2010  oppure al Congresso Giovanile Internazionale dal 24 al 31 luglio 2010.
Requisiti. Possono partecipare al concorso i giovani aventi i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età minima 18 anni, età massima 30 anni compiuti al 1° gennaio 2010;
c) possesso del diploma di 3° grado, rilasciato dall’Istituto Italiano di Esperanto;
d) nessuna precedente premiazione nello stesso concorso;
e) iscrizione alla FEI.
I membri del Consiglio di Amministrazione e i loro familiari non possono concorrere.
Definizione del premio. Il premio coprirà le seguenti spese:
a) iscrizione al Congresso;
b) viaggio col mezzo di trasporto più economico;
c) soggiorno nella località congressuale in alloggi universitari o equivalenti;
d) partecipazione ad una eventuale gita programmata dal Comitato Organizzatore del Congresso, intercalata
nel corso del Congresso, con esclusione quindi di ogni attività turistica antecedente o susseguente al
Congresso;
e) assicurazione per l’assistenza sanitaria e contro gli infortuni in assenza di altre assicurazioni e accordi
internazionali, nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
La somma che il Comitato destinerà per ciascun vincitore sarà devoluta in due tempi: l’80% circa
anticipatamente, il saldo a rendiconto spese e previa relazione in esperanto sul viaggio effettuato.
Modalità di presentazione della domanda. Entro il 15.4.2010 dovranno pervenire alla Fei (indirizzo qui
sotto) le domande dei concorrenti e relativi allegati  certificato di cittadinanza, certificato di nascita,
attestazione di conseguimento di diploma di 3° grado (il tutto in carta semplice), oppure autocertificazione
con allegata fotocopia di documento d’identità valido. Il candidato si impegna a far avere, al rientro del
viaggio, relazione scritta sull’esperienza vissuta.
Valutazione dei candidati e assegnazione dei premi. Il Consiglio di Amministrazione
del Fondo si riunirà dopo la data di scadenza di presentazione delle domande per l’esame delle stesse e per
la proclamazione dei vincitori. Nella valutazione si potrà tenere conto del punteggio conseguito negli esami
e anche dell’attività svolta dal candidato nel movimento esperantista.
Per ulteriori informazioni:
Federazione Esperantista Italiana
Via Villoresi 38, 20143 MILANO MI (tel./fax 0258100857).
Istituto Italiano di Esperanto
(Prof.ssa Laura Brazzabeni, tel. 3391522925 – laura.brazzabeni@alice.it )
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LLa Inova
N modo:
G VO
ujo
Anna Löwenstein
Kial mi insiste pludiras Germanujo kaj Italujo, kiam ĉiuj aliaj
preferas Germanio kaj Italio? Nu, pro pluraj kialoj. Parte ĉar io
ŝajnas al mi stranga finaĵo, ne kongrua kun la simpleco kaj
reguleco de Esperanto. Pli pri tio poste. Sed plejparte ĉar mi ne
eltenas la konfuzon, kiun la finaĵo io alportis al la landonoma
sistemo en Esperanto.
Kia konfuzo? Hmm, kiel klarigi la landonoman sistemon en unu
alineo? Mi jam dediĉis al tiu temo tutan libreton. Sed mi faros mian
eblon klarigi rapide.
La landonomoj en Esperanto estas dividitaj en du grupoj. Unu
grupo sekvas la modelon Usono, usonano, la alia sekvas la
modelon Britujo, brito. Multaj esperantistoj, kompreneble, preferas
uzi io anstataŭ ujo, kaj do diras Britio. La problemo estas, ke
ankaŭ en la unua grupo (Usono, usonano), multaj landonomoj
finiĝas per io, ekzemple Alĝerio, Aŭstralio, Namibio, Kolombio.
Do, kiam oni renkontas landonomon, kiu finiĝas per io, kiel scii,
ĉu ĝi sekvas la modelon Usono, usonano, ĉu la modelon Britio,
brito? Tio gravas, kiam necesas formi la nomon de la landano, ĉar
en la unua kazo necesas aldoni ano al la radiko, dum en la dua
necesas forigi la i.
Kiam la plejmulto da esperantistoj uzis la finaĵon ujo por
landonomoj de la dua grupo, ne estis problemo. Ĉiuj esperantistoj
(eĉ tiuj, kiuj preferis io) sciis, al kiu el la du grupoj landonomo
apartenas, kaj do senprobleme sciis formi la nomon de la landano.
Sed nun, bedaŭrinde, kiam preskaŭ ĉiuj uzas io, la distingo inter
tiuj du grupoj perdiĝis, tiel ke multaj esperantistoj ne plu
komprenas kiel la sistemo funkcias; efektive iuj ne plu komprenas,
ke entute ekzistas duparta sistemo. Rezulte, oni tre ofte renkontas
erarajn formojn, ekzemple aŭstralo aŭ Israelio. (Se vi ne
komprenas, kial tiuj estas eraraj, bonvolu legi la pli detalan
klarigon en mia libreto Konciza klarigo pri la landonomoj en
Esperanto.)
Sed krome, la finaĵo io kunportas plurajn aliajn problemojn. Ĉu la
i estas sufikso? Ĝi ne similas la aliajn sufiksojn en Esperanto,
kiuj normale havas la formon V+K (vokalo plus konsonanto) aŭ
V+KK. Krome, ĝi kondutas iom malsame: malkiel la aliaj sufiksoj
oni ne povas uzi ĝin memstare.
La vortelementoj en Esperanto normale estas kunmetitaj laŭ
travidebla maniero. Ni ĉiam emfazas tiun fakton en nia reklamado:
kiam ni volas konvinki la homojn lerni Esperanton, ni donas
ekzemplojn kiel maljunulino aŭ naskiĝtago. Tiuj kunmetaĵoj
estas facile analizeblaj kaj ĉiu elemento havas sencon. Sed kion diri

La kovrilo de la libro konsilata de
la aŭtorino de la artikolo
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pri la i en Francio? Certe ne ekzemplo, kiun ni povus uzi en nia
reklamado!
Mi foje aŭdas la kritikon, ke la sufikso uj havas tro da signifoj en
Esperanto. Nu, ĝi ja havas tri malsamajn signifojn – kaj tamen,
multe malpli ol io, kiu kondutas vere ĥameleone en Esperanto. io
foje estas uzata:
por la nomo de scienco, ekzemple astronomio aŭ biologio,
kontraste kun la nomo de la sciencisto astronomo aŭ biologo;
por la nomo de ĥemia elemento, ekzemple ejnŝtejnio, mendelevio
surbaze de la personaj nomoj Ejnŝtejno, Mendelevo;
por la nomo de regosistemo, ekzemple demokratio aŭ monarĥio,
kontraste kun la vortoj demokrato kaj monarĥo;
por diversaj aliaj ismoj kaj ecoj, ekzemple stenografio, pederastio
kontraste kun la vortoj stenografo kaj pederasto;
kiel unu el la korelativoj;
(sen la fina o) kiel infinitiva finaĵo de la verbo.
Mi scias, ke multaj esperantistoj ne ŝatas ujo pro ĝia baza signifo
kiel entenujo. Kaj do? Ĉu persona ŝato aŭ malŝato rilate al iu
elemento en Esperanto donas la rajton modifi la lingvon – precipe
kiam tiu modifo detruas la logikon de unu el ĝiaj sistemoj? Cetere,
mi mem uzas ujo multe pli ofte en landonomoj ol en vortoj kiaj
laktujo, sukerujo ktp., do por mi tio estas ĝia ĉefa signifo.
Aliaj esperantistoj kontraŭstaras la finaĵon ujo pro etnismaj kialoj.
Ili argumentas, ekzemple, ke ilia lando ne nomiĝu Hispanujo, ĉar
tie loĝas ne nur hispanoj, sed ankaŭ katalunoj, eŭskoj kaj aliaj. Laŭ
ili, tiu problemo malaperas, se la lando nomiĝas Hispanio. Ĉu
vere? Al mi tio ŝajnas nura ĵonglado per vortoj, pli precize per
sufiksoj: provo solvi politikan problemon per manipulado de la
lingvo. Farante tion, oni neniel ŝanĝas la situacion de la katalunoj
kaj eŭskoj, sed oni ja terure fuŝas la regulecon de Esperanto.
Per la uzo de i oni forglitas de la facila analizebleco, kiu estas
ĉefa trajto de Esperanto, al nedisigeblo simila al tiu, kiu regas en la
nature evoluintaj lingvoj. Certe, iuj neregulaĵoj jam ekzistas en
Esperanto: pensu pri la serioj redakti, redaktoro, redakcio, kaj
poeto, poemo, poezio. Tiuj trivortaj serioj evidente havas komunan
fonton, sed la elementoj ne povas esti disigitaj; efektive la lasta
konsonanto de la radiko eĉ estas modifita. Tiuj ekzemploj,
bonŝance, rilatas nur al unuopaj vortoj, kaj do ne havas sekvojn por
la baza funkciado de Esperanto. La situacio estas multe pli serioza,
kiam tia neanalizebleco trafas tutan sistemon, t.e. la sistemon formi
la landonomojn.
Mi rimarkas kun plezuro, ke ujo komencas iometete reaperi.
Interalie, unu el la estraranoj de UEA lastatempe ekuzis ĝin,
konvinkite de la argumentoj en la libro Rusoj loĝas en Rusujo.
Multaj esperantistoj efektive komprenas, ke ujo estas pli logika ol
io, sed ili hezitas mem uzi ĝin, ĉar ili trovas ĝin “eksmoda”. Nu,
modoj povas ŝanĝiĝi, ĉu ne?
Se vi opinias, ke ujo estas pli bona ol io, kuraĝu ekuzi ĝin! Estu
en la fronto de la nova modo!
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Por pli da informoj pri la
finaĵo -ujo, vidu:
Rusoj loĝas en Rusujo:
landonomoj en Esperanto.

Corsetti, Gubbins,
Wennergren, de Kock, Vaha,
Butler, Camacho k.a.
Federazione Esperantista
Italiana, Milano, 2007. Prezo:
€10.50 ĉe la libroservo de IEF.
La libro estas ankaŭ legebla
kaj elŝutebla ĉe:
http://www.bonalingvo.it/index.
php/Rusoj_loĝas_en_Rusujo,_La
ndnomoj_en_Esperanto.
Konciza klarigo pri la
landonomoj en Esperanto: kun
kompleta listo de landoj kaj
landanoj. Anna Löwenstein.

Palestrina, 2009. Prezo: €0,90
ĉe la libroservo de UEA.
La libro estas ankaŭ legebla
kaj elŝutebla ĉe:
http://www.bonalingvo.it/docs/
klarigoprilandonomoj.pdf.
La landonomoj – pli simplaj ol
vi supozas! 37-minuta

parolado de Anna Löwenstein
spektebla ĉe:
http://www.ipernity.com/doc/29
075/5145769 kaj ĉe:
http://www.vimeo.com/5030540
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DIRU
TRIDEK
TRI!
Ĉu adjektivo
aŭ adverbo?
Renato Corsetti

Ĉifoje ni parolu pri alia problemeto iom malfacila por italaj esperantistoj.
Se vi estas maljuna kaj lernis siatempe la latinon, vi certe memoras la senmortan frazon "Dulce et decorum
est pro patria mori" el odoj de Orazio (III.2.13). Se vi estas juna kaj vivas per pano kaj angla lingvo, vi same
konas ĝin, ĉar ĝi estas parto de la angla kulturo ĝuste en sia latina formo.
Verŝajne tre serioza instruisto pri la latino provis enkapigi al vi ke "se il soggetto è costituito da un infinito o
da una porposizione lo si considera di genere neutro, perciò il predicato nominale è un aggettivo neutro", do
"dulce et decorum" estas neŭtraj.
Tio, kion via serioza instruisto pri la latino ne povis antaŭvidi estas, ke tiu instruo nun povas utili al vi rilate
al Esperanto. En Esperanto ne ekzistas la neŭtra genro nek la vira aŭ ina, sed jes ekzistas la distingo inter
adjektivo kaj adverbo: rapidA, rapidE. Kaj tiu distingo estas aplikata ĝuste, kie en la latina oni uzis la
neŭtran genron. La fakto, ke en la germana kaj en la rusa la neŭtra formo kaj la adverbo estas pli mapli
samaj, povas klarigi al vi, kial tio okazas en Esperanto.
Ni aŭskultu Zamenhof:
"En la tempo, kiam estis verkata la “Dua Libro”, la demando, ĉu oni devas diri “estas varme” aŭ “estas
varma”, ne estis ankoraŭ absolute decidita kaj la uzado de unu formo estis egale bona, kiel la uzado de la
dua. Nun tiu ĉi demando iom post iom per la uzado akceptis jam decidon pli difinitan.
La adjektivo difinas la substantivon aŭ la pronomon havantan sencon de substantivo (responde la demandon
kia) kaj la adverbo difinas la verbon (responde la demandon kiel). Tial ni diras: “la vetero estas bona”, “li
kantas bone”. Tamen en la okazoj, kie la difino apartenas precize nek al substantivo aŭ pronomo, nek al
verbo, ni ofte ne povas decide diri, kian demandon (kia aŭ kiel) nia difino devas respondi kaj kian formon ni
devas uzi. En ĉiu alia lingvo tiu ĉi duba demando estas decidata per la sankcio de l'uzado, — en nia lingvo ni
konsilas uzadi en tiuj okazoj ĉiam la adverbon; ekzemple: “estas varme”, “estas vere”, “ĝi estas vera”. La
vorton “ĝi” ni konsilas ĉiam uzi nur por anstataŭi objekton aŭ aferon (kiel “li” anstataŭas personon); sed en
esprimoj senpersonaj kaj senobjektaj ni konsilas neniam uzi la vorton “ĝi” (ekzemple: “hodiaŭ estas varme”
kaj ne “hodiaŭ ĝi estas varme”)." El La Esperantisto, 1891, p. 7.
Alivorte Zamenhof diras ke en Esperanto oni diru: DolĉE kaj ĝustE estas morti por la Patrujo" (la vorto
"decorum" en la latino havas multajn signifojn de "bela" al "ĝusta". Ni elektu la plej simplan).
Per sia malmultvorta rekteco la lernolibro de Bruno Migliorini diras pri ĉi tiu temo:
"Si adopera l'avverbio in luogo dell'aggettivo in frasi come queste:
È gradevole passeggiare all'aria aperta  Estas agrable promeni en libera aero
È bello essere scapolo  Estas bele esti fraŭlo
È vero che partì?  Ĉu estas vere, ke li forveturis?
Non è vero?  Ĉu ne estas vere?
Il soggetto è in queste frasi un'intera proposizione espressa o sottintesa; perciò, non essendovi un sostantivo
a cui riferire l'aggettivo, questo si trasforma in avverbio.
Attenzione a questi casi:
Fa freddo, fa caldo, fa schifo, fa figo = Estas malvarme, estas varme, estas naŭze/abomeninde, estas
elegante".
Kompreneble se ekzistas subjekto konkreta, ekzemple: La politica fa schifo, Il cavallo basso fa figo, oni
revenas al la kutima adjektiva formo: Politiko estas naŭza, Malalta pantalonforko estas eleganta.
Mi prenas la esprimon "pantalonforko" el la vortaro Minnaja. Mi eble povus pensi ankaŭ pri la "pantalon
ingveno".
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B E LE TRO

Nicola Ruggiero premiita
ĉe la Belartaj Konkursoj 2009
Nicola Ruggiero, juna aktivulo
de IEJ, surspure de pli famaj
italaj poetoj, jam premiitaj ĉe la
Belartaj Konkursoj de UEA, en
2009, venkis la unuaj du
premiojn en la sekcio Poezio
Originala. Jen ili.
1a premio por Poezio Originala
De tiu ĉi ĝarden' Narnia*
Kaj senproteste mi akceptos timojn
viajn kaj provos kolorigi ilin,
mi kaptos ambaŭmane necertaĵojn
dum la siroko tiklos la foliojn
de tiu ĉi ĝarden' Narnia.
Ni frande flugos al la stel' polusa
por trovi ian ordon, iel vojon
al nordo, al la Nordo atendanta
la roson de l' mateno primavera
de tiu ĉi ĝarden' Narnia.
Novaj vojaĝoj kaj impresoj fortaj
mortigos nin, verŝajne, aŭ fortigos,
sed mi al vi promesas ĵure, ke ĉe
la stumbloj de la Viv' mi provos stari
por vin atendi ĉe l' sojlo porda
de tiu ĉi ĝarden' Narnia.

* Narnio: esperantigo de la
nomo Narni, komunumo en la
provinco de Terni.

2a Premio por Poezio Originala

kaj tie mi forgesis la poemon).

Esja*

Vi kiu vidis milojn da jarcentoj,
militojn, homojn saĝajn, klerulojn,
fiŝistojn, kamparanojn kaj armeojn
diversajn farbe, flage, fiagade,
eksplodojn de fajrmontoj oriente,
kaskadojn, fjordojn, murdojn, urbigadon,
rakontu kiel supervivi tion.

"Ĉi tie la ĉielo ŝajnas esti
proksima al la homoj", mi pensetis
dum mi salutis Esjan kaj l' havenon
de kiu maje mi deklinaciis
la dislingvaĵon de l' Poeto kara
kaj mia spiro trovis harmonion
kiam neniam estis la mallumo.
Kaj eble la ĉielo estas vere
proksima al la homoj kiam Esja
kovriĝas per vualo nube griza
aŭ kiam iu dio forblovaĉas
la misfartigajn vortojn el patrujo
ĵus forlasita, Esja min salutas
anonce pri la sekvaj krispaj tagoj.
Mi ŝatas frazi longe semajnfine
kun Esja, ties saĝon mi serĉegis,
en la mallumo de l' SudItaliaj
kamparoj vitoplenaj kie kaŝe
kaj nigre mi kultivis knaban sonĝon
kaj strebis vivi ankaŭ tie ian
Poezion kaj ian poetikon.
Nur Esja konas plene mian koron,
ties navigojn, ties surgrimpadojn.
Post Esja plaĉas al mi trovi regnon
de elfoj kiuj kreas nordajn lumojn
laŭ la vibradoj de la homoj kantaj;
kaj min ekscitas pensi, ke la lumoj
malkaŝas partan veron al poetoj.

Mi ĝisatendos la kunsidon de la
gedioj, vian voĉon tiel saĝan
kaj lernos vian lingvon historian,
salutos viron en la aŭtobuso
kaj vi susuros ke Odinon ĝisis
mi, ke l' gedioj estas mortemuloj,
ke iam ankaŭ ili finpereos.
Ĉirkaŭ mi mortis jam la religioj
modernaj, materiaj el sensukaj
vortaroj, jam eksplodis la venĝemoj,
la fiĉantaĝoj, la promesoj falsaj
de novaj domoj facile pageblaj.
Hodiaŭ neĝas kaj nebulo kovras
la mensojn de la homoj en la fjordoj.
Sed vi staregas kontemplade firme
kaj murmuretas lingvon plenesperan
al ni junuloj. Ne Poezio mortos
kaj ni transvivos se per Ĝi ni vivos.
Ho Esja, vi ne estas nur la monto
videbla trans la fjordo, de la urbo,
sed la Atendo de la Efektivo.

* Esja: monto (914m) videbla
En Hlemmur mi memoris pri la hajko de Rejkjaviko, Islando.
duonverkita antaŭ l' apoteko
sur la kartono de l' rulpaperetoj.
(Mi rulis cigaredon per la lasta
papero, ĝin ekfumis senpripense
kaj tie mi forgesis la fajrilon
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LConsigli
E T EperRla pubblicizzazione
KE S T O
A che punto è la diffusione dell'esperanto?
Elio Bonomolo

Purtroppo la diffusione dell’esperanto non è ancora a buon punto,
almeno non quanto si sperava.
Per questioni di tattica è opportuno sostenere che l’esperanto è in
“lenta ma continua crescita”; e forse questo sarà anche vero, ma nel
2010 non possiamo più permettercelo. Dobbiamo fare di più.
Non siamo più ai primordi dell'esperanto, oggi gli eventi precipitano
e non c’è più tempo da perdere. Le iniziative degli esperantisti più
volenterosi sono numerose, ma i risultati ancora pochi. Come è noto,
in questo campo si semina 100 per raccogliere 1, però c’è da dire che
esiste anche un “raccolto invisibile”, cioè la diffusione dell’idea: cioè
tutte le adesioni ideali di chi nel presente non può partecipare alla vi
ta del movimento esperantista, dato che siamo tutti schiacciati dalla
morsa del vivere quotidiano; speriamo che in futuro le cose possano
cambiare e gli esperantisti, che per il momento lo sono solo nell’ani
mo, risulteranno utili anch’essi in pratica.
Fra gli esperantisti più attivi, chi non conosce il valoroso Gianni
Conti da Milano? Ce n’è per tutti: corsi di esperanto in vari centri
dell'hinterland milanese, manifestazioni in città, invio di messaggi
elettronici, http://www.giardinoesperanto.com e, non ultima, l’idea di
andare in mondovisione due volte l’anno da Piazza S. Pietro. Scusate
se tutto questo è poco.
In ogni caso è prezioso l’aiuto da parte di tutti, piccolo o grande che
sia.
Anch’io ho fatto la mia parte in favore della diffusione dell’espe
ranto. Ormai ho molti anni di esperienza. Personalmente mi sento
già portato per la divulgazione cosiddetta “individuale” perché vivo
in una città come Roma, dove le iniziative collettive sono pratica
mente impossibili. Comunque sia, conservo il materiale necessario
perché qui hanno sede vari enti come RAI, ministeri, ecc. ed è
sempre possibile che salti fuori una occasione improvvisa. Pannelli e
striscioni non mi mancano. In base alla mia esperienza pluriennale
ho affinato la mia techina e ho raccolto alcuni dati che potrebbe ri
sultare molto utile portare a conoscenza di altri divulgatori.
Sulla giacca porto una targhetta dove è scritto in modo ben visibile
“Esperanto”, e, sotto, più piccolo, “Lingua internazionale”. Sullo zai
netto ho il logotipo a molti colori che salta subito agli occhi di tutti.
Non possedendo l’automobile, mi sposto continuamente con i mezzi
pubblici ed a piedi. Le occasioni di incontro sono moltissime. Ri
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volgo la parola esclusivamente a chi dimostra un qualche interesse
per i miei segnali non verbali, che onestamente tengo di proposito in
bella mostra, senza però darlo troppo a vedere. Con i dovuti modi ri
spondo alle domande che mi vengono rivolte ed offro, a chi lo desi
dera, un esemplare del materiale divulgativo di cui porto sempre una
piccola scorta.
Qualcosa ho scritto anch’io, affinandolo con l’esperienza. La distri
buzione “a tappeto” non serve assolutamente a niente. Solo la distri
buzione mirata può avere una certa efficacia. Nel parlare è sempre
indispensabile ammorbidire le posizioni, rispettare qualsiasi opinio
ne, prospettare ipotesi piuttosto che declamare perentoriamente veri
tà assolute. Naturalmente è essenziale conoscere almeno un poco la
lingua e la storia dell’esperanto.
Se si forma un piccolo circolo di persone, come a volte succede, bi
sogna tenere una riunione. Bisogna mantenersi calmi, anche quando
si sentono colossali castronerie. Moltissimi sanno già dell’esperanto
pur non parlandolo. La principale obiezione è la seguente: “sarebbe
utile, ma ormai c’è l’inglese”, e poi a seguire tutte le altre obiezioni,
dalle più assurde, come ad esempio “Dio è contrario” (su tutte,
l’egoismo, o il fanatismo, o l’ignoranza pesano molto), alle più ra
gionevoli e costruttive. Non esistono risposte uniche, che vadano be
ne per tutte le circostanze: bisogna capire chi è che ci sta di fronte e
adeguarsi.
Qualcuno non si smuove neanche con le cannonate, non ascoltando,
o non comprendendo le informazioni che vengono puntualmente
fornite. Chi è a capo di un piccolo gruppo è quasi sempre interessato
esclusivamente al consolidamento del proprio carisma e quindi tende
ad escludere qualsiasi cosa possa rappresentare un reale o presunto
pericolo per lui. Non serve a niente spiegare che non c’è pericolo. È
meglio rinunciare subito. Altre obiezioni: “Sono contrario a tutto ciò
che è artificiale”, oppure “Sono contrario all'appiattimento e
all’omologazione”; ci vuole pazienza, si deve parlare in modo pacato,
convincente, rispettoso. Spiegare che cosa è una lingua pianificata;
spiegare che l’esperanto non omologa un bel niente (è vero caso mai
proprio il contrario); spiegare che la politica o la religione non
c’entrano niente, ecc.
Questi sono gli aspetti negativi. Però c’è anche un rovescio della me
daglia. Sono moltissimi quelli che capiscono al volo e che, a volte
senza aver mai sentito parlare di esperanto, si entusiasmano e mo
strano di essere felici per aver scoperto che esiste un’iniziativa del
genere. C’è stato anche chi ha detto di essere contento perché “ormai
l’inglese ha rotto le....”.
Nel corso del mio lavoro pluriennale ho parlato con migliaia di
persone, ho distribuito una notevole mole di materiale pubblicitario;
ma soprattutto ho avuto modo di prendere atto di tutta la ricchezza e
di tutta la miseria che possono esistere all’interno dell’animo umano:
esiste la lungimiranza, l’altruismo e l’abnegazione (che sono indi
spensabili se vogliamo accelerare la diffusione dell’esperanto), così
come esiste anche l’egoismo, la vanità, il protagonismo e il torna
conto (che rappresentano la chiusura totale a qualsiasi proposta volta
a migliorare la vita di tutti). A questo mondo tutto può essere una
scuola di vita.
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R EStoria,
C Efumetti,
N Snovelle
IONI
Imperdibile per un esperantista
Davide Astori
L’Esperanto in Italia si legge in un finesettimana: non perché è
banale o, ancora, breve. Ma, più semplicemente, perché sa
raccontare una storia come si deve, inducendo la voglia di
continuare a leggerla fino alla fine: una storia che vale la pena di
essere conosciuta, per chi non l’avesse ancora sentita, e
nuovamente gustata, per chi già l’abbia udita, nello stile e nella
piacevolezza della sua ricostruzione.
Per chi non sapesse dell’Autore, così mi permetterei di
sintetizzare in pochissime parole il suo profilo: stimato
accademico (docente di ‘Analisi matematica’ all’Università di
Padova), “partecipe del movimento esperantista da sempre” 
come ha sottolineato, nella bella “Presentazione”, Ricciarda
Ricorda, ordinario di ‘Letteratura italiana moderna e
contemporanea’ dell’Università di Venezia, nonché curiosa e
aperta relatrice di una tesi di laurea particolare, con tesista
particolare, che è poi confluita nel risultato del volume in oggetto
– e ancora, specificità che emerge come punto di forza del
volume, sensibile traduttore. Erede diretto di una famiglia che ha
profondamente contribuito alla storia dell’esperantismo, fu Carlo
– venticinquenne – a tenere il discorso inaugurale del primo
congresso asiatico (a Tokio nel 1965), seguendo un cursus
honorum nel movimento internazionale che lo ha portato a
ricoprire l’incarico di consigliere della TEJO, e poi ancora la
direzione dell’Istituto Italiano di Esperanto e di consigliere della
FEI.
L’Esperanto in Italia è un libro informato e informativo; è
professionale (dall’indice dei nomi, a un apparato critico e di note
di taglio squisitamente scientifico); è aggiornato e puntuale,
affrontando anche aspetti della vita della Movado quali i rapporti
con la Chiesa cattolica o con il mondo della politica; è equilibrato
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e onesto, nel senso etimologico del termine: fra i possibili
esempi, almeno lo spazio dedicato al Volapük (p. 26), o ancora
all’ebraismo (pp. 2829), alle problematiche vissute in periodo
fascista (pp. 83, 87, 90); non è – cosa massimamente stimabile –
agiografico (un solo esempio fra tutti, la sobria e comunque
efficace presentazione del primo UK, p. 49).
Carlo Minnaja è ‘esperto’ di un mondo in cui conduce il lettore
passo passo, spingendolo a entrare a farne parte, o almeno a
prendere parte, senza quasi accorgersene. E il volume è una
miniera di spunti, di riflessioni e di argomenti di
approfondimento, tanti piccoli cammei che soli varrebbero la
lettura. Eccone solo alcuni: le poesie latine dello Schleycher (p.
23); l’inclinazione favorevole all’esperanto di De Amicis (“sarà di
immensa utilità per gli uomini”, p. 53) di contro a quella,
contrastata e scettica, di Ungaretti (p.125 e ss.); la curiosa
indicazione, tutta da ripercorrere e approfondire, di una
grammatica di esperanto in latino (p. 101); l’accenno, appetitoso,
alla Uranogedio di Padre Giovanni Ricci (pp.112113); il recupero
dell’atto unico Babelo per la mano del giovane Luigi Malerba (p.
153); e poi ancora, come ben valorizza Ricciarda Ricorda, le
“reazioni [dei più importanti poeti del Novecento italiano] alla
proposta di essere inseriti, previa traduzione, nell’antologia, [che]
meritano di essere considerate, perché avrebbero consentito di
valutare il loro modo di porsi nei confronti dell’esperanto”: il già
ricordato Ungaretti, e ancora la cortese risposta di Sanguineti,
l’apprezzamento di Raboni, il piacere di Fortini, la curiosità un
po’ pignola di Caproni, la cortesia di Luzi (p. 178 ss.).
Perché un esperantista non possa permettersi di perdere una tale
lettura è presto detto: per tutto quanto sottolineato poco sopra,
nonché per l’opera di sistematizzazione e approfondimento
utilissima a meglio riflettere sulle ragioni della propria
appartenenza. È un volume importante poi per poter essere fatto
oggetto di dono a un non esperantista, a dimostrazione (proprio
per la scientificità dell’impianto) che certi temi, che continuano a
essere troppo spesso negletti e sminuiti di importanza, anche con
lo strumento dell’ironia, sono imprescindibili: non solo (e non
tanto) l’annosa questione se l’Esperanto sia o non sia una lingua
(basterebbe il solo denaska Carlo ad aprire occhi non obnubilati
dal pregiudizio), quanto il fondamentale tema del “diritto alla
lingua”; per la “formazione di un’opinione pubblica sensibile ai
problemi di difesa delle lingue” (finalità fra le più sentite dal
movimento esperantista contemporaneo, p. 192), un testo quale
quello di Minnaja è forse un piccolo, ma significativo mattone per
la costruzione di quella ‘democrazia linguistica’ che, non a caso,
campeggia già nel sottotitolo.
“In altri tempi […]”, dichiarò Zanzotto, come ricordato a p. 11,
“avevo studiato un po’ di questa lingua, o meglio, tentativo di
creazione, non sopraffattrice, di una lingua planetaria. E mi
compiaccio che il tentativo persista, anche se spirano venti
contrari”. È anche tramandando la memoria, e facendolo bene,
che si contribuisce al progetto di possibili futuri. Semante…
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Carlo Minnaja
L’Esperanto in Italia. Alla
ricerca della democrazia
linguistica

Padova 2007
pagg. 225, 21 cm
€ 22.00
ISBN 978-88-7115-546-3
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Risultato che supera le aspettative
Manuel Giorgini
Con interesse e curiosità ho intrapreso la lettura della seconda
impresa del progetto RoMEo; progetto nato per alimentare il
relativamente scarno assortimento fumettistico in esperanto,
diffondendo al pubblico esperantista le opere di una ben
determinata produzione italiana (RatMan, di Leo Ortolani), e
che si è ora esteso a ricoprire un ulteriore, grande personaggio
nostrano: Diabolik. Il risultato ha superato le mie aspettative.
La mia conoscenza di Diabolik è sempre stata sufficiente, ma
non troppo estesa. Questo però non si è affatto dimostrato essere
uno svantaggio; l'albo scelto dai RoMEanoj è il primo della
serie, e per questo i personaggi, gli eventi e gli scenari vengono
introdotti e illustrati in maniera gradevole e potabile. Non mi
soffermerò molto nel commento della storia o del tratto; lascio
questo compito a coloro i quali possono vantare una conoscenza
del mondo di Diabolik migliore della mia. Dirò solo che i 47 (!)
anni di età si notano appena nella trama: essa infatti scorre
piacevolmente, e solo nella sua primissima parte si riconosce,
forse, una tenue iperbole narrativa, peraltro giustificabile dal
contesto in cui viene esposta.
La resa linguistica è pressoché impeccabile. Traduzione e
adattamento sono molto curati ed efficaci; i pochi lemmi
necessariamente tecnici o relativamente infrequenti sono ben
incastonati in un linguaggio coerente, pulito, e nel quale
l'influenza dell'italiano si nota appena. Due sole sviste, peraltro
quasi invisibili, sgraffignano la lode dal voto complessivo; in un
altro paio di occasioni ho avuto qualcosa da obiettare nella
scelta dei termini, pur accettando infine la versione del
traduttore, grazie ad un provvido chiarimento. In verità però, il
risultato finale dei RoMEanoj suscita e deve suscitare notevole
apprezzamento per altre due ragioni. In primis, si tratta di un
lavoro traduttivo che deve venire sottomesso alla costrizione
grafica del contenitore fumetto, condizione che obbliga il
traduttore ad un continuo compromesso tra l'esigenza di
comunicare il significato originale e il limite fisico del mezzo di
comunicazione; una prova che a mio avviso in questo albo viene
superata brillantemente. Inoltre, va sottolineato il drastico
cambio di genere e linguaggio che il passaggio da RatMan a
Diabolik ha comportato, sia nei dialoghi che nelle onomatopee:
non ci sono più i giochi di parole e i doppi sensi umoristici che
rappresentano l'architrave narrativa dell'antieroe orecchiuto, ma
vengono rimpiazzati da 136 tavole di introspezione, deduzioni
poliziesche, delucidazioni scientifiche e immancabili colpi di
scena. Il territorio è diverso, ma gli ostacoli sono equipollenti; e
nessuno di questi viene lasciato sulle spalle del lettore. La
suspense, l'oscurità, la sospensione dell'incredulità riescono a
passare indenni attraverso il tempo e la rielaborazione in
esperanto, e atterrano di soppiatto sull'ignaro lettore, tenendolo
in ostaggio fino alla fine dell'albo.

Diabolik - La reĝo de la teroro

Edistudio (con IEJ e FEI), 2009
Pagg.144, 21 cm
€ 6,00
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Legebla unuspire
Silvia Garnero
La aŭtoro de tiu ĉi novelo naskiĝis en Romo la 30an de oktobro 1836
kaj mortis en Milano la 28an de junio 1914, li nur verkis du novelaro
jn kaj “Senso” aperis kiel lasta el liaj noveloj en la jaro1883; fakte
Kamilo Boito estis arkitekto; tamen “Senso” famiĝis ankaŭ danke al
samtitola filmo “Senso” aperinta en 1954 kies reĝisoro estis Luchino
Visconti [Lukino Viskonti] kaj kies ĉefrolantojn estis Alida Valli kaj
Massimo Girotti[Ĝiroti].
La travivaĵoj estas rakontataj al la leganto pere de la “sekreta kajere
to” de la ĉefrolantino, fakte la venetia grafino Livia [Livja] je la epo
ko de nia novelo estas trideknaŭjaraĝa kaj finfine kuraĝas rakonti
sian ĝistiaman vivon. Ŝia memoro reiras al la tempo de la plena june
co, kiam, nur dudekdu jaraĝa, Livia antaŭe altirita de la beleco de ju
na soldato, tuj lin forlasas por edziniĝi al maljuna kaj malforta sed tre
riĉa kaj malavara grafo dum la juna, sennoma soldato mortas dum la
tiel nomata “tria milito por sendependiĝo”. Livia havas apartan ka
rakteron ŝi ĉiam estas malkvieta kaj altirita nur sense de la vira bele
co. Fakte ŝi tuj forlasas la edzon kaj, en la venecia etoso varma kaj
volupta, estante belega kaj plaĉa virino ŝi sukcesas altiri al si per te
rura pasio oficiron de la aŭstra armeo Remigio Ruiz [Remiĝo]. La
oficiro estas prezentita al leganto kvazaŭ temus pri Adoniso aŭ Hera
klo, Remigio estas tre bela kaj fortika viro, sed li estas samtempe
malnobla, malmorala kaj cinika. Ĝuste tiuj ĉi malvirtoj de malheroe
co altiras sense Livian. Tiu anima malnoblo ŝajnas al Livia preskaŭ
spuron de neesplorebla vireca energio. La pasio, nur sensa, puŝas Li
vian antaŭ ĉio al la adolto, poste al malespero. Kiam finfine Livia
konscias ke Remigio nur celis havi de ŝi monon por povi dizerti de la
armeo por vivi diboĉe kaj trankvile dum la milito daŭras, ŝi, sin
sentinte humiligita de sia amanto, decidiĝas raporti lian misfaron kaj
mortpafigi lin tiamaniere. Por sin liberigi de la humiliĝo kaj de la
honto Livia faras preskaŭ memanalizon de sia karaktero kaj poste,
kiam venas malstreĉiĝon en ŝian menson ŝi tuj alvokas alian
amanton, Gino [Ĝino] kiu vere amas ŝin.
Dum la tuta rakonto la leganto tuj povas konscii, ke la verkisto estas
fakulo pri arto kaj ne nur verkisto ĉar la etoso kaj la pejzaĝo mem
aperas antaŭ la okuloj de la leganto kiel pentraĵoj pri Venecio, kaj la
ĉefrolantoj estas preskaŭ marmoraj statuoj firmaj je sia cinikeco.
La tradukisto sukcesis doni al la leganto freŝan kaj allogan verkon
kiun oni legas preskaŭ unuspire malgraŭ aŭ danke al la maniero tra
duki la verkon, kiun, kiel diras Profesoro Karlo Minnaja en sia antaŭ
parolo al la verko mem, ne estas tute komparebla kun la itala
originalo; fakte la tradukinto mallongigis la frazojn kaj iom ŝanĝis la
interpunkcion. Eble la tradukita verko ne atingis ĝis nun la merititan
disvastigon pro du aferoj: unue oni trovas, dum la legado, tro da eli
ziojn ĉe la artikolo sekvata de vorto komencanta per vokalo: ek
zemple: l’amo, l’okulojn, ktp kaj tio haltigas la legadon; due verŝajne
iu ne itala leganto tute ne kapablas kompreni tuj la elparolo de la pro
praj nomoj kiuj devus esti skribitaj itale, jes, ja, sed kun Esperanta
elparolo interkrampe aŭ piedpaĝe, sed tio ne tro gravas por la bona
traduko.

Camillo Boito
Senso

Dobřichovice, 2004
64 paĝoj, 17 cm
€ 4.20
ISBN 8085853728
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Preteratentita perlo
Carlo Minnaja
La vizaĝojn de niaj gravuloj oni kutime konas: fotoj aperas en gaze
toj, personoj vidiĝas en kunvenoj. La bildo de William Auld aperas
jam fronte en la paĝaro de IEF. Sed la voĉo de forpasintoj plejofte
perdiĝas: ne estas sufiĉa publiko por stimuli ĝustagrade nian
surbendigan aŭ surdiskigan industri(et)on. Tial pasis preteratentita
kaj do verŝajne estas ne multe konata en Italujo la dudiska paketo,
aperinta en 2007 ĉe LFkoop, “La infana raso”, kie William Auld de
klamas sian ĉefverkon. La adeptoj de recitata poezio trovos en la
voĉo de la aŭtoro ion vere ĝuindan; la tono estas nek pompa nek
pimpa: temas pri esprimplena lego kun nuancita drameca tono pli ol
patosa laŭtvoĉa deklamo. La origina surbendigo, jam profesinivela,
estis farita en Skotlando en 1998, sekvis la poluro kaj muzika aranĝo
(belega kaj ege adhera al la drameco de la poemo) en meksika stu
dio: la diskojn akompanas libreto kun la teksto de la poemo laŭ la
unua eldono (1956) kaj la notoj aldonitaj de la aŭtoro mem en la dua
eldono (1968), kiuj male mankas en la tria eldono (1992, kun la tra
duko en la portugalan); sed plia atuto estas simpatia intervjuo al gee
dzoj Auld farita en 1998. Temas do pri vera kompleto. La enhavo de
la poemo estas (aŭ devus esti) bone konata al ĉiuj: la homa raso oku
pas ege mallongan tempon de la universa historio, la kruelaĵoj ekde
Sargono la Unua ĝis la atombombo traarkas ĝin tute. Sed ni povas
esperi, ke tiu infana raso evoluos kaj angoskos, ke ne ekzistas puraj
rasoj diversaj kaj malamikaj inter si, tiel ke frateco, ekster la religia
idealo, necese iĝos praktika realaĵo: nepras la vojon iri jam, obstine.
“Kaj la plej frapa enkorpiĝo de tiu frateca konscio estas nedubeble la
kreado de la internacia lingvo, kiu do aperas al nia poeto kiel la plej
adekvata esprimilo” (el recenzo de G. Waringhien). La inspiro de
Auld varias inter la ciklo “Ebria ekvatoro” de Kalocsay kaj la iela
tiela optimismo de la juna Miĥalski. Se iu maltrafis antaŭajn eldono
jn, jen okazo por ŝtopi la truon; se iu jam posedas la tekston, li certe
ĝuos la deklamadon. La prezo (30 eŭroj) absolute konkurencas kun
produktaĵoj same altkvalitaj, tamen ege pli vastmerkataj.

W. Auld
La infana raso

(4a eld.)
Du diskoj plus libreto ilustrita
La Chaux de Fonds, 2007
€ 30

Bunta verko
Renato Corsetti
Temas pri dek tri diverstemaj eseoj verkitaj de japanaj aŭtoroj divi
ditaj en du partoj, el kiuj la unua estas pli ĝenerala pri japanaj poli
tikaj, sociaj, literaturaj temoj, kaj la dua estas prilingva.
Ambaŭ partoj estas interesaj. En la unua oni povas legi artikolojn
pri kontraŭarmeismo en la nuna Japanujo pro la armeismo de la
registaro, pri la literatura ĝenro "rakugoo", en kiu esence temas pri
stilo de ridigaj rakontoj, kaj pri multo alia.
En la dua parto eblas legi pri pluraj aspektoj de Esperanto en Japa
nujo. Aparte interesa estas la lasta artikolo de Kimura Goro Cristo
ph: Ĉu eblas deeŭropigi Esperanton? La verkinto, kiu profesie
instruas la germanan en Tokia universitato, ekzamenas la historion
de tiaj ideoj en la japana Esperantujo kaj faras kompromisan pro
ponon. Interesa por ĉiu, kiu interesiĝas pri la evoluo de Esperanto.

Japana Esearo n-ro 4

Tokio, 2008
93 paĝoj, 21 cm
€ 7,50
ISBN 9784947728326
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Reveno al pasintaj tempoj
Viglo
La aŭtoro, ĵurnalisto kaj (laŭaĝe iama) gimnazia instruisto – interalie
elpensinto de tre efika intrumetodo pri historio – per sia debutromano
celas revivigi la etoson de Florenco dum la magia epoko de Rene
sanco, kiam la sinjoreco De l’ Mediĉoj akirigis al tiu urbo sian maksi
muman brilon kaj la pentristosciencistoinventisto Leonardo da Vinĉi
tie aktivis. Aranĝita kiel rakonto de la ĉefrolulo al sia filo Leonardo, la
verko strukture samas al krimromano – fakte eĉ priskribas la murdon
de Juliano De l’ Mediĉoj per la Konspiro De l’ Padzoj kun la sekvaĵoj
– dum Paolo iom post iom malkovras kiu estas lia vera patro. Tute fa
scina la ideo prezenti, per sonĝoj de Paolo, kelkajn inventojn el la
escepta menso de Leonardo, kiel rezultas projektitaj en liaj studoj, kiuj
certe antaŭenigis la estonton. Krom submarŝipoj kaj dragiloj estas
menciitaj eĉ eksplodbomboj, kiuj “disiĝis en dekojn da akraj metalaj
pecoj”. Ĉiama gvidfadeno estas la enamiĝo de Paolo en vico da
eventoj kulminantaj je la fino, vera teatrofrapo. La instruan celon de l’
verko pri la pasinta epoko evidentigas la mallongaj ĉapitroj kaj la
kurteco de la frazoj: sed tia strukturo, eble taŭga al la karaktero de l’
verketo, miaopinie ne kongruas kun la malrapida temporitmo de la
Renesanco. La tradukistino, Benata HengelmengelKoopmans,
simpatie enmetis tipajn esperantismojn celantajn al agada plifortigo,
reliefigo: “terure teruriĝi” – “ trumpetoj trumpetis kaj sur tamburoj oni
rultamburis” sed pro tio, eble, esprimo kiel “rakontis al mi la ra
konton” iomete … misagordiĝas. Notinda la vortlisto kun klarigoj, ne
pre necesaj por kompreni apartajn itallingvajn nomojn, en la teksto
esperantigitajn. Permesu nur du precizigojn. – dum feŭdala epoko, Se
njoreco [Signoria] estis en Italio sistemo por regi <la bienon, la feŭdon
k la jurisdikcion> (NPIV p. 1023) en kelkaj urboj fare de la Senjoro,
elvenanta el la plej elstara aŭ forta familio de la urbo, kiu al si mem ha
vigis ĉiun povon, eĉ plutenante la instituciojn de la antaŭa Komunumo.
Do, Senjoreco ne estas “(= magistratano)” sed konsistas el tuta aro da
homoj regantaj urbon, laŭ senjora volo. Fakte tiu konstruaĵo en la ĉefa
placo de Florenco nomiĝas “Palaco de la Senjoreco” aŭ alimaniere
“Palaco Vekjo” [Palazzo Vecchio] ĉar starigata dum la jaroj 1200 kiel
Komunuma sidejo. – laŭ la vortlisto, ĉompi signifus “lignaj ŝuoj, lanla
boristoj”. El kie venas tiu aldono “lignaj ŝuoj” ne eblas diveni: ĉu el la
… tipaj laborŝuoj ĉe nederlandanoj? Ĉompi estas nur la propra nomo
de lanlaboristoj en mezepoka Florenco kaj ŝajne devenas el la ritmaj
piedmovoj fare de laboristoj en la basenoj por kolorigi lanon. En aziaj
landoj eĉ nuntempe oni simile agas por tinkturi ŝpinaĵojn kaj iam
ankaŭ vinberoj estis perpiede dispremitaj en la tinoj dum vinrikolto.
Tiutempe la ĉompi, samkiel ceteraj popolanoj de malaltaj klasoj, ne ra
jtis partopreni en la politika vivo, traktitaj preskaŭ kiel nun la hindaj
netuŝebluloj: pro tio ili ekribelis en 1378 [tumulto dei ciompi] por akiri
rajton estigi interalie novajn korporaciojn de salajruloj. Ŝajne, temas
pri iniciatinta sindikata batalo, kvar jarcentojn antaŭ la organizo de
sindikataj en Eŭropo! Belaj ilustraĵoj de Miroslava Tomečková agrable
dispartigas la tekston, kiel komento al gravaj eventoj. Se preterlasi iujn
limojn, la verketo de Hans Ulrich kapablas porti nin, dum kelkaj agra
blaj horoj, al aliaj tempoj.

Hans Ulrich
Paolo, la lernanto de
Leonardo da Vinĉi

Dobřichovice, 2008
109 paĝoj, 20 cm
€ 9.90
ISBN 9788087169018
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Giacomo Casanova

Leĝfaranto kiu kreas
leĝon neefektivigeblan
estas stultulo.

L'esperanto

http://iej.esperanto.it

IJF 2010 a Roncegno!
L'IJF del 2010 si terrà, dal 31
marzo al 6 aprile, a Roncegno.
Splendida
località
della
provincia di Trento, nel cuore
della Valsugana, a 500 metri di
quota. In queste zone sono
ancora oggi custodite le tracce e
le testimonianze della furia
devastante della Grande Guerra
del 191518!
È direttamente raggiungibile in
treno (è sulla linea Trento
Venezia)
o
automobile
(superstrada della Valsugana).
Il tema del festival di quest'anno
sarà: "Globalizzazione culturale:
la scomparsa delle culture
nell'epoca della società di massa.
In
questo
processo
di
globalizzazione culturale, si
intravedono rischi e opportunità.
Nuove tecnologie permettono
comunicazioni
in
tempi
immediati e trasporti molto più

veloci. L'umanità non è stata mai
più vicina come ora. Nonostante
questo, le novità pongono anche
delle domande, soprattutto in
ambito
culturale.
Nel
compenetrarsi delle lingue e

culture, è possibile mantenere un
identità? È possibile uno
scambio equo senza che il più
forte vinca e schiacci il più
piccolo?".
Per quelli meno "kulturemaj" è

sempre possibile scegliere corsi
e gruppi fuori tema, come corsi
di ballo, pittura, difesa personale
e molto altro!
E la vita notturna? Il programma
serale ruota attorno a concerti,
spettacoli teatrali in esperanto,
passeggiate notturne in città e
così via. Fino a notte fonda
funzionano il bar, la discoteca e
la gufujo (una specialissima sala
da tè). Saranno inoltre previste
un'escursione di una giornata e
una di mezza. Ma all'IJF niente è
obbligatorio: ognuno decide
liberamente come gestire il
proprio tempo. Non mancano un
corso
di
esperanto
per
principianti (che possono subito
mettere in pratica quanto
appreso) e uno di italiano per
esperantisti stranieri.
Per maggiori informazioni:
http://iej.esperanto.it/ijf/

Convocazione Assemblea Annuale IEJ
Domenica 4 aprile alle ore 14:00 Roncegno (TN) presso l' hotel Semiramis in Via Pola 9, in occasione del
trentaquattresimo Festival Giovanile Internazionale, si terrà l'assemblea annuale della Gioventù Esperantista
Italiana.
L'ordine del giorno prevede:
a) Approvazione della relazione morale
b) Approvazione della relazione finanziaria
c) Elezione del nuovo presidente
d) Elezione del nuovo consiglio direttivo
e) Varie ed eventuali
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JES
Michael Boris Mandirola
Ĉu vi volas amuziĝi, diboĉi, plikleriĝi, noktumi, polumi, festi, lerni, amikumi kaj bonetosumi? JES! Do vi
eraris ne partopreninte en ĝi.
Junuloj el tuta Eŭropo kaj eĉ ne nur, renkontiĝis por festi la novan jaron en Zakopano, ĉefurbo de la pola
vintra turismo jam konata al la juna esperantistaro. Dum unu semajno ni festis kun niaj amikoj kaj konis
novajn, ni interkulturumis konante multajn novajn aferojn pri la lando kiu gastigis nin (pola kuirarto pozitive
min surprizis: provu la famajn Pierogi) kaj pri tiuj de ni partoprenantoj.
Tamen estis multe pli: IS kaj AS sukcesis per sia fandiĝo naski ion novan en Esperantujo. La renkontiĝo
estis orientita al junaj kaj junkoraj homoj: programe estis multe da ekskursoj, riĉa vespera programo sed
plejgrave estis la loĝaj kaj dormaj kondiĉoj. Prioritaton oni donis al kuneco kaj malmultkosto.
Amasloĝejoj pluregis kaj plenegis, la ĉambroj estis dekmatracaj kaj ofte pli. La rezulto estis ke oni estis
plejofte kune, kreiĝis situacioj pli malfermaj kaj etoso ege gajnis de tio. Nur iomete bedaŭrindis manko da
italoj... Ĉu ni volas tion solvi venontan jaron?

RoskildeFestivalo
DEJO organizas
senpagan esperantan
renkontiĝon dum la
Roskilde festivalo, la
plej granda
Rokfestivalo en
Nordeŭropo! Ili
invitas 100
esperantistojn al la
festego kun 175
muzikgrupoj. La
festivalo okazos inter
la 27a de junio kaj 5a
de julio 2010.
Antaŭe okazos kvar festaj tagoj
kun babilado, ludado,

NOVA SENTO
a cura
della
IEJ

interkonado — kaj iom da
laboro.

Kontraŭ 24 horoj da
laboro, kiu konsistas
en monpagado
kontraŭ skatoloj kaj
tasoj, gardado de
enirejo kaj purigado
ĉe ilia redonbudo kaj
enirejo, DEJO
provizos al vi,
senpagan enirbileton
(kutima enirbileto
kostas 225 €),
loĝlokon en tendo kaj
vegetaran manĝaĵon.
Por pli da informoj:
http://roskilde.festoklubo.dk/

Redattore
Francesco Lorenzon
Via Venier 46
Treviso 31100
Tel.3495543220
grepcesco@gmail.com

Conto Corrente Bancario
Federazione Esperantista Italiana 
Sezione Giovani
IBAN: IT84T0306234210000000932107
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Lazzaro Ludovico
Zamenhof  Antologia
Carlo Minnaja
In questa antologia
l'autore ci propone una
sintesi, ampia,
documentata e com
mentata con numerose
note, del pensiero di
Zamenhof non
limitandosi alla lingua,
che pure è stata la sua
iniziativa di maggiore successo.
ISBN : 9788896582008
Federazione Esperantista Italiana
Milano, 2009
21 cm. 304 pag. € 21,00
Diabolik, la reĝo de
la teroro
Trad. D. Binaghi &
F. Zanoner
Il progetto “Romeo”
propone un nuovo
fumetto di uno dei
più diffusi
personaggi dei
fumetti italiani che è
ora leggibile anche
in esperanto. In
questo albo il genio del male Diabolik, si cimenta
nell’episodio del suo primo album comparso nel
1960, “Il re del Terrore”.
ISBN 9788870360837
Edito da: Edistudio, Pisa 2009 – l’albo è il
risultato di una collaborazione Edistudio, IEJ,
FEI.
21 cm, 144 p. € 6,00
Doktoro Esperanto
M. Migliucci
regista: Giancarlo Fares
monologo dell’autore ed
attore Migliucci, che porta
in scena la vita di
Zamenhof. Liberamente
tratto da “Una voce per il
mondo” di V. Lamberti.
DVD, durata 1 ora circa.
ISBN 9788870367010
Edistudio, Pisa 2009 € 18,00
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Una lingua e un popolo
H. Tonkin
Trad. E. Belluco.
Introduzione e note di C.
Minnaja
Il rapido mutare delle
condizioni geopolitiche
ha costretto più volte il
popolo esperantista a
mutare di conseguenza i
suoi scopi e le proprie
strategie. Questo libro si interroga sul divenire di
questi mutamenti che gli esperantisti non possono
fare a meno di conoscere.
ISBN 9788896028117
Ediz. EVA 2009
21 cm 172 p. € 16,00
Vojoj de
interlingvistiko: de
Bruno Migliorini al
la nuna tempo
Aktoj de la studtago
en la universitato de
Florenco 26a de Julio
2006a Edistudio – Pisa
Il primo numero della
rivista
“Multilinguismo e
Società”.
Nel fascicolo sono pubblicati gli atti della
giornata di studi dedicata al grande linguista
italiano Bruno Migliorini, svoltasi presso
l’università di Firenze il 26 luglio 2006 in
occasione del congresso universale.
Edistudio, Pisa2009 128 pag. € 15,00
(Prezzo speciale per i soci FEI 10 €, comprese le
spese di spedizione)
Cent’anni di
esperanto a Trieste
AA/VV
Racconta l'attività
degli esperantisti a
Trieste dal 1906, anno
di fondazione del
gruppo, presentando i
profili dei protagonisti
più autorevoli. ill. a
colori.
Biblion edizioni, Milano2009
ISBN 9788896177020
21 cm., 280 p. € 17,50

