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2018, proklamita la Jaro de la Es-
peranto-kulturo iĝu por ĉiuj ni bo na 
tempo por krei, disvolvi kaj zor ge me 
konservi, subteni ĉion tion, kio kon-
sistigas la kulturon de Espe ran   to kaj
estas mejloŝtono de nia vi van ta ling-
vo. Iu ajn esperantisto, sen de  pen de 
ĉu li kreas aŭ ne ion por Espe ran taj 
literaturo, muziko, teatro k.a. artkam-
poj, povas aktive partopre ni por kres-
kigi kaj fortigi ĝin: flegi Zamen hof-Es-
peranto-objektojn (ĉi-nu mere le gu kiel 
oni kontribuas al tio en la Sud-Slovaka 
vilaĝo Vlčany), parto preni artajn E-pro -
g ramerojn, aŭs kulti muzikon (ĉi-nu-
mere vi trovos  in tervjuon kun Jo Ha-
azen, kiu regule prezentas kariljone 
la himnon La Espero en unu el la plej 
konataj fortikaĵoj de la mondo), aĉeti 
librojn (tra ĉiuj numeroj de la re-
vuo Esperanto, vi povas trovi aron da 
librorecenzoj kaj konatiĝi kun la nov-
aperintaj libroj) k.a. E-kulturajn va-
rojn, subteni E-artistojn ktp. Daŭre 
okazas la agado por ke Esperanto estu 
ag noskata kiel Nemateria kultura he-
redaĵo. Post sukceso en Pollando en 
2014, ĉi-teme okazas laboro ankaŭ en 
aliaj landoj kaj organizoj, kiel ek zem -
ple ĉe Unesko. Tio estas ankaŭ unu el 
la brikoj per kiuj oni konstruu firman 
do mon por konservi E-kulturon.

Ni tre esperas, ke dum tiu ĉi jaro 
okazos multaj prelegoj kaj rondaj ta-
bloj pri la temo – ja ekzistas multaj 
problemoj por diskuti kaj trovi vojojn 
por solvi ilin. Ekzemple, esperantistoj 
devas pli aktive agi por konservi la 
kulturan heredaĵon de Esperanto, ki es 
eroj kreiĝis dum la lastaj pli ol 130 ja-
roj. Unu el la celoj de tia agado devas 
esti zorgo pri la estonto de E-bibliotekoj 
kaj arĥivoj – kaj fizikaj kaj virtualaj. Ili 
devas konservi laŭeble la plej mul-

ton de la kreaĵoj kaj informoj por la 
estontaj generacioj de esperantistoj. 
Por tio necesas tre atente elekti la prak-
tikajn kaj teknikajn rimedojn, estas 
bezonata pli densa kunlaboro inter 
ĉiuj E-organizoj – de etaj kluboj ĝis 
kernaj asocioj kiel UEA. Spertuloj de 
ĉiuj kampoj estas bezonataj por unuiĝi 
kaj ne permesi ke malaperu amaso da 
E-kreaĵoj ĉe la vojrando de la historio. 
Ni zorgu pri niaj bibliotekoj kaj pensu 
pri ilia plena ciferecigo, kiel: la Biblio te -
ko Hector Hodler (BHH), kiu tro vi  ĝas 
en la Centra Oficejo de UEA, Roter-
da mo; la Esperantomuzeo kaj Kolekto 
por Planlingvoj, kiu estas sekcio de la 
Aŭstria Nacia Biblioteko (ANB) en Vi-
eno; Germana Esperanto-Biblioteko en 
Aalen; biblioteko Juan Régulo Pér ez en 
Madrido; biblioteko Butler de Es peran-
to-Asocio de Britio kaj multaj ali aj gran -
daj kaj malgrandaj bibliotekoj, kiuj tro-
viĝas en la diversaj partoj de la mondo.

Kio rilatas la ciferecigon de la pape -
 raj materialoj, gramfondis koj, kasedoj 
ktp. kaj la konservadon de la origina le 
ciferece fari taj kreaĵoj, tion fari nece sas 
tre atente kaj profesie. Ĉar bedaŭrinde 
ni jam havas tro da ekzemploj, ke tiu-
specaj kolektoj kaj arĥivoj pereas kaj 
malaperas. Estas multaj malĝojigaj ek-
zemploj de tio. En la numero 1312 (ap-
rilo 2017) de Esperanto, en la artikolo 
pri la reta esperantista infrastrukturo, 
ni jam menciis katastrofan pereon ĉe 
Ipernity de miloj da eroj de Esperanto-
kultura heredaĵo, interalie ne nur de 
la renkontiĝaj fotoj (foje raraj kaj uni-
kaj), raportoj, rememoroj, artikoloj, re-
cenzoj, sed ankaŭ de kelkaj skrupule 
kolektitaj arĥivoj de ciferecigitaj E-lib-
roj kaj periodaĵoj, bild-kolektoj el miloj 
da E-filatelaĵoj – multo malaperis tu-
te kaj ne plu estas trovebla en la reto
eĉ poparte, multaj entuziasmuloj, kiuj 
oku  piĝis pri tiuspeca skrupula laboro 

ne plu revenis al ĝi kaj ne revivigis 
tion en la aliaj retspacoj. La Esperanta 
reta enhavo ĉe Facebook dume plej-
parte ne malaperas, sed ekzistas tute 
alia problemo, preskaŭ fatala – tiu 
ĉi socia reto estas optimumigita por 
ĉe fe kunhavigi kaj montri la plej fre-
ŝajn materialojn. Tiamaniere la mal-
novaj E-publikaĵoj, enhavantaj erojn de
E-kulturo, eĉ se ili ne malaperas por 
ĉi am, kiel tio okazis ĉe Ipernity, ha-
vas probablon apudan al nulo, ke iu 
trovos ilin en la arĥivoj, kiuj cetere ne 
havas eĉ bazan katalogadan sistemon 
taŭgan por tio. Ankaŭ io taŭga por ti-
uj ĉi celoj ne estas antaŭvidita en ĝia 
serĉsistemo. Ekzistas ankaŭ sen de pen-
daj projektoj, kiuj kolektas kaj struk-
 turigas la materialojn de E-kul tu ra he-
redaĵo, tamen ofte ili estas ne sufiĉe 
profesie kreitaj, ĝis da taj aŭ ak tualaj. 
Kaj krome ankaŭ ili foje sek vas la sor-
 ton de la kolektoj, krei taj sur baze de la
komunaj servoj. Ek zem ple, la kolekto 
de la konata usona espe rantis to Don 
Harlow post lia forpaso es tis savita 
ĉe http://literaturo.org. Nun tempe tie vi 
povas trovi plurajn ma terialojn, ki el 
ekzemple grandan ko lek ton de E-li-
teraturo; tamen multaj eroj estis per-
ditaj, ĉefe pro tio, ke ili ne estis kon-
servitaj en la retejo mem, sed aperis tie 
kiel ligiloj al eksteraj pa ĝoj – plejparto 
de kiuj jam malaperis pro diversaj 
kialoj.

Ĉion supre skribitan kaj la aliajn 
gra   vajn temojn, rilatajn al la estonteco de 
la Esperanto-kulturo, ni diskutu kaj re-
te, kaj dum la pluraj E-renkontiĝoj, ki es 
bun ta kalejdoskopo karakterizos la ja r on 
2018, la Jaron de la Esperanto-kulturo.

Inter tiuj renkontiĝoj ni ankaŭ apar-
te invitas vin al la 103-a Universala 

Kon greso, kie okazos la pinto de tiuj 
dis kutoj kaj kies kongresa temo estos 

Kulturoj, lingvoj, tutmondiĝo: Kien nun?

Ni helpu al la 
Esperantokulturo 

en la Jaro de 
Esperantokulturo

Malferme

Dima Ŝevĉenko, 
Anna Striganova



Ĉu ekzistas evento, kie harmonie 
kombiniĝas plenaj komencantoj kun 
altnivelaj esperantistoj, eĉ verkistoj, 
tra dukistoj, movadanoj? Ĉu eblas kom-
bini dum unu aranĝo feriadon kun 
tamen intensa sed samtempe amuza 
instruado kaj aldone riĉa internacia 
programo? Jes! Ĉion tion eblas sperti 
dum SES!

La aranĝo SES (Somera Esperanto-
Studado) ĉi-jare okazos jam la 12-an 
fojon. Ĝi ekis en 2007 (por la 100-jariĝo 
de Esperanto en Slovakio), kaj dum la 
tempofluo la evento iĝis la plej gran-
da somera E-lernejo tutmonde! Ĉi-
foje ĝin gastigos unu el plej be laj kaj 
turisme vizitataj regionoj „Lip tov“ 
kaj ĝia ĉefurbo Liptovský Mi ku láš 
(en la sama urbo okazis la lasta AS =
Ago-Semajno en 2008 kaj en la sa ma 
re giono okazas vintre ĉiujare la even to 
„Po ludnica“ (renkontiĝo de es pe ran-
tis toj-vojaĝantoj kaj turistoj). 

La partopreno en la ĉi-jara SES 
cer te rekomendindas eĉ pro la simpla 
fakto, ke ĝi ja estas bonega ŝanco por 
plibonigi sian nivelon de Esperan-
to. Eĉ pli bone – la evento okazos 14–
22.7.2018, do oni povas fari tiel antaŭ 
la UK en Portugalio – do veturi tien 
eblos jam kun pli bona lingvoscio, kio 
certe utilos al pluraj partoprenantoj 
kaj sekve ebligos al ili pli bone ĝui la 
Universalan Kongreson.

Por tiuj, kiuj neniam ĉeestis la 
aran ĝon, eta priskribo de ĝia pro gra-
mo: Antaŭtagmeze (9:00-13:00) – in-
struado en laŭnivelaj klasoj (de A1 ĝis 
C2), gvidata de tre lertaj, interna cie 
agantaj E-instruistoj. Facilas do veni 
eĉ kun siaj pli aŭ malpli lertaj ami koj, 
konatoj, familianoj – por ĉiu trovi-
ĝos la ĝusta lingvo-kategorio dum 

la aran ĝo. Aldone – eblo parto pre ni 
pro fe si nivelan kurson pri Es pe ran to-
literaturo kun la elstaraj instru istoj: 
Nicola Ruggiero el Italio kaj Mi ka elo 
Bronŝtejn el Rusio. Por la ekzame ni-
ĝemaj – eblos ankaŭ trapasi KER-ek-
za menon! Posttagmeze (14:00-19:00) – al -
logaj ekskursoj (duontagaj kaj tut-
tagaj), kreivaj metiejoj (diversaj man-
laboroj, origamio, kantado...), danc -
kur soj, diskutrondoj pri gravaj te -
moj, interesaj prelegoj de eĉ pli in te-
re saj gastoj... Dum la ĉi-jara SES ni 
bonvenigos kelkajn specialajn gastojn, 
kiel ekz. la redaktoron de La Ondo de 
Esperanto kaj eldoniston Aleksander 
Korĵenkov, kaj la E-geedzojn: ĉefredak-
torojn de la revuo Esperanto, verkistojn 
kaj E-instruistojn, samtempe ĉefojn de 
la fama rusa eldonejo Impeto Dmitrij 
Ŝevĉenko kaj Anna Striganova, la nu-
nan eldoniston de Heroldo de Espe
ranto Fabricio Valle kaj plurajn aliajn.  
Vespere (20:30-24:00) – koncertoj, tea-
traĵoj, kinejo, diskejo, gufujo... Kon-
certoj de ekz. Kaŝi el Germanio (kiu 
konas, scias ke temas pri 100%-aj kva-
lito kaj energio, kiu ne konas, nepre 
ĉe estu ian lian koncerton!), duopo de 
bar doj: Handzlik kaj Bronŝtejn, unika 
nacia vespero (jes ja, ankaŭ kun la jam 
tradicia vin-gustumado ) kun nacia 
popolmuziko, la teatraĵo „Ludoviko“, 
in ternacia kaj kulinara vesperoj... 

Krome, eĉ du eŭropuniaj pro jek -
toj okazos paralele dum SES: am baŭ 
subtenataj pere de la programo Era s-
mus+. Dum la unua trejniĝos ge junuloj, 

kiel iĝi bona E-instruisto, kaj okazos an-
kaŭ laborkunsido de la orga nizantoj de 
tiu unu-jara trejnado, gvidata pere de 
ĈEJ. Dum la dua pro  jekto fakte okazos 
la fina sesio de 2-jara programo por 
E-in struistoj kaj movadanoj, gvidataj de 
Halina Komar kaj la pola organizo CIE 
(Centro de In ternacia Edukado). 

Pro ĉio ĉi certe indas veni al SES! 
La evento gravas ankaŭ pro la fak-
to, ke ĝi estas „enmovadiga“ even-
to = danke al partopreno en ĝi pluraj 
homoj decidas movadumi, iĝi fervo-
raj esperantistoj, ekkomprenas la in-
ternan ideon de Esperanto kaj mem 
ĝin pluportas, disvastigas. 

Detalaj informoj kaj aliĝilo tro-
veblas en la hejmpaĝo de SES: 
http://ses.ikso.net. 

Ĝis revido somere en Slovakio!
Cetere – la ĉi-jara SES okazos en 

la sama regiono, kiel la venontjare 
IJK – do se vi volas pli bone ekkoni la 
naturbelecon de la IJK-medio sekvajara, 
nepre venu. Kaj se vi tamen pro io ajn 
ne sukcesos ĉi-jare veni al SES, tiam do 
nepre jam planu la ontan someron por 
ĉeesti la unuan IJK-n en Slovakio!

Eventoj

SES 2018 estos eksterordinara travivaĵo
Peter Baláž 
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Afriko brilas 

Raporto 2017: Dum la periodo 
es tis multe da suno en mia regiono, 
mul taj homoj suferis pro manko de nu-
traĵoj, la plantoj en la kampoj iĝis sekaj 
kaj tre malboniĝis la rikoltoj, tre altiĝis 
la prezoj de maiz-faruno, kelkaj familioj 
man  ĝis nur po unu foje tage; ĝis nun 
an koraŭ daŭras la nekutima sunsezono.

Operacio de infanoj kun mis
for miĝo: Mi kore dankas s-inon Chris-
 tiane Lamy kaj d-ron Manfred Wes ter-
mayer, kiuj subtenis la ope raciojn de 
infanoj kun misformitaj piedoj dum tiu 
ĉi periodo, esperante ke ili daŭrigos la 
subtenon de infanoj kun la samaj pro-
blemoj en 2018. (Mi tamen ĝojas, ke 
mal kreskas la nombro de tiaj infanoj 
kun misfomiĝo). 

Radioprojekto: La radio “Ma-
zin gira Fm” en la jaro 2017 daŭre el-
sendis la programojn por la tuta regi-
ono sen problemo.

Agrikultura projekto: Pro multe 
da suno dum 2017, la sunflora projekto 

de Mazingira ne bone funkciis, mankis 
pluvo kaj pro tio ni kolektis malmulte 
da sunfloraj semoj, kiujn ni premis 
gajnante nur 4 500 000 TZ ŝilingojn, ki-

ujn mi elspezis por aĉeto de nova put-
borilo, kaj parton el kiuj ni el spezis por 
subteni la konstruadon de lernejo.

Sano: Mi dankas al gesinjoroj An-
dré kaj Colette Weiss, kiuj daŭre mon-
donacis por pagi la sanasekuron al 
15 malriĉaj familioj kaj al s-ro Martin 
Mar karian el Francio, kiu vizitis mi an 
vilaĝon Marambeka kaj donacis mi kro-
skopon kun aliaj kuraciloj al la mal sa-
nulejo de Marambeka.

Mi dankas ankaŭ al Bart Deme ye-
re el Belgio; parto de la mono, ki un li 
donacis en decembro, ebligis daŭrigi 
la konstruadon de la Malsanulejo de la 
vilaĝo Ti ring’ati, kaj multan dankon al 
s-ro Manolo Parra el Madrido, His pa-
nio, kiu subtenis la konstruadon de la 
akuŝejo en Marambeka.

Akvo kaj putoprojekto: Multan 
dankon al la franca asocio “Solidare co 
Afriko-Azio” de Boris Bouchez, kiu daŭ -
rigis la subtenon en 2017; tial ni sukce  sis 
kon strui 2 putojn. Mi petas la fran can 

aso cion daŭrigi la subtenon por putoj 
en la jaro 2018 por ebligi al ni konstrui 
multe pli da putoj en la aliaj vilaĝoj, 
ĉar mi jam ricevis multe da petoj de 

diversaj vilaĝoj de nia provinco, kiuj 
bezonas putojn kaj akvobasenojn.

Orfoprojekto: Ĉirkaŭ 465 infa-
noj ricevis helpon de Mazingira en 2017, 
inter ili ĉirkaŭ 36 orfoj ricevis helpon 
de Germanio, Nederlando, Belgio kaj 
431 ricevis helpon de Francio pere de 
la franca asocio “Solidareco Afriko-
Azio” de Boris Bouchez kaj Maryvonne 
Robineau. Mi kore petas vin daŭrigi vi-
an subtenon denove por la jaro 2018.

Lernejoprojekto: La konstruado 
de Esperanta mezlernejo bonorde daŭ  -
ris en 2017, mi dankas al niaj ne der lan-
daj samideanoj, kiuj sub tenis la kon -
struadon de gastigejo por 80 kna bi noj, 
la gastigejo kostis ĉirkaŭ 55 mil eŭrojn. 
Samtempe mi kore dankas al Man fred 
Westermayer kun la AVE-anoj, kiu 
ankaŭ kolektis monon: te mas pri ĉirkaŭ 
6600 eŭroj por konstrui ali an gastigejon 
por 24 knabinoj; tiu do mo supozeble 
kostos 8000 ĝis la fi no, tamen necesas 
ankaŭ la mono por la konstruado de 
manĝejo kaj kuirejo.

Por la jaro 2018 supozeble la Es-
peranta mezlernejo havos pli ol 400 
gelernantojn, do okazos granda manko 
de klasĉambroj, ĉar ĝis nun ekzistas nur 
7 klasĉambroj. Pro tio mi ĉiam petas 
vin daŭrigi vian helpon por tio kaj por 
konstruado de pliaj instruistaj loĝejoj 
kaj biblioteko.

Mikrokreditoj: Danke al tiu pro -
 jekto, multaj vere profitis/as la okazon 
prun te preni monon por starigi/daŭrigi 
siajn projektojn pri agrikulturo kaj bre-
dado de kokinoj,  aliaj bestoj ktp.

Arbarigo: Pro la suno mi ne plan-
tis pliajn arbidojn, sed mi atendas ĝis 
pluvos. Tiam mi povos daŭre kreskigi 
pliajn arbojn, kiujn mi intencus planti 
sur la montaro Tiring’ati utiligante ar-
barigon por abel-bredado.

Agado per 
Esperanto

Mramba Simba Nyamkinda,
esperantisto el Tanzanio, de jaroj re-
 gule raportas pri sia laboro kiel v i-
laĝ estro
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Recenzo

Potts, Bertram. Ni vagu kune. 
Chapecó: Fonto, 2009. 108 p.
Prezo ĉe UEA: € 16,50 

Bertram Potts (1895-1994), nov-
ze landano naskiĝinta en Anglio, iam 
ve re famis kiel poeto, sed nun be-
daŭ rinde estas iom forgesita. Inter re-
te troveblas aserto, ke li aktivis en la 
skolta movado (eĉ ekzistas lia foto en 
skolta uniformo, kvankam sen iaj kla-
rigoj) – do ne mirindas, ke li verkis ĉefe 
por infanoj. Lia poemaro Ni vagu kune, 
kun la subtitolo Ĝardeno de porinfana poe
zio, aperis en Brazilo ĉe “Fonto” en 2009.

La enkonduko de Marjorie Boul-
ton, kvankam tre laŭda, neniom tro-
igas: “pri originalaj [porinfanaj] po-
emoj Bertram Potts restas ankoraŭ 
unika virtuozo, laŭ stilo kaj laŭ skalo, 
por la klasĉambro kaj la hejmo”.

Bestojn li traktas jen realisme, 
jen fantazie, jen mikse – samkiel tio 
miksiĝas en la menso de infanoj. Kelk-
lo ke aperas eĉ veraj absurdaĵoj, sed 
eble infanan percepton tio neniom 
ĝenas (mi ne povas juĝi, ja mi delonge 
ne plu estas infano)... Mondo bunta, 
nekomprenebla, jen rave ĝojiga, jen 
senkompate kruela – sed ne pala kaj 
plata kiel por ni plenaĝuloj.

Ĉeestas fortaj ritmoj kaj rimoj, 
ali teracioj kaj onomatopeoj, nepraj en 
porinfana poezio. La versmetriko estas 
tre varia – ja ofte monotoneco estas 
pla go de poetoj... kvankam plurloke 
la rimskemoj estas tro komplikaj: in-

fanoj apenaŭ kaptos rimon inter du 
verslinioj, disigitaj per tri aliaj linioj. 
Tamen provgustumu la aliteraciojn: 
“fride frotas mian frunton” (p.61), “fro-
stigaj fingroj de l’ fridaj fluoj” (p.81)...

Aparte por Esperanto gravas 
abun da uzo de kunmetaĵoj kaj deri-
vaĵoj, kompreneblaj post duonsekun-
da pripenso kaj freŝe esprimantaj faj -
najn nuancojn. Hundo “ĉe fostoj nia-
garas” (p.15); [panjo paston] “kne de 
rul-atakas” (p.22); “aŭskultas gap- ore-
le” (p.28, 48); “onde-ronde” (temas pri 
karuselo, p.29); kolombo “lasis vizit -
karton el guano” sur ĉapon (p.52); 
“nubŝafoj dorme drivis sen pluv plo-
 roj” (p.85)... Kelkloke aperas tute ne -
atenditaj konkludoj poemfine (p.17, 18, 
53). Ie – fableca priskribo de feliĉo (p.36-
37). Saĝa kato (p.23-24) rakontas pri 
siaj meritoj kaj konkludas, ke “nur mi 
sentrude tronas”. Jen simple versigita 
anekdoto, ke laŭ teoriaj kalkuloj burdo 
tute ne povas flugi – sed ja flugas 
(p.49). Knabo intervjuas bovinon, kiu 
al ĉiuj demandoj respondas nur “Mu-
u!” – “kaj decidis plenaĝe en horoj li-
beraj / kompiladi bovinan vortaron” 
(p.50-51). Alia knabo survoje al lernejo 
observas diversajn interesaĵojn – ĉiam 
haltante “por momento, nur momen-
to”... vi konjektas, kio sekvis (p.51-
52). Proverbece sonas: “kio eniris tra 
unu orelo / eliris tra dua kun granda 
akcelo” (p.90-91). Al knabineto “...Pan-
jo diras – ne estas sinjorine, / ke mi boru 
tiel naŭze en la nazo” (p.101). Knabo 
(aŭ knabino) pretas verki poemon pri 

ajna temo, kiun elektos la pupo; sed la 
pupo silentas, do neniu poemo povas 
aperi (p.104)...

Kaj jen “Aŭtunaj folioj” (p.64): 
kom paru kun similtemaj-similtitolaj po  -
emoj de Baghy, Verlaine k.a. – kaj vi-
du, ke aŭtuno povas kaŭzi ne tris ton, 
sed ĝojon! “La bunta papilio” (p.83-84): 
ŝatata temo de multaj poetoj, reme-
moru la poemojn de Privat, Miĥalski, 
Baghy, Urbanová... ankaŭ tie Potts tro-
vis propran voĉon.

Ĉarmaj ilustraĵoj de diversaj aŭto-
roj. Komposteraroj ne multas, tamen 
iom stumbligas la legadon, eĉ se ili ne 
ĝenas la komprenon.

Certe ne ĉio estas egalvalora. 
Kelk loke la poemoj estas iom tro edi-
faj aŭ simple tro longaj (p.76-79, 88-
90, 94). Ie ne klaras, kion celis diri la 
aŭtoro (p.57-58, 70-71, 80, 82 k.a.). 
Tamen plejparto de la poemoj vere 
ad mirindas. Nepre havinda libro por 
infanoj parolantaj nian lingvon!

Vagu kun Bertram Potts
Valentin Melnikov

Opinio

En la februara numero, Lu 
Wunsch-Rolshoven analizis la ofte-
con de la vorto “Esperanto” en komu-
nikiloj. La grafikaĵo montris unu forte 
elstaran jaron; mankis provo klarigi 

tion. Tre kredeble temis pri la jubilea 
jaro 1959, kune kun la tiujara impona 
Universala Kongreso en Varsovio. Kla-
re UEA, Landaj Asocioj, lokaj kluboj 
kaj aliaj maksimume sin streĉis por  
proponi komunikojn, kaj pro la jubileo 
tiuj es tis eksterkutime akceptitaj. Tio 
ta men levas la temon – kial ni ne vidis 
samnivelan spikon por la jubilea jaro 
1987, kun same elstara UK, denove en 
Varsovio? Restas konstati ĉu la ĵusa 

jubilea jaro (2017) kreas iun intensi gon. 
Evidente, evoluis la komunikiloj inter 
1959 kaj 2017, kaj necesas fari nunajn 
esplorojn ĉe aliaj komunik-kanaloj.

Letero al la
Redakcio

Stefan MacGill
Anonceto: 
NOVA 100-STELA MONERO! 
Unu unco (31,1 g) da pura arĝento! 
Limigita eldonkvanto 1000. Valora 
donaco. 
Prezo 59 €. esperanto@chello.at.
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Vendoj entute
Ekz. Titolo kaj aŭtoro(j) Prezo (€)

375 Pasporta Servo (listo de gastigantoj)* 9,00
189 Poŝamiko (B. Allée & K. Kováts) 5,10
168 Fundamento de la homaj rajtoj* 6,90
122 La danĝera lingvo (U. Lins)* 21,00/18,00
91 Zamenhof en Varsovio (R. Dobrzyński)* 9,90
85 Vivo de Zamenhof (E. Privat)* 7,50
70 UneskoKuriero 1 10,50
66 Beletra Almanako 28 (Div. aŭtoroj) 9,90
56 Internacia Kongresa Universitato 2017 

(Red. A. Wandel)*
24,00

55 Beletra Almanako 29 (Div. aŭtoroj) 9,90
54 Interesaj esprimoj en korea lingvo (Bak Giwan) 3,00
40 Faktoj kaj fantazioj (M. Boulton)* 10,50
40 Esperanto via de directe methode (S. Marček) 9,30
34 Amo inter ruinoj (T. Steele) 15,00
34 Mil unuaj vortoj en Esperanto (H. Amery; 

S. Cartwright)
10,50

34 Baza Esperanta radikaro (W.F. Pilger)* 7,50
30 El ombro de l’ tempo (S. Johansson) 17,10
29 Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo (T. Sekelj)* 4,80
29 Fabeloj pri komenco (A. Striganova) 3,00
28 Konversacia literaturo 1,80

Vendoj unuopaj
Ekz. Titolo kaj aŭtoro(j) Prezo (€)

102 Pasporta Servo (listo de gastigantoj)* 9,00
60 Beletra Almanako 28 (Div. aŭtoroj) 9,90
52 Beletra Almanako 29 (Div. aŭtoroj) 9,90
32 La danĝera lingvo (U. Lins)* 21,00/18,00
28 Amo inter ruinoj (T. Steele) 15,00
23 Zamenhof en Varsovio (R. Dobrzyński)* 9,90
22 El ombro de l’ tempo (S. Johansson) 17,10
22 Promenante tra la lingvoj... (A. Cherpillod) 9,90
22 Vojaĝo en Esperantolando (B. Kolker) 6,90
20 Mi stelojn jungis al revado (M. Bronŝtejn) 29,10
19 Fundamento de la homaj rajtoj* 6,90
17 Vivo de Zamenhof (E. Privat)* 7,50
16 Kie miozotas memor’ (E. Borsboom) 9,00
12 Prilingve en Nitro (Red. S. Košecký)* 17,10
12 Rekomendata terminaro Esperantoangla kaj 

anglaEsperanto por tradukantoj de oficialaj 
dokumentoj kaj gazetaraj komunikoj 
(H. Tonkin, V. Sadler)

9,90

12 Universalglot (A. Cherpillod) 3,00
11 Internacia Kongresa Universitato 2017 

(Red. A. Wandel)*
24,00

11 El la “Verda Biblio” (I. Lejzerowicz) 9,00
* Eldonaĵoj de UEA/TEJO.

Kun vendoj kiuj sumiĝis je €  69 664, la jaro 2017 estis unu el la plej modestaj. La sumajn vendojn de la jaro forte influas 
la kongresa libroservo, kies vendoj pasint-jare ne atingis € 14 000. La nova eldono de Pasporta Servo sukcesis detronigi la 
popularan Poŝamiko, kiu dum la lastaj jaroj okupis la pintan lokon.

La unua listo ĉi-sube montras la tutan vendonombron de la unuopaj titoloj. La dua listo konsideras nur la 
unuekzemplerajn vendojn.

Modesta jaro por la libroservo
Ionel Oneţ

Libroservo

Per granda plimulto en reta voĉdono, la Komi ta to 
de UEA elektis per granda plimulto en la dua voĉ dono la 
antaŭan prezidanton de Espé ran to-Fran ce, Aleks Kadar, 
por transpreni la postenon de Ĝe ne rala Sekretario de la 
Asocio. La posteno fa ri ĝis va ka, kiam Martin Schäffer 
demisiis por akcepti la sa lajratan postenon de Ĝenerala 
Direktoro. Es pe ran tis to ekde 1999, Kadar aktivis unue 
en JEFO, la Landa Sek  cio de TEJO en Francio, kaj dum 2 
jaroj oficis kiel Ĝe ne rala Sekretario de TEJO. En la landa 
asocio de Francio li rolis sinsekve kiel kasisto, vic-pre-
zidan to pri eksteraj rilatoj, Ĝenerala Sekretario kaj fine 
Pre zidanto. “Ekde la komenco mi celas kon tribui al la 
movado per miaj kvalitoj,” li komentis en sia sin prezento 
al la Komitato: “organiza kapablo, se riozeco, laboremo, 
ko munikemo, helpemo, strebo al konkretaj rezultoj.”

Nova Ĝenerala Sekretario de UEA Bonvenon al la 47-a Internacia 
Infana-adoleskanta Kongreseto!
Ĝi okazos de la 28-a de julio ĝis 

la 4-a de aŭgusto 2018 en la urbo 
Almada, Portugalio, kun la temo 

"Delfenoj kaj Dinosaŭroj".
Pliaj informoj ĉe http://bertosch.

free.fr/iik2018
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Sur la fotoj en tiu ĉi teksto vi, kara 
leganto, povas vidi novajn Zamenhof-
Objektojn (ZEO-jn), nome surskribojn 
sur la salut-tabuloj de la Sud-Slovakia 
vilaĝo Vlčany.

Ĉi tie mi devas retrospekti al la 
antaŭaj jaroj de la pasinta jarcento. 
Ŝajnas al mi, ke ĝiaj lastaj du jardekoj 
estis iaspeca “ora periodo” de la Eŭropa, 
kaj ene de ĝi de la Slovakia Esperanto-
socio. Okazis tiam grandiozaj UK-oj: 
Bu da peŝto, Vieno, Valencio, Prago, Var -
sovio, Montpeliero, Berlino. La Ma ni-
 festo de Prago, lanĉita dum la UK de 
la ĉeĥa ĉefurbo, svarme vigligis la “di -
ligentan kolegaron”, kiu dediĉis mul-
te da energio al la kolektado de sub-
skriboj, apogantaj la temaron pri ling-
va justeco de la Manifesto.

Mi ankaŭ planis, kaj de paŝo al 
paŝo realigis mian “mikrokampanjon” 
en mia vivosfero, kaj kolektis 400 
subskribojn. La kulmino de mia ak ti-

vado estis la Esperantaj subskriboj sur 
la salut-tabuloj, starigitaj ĉe la en- kaj 
elirpunktoj de la teritorio de Vlčany. 
Artikolo, bilde ilustrita, aperis pri tiu 
ĉi evento en la julia-aŭgusta n-ro de 
la revuo Esperanto en 1998, kiun en-
ma nigis al mi István Ertl dum miaj 
unuaj paŝoj en la Kongres-palacon de 
la Monpeliera UK (ĝis la kongreso la 
antaŭe senditaj 200 subskriboj jam 
altiĝis al 400).

La priskribitaj tabuloj suferis da-
maĝajn intervenojn dum la pasintaj 
jaroj. En 2013 ili estis entute kovritaj 
per la ĝojiga informo pri la 900-jara ju-
bileo de la historiaj skribaj dokumen-
toj de la vilaĝo. Eĉ poste, la salut-tek-
stoj es tis tute neglektitaj. Foje mi in-
formiĝis ĉe la nuna urb estro, jam la 
tria, ekde la estiĝo de la tabuloj. “Es-
tas planita la restaŭro” – li diris. Poste 
surpriziĝante mi vidis la re novigitajn
tabulojn, en tute nova for mo, sen Es-
perantaj surskriboj! Nu! Ek al la bata -
lo! – denove. Sen la fizikaj kondiĉoj, kaj 
la iamaj viv-cirkonstancoj.

Unu tagon tamen mi sukcesis ak -
cepti hejme s-ron urbestron, ekspo-
nante al li multaspektajn inform-ma-
terialojn, kun la intenco krei konvenan 
atmosferon rilate al la 101-a UK en 
Nitro, la departementa ĉefurbo ankaŭ 
de nia teritorio.

Sekve s-ro urbestro promesis in-
terveni ĉe la realigintoj de la tabulaj 
surskriboj, kiuj anstataŭ 5 strioj, de-
diĉitaj al 5 lingvoj, laŭvole pentris 
nur 3 striojn. Tiamaniere la lokon de 
Esperanto okupis la salutoj en la hun-
gara kaj la angla. Nu, mi proponis 
sub stitui la anglan per Esperanto. La 
deziro estis plenumita! Sojle de la kon-
gresa fino, ĵaŭde.

Pli bela estas la nuna aspekto de 
la tabuloj, ilustritaj per la niavilaĝa his-
toria blazono, montranta du al arbo sin 
apogintajn lupojn, ĉirkaŭbrakitajn de 
la antikvaj nomoj de la setlejo, nomoj 
kiuj aludas al lupo.

Karaj legantoj! La duan fojon mi 
petas vian samideanan solidarecon, 
ian, se eble bildkartan reagon, sendi al 
la helpema, kompleza s-ro urbestro. La 
adreso: s-ro inĝ. Gyula Iván, Rad nica, 
SK–925 84, Vlčany, Slovakio, www.obe
cvlcant.sk.

Landa agado 

Pri Esperantotabuloj en Vlčany
Helena Seres
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Rotterdam, 1997. 111 paĝoj, 24 cm. 
6,00 €, triona rabato ekde 3 ekz.

E
sp

eran
taj ekslib

riso
j 

kaj p
u

n
to

j / E
sp

eran
ckie 

ekslib
risy i ko

ro
n

ki
Ilu

strita katalo
g

o
 d

e 
Esp

eran
to

-rilataj ekslib
riso

j kaj 
p

u
n

to
j

H
en

ryk K
o

sicki 

Sopot, 2009. 100 paĝoj, 24 cm. 
6,00 €, sesona rabato ekde 3 ekz. 
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Partizánske, 2016. 146 paĝoj, 21 cm. 
7,50 €, sesona rabato ekde 3 ekz.



Lins, Ulrich. La danĝera lingvo. 
Rotterdam: UEA, 2016. 375+24 p. 
Prezo ĉe UEA: € 18,00 

Kiom da fojoj oni demandis nin 
kial Esperanto ne atingis la finan ven-
kon? Ulrich Lins majstre rakontas 
grandan parton de tial kaj tiel. Neniam 
ni forgesu la amasan persekutadon 
pro politikaj-ideologiaj motivoj sufe-
ritan de la esperantistoj. Ne eblas scii 
ki el evoluintus la movado sen ĝi. Kro  -
me, ĝi montras kiom serioze la kon-
traŭ u loj traktis la potencialon de Es-
peranto. Tamen, transvivante la te-
ru ran epokon la zamenhofa lingvo ja 
ven kis la to talismojn.

Jen studo modela pro rigoro, sis-
temo kaj amplekso, sed ankaŭ pro la 
graveco de la temo. Kiel klarigite de la 
aŭtoro en “Pri la historio de La danĝera 
lingvo” (Esperanto, Aprilo 2017, p. 77), 
kiam li ekpublikigis ĝin, necesis ku -
raĝo por tion fari. Cetere, bona his-
toria verkado bezonas interpreton 
de la faktoj, kaj Lins ne kaŝas la sian. 
Pro tio ne estas nur priskribo, sed 
la libro pensige analizas ŝajnan pa-
radokson. La Esperanta movado estis 
severe atakita el malsamaj flankoj 
kaj pro kontraŭaj kialoj – aparte en 
tiuj landoj, kie ĝi estis plej forta. En 
Germanio oni ligis ĝin al la juda 
deveno de ĝia iniciatinto, sed ankaŭ 
al maldekstremaj kaj komunismaj 
ide aloj. Dume, en Sovetio estis ĝuste 
la komunisma reĝimo, kiu klopodis 
eks termi ĝin. Kio entute estis provoka 
en tiu sendiskriminacia interhoma ko-
mu nikado? – demandas sin Lins. Tiel 
la libro defias la propagandan aser ton
laŭ kiu Esperanto estas nur lingvo. Kiel 
kompreni tiom da mo kado, subpre-
mado kaj mortigo… nur pro lingvo? La 

respondo, laŭ la aŭtoro, rilatas al timo 
pri neregeblaj inter naciaj kontaktoj 
kaj pri la ideo de univer saleco de la 
homa spirito, kiun Zamenhof postlasis 
en socia movado (naive) celanta al in-
terkompreniĝo kaj al amika paca kun-
vivado de la popoloj kaj de la ordinaraj 
homoj. 

Por tiuj, kiuj jam posedas la an-
taŭan eldonon, mia konsilo klaras: aĉe-
tu la novan, sed ne ĵetu la malnovan, 
ĉar la nuna inkludas pli da fontoj kaj 
dokumentoj, sed konscie mallongigas 
teoriajn diskutojn kaj la ĉapitrojn pri 
tiuj persekutoj, kiuj ne nepre okazis 
nur pro subteno de Esperanto. Sekve, 
tiu tria eldono pli flue legeblas. Post 
iom skiza enkonduko pri la obs tak loj 
ekde 1887 ĝis la 1930-aj jaroj (apar-
te de la laborista esperantismo), ĝi 
koncentriĝas sur la du ĉefaj subpre-
mantoj: Hitler kaj Stalin. Fine, la lasta 
parto de la libro pritraktas la reviviĝon 
de la movado en orienta Eŭropo dum 
la malvarma milito.

Substrekindas la detala ekzameno 
de la kunteksto en ĉiu lando, kaj de la 
sekvoj por la movado de ĉiu politika 
decido far konkretaj individuoj. En tiu 
historio multas la polemikaj temoj, kiel 
la komplikaj rilatoj kun naciismo (ĉiam 
la plej forta malamiko de Esperanto, 
laŭ Lins) kaj kun aliaj sociaj movadoj, 
la danĝero de ia neŭtraleco, la ekzisto 
de naziaj esperantistoj, aŭ la labirintaj 
lingvistikaj debatoj en Soveta Unio. 
Samtempe, troviĝas ankaŭ inspiraj 
epizodoj, en kiuj Esperanto rolas ki-
el savanta lingvo. Tiel la libro estas 
neelĉerpebla fonto de esplorindaj fa-
de noj duon-kaŝitaj en interplekto de 
fas cinaj intrigoj kaj roluloj, kutime 
ilus tritaj per perfekta citaĵo. El tiu per-
spektivo, eble nur Esperanto and Its 
Rivals de Roberto Garvía kompareblas 
al ĝi. La verkon kompletigas utilaj 

kronologio kaj indekso de personoj, 
kune kun altkvalita kaj zorge elektita 
fotaro kaj alia grafika materialo.

Ligita al tiu nova eldono aperis 
angla versio en traduko de Humphrey 
Tonkin kaj tial jam eblas legi ĝin en 
ok lingvoj. Espereble tio instigos al 
ali lingvaj versioj de verko, kiu ne nur 
valoras en si mem, sed kiu ankaŭ hel -
pas kompreni multajn aliajn, kiel Mi 
stelojn jungis al revado de Mikaelo Bron-
ŝtejn. 

Miaopinie, indus pliampleksigi la 
esploron al aliaj landoj. Ekzemple, en la 
libro ni ekscias ke en la inaŭgura paro-
lado de la Pola E-Kongreso en 1956, 
Andrzej Rajski akuzis kune Hitler, 
Sta lin kaj Franco pro la persekuto de 
Esperanto. Tiun trian diktatoran reĝi -
mon ankoraŭ neniu ĝisfunde pri stu-
dis. Simile, Lins mencias la agadon de 
kelkaj spionoj, sed certe ili ekzistis (ĉu 
ankoraŭ ekzistas?) en aliaj landoj, kiujn 
endas priserĉi. Bele, se aliaj esploristoj 
daŭrigos la laboron. 

Kiel konvinke argumentas la aŭ-
to ro, tiu ĉi verko transpaŝas la te mon 
de Esperanto. Kiam la lingvo (kaj ĝiaj 
parolantoj) suferas, an kaŭ desuba in-
ter  na ci ismo kaj kosmopolitismo ĝene-
rale suferas, verŝajne kune kun tole-
ro, libero kaj demokratio. Pro tio, en 
zorgiga antaŭeniro de aŭtoritataj regi-
staroj Esperanto povus denove fariĝi la 
danĝera lingvo. Ni restu atentaj.

Recenzo

Kiel Esperanto venkis 
la totalismojn

Xavier Alcalde
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Opinio 

– Abramĉjo, ĉu vi vizitos hodiaŭ la 
koncerton de Ĉelentano? 

– Ne, li ne plaĉas al mi. Li tre kartavas, 
lispas kaj entute ne posedas la 
muzikaŭdon.

– Ĉu vi jam aŭdis lin kanti?
– Ne, por mi hieraŭ Izja kantetis laŭ 

la telefono.

 * * * 
Oni diras, ke en ĉiu ŝerco tro vi-

ĝas... parto de ŝerco. Ĝuste tiun ĉi par-
ton formas la realeco.

Antaŭ nelonge miajn manojn tra-
fis bela poŝformata libreto, la titolo de 
kiu ne permesus al iu ajn esperantisto 
preterigi ĝin: БІЛЬШЕ ОДНІЄЇ МОВИ! 
(PLUS D’UNE LANGUE)* Aŭtoras  
Barbara Cassin. 

Por tiuj, kiuj ĝis nun ne konis la 
aŭtorinon, videblas la komplezema 
kla rigo: la eminenta franca filozofo. Ne 
malpli eminentas la eldonejo de la uk-
rainlingva varianto: КиєвоМоги лян 
ська Аkадемія** (2016). Filozofio plus 
lingvistiko! Ja ĉe la kontaktoj de sci-
encoj aperas gravaj inventoj! Sen dubi 
superflue mi aĉetis. Tralegis... Nun mi 
dubas pri la valoro de la sciencaj kon-
taktoj... 

Oni povas renkonti avertojn de 
sper taj pedagogoj, ke necesas tre atenti 
dum paroloj kun infanoj. Des pli, se 
okazas parolo antaŭ junaj apaĉoj. Laŭ 
mia opinio la aŭtorino falis ĝuste en 
ilian kaptilon. Sen troa pripenso rilate 
la falinta demando “Kiel vi povas klarigi 
la fiaskon de Esperanto?” venis vasta, fi-
lo zofe argumentita respondo. Ĉar la 
de mando mem antaŭvidis la morton 
de Esperanto kiel jam sendisputan fak-
ton antaŭ kiu restis nur triste demeti la 
ĉapelon, respondo fluis glate, ĉar res-
tis nur agrabla fosado en faktoj, kiuj 
kaŭ zis la finalon evidente kontentigan 
por ĉiuj: Ĉar Esperanto estas absolute 
artefarita lingvo, kiu posedas nek aŭ torojn, 
nek verkojn<...>ĉar Esperanto estas nura 
artefakto, sed ne lingvo.

 Ĉi tie mi kuraĝas aparte ordigi 
ĉiujn malavantaĝojn, proklamitajn an-
taŭ la lernantoj: Esperanto – substituaĵo 

de la ideo de ”universala karak teristiko” de 
Le jb nic;

Esperanto ne funkcias, ĉar kion fa ri 
por ke ĝi estu lingvo (?); 

Esperanto ne funkcias, ĉar ĝi estas 
artefarita, nesufiĉa kaj ne posedas:

 profundan historion,
 gravajn atingaĵojn,
 aŭtorojn,
 verkojn. 
Esperanto estas same malviva, ki el 

ĉiuj malvivaj lingvoj kaj ne estas la gepatra 
por iu ajn homo; (ĉi tie la mal varmo 
trakuras mian dorson, dum mi imagas, 
ke la demandon povus starigi iu el la  
denaskaj esperantistoj!)

La eminentulino ne devus el bu -
ŝigi la lastan frazon ankaŭ pro alia 
kaŭ  zo. Kiel instruas nin la katedro, la 
lin  gvo mortas tuj post la morto de la 
las ta lingvoposedanto. Sekve, mi, kiel 
es perantisto, devas humile averti la 
le gantojn (postsekve de Mark Twain), 
ke la (jam memkomprenebla) famo pri 
mia morto estas iom troigita...

Ho ve, tute vane la filozofino pre-
zentis sian posedon de la kritikata ob-
jekto per la frazo: la vorto “esperanto” 
estas tradukata kiel “espero” . ( Halo-o-o! 
Izja, ne plu telefonu al filozofoj!!! ) 

Diablo sidas en detaloj. En la 
lernejo, kiun trapasis Ŝtirlic***, oni in-
struis, ke se vi ne certas pri iu afero, 
ne niuokaze falu en detaladon, penu 
na ĝi nur sup raĵe... Ni indulgu nian 
filo zofinon, ĉar ne ĉiuj francaj filozofoj 
estas ekstre salajrataj kiel spionoj.

La scienco, tiu kiu staras fronte al 
Esperanto, jam ne minacas al la mon-
do krei la Universalan Tutmondan Bel -
sonan Lingvon. Nun por la scienco sufi -
ĉas konstati, ke de Pekino ĝis Tamaran
rasset estas uzata “globiŝ” (Global En-
glish – se iu ne komprenas) – kiu jam 
estas la unu lingvo por la tuta mondo, kaj 
aldone en Usono jam aŭdeblas “spen
gliŝ” – mi ksaĵo de la hispana kaj angla. 

Plej evidente por eviti eblajn aku-
zojn pri ia antaŭjuĝo rilate la arte feritan 
lingvon, la aŭtorino pripentras he lan 
es tonton por la “spengliŝ”. Nur bedaŭ-

rindas manko de iaj informoj pri la 
sciencaj fortoj, kirlintaj ambaŭ lingvojn 
ĝis la stato de “spengliŝ”, ja ekzistas ia 
timsupozo, ke por la tutmonda kon-
sumo estos prezentata la kreaĵo de la 
kontraŭleĝaj meksikaj elmigrintoj al la 
usona Kalifornio. 

Por “spengliŝ”  videblas belaj la 
pers pek tivoj: “...ĝi povas fariĝi plenvalora 
komuniklingvo, en ĝi oni povos kompili 
kantojn kaj verki”. Tamen ne ĉio glatas, 
pri kio vi jam ĝoje ekesperis, ĉar “vere, 
tio ĉi povas esti ankaŭ la danĝero, sed (ni 
ne timu!) samtempe ĝi estas bona danĝero 
(sic!) ligita kun la lingvoevoluoj”. Nu, 
kvankam dank’ al Dio la danĝero 
ekzistas, ĝi estas bona! La filozofoj ĉi am 
povas rimarki ion, pri kio supozi nor-
mala homo ne sukcesas.

“La danĝero de la komuna komu
niklingvo estas tute reala. Por kontraŭstari 
tiun ĉi danĝeron necesas ke ĉiu parolu per 
propra lingvo kaj aldone per unu alia”.

Kaj iom malsupre sur la sama pa-
ĝo (46):

“La lingvo ne estas komunikilo, tio ĉi 
estas entute io alia.”

Se eblus elvoki kontakton de la for -
 mala logiko kun la supre prezenti ta 
filozofio ni akirus konkludon, ke ĝus te 
esperantistoj estas malamikoj de la ko-
muna komunikilo, ĉar almenaŭ mi ne 
konas esperantiston, kiu posedus nur 
unu lingvon. 

Homo, kiu profesie ”amas saĝe-
con”, ne ĉiam sukcesas same taksi ve-
re con.

Ni ne postulu de homo pli, ol tiu 
povas.

Iom epiloge. La “bondanĝera” tut
mon da lingvo jam ekestis.

Por Esperanto filozofoj profetas jam 
hodiaŭan morton. 

 * * * 
La ne malpli eminenta popola filozofo 

Rabinoviĉ  revenas el hospitalo. Lin amase 
renkontas la najbaroj:

 – Kiel statas via sano? 
 – Vi ne ĝisvivos!..
 

* Pli ol unu lingvo (red.)
** Kijiva Mohila Akademio (red.)
*** Fikcia persono – ĉefrolulo de la So vet-
unia kelkseria filmo pri la sekreta so vet-
unia agento en la nazia Germanio (red.)

Plus unu profeto
Ihor Drul



Bedaŭrinde lingvistoj ofte espri-
mas sin negative pri Esperanto. Por bo-
ne kompreni la fonon mi detale rigar dis 
interalie dekon da asertoj de diversaj 
lingvistoj, kiuj aperis en intervjuoj kaj 
en kelkliniaj flankaj mencioj de Es-
peranto en artikoloj. En pli-malpli ĉiu 
okazo mi konstatis, ke la problemo 
estas multe malpli ilia prijuĝo, sed tre 
ofte simple ilia misinformiteco pri la 
nuna realeco de Esperantujo.

Eraroj de lingvistoj pri Esperantujo

Iu asertis, ke Esperanto havas 
„nek aŭtorojn nek verkojn“. Alia ling-
visto diris simile, ke literaturo ĉe Es-
peranto „komplete“ mankas. Plia ling-
visto kredis, ke Esperanto estas por 
ekstereŭropanoj same malfacile alir ebla 
kiel la franca, hispana aŭ itala. Laŭ iu 
filologo Esperanto ne havas denas ku-
lojn. Universitata lingvisto esprimis la 
evidente tre profundan kredon, ke Es-
peranton oni ne povas paroli (tuj post 
kiam li aŭdis telefonan interparoladon 
en Esperanto...). El pluraj aliaj tekstoj 
kaj intervjuoj oni bone komprenas 
la supozon de la aŭtoroj, ke oni uzas 
Esperanton tiom malmulte, ke tio ne 
sufiĉas por krei bonan kaj koheran 
esprimeblon en nia lingvo. 

Komence mi iom ĉagreniĝis, sed 
in tertempe mi pli kaj pli vidas la amu zan 
flankon de la afero – ja estas imprese, ke 
tiel kleraj homoj tiom evidente eraras 
pri faktoj, kiuj estas tre facile eltroveb -
laj. Mi ankaŭ ne plu akuzas ilin pro 
manko de zorga esploro – mi komprenis, 
ke ili „lernis“ tion de pli aĝaj lingvistoj 
kaj ke ili ne vidas neceson serĉi fontojn, 
same kiel neniu el ni vidus neceson 
trovi fonton por la aserto, ke somere 
me zume pli varmas ol vintre. Eble ho-
moj havas la bazan homan rajton fari 
eraron – sed aldone la devon korekti ĝin 
laŭeble. (Mi atentigas, ke tiuj lingvistoj, 
kiuj dediĉis iomete da tempo al la lite-
ratura serĉado, kompreneble kutime 
prezentas Esperanton tu te realece.)

Ĉu plimulto estas misinformita 
pri la faktoj?

Eblus citi la nomojn de la kon-
cer nuloj, sed tio ne helpos kaj ankaŭ 
ne estos tre juste elstarigi ĝuste tiujn 
ho mojn. Temas pri eraraj supozoj ne 
de unuopuloj, sed ŝajne pri ĝenerala 
erara kredo inter granda plimulto de 
la lingvistoj. Mi ne scias pri ĉi-tema 
en keto inter lingvistoj (do ĝuste pri la 
detala scio pri Esperantujo kaj ne pri 
la juĝo). Tamen mi havas la impreson, 
ke la demandoj, kiujn ĵurnalistoj metis 
al lingvistoj, kaj la artikoloj, en kiuj 
lin gvistoj skribis kelkajn liniojn pri Es-
peranto, sume estas tre proksimaj al 
sta tistika eksperimento; temas ŝajne pri 
relative hazarda elekto de demanditoj 
kaj verkantoj. Mi zorge kolektis la bu-
ŝajn kaj skribajn asertojn de ok ling vis-
toj, el kiuj kvar montris gravajn era rojn
pri Esperanto kaj ĝia uzado en inter-
vjuo kaj la aliaj kvar montris ti ajn era-
rojn en artikolo. Ni povas el tio kalku li 
la supozeblan procentaĵon de eraruloj 
inter ĉiuj lingvistoj: Kun 95-pro centa 
probablo inter 75% kaj 100% de la ling-
vistoj kredas je gravaj eraroj pri Espe-
ranto kaj Esperantujo kiel la supre 
men ciitaj. Kompreneble estus tre bele 
kon firmi tion per detalaj telefonaj enke-
toj pri la fakta scio pri Esperantujo, ek-
zemple ĉe universitataj asistantoj, en 
di versaj landoj. (Ĉu iu el la legantoj en-
tu ziasmiĝas?)

Pri kiu „Esperanto“ 
Chomsky parolis?

Mia kolektado kaj esplorado gvi-
dis min ankaŭ al asertoj de Noam 
Chom sky, eble la plej konata lingvisto 
de la 20-a jarcento kaj intertempe an-
kaŭ fama pro sia politika engaĝiĝo. Li 
plurfoje faris eldirojn pri Esperanto, 
ki ujn mi ne sukcesis klarigi el la fakta 
stato de Esperantujo kaj el aparta studo 
de liaj teorioj kaj de lia uzo de la vorto 
„lingvo“. Ja estas notinde, ke Chomsky 
konsideras vera lingvo nur tion, ki on 
denaskulaj infanoj uzas antaŭ prok-
simume la sesa vivojaro; poste ili eniras 

lernejon kaj tiam sekve ilia lingvo-uzo 
estas iom ŝanĝita konforme kun la 
reguloj de la norma lingvo de la lando. 

Kial en kelkaj intervjuoj li dubis 
pri tio, ke Esperanto estas lingvo? Ĉu li 
estis bone informita pri la fakta mult-
loka uzado de Esperanto kaj pri tio, ke 
Esperanto estas parolata de almenaŭ 
mi lo da denaskuloj, kiuj ankaŭ kun ge-
fratoj kaj en internaciaj kunvenoj kun 
pliaj samaĝuloj uzas nian lingvon?

Dum iom da tempo mi ankoraŭ 
dis  kutadis la problemon en diversaj 
fo rumoj kaj fine mi decidis demandi 
al Mark Aronoff, kiu iam intervjuis 
Chomsky, esence: pri kiu „Esperanto“ 
supozeble parolis Chomsky – ĉu pri la 
projekto de 1887, pri la unua aplikado, 
pri la nuntempe tutmonde uzata lingvo, 
pri la lingvo de denaskuloj? Aronoff 
helpis min plukompreni la pensojn de 
Chomsky kaj kuraĝigis min demandi  
la famulon mem.

La respondo de Chomsky

En la 24-a de novembro mi do re t -
mesaĝis al Noam Chomsky, deta lan-
te la temon pri la diversaj eblaj kom-
pre noj de la vorto „Esperanto“ kaj 
de man dante kerne, ĉu la Esperanton 
de antaŭlernejaj denaskuloj li nomus 
„ling vo“. Duonhoron poste venis la 
res    pondo: „Esperanto is a language 
for native speakers, but it is not what 
is described by the ‘grammars of Espe-
ranto‘.“ (Esperanto estas lingvo por 
denaskuloj, sed ĝi ne estas tio kion pri-
skribas la ‘gramatikoj de Esperanto‘.) 
Li atentigis, ke la Esperanto-gramatikoj 
similas al tradiciaj gramatikoj de aliaj 
lingvoj, ke ili donas kelkajn regulojn, 
sed ke ili esence baziĝas sur la homa 
lingvo-kapablo.

Jen ni do feliĉe disponas pri eldiro 
de fama lingvisto, kiu konsideras al me-
naŭ la lingvon de Esperanto-de nas kuloj 
vera lingvo. Eĉ se li mem ne nomas la 
komunikilon de pliaĝuloj vera „ling-
vo“ (same kiel ĉe ĉiuj aliaj nor migitaj 
ling voj), certe la eldiro de Chomsky 
hel pos al ni iom skui la mis kredojn de 
lingvistoj kaj aliaj pri Esperanto.

Noam Chomsky:  
„Esperanto estas lingvo por denaskuloj“
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Revuo Esperanto: 2018 estis nomita la 
Jaro de la Esperanto-kulturo. Kion laŭ 
vi signifas Esperanto-kulturo?

J.H.: La Esperanto-kulturo estas fon-
 dita sur etika bazo, ligita kun la hu ma-
nismaj konceptoj de d-ro L. L. Za men-
 hof, kiu estas rekonita de Une sko kiel 
“valora persono en la kam poj de edu-
kado, scienco kaj kul turo”. La Espe-
ranto-kulturo estas esen ce huma na ĉar
ĝi celas la pacan unuiĝon de la homa-
ro per facile lernebla “neŭtrala” ling-
vo, kontraŭe al naci ismaj tendencoj 
ki uj ĉefe okupiĝas pri propraj poli-
tikaj, ekonomiaj kaj strategiaj inte re soj. 
Esperanto estas do grava socia fe no-
meno, animita de forta interna ideo de 
interpopola amikeco, idealo kiu daŭ-
re inspiras milojn da homoj. Evi den-
te la Esperanto-kulturo havas ankaŭ 
literaturajn valorojn: romanojn, poezi-
on ktp. Krome, tre gravas komunika -
do – parola kaj skriba, same kiel stu-
dado kaj praktikado de nia lingvo por 

ke ni parolu modele, klare, logike kaj 
elokvente. Jen kelkaj atentindaj aspektoj 
de la Esperanto-kulturo.

Revuo Esperanto: Kadre de la Inter-
nacia Kongresa Universitato (IKU) kaj 
dum aliaj aranĝoj vi faras sciencajn pre-
legojn pri artoj, speciale pri la ka riljono, 
via muzika instrumento. Kiel vi taksas 
la nunan staton de sciencaj esploroj en 
Esperantujo?

J.H.: Sciencaj esploroj kaj publikaĵoj 
en Esperanto ĉiam ekzistis, speciale en 
la kampo de lingvistiko, sed ankaŭ pri 
medicinaj, matematikaj, astrofizikaj 
kaj soci-politikaj temoj. Kompreneble, 
sci encaj esploroj en Esperantujo anko-
raŭ ne estas tiel multnombraj kiel en 
teknike progresintaj landoj, kvan kam
rimarkeblas modesta, daŭra pro gre  -
so. Citindas sciencaj eldonaĵoj de di-
vers landaj esperantlin gvaj univer si-
tataj se sioj kaj la altnivelaj publika ĵoj 
de la Internacia Kongresa Univer sitato 
(IKU), redaktataj de prof.  Amri Wan del.

Kulturo

Intervjuo kun Jo Haazen
Ĉi-numere la Redakcio decidis paroli kun Jo Haazen. Li estas konata flandra muzikisto kaj esperantisto. Li ege 

famiĝis kiel kariljonisto kaj instruisto. Jo Haazen ricevis plurajn premiojn, distingojn kaj dekoraciojn, inter kiuj:  la 
ordenon “Honors of Music” (Universitato de Kaliformio, 1980), Civilan Ordenon Unuaklasan (Belga Ministerio pri Internaj 
Aferoj, 1995,), Honora Eŭropa Senatano Pro Pace et Unitate, e meritu et honoris causa (BVSE-UEF, 2000), honorigan 
diplomon de la urbo Sankt-Peterburgo (2004), “Ordenon de la Amikeco” pro sia “unika kontribuo al la revivigo de la 
mu ziktradicioj en la fortikaĵo de Petro kaj Paŭlo, siatempe kreitaj fare de la imperiestro Petro la Granda” (Rusio, 2004, 
enmanigis la prezidanto de Rusio Vladimir Putin), Komandoro en la Ordeno de la Krono (distingis la belga reĝo Albert 
II, 2012) kaj multajn aliajn. Pliajn informojn pri li vi povas trovi en Vikipedio – https://eo.wikipedia.org/wiki/Jo_Haazen.

Li aktive  kontribuas al la Esperanto-movado, prelegas dum Esperanto-aranĝoj, ekzemple, dum IKU-sesioj en la 
Universalaj Kongresoj.

Zam
enhof-Festo en belga konsulejo en Sankt-Peterburgo. 

Foto: A
lexander Egorin
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Revuo Esperanto: Ĉu vi povus iom 
rakonti pri via Esperanta kaj ekster-
esperanta agado en Rusio?

J.H.: Post miaj taskoj kiel muzikisto 
(municipa kariljonisto) en Antverpe-
no kaj post tridekjara gvidado de la 
Reĝa Kariljon-Instituto en Meĥleno 
(Bel gio) mi revivigis la kariljonan ar-
ton en Rusio, importitan en la 18-a 
jar cento de la Rusa imperiestro Petro 
la Granda. En 2001 mi starigis novan 
kariljonon en la historia fortikaĵo de 
Sankt-Peterburgo. La projekto altiris 
cen tojn da sponsoroj el multaj landoj, 
inter kiuj ankaŭ estas esperantistoj. 
Ĉar temis pri translima amikeco kaj in-
ternacia kunlaboro, la projekto altiris 
la atenton de eminentuloj, diplomatoj 
kaj politikistoj kiujn mi de tempo al 
tem po atentigis pri la valoro kaj la rolo 
de la universala lingvo. Dum mult-
nombraj vojaĝoj kaj koncertoj en ĉiuj 
kon tinentoj mi ofte havis okazojn por 
paroli pri Esperanto, memorante la vor-

tojn de d-ro Zamenhof: “…Ni semas kaj 
semas konstante…”. En 2006 la Sankt-
Peterburga Ŝtata Universitato mal fer-
mis Fakultaton pri Artoj, kie mi fari ĝis 
profesoro pri kariljonado. Intertempe 
mi konatiĝis kun rusiaj esperantistoj, 
kun kiuj okazis interesaj interŝanĝoj 
de ideoj por reunuigi samideanojn en 
Sankt-Peterburgo, urbo kiu an taŭ kvin-
dek jaroj ĝemeliĝis kun Antverpeno 
dank’ al kontaktoj inter belgaj kaj ru saj 
esperantistoj dum la Universalaj Kon-
gresoj en Antverpeno en 1911 kaj 1928.

Revuo Esperanto: Vi estas la motoro 
de la Esperanto-societo en Sankt-Pe-
terburgo, societo kiu nomiĝas “Ka-
riljono”. Ĉu vi povas iom rakonti pri 
tio?

J.H.: La Esperanto-movado en Ru sio
jam en la 19-a jarcento estis tre aktiva 
kaj pli-malpli sukcese – ni diru “mo-
deste” – travivis plurajn sociajn, poli-
tikajn kaj historiajn obstaklojn, inter 
kiuj la Oktobran Revolucion en 1917. 
Post la disfalo de Soveta Unio en 1991,
la rusiaj esperantistoj ekaktivis pli in-
dividue ol antaŭe, kio ŝajnis al mi ne 
aklaminda. Homoj ja devas vive ren -
konti unu la alian por kreskigi siajn 
kolektivajn, sociajn intencojn. Tamen 
la movado iom post iom reorganiziĝis 
en pluraj urboj, ankaŭ en Sankt-Pe ter -
burgo, kie nuntempe esperantistoj kun-
 venas ĉiun monaton en la sino de la 
Ŝtata Muzeo pri la Historio de Sankt-
Peterburgo, pli precize en la fa ma Pet-
ropaŭla fortikaĵo, kie tro vi ĝas maŭ-
zoleo kun la tomboj de ĉi uj rusi aj im-
periestroj depost la 18-a jar cento. La 
maŭzoleo havas imponan 123- metrojn 
altan orumitan turon kun grandega 
muzika instrumento nomata “karil-
jono”, konsistanta el kvar-oktava kla-
varo kun 51 sonoriloj. Tie aŭdiĝas 
regule la Esperanto-himno de Félicien 
de Ménil, pro kio lokaj samideanoj 
entuziasme elektis por sia klubo en 
2008 novan nomon: Esperanto-Soci-
eto “Kariljono”! La klubo eĉ havas or-
kestr(et)on nomatan “Blua Ponto”.

Revuo Esperanto: Oni scias, ke dum 
Zamenhof-Tagoj vi organizas imponajn 

festadojn en Peterburgo. Kie kaj kiel ili 
okazas?

J.H.: La historio de Esperanto montras 
multajn interesajn momentojn, ek zem-
ple la uzadon de Esperanto en 1921 fa re 
de la Internacia Labora Oficejo (ILO); 
la unuan interŝtatan rekonon de Espe-
ranto kiel “klara” lingvo por telegrafio 
fare de la Ligo de Nacioj en 1924; la 
Ĝenevajn somerajn universitatajn kur-
sojn pri psikologio, elektrotekniko, in -

ter nacia juro kaj lingvoscienco de 1925
ĝis 1927; la ĉiujarajn Universalajn Kon-
gresojn de Esperanto; la rekonon de nia 
lingvo fare de Unesko en Montevideo 
en 1954; multnombrajn radio-elsendojn 
en la universala lingvo, ktp. Sed unu el 
la plej atentindaj eventoj sendube estas 
la ĉiujara Zamenhof-Tago, la 15-a de 
decembro, tago kiu post la decido de
Unesko en Parizo en 2015 okazis en 
2017 sub ĝia patroneco. Tiurilate levi  ĝis 
la demando: kiel organizi pli altni ve -
lajn, dignajn Zamenhofajn memo ri -
gojn? La Sankt-Peterburgaj esperantis-
toj decidis kunlabori kun la loka be lga Pr
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La kariljono  en  Sankt-Peterburgo



Esperanto1322(3) Marto 2018
62

konsulejo, kies antaŭa konsulo, s-ino 
Marie-Louise Vanherk, estis espe ran-
tisto. Krome, ili invitis la polan kon-
sulon, ĉar d-ro Zamenhof estis ne nur 
mondcivitano, sed ankaŭ apartenas al 
la panteono de la pola kulturo. Tiel dum 
la pasintaj jaroj oka zis pluraj altnive-
laj Zamenhofaj vesperoj en belaspek -
taj, oficialaj salonoj, kun enkondukaj 
vortoj de la konsulo, klasika koncerto 
fare de studentoj de la Fakultato pri 
Ar toj de la universitato, signifoplena 
fest parolado kaj bongusta, ampleksa 
bufedo. Lastfoje ambaŭ konsuloj mi-
ris pri la digna okazaĵo kaj pri la el-
okvente prezentata, belsona lingvo: 
“Ver  dire, ni estas forte impresitaj…”! 
Jen ekzemplo de agado kiu trafe disko-
nigas nian lingvon kaj kontribuas al ĝia 
bona renomo. Sed Sankt-Peterburgo ne 
estas la sola urbo kie okazas altnivelaj 
Zamenhofaj vesperoj. Pluraj urboj en la 
mondo jam okazigas samspecajn even-
tojn.

Revuo Esperanto: Ĉu diplomatoj gra-
vas en la Esperanto-movado?

J.H.: UEA disponas pri aro da merit-
plenaj fak- kaj ĉefdelegitoj, sed oni ne
povas ilin konsideri diplomatoj. Pro-
fesia diplomato povas per sia ofi ciala 
aŭtoritato ludi tre gravan ro lon en kaj 
ekster nia movado. Tiaj dip lo  matoj  in-
dividue aktivis de la ko menco en niaj 
rangoj kaj ankoraŭ akti vas. Sed mi opi-
nias ke UEA devas solidigi ilian agadon 
starigante veran diplo matian korpuson 
kun unu profesia ambasa do ro, ĉirkaŭita 
de pluraj profesiaj kon suloj. Ni diru “la 
diplomatia korpuso de Esperantujo”!

Revuo Esperanto: Ĉu vi opinias ke la 
Esperanto-kluboj estas bona bazo por 
la Esperanto-movado? Kia estis la unua 
Esperanto-klubo kiun vi vizitis?

J.H.: La unua klubo kiun mi vizitis, 
estis la Reĝa Antverpena Esperanto-
Societo “La Verda Stelo”. Mi opinias ke 
vivaj renkontiĝoj inter esperantis toj es -
tas same gravaj kiel interretaj kon tak    toj. 
Necesas kuraĝigi ambaŭ. Sed mi pen-
sas ke la fondinto de Univer sala Espe-
ranto-Asocio, Hector Hodler, tre ĝo-
 jus se UEA iniciatus reformadon de la 
tradiciaj Esperanto-kluboj en la mondo, 
sekvante la ekzemplojn de “The British 
Council”, “L’Alliance Fran çaise”, “Das 
Goethe Institut” la “Instituto Cer van-
tes” aŭ Lions- kaj Rotary-kluboj. Jen 
altvaloraj kaj prestiĝaj organizaĵoj kiuj 
ĉie en la mondo tre aktivas kaj digne 
reklamas siajn idealojn kaj ambiciojn. 
Mi scias ke la financaj rimedoj de la 
Esperanto-movado estas limigitaj, sed 
UEA – oficiale kunlabo ranta kun UN 
kaj Unesko – meritas pli firman orga-
ni zadon de siaj kulturaj strukturoj. Ja, 
krom la instruado de Es peranto an-
kaŭ la organizado de bo ne funk cian-
taj kulturaj kluboj (i.a. retorikaj so-
cietoj) ege gravas por la kreskado, la 
dis radiado kaj la pre stiĝo de nia mo -
 vado. Necesas bone ellabori tiun ĉi ide-
on kaj trovi konvenan nomon por tiuj 
kluboj, kiu reflektu la altajn lingvajn kaj 
kulturajn ambiciojn de UEA.

Revuo Esperanto: Ni scias ke vi estas 
fervora radio-aŭskultanto. Kion vi opi-
nias pri la valoro de esperantlingvaj ra-
dio-elsendoj?

J.H.: Esperantlingvaj radio-elsendoj es-
tas ege gravaj por la disvolviĝo kaj la
dis konigo de nia lingvo. Ni ĝo ju 
pri tio ke pluraj oficialaj kaj pri va taj 
radiostacioj regule elsendas en Espe-
ranto, i.a. radio Varsovio, Rio-de-Ja-
neiro, Pekino, Havano, Vatikano, Kali-
nin grado, Muzaiko… Bedaŭrinde la Es -
peranto-gazetoj ne sufiĉe atentigas si an 
legan taron pri tiuj elsendoj, kio evi den-
te kaŭzas nesu fiĉajn reagojn de aŭskul-
tantoj. Tiel ni perdis en la pasinteco 
plu rajn oficialajn, tre profesiajn radio-
sta ci ojn kiel radio Vieno, Romo, Belgra-
do, Zagrebo, Berno, Hilversumo, Buda-
peŝto… La redaktoroj de tiuj stacioj ja 
devas pruvi al siaj direkcioj kiom da 
reagoj de aŭskultantoj ili ricevas, kaj 
se mankas reagoj, la Esperanto-stacioj 
fermiĝas, kio bedaŭrinde jam tro ofte 
okazis. Kial ni ade neglektas niajn aki-
ritajn prerogativojn, kiuj montras eĉ al 
plej obstinaj skeptikuloj la praktikan 
va loron kaj la uzadon de nia lingvo per 
oficialaj kanaloj? Krome, aŭskultado 
de Esperanto per la radio (aŭ interrete) 
tre helpas esperantistojn kaj komencan-
tojn perfektigi sian lingvouzon dank’ al 
pro fe siaj radio-redaktoroj, kiuj ĝenerale 
pa rolas tre bone, flue kaj modele. Do, ni 
ne plu neglektu tiun gravan aferon kaj 
regule anoncu esperantlingvajn radio-
elsendojn en niaj revuoj, same kiel oka-
zas en multe da alilingvaj gazetoj kaj 
ĵurnaloj en la tuta mondo!

Revuo Esperanto: Ĉu vi havas aldo-
nan deziron aŭ konsilon?

J.H.: Mi deziras al ĉiuj legantoj ku-
raĝon, esperon kaj konfidon!

Jo Haazen daŭre klopodas
altiri la novan generacion, – 
Dum la 102-a UK en Seulo
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DUMVIVAJ MEMBROJ
Portugalio: R.M.  Martins da 
Palma.

SOCIETO ZAMENHOF
Aŭstralio: H. Green.
Aŭstrio: S. Stamm.
Belgio: C. Bracke, K. Lödör, 
K. Tytgat.
BosnioHercegovino: S Milojević.
Brazilo: J. Amadeu da Cunha, 
N. Cardoso da Silva, 
R. Mattos, M.P. Michailow.
Britio: J. Bishop, G. Sutton, 
E.R. Waterworth, G. Wells.
Danio: T. Bak, A. Casper-
Mortensen, T. Gregers, 
E. Hjorth, K. Jørgensen, 
S.F. Jørgensen, E. Mortensen, 
I. Schrøder, P. Wraae.
Finnlando: A. Harju, O. Kaup-
pinen, H.Laine, S. Mattlin. 
S. Mynttinen.
Francio: D. Janot, Monique & 
Maurice Juy, S. & H. Lafargue.
Germanio: U. Brandenburg, 
H. Klünder, S. Schlumberger, 
F. Selten, A. Soczówka.
Hungario: P.P. Denke.
Italio: R. Clerici, M.T. Malatesta.
Japanio: Fukumoto H., 
Hosomi K., Kikusima K., 
Kuro yanagi Y., Kuzume S., 
G. Pompilio,  Sakurai N., 

Simizu K., Syôzi K. & N.
Kanado: B. Crisp, M. Fettes.
Korea Respubliko: Kim Y.M., 
Lee Y-K.
Luksemburgo: B. Moon.
Nederlando: A. Bakker-ten 
Hagen, P. Engwirda, 
M. Massar-van Diepen,
 J. Moonen, G. Peet.
Norvegio: K.P. Hoff.
Svedio: M. Häggström, L. Hol  m -
lund, U. Luin, G. Olsson, 
S. Svenonius.
Usono: D. Charters, 
J. Edwards,  G. Grady, 
J. Kalilich, W. Murawski, 
B.A. Sherwood, H. Tonkin, 
E. Volchek.

PATRONOJ DE TEJO
Belgio: E. Nemes, S. Schweder.
Belorusio: M. Ŝelestov.
Brazilo: M. Barcellos, J.C. Valim.
Britio: M.H. McClelland.
Francio: J-M. Cash, D. Janot.
Germanio: F. Reisel, F. Selten, 
M. Wolf.
Hispanio: A. Sarmiento 
Domínguez.
Hungario: P.P. Denke, 
F. Szabó-Felső.
Finnlando: M. Laamanen, 
S. Mynttinen.
Israelo: Ŝ. Ĥasid, J. Tilleman.

Italio: A. Kudryashova, 
U. Pensabene, M.R. Spanò.
Japanio: Hosomi K.
Kanado: M. Fettes.
Nederlando: M. Massar-van 
Diepen.
Norvegio: A. Fitjar.
Pollando: R. Williams.
Svedio: O. Petterson.
Un. Arabaj Emirlandoj: J. Calegari.
Usono: G. Grady, J. Schwarz.

DONACOJ
Ĝis la 5-a de februaro
Konto Kapitalo
Britio: G. Sutton 72,00.
Sumo ĉi-jara: 72,00.
Konto Kapitalo Afriko
Britio: G. Sutton 300,00.
Francio: D. Janot 500,00.
Luksemburgo: C. Nourmont 
500,00.
Sumo ĉi-jara: 1300,00.
Konto Afriko
Aŭstralio: H. Green 150,00.
Finnlando: B. Eriksson 30,50; 
A-L. Simola 10,00.
Italio: P. Pellizzari 100,00.
Nederlando: F.D. van Zoest 20,00.
Un. Arabaj Emirlandoj: 
J. Calegari 27,75.
Sumo ĉi-jara: 338,25.
Fondaĵo Azio
Britio: G. Sutton 100,00.
Sumo ĉi-jara: 100,00.
Fondaĵo Canuto
Aŭstralio: H. Green 100,00.
Belgio: G. Pirlot 50,00.
Britio: G. Sutton 600,00.
Finnlando: S. Mynttinen 294,00.
Nederlando: F.D. van Zoest 20,00.

memore al Fabienne 
Berthelot:
Belgio: L. Remacle 20,00.
Germanio: P. Dubourg-
Glatigny 50,00; E. Medgyesi 
25,00.
Hinda Unio: P. Dasgupta 15,00.
Italio: G. Cappa 50,00.
Luksemburgo: F. Baranec 
10,00; E.Fesus 50,00; E. 
Frittmann 50,00; R-I. Maerka 
25,00; C. Nourmont 500,00; 
R. Precht 30,00; fam. Smits 
50,00; F. Vaccaro 50,00; H. 
Wickens 30,00; A. Wickler 
50,00.
Malio: D.F. Diakité 10,00.
Nederlando: C. Cheizoo 5,00; 
N. Rašić 50,00; E. Winkler 
15,00;  Anonima 50,00.
Pollando: P. Fischer-Kotowski 
10,00.
Sumo ĉi-jara: 2209,00.
Volontula Fondaĵo
Nederlando: G. Peet 18,00; 
F.D. van Zoest 20,00.
Sumo ĉi-jara: 38,00.
Volontula Domo
Nederlando: F.D. van Zoest 20,00.
Sumo ĉi-jara: 20,00.

Fondaĵo Wüster
Brazilo: A.C. Pontes dos 
Santos 47,62.
Sumo ĉi-jara: 47,62.
Ĝenerala kaso
Belgio: H. Deceuninck 9,50.
Britio: J. Bunting 50,00; A. 
Prent 19,47.
Germanio: I. Bartling 10,00.
Japanio: Iino K. 48,62.
Nederlando: R. Koot 360,00; 
F.D. van Zoest 20,00.
Sumo ĉi-jara: 517,59.

Oficiala Informilo Al ĉiuj tre koran dankon!  UEA

Vizitu la Centran Oficejon de UEA
(Nieuwe Binnenweg 176, Roterdamo, Nederlando)

okaze de la 

Malferma Tago
sabaton la 28-an de aprilo 2018 (10h00–17h00)

Renkontu kaj aŭskultu niajn specialajn gastojn, la redaktorojn de 
la revuo Esperanto, Dmitrij Ŝevĉenko, Anna Striganova, kaj la  
ĉefredaktoron de la Esperanto-eldono de la Unesko-Kuriero Trezoro 
Huang Yinbao

La sekvan tagon, la 29-an de aprilo 2018, okazos por la kvina 
fojo Seminario pri Informado
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Venontaj renkontiĝoj
Ni listigas nur kelkajn Esperanto-aranĝojn, kiuj estas planataj por la periodo aprilo-aŭgusto 2018.
Pri ĉiuj informoj de eventoj respondecas nur la organizantoj mem. 
Plenan kaj aktualan liston de konataj E-aranĝoj vi povas trovi ĉe la Internacia kalendaro:
www.eventoj.hu.

12–13: Irana Esperanto-Kongreso 
(IREK-5) en Tehrano. En IREK parto-
prenas kaj irananoj kaj eksterlanda noj. 
Esperantistoj de la tuta lando kun venas, 
prelegas, komunikas novaĵojn pri sia 
regiono, okazigas aŭkcion, se sion de 
pa roligado... En la lasta tago okazos 
ekskurso al la norda parto de Irano.
Irana Esperanto-Asocio, 31.#29. Gxang 
str. Tehran, Irano. 

http://www.espero.ir

20–28: PRINTEMPaS en la Esperanto-
Kastelo Greziljono, Baugé, Francio. 
In tensaj kursoj kun Zsófia Kóródy el 
Herzberg, Marion Quenut kaj Christo-
phe Chazarein el Tuluzo, konversaciaj 
rondoj kun Nijolė Stakenienė el Vilno. 
En la fino de la kursoj: KER-ekzameno! 
(B1, B2, C1). MCE Grésillon, FR-49150 
Baugé-en-Anjou, Francio.

kastelo@gresillon.org 

28–29: Malferma tago en la CO kaj 
Seminario pri Informado Nieu we 
Bin nenweg 176, Roterdamo, Neder lando

oficejo@co.uea.org

Majo
3–5: La 19-a Israela Kongreso de 
Es peranto en Akko, Israelo. Dum la 

Kongreso okazos ekskursoj en kaj ĉir-
kaŭ Akko: kruckavaliraj kaj otoma naj 
fortikaĵoj, la mirindaj Bahaaj ĝardenoj, 
la Granda Moskeo ktp. Riĉa kultura 
programo, koncerto kaj muzika akom-
pano de Ĵomart kaj Nataŝa. 

amriwandel@gmail.com 

10–13: Skandinava/Trilanda kongre -
so de Esperanto – sur marŝipo inter 
Kopenhago/Danio kaj Oslo/Norve gio. 
Surŝipa konferenco inter Kopen hago 
kaj Oslo memore al la unua skandina-
va Esperanto-kongreso antaŭ 100 jaroj. 
Okazos jarkunvenoj de SEF, DEA kaj 
NEL.Sveda Esperanto-Federacio, Ann-
Louise Åkerlund, Box 2276, SE-103 17 
Stockholm, Svedio. 

skespkon2018@esperantoforbundet.se

18–21: Trilanda Kongreso: Germa-
nio, Francio, Luksemburgo – en 
Zwei brücken, Germanio. Inf.: E-Klubo 
Zwei brücken, Sibylle Bauer, Post fach 
2019, DE-66470 Zweibrücken, Ger ma-
nio. 

95aGEK@esperantoreto.eu

19–21: Eŭropa Festivalo de Espe-
rantaj Kantoj – en Wrocław, Pollando. 
Okazas en du kategorioj: koruso aŭ 
ensemblo, solisto. Ĉiu partoprenanto 
kan tas du kantojn: unu en Esperanto, 
la alian en sia nacia aŭ fremda lingvo. 

informado.eo@gmail.com 

Junio

15–17: 113-a Skota Kongreso de 
Esperanto – en Perth, kun post kon-
greso la 18-an. Gastpreleganto estos 

Ni na Pietuchowska el Bjalistoko. 
Hju Rid, prezidanto de la Asocio, 24B 
Mil lar Street, Glassford, Skotlando, 
ML10 6TD. 

hju_rid@yahoo.co.uk

Julio

21–28: 51-a Kongreso de ILEI – en 
Madrido, Hispanio. Kongresa temo: 
“La kultura heredaĵo de Esperanto”.

http://ilei.info

28–4 (aŭgusto): 103-a Universala 
Kongreso de Esperanto – en Lisbono, 
Portugalio.

http://uea.org

28–4 (aŭgusto): 47-a IIK – Internacia 
Infana-Adoleskanta Kongreseto dum
la UK – ĉe Lisbono, Portugalio. Amu-
ziĝo en Esperanto dum la UK-semaj no 
por lernejaj grupoj kaj gefiloj de UK-
anoj – temo: “Delfenoj kaj dino saŭroj”.

infana.kongreseto@gmail.com

Aŭgusto

18–25: 85-a Itala Kongreso de Es-
peranto – en San Marino! Temo: “San 
Marino kaj Esperanto: malgrandaj ko-
mu numoj kaj grandaj valoroj”. Itala 
E-Federacio, Via Villoresi, 38, IT- 20143 
Milano, Italio.

kongreso@esperanto.it 

Aprilo
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Lingvo

Haroj hirtiĝis, kiam mi legis “Ni 
vidis infanojn ludante”. Ĉu oni do 
mem ludis en serioza aranĝo? 

Nu, la leciono de PAG pri la ad-
jekta participo citas faman frazon de 
Zamenhof (“Lingvaj Respondoj, n-ro 
117 el 1906, pri la elekto traveturanta/
traveturante): “... adverba participo.... 
povas esti uzata nur tiam, kiam ĝi 
rilatas al la subjekto de la frazo.“

Se mi komencus per “Haroj hir-
tiĝis legante...”, miaj haroj superus min 
ne nur fizike, sed ankaŭ korektiste. 

Do simile jena frazo: *”Finita la 
manĝo, plaĉis la televida programo” 
odoras latinide, sed ne estas Esperanta. 
Ni dirus eble “Fininte la manĝon ni 
ĝue telespektis.”

Nacilingvece junulo korespond-
petis per interalie “mi estas 30-jara kaj 
edziĝita”. Nu, inter komencantoj ne 
okazas aŭtoritata trud-impreso, do jen 
solidare indulgebla ekstumbleto. Eċ 
oratoro solidare-pekeme kun la pub-
liko ofte komencis per ‘solecismo’ 
(“Gekaraj sinjoroj!”). Tamen ne estas 
kla re ĉu li estis pasive edzigita (de 
iu(j)/pro io) aŭ mem vole edz-iĝinta. 
Ni konsciu, ke la medialo (intera voĉo, 
-iĝi-formo) neniam ebligas pasivigon: 
*“-iĝita” neniam konvenas.

Ĝenerale ni tro sekvas naciajn mo-
delojn:

Kion ni elektu, se ni esprimu 
‘plen kreska’ en participa formo? Ne 
ofte eblas uzi ‘plenkreskita’. Eble pri 
kuvo en kiu hazarde ial ekkreskegadis 
(pululis) drogherboj, aŭ pri akvario 
tro plena je akvoplantoj. Sed eĉ ti am 
dubinda estas la paralelo kun sur-
kreski: “surkreskita pado” plaĉus al 
so vaĝamuloj kaj lingvistoj, sed eble ĉi-
kaze ni diru: plantplenigita, kaj plen-
kreskinta en la senco ‘plenaĝa‘. Cer te 
por anglalingvanoj la lernolibroj aver-
tas, ke ‘kreski’ ne estas transitiva (oni 
kreskigas grenon).

Jam antaŭe ni avertis pri la stranga 
emo eviti -ata en aktualtempa kun-
teksto: Matene mi estas normale vek.... 
de la propra ronkado. Se kronike, mi 
estas do vekata. (ne temas pri lamen-
tanta kato). “vekita” mi estas nur post 
duonhoro...

Sed obstine mankas logiko ĉe plu-
 raj verboj en participa formo: ekz. fer-
menti, indigni, situi. Espere nur en la 
okcidenta parto de la familio. Se ne 
eblas al ni pensi gramatike, ni sim ple
ellasu la participan formon: indigna 
mi manĝis la panon el nesufiĉe fer-
mentadfina pasto en nia belsitua vi-

lao. Nun ja necesas eviti la pasi vajn 
participojn: indignante... finfermen-
tinta.. bele situanta. 

Ni-kun-la-kulpaj-lingvoj do lernu
bone distingi la voĉon de la naci ling-
vaj participoj: *”venita” estas nur mis-
interpreto de ‘veninta’. (Pri “al ve nita” 
ni trovas Zamenhofan ekzem plon de 
la pasiva voĉo.) Simile pri verboj kiel 
fali, grimpi, rampi. (Post ekzempla 
‘kiel’ ni ne aldonu ‘ktp’.)

Nu, ĉu “Dirite, farite” ja estas bo-
na proverbo? 

Kial ne? En poezio elipsoj estas 
tre oftaj: Do ”Estis dirite kaj tuj estis 
farite”: neniu gramatakisto povas kri-
tiki Zamenhof! (PAG konstatas ke 
ankaŭ nia Majstro tutvive ne liberiĝis 
de la tenta e-participo en neĝusta uzo. 
Sed liatempe ne ekzistis Waringhien 
kaj Kalocsay por lin korekti. Kaj Ho-
mero ja rajtas fojfoje dormi, ĉu ne?) 
Sed en nia moderna tempo ni ja povas 
lerni: Konkludo: ni lernu! 

Bonvola konsilo de pekulo!
Por fini ni havas formulojn kiel 

“Se ĉion bone konsideri”, “Se resumi”, 
por eviti “absolutajn participojn" kon-
siderite, resumante. Do: Plezure ri-
gardu la infanojn ludantajn, kiam vi 
vidas ilin ludantaj.

Participadu, sed Esperanton kompatu!
Rob Moerbeek

Proponoj atendataj!

Dum la 103-a Universala Kongreso 
en Lisbono okazos la tradiciaj kulturaj 
programeroj “Aŭtoraj Duonhoroj” kaj 
“Libroj de la Jaro”.

La Aŭtoraj Duonhoroj okazos en 
la posttagmezo de dimanĉo, matene kaj 
post tagmeze de lundo, mardo, ĵaŭdo 
kaj vendredo. Ili estos bona okazo por 

in  terkonatiĝi kun aŭtoroj kaj verkoj, 
por malkovri legindajn verkojn, por 
es  pri mi komentojn kaj demandojn al 
la aŭ toroj. Kadre de la programero 
“Lib  roj de la Jaro” la eldonejoj ricevos 
la eblon prezenti verkojn publikigitajn 
dum la interkongresa jaro (ĉi-kaze, in-
ter la UK en Seulo kaj tiu en Lisbono). 
Dan ke al tiu ĉi programero eblos ricevi 
tre densan trarigardon pri la bunteco 
de la eldona agado en Esperanto dum 

la jaro inter la du plej lastaj Universalaj 
Kongresoj. Se vi interesiĝas doni vian 
kontribuon, bv. kontakti la retadreson 
kulturajprogramerojuk2018@gmail.com 
plej malfrue ĝis la 31-a de majo 2018, 
klare indikante en la temlinio, al kiu(j) 
programero(j) vi intencas kontribui.

En la Jaro de la Esperanta Kulturo, 
venu kunkonstrui riĉan programon, 
por substreki la gravecon kultivi kaj 
kreskigi la intereson pri nia literaturo!

Universala kongreso Aŭtoraj Duonhoroj kaj Libroj de 
la Jaro dum la 103a UK
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Landa agado

La 7-an de januaro 2018 okazis Granda Amuzvespero 
de la Printempa Festo de Ekonomiaj kaj Kulturaj Rondoj de 
Liaoning, en Shenyang, la ĉefurbo de Liaoning, Ĉinio. Ĝin 
partoprenis pli ol 400 gastoj el du rondoj, i.a. 
kvar estraranoj el LEA (Liaoning-provinca 
Esperanto-Asocio). Raportistoj el Liaoning-
Tele vido, Shenyang-Televido, Liaoning-Ĵur-
na lo, Shenyang-Ĵurnalo, Liaoshen-Vesper-
ĵurnalo kaj 12 novaĵaj retejoj alvenis por fari 
intervjuojn. Indas mencii, ke ankaŭ Ĉina 
Centra Televido (CCTV) sendis raportiston 
al la vespero.

Multaj gastoj miris, ke versio de 
iu nova aŭ stranga lingvo aperas sur la 
granda fona muro, grandaj ekspoziciaj 
tabuloj, granda scena ekrano kaj koloraj 
programeraj folioj. Kiam kvar anoncistoj 
de la vespero klarigis, ke tiu lingvo 
estas Esperanto, la gastoj bonvenigis 
“alvenon de Esperanto kiel specialan 
gaston” per varmaj aplaŭdoj. Krome sur 
ĉiu ronda tablo videblis kelkaj ekzempleroj 
de Internacia Ekonomio kaj Kulturo, gazeto de 
Internacia Ekonomia kaj Kultura Klubo de 
Liaoning, kiu havas parton en Esperanto. 
En la pasinta semajno jam kelkaj milionoj da 
homoj tra raportoj de tiuj komunikoj eksciis 
pri la vespero kaj, samtempe, pri Esperanto.

Mi kore dankas s-ron Liu Weijie, pre-
zidanton de la klubo, kaj s-ron Li Jian, ĝeneralan reĝisoron 
de la vespero, pro ilia subteno de mia propono pri enkon-
du ko de Esperanto. Tio ĉi estas la unua fojo por enkonduko 

de Esperanto en granda amuzvespero de la Printempa 
Festo en Ĉinio. Dek tagojn antaŭ la vespero mi speciale iris 
al Shenyang kaj vizitis s-ron Li Jian tiucele (vidu la foton, 

dekstre Li Jian). S-ro Li Jian estas fama 
kantverkisto kaj reĝisoro. Pri mia propono 
li diris: “Esperanto estas paca lingvo. En-
konduki ĝin en la vesperon celas eniron de 
la bela ĉina kulturo en la mondon, kaj tra 
ĝi plian sciigon de amikoj el ĉiu kontinento 
pri la forta kaj pacama Ĉinio, esprimon de 
beleco, transdonon de amikeco, semado 

de espero, transmisiadon de ĉina vo-
ĉo kaj disparoladon de rakontoj pri 
Ĉinio, samtempe tra la vespero dis-
vastigon de Esperanto kaj ĝia kulturo, 
mi bondeziras al esperantistoj de la 
terglobo feliĉan novan jaron kaj aten-
das ilian ĉeeston dum la venonta ves-
pero; ni kune komencu novan voja-
ĝon, revu pri nova epoko kaj eniru en 
novan epokon".

Antaŭ la vespero okazis ekspozicio 
de produktoj kaj prezento de ĉina ka-
ligrafio, post ĝi sekvis granda bankedo. 
La vesperon monsubtenis 16 entreprenoj, 
ekz. Huan Ren Senpatina Glacia VinoKom
pa nio kun limigita respondeco, Shenyang 
Xingfutian Lignaĵa Kompanio ktp. Estas 
in terese, ke kelkaj el ili komunikis, ke ili 

kon sideros kunlaboron kun Esperanto kaj subtenos la Es-
perantan aferon. Oni jen dronis en ĝuado, jen aplaŭdis pro 
miro.

Esperanto eniris en la grandan amuzvesperon
Wu Guojiang

Ion Mihail Iosif (1942–2017)
La 13-an de decembro 2017 for-

pasis Ion Mihail Iosif el Bukureŝto, 
Rumanio.

Li studis matematikon kaj fizi  kon, 
sed pli ol 45 jarojn li estis tradukisto el 
kaj al la angla, franca, germana, bul-
ga ra, ĉeĥa, dana, itala, hungara, nov-
greka, norvega, nederlanda, pola, por-
  tu gala, rusa, serba, hispana, sveda kaj 
ukraina lingvoj. Li estis fervora ra dio -
ama toro kaj regis Esperanton. Estis 
dumviva membro de UEA, fak de le-
gito pri matematiko, instruado kaj 

tra dukado, radioamatoro, membro de 
EAR (E-Asocio de Rumanio).

Konisi Gaku (1934–2018)
Unu el la plej gravaj esperantistoj 

en Japanio, sinjoro Konisi Gaku, for-
pasis la 17-an de januaro 2018. Li es-
tas konata per diversaj litaraturaj kaj 
gramatikaj kontribuoj, inter kiuj tro-
vi ĝas traduko de Flambirdo. Li estis 
mem  bro de la Akademio de Esperanto 
kaj ano de la konsilio de Japana Espe-
ranto-Instituto (JEI). Li tradukis mul-
tajn librojn el la japana, kaj ankaŭ mul-
 tajn kantojn, kompilis kantarojn, kom-

ponis originalajn kantojn (kaj melo-
dion kaj poezion). Li ankaŭ verkis ori  -
ginale en Esperanto. Kolekto de liaj 
sci enc fikciaj verkoj aperis sub la titolo 
Va ge tra la dimensioj. Li verkis krome 
ler no librojn, estis ĉefo de la redakta 
ko  misiono de la Nova EsperantoJa pa na 
Vortaro kaj ĝenerale aktivis plur kam-
pe.

Fabienne Berthelot (1965–2018)
Fabienne Berthelot estis franca so-

ci-psikologo kaj esperantistino, la edzi-
no de la konata esperantisto István Ertl.

Forpasoj
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Starigita en la jaro 1996, la Spe-
ciala Katedro pri Interlingvistiko 
kaj Esperanto ĉe la Universitato de 
Amsterdamo estas unu el la fierin-
daj atingoj de la movado en la las ta 
kvarona jarcento. Katedroj pri Espe-
ran to estas ege maloftaj, kaj Am ster-
damo troviĝas inter la pintaj uni ver-
sitatoj je monda skalo. Sub la gvi do de 
la katedruloj, transprenintaj la tor ĉon 
de lektorato iniciatita jam en 1950 de 
Sigismundo Pragano,  centoj da stu-
den toj trapasis kursojn pri Espe ranto 
kaj interlingvistiko, kaj la fako akiris 
rekonon kaj prestiĝon inter la docentoj 
kaj profesoroj pri aliaj homsciencaj 
kampoj.

La katedron iniciatis kaj komence 
financis nederlandaj esperantistoj ĉir-
kaŭ Internacia Esperanto-Instituto en

Hago. Post 15 jaroj tiu fonto de fi-
nan   cado ĉesis, kaj UEA transprenis 
la ĉefan respondecon, interkonsente 
kun Esperanto Nederland, kiu akcep-
tis pagi duonon de la kostoj dum kvin 
jaroj. Sian parton UEA kontribuis el la 
rimedoj de Fondaĵo Middelkoop, sta-
rigita per granda heredaĵo de konata 
kaj klera nederlanda esperantistino, 
kiu mem okupis la lektoraton de 1969 
ĝis 1978. 

Pasintjare, antaŭrigarde al la re-
no vigo de la katedro por plia kvinjara 
periodo, UEA iniciatis la kolektadon 
de novaj monrimedoj por replenigi la 
Fondaĵon Middelkoop. Unuavide la 
situacio estis ne tre esperiga, ĉar Es-
peranto Nederland sciigis ke ĝi de vos 
redukti sian kontribuon, dum la finan-
ca bildo de UEA mem ne per mesis 
grandan investon el ĝiaj ekzistantaj 
rimedoj. Tamen, preskaŭ mirakle, iom 
post iom elformiĝis solvo. Heredaĵo de 

la dumviva nederlanda esperantisto 
Edwin Burg, eksplicite destinita por 
subteni la katedron, alportis (pli ol) du-
onon de la bezonata sumo. Esperanto 
Nederland kaj la usona fondaĵo ESF 
kune kontribuis plian trionon. Kaj aro 
da individuaj esperantistoj el Eŭropo 
kaj Ameriko, kune kun la usona landa 
asocio, promesis liveri la bezonatajn 
kromajn rimedojn.

Jam en oktobro pasintjare, vi dan-
te la pozitivan evoluon, la Prezidanto 
de UEA skribis al la Universitato de 
Amsterdamo por komenci la reno  vi -
gan procezon de la katedro. Nun la tri -
per sona kuratoraro devas pritak si la
atingojn en la lastaj jaroj kaj reko men  -
di la vojon antaŭen. Ni ĉiuokaze po vas 
esti feliĉaj kaj fieraj, ke la fi nan ca bon-
farto de la katedro estas seku rigita, 
kaj ĝi plej verŝajne plu dissemos fa-
kajn konojn pri Esperanto kaj inter-
lingvistiko ĝis almenaŭ la jaro 2024.

Esperanto en universitatoj

Grandskala subteno por la Amsterdama Katedro
Mark Fettes, 
Humphrey Tonkin

Kun miro mi finlegis la artikolon 
La bona kaj simpla esperantisto de Renato 
Corsetti en la januara n-ro de Esperanto 
(p. 19). Corsetti senhonte akaparas al 
si pretendatan amikecon kun la jam 
delonge mortinta Claude Piron por 
re klami la retejon de sia bonsaja Es pe-
ranto, kiun li plagiate kaj pirate no mas 

“bona lingvo”; retejo kiu, ek zemple, 
anstataŭ la vorto “peruko” re komendas 
la korsetismojn “mal·ver·a har·ar·o, 
ne·ver·a har·ar·o”! Kredeble tiu nom-
uzurpo ankoraŭ nun kuspas nian karan 
Claude en la tombo.

En suka letero de la 15-a de oktobro 
1994, kies originalo nun ripozas kon-
sulteble en la E-Muzeo ĉe la Aŭstra 
Nacia Biblioteko en Vieno, Piron skribis 

al mi interalie jenon: “Mi legis kun 
granda plezuro vian satiron La Majstro 
kaj Martinelli. [...] Mi ĝuis tiun verketon 
ne nur pro la enhavo [...] sed ankaŭ pro 
la lingvo”; kaj: “Tial, – male al tio, kion 
Perla kaj multaj aliaj senbaze atribuas 
al mi – mi neniam malrekomendis la 
uzon de senutilaj neologismoj, mi nur 
diris, ke miaopinie la lingvo post iom 
da tempo senbalastiĝos je ili”.

Espereble ankaŭ nun la Estraro de 
UEA pardonpetos al la membroj de la 
asocio, kiujn ofendis tiuj vortoj uzitaj de 
Corsetti en lia artikolo.

 

Opinio 

Piron sen peruko
Jorge Camacho

Mi ne intencas polemiki. Mi nur invitas la legantojn, ke ili bonvolu mem legi la libron de Piron La bona lingvo, kiu 
estas legebla ankaŭ en la reto – https://goo.gl/kYQ42d, kaj mem formi al si opinion.

Renato Corsetti
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Hodler en Bonn
De septembro 2017 ĝis januaro

 2018 en Bonn (Germanio) okazis 
ekspozicio de verkoj de la fama svisa 
pentristo Ferdinand Hodler. Tuj ĉe la 
enirejo okulfrapis la pentraĵo „Ĉar-
mata knabo“ (1894), montranta la filon 

Hector (vidu la libron Utila Estas Aliĝo, 
p. 54). La ekspozicio hazarde koincidis 
kun la 130-a datreveno de la naskiĝo 
de Hector Hodler, kiu en 1908, do an-
taŭ 110 jaroj, fondis Universalan Es-
peranto-Asocion. 

Internacia konkurso de 
poezio por junuloj poésie 

en liberté (poezio tutlibera)

Tiu konkurso, publikigita en la
Ofi ciala Bulteno de la franca Mini-

sterio pri Edukado, estas organizata de 
la Asocio «Poésie en liberté» (poezio 
tutlibera) ekde 1998. Ĝis nun po emoj 
estis nur franclingvaj. En 2017, par-
toprenis 4000 junuloj el 20 landoj. En 
2018, por la 20-a eldono, dank’ al la 
ago de Espéranto-France, eblos ankaŭ 
verki poemojn Esperante.

Kiu povas partopreni? Ĉiuj junu-
loj aĝaj de 15 ĝis 25 jarojn, el ĉiuj landoj. 
La partopreno konsistas en sendo de 
neeldonita poemo, versa aŭ proza, kun
maksimume 30 versoj aŭ 30 linioj. Kan -
didatoj principe rajtas sendi po unu 
po emon, sed eblas sendi po unu en ĉiu 
el la lingvoj franca kaj Esperanta.

Oni partoprenas nur rete ekde la 
1-a de januaro ĝis la 7-a de aprilo 2018, 
uzante la formularon publikigitan ĉe 
www.poesieenliberte.fr.

La ĵurio elektos la gajnantojn fi-
ne de majo. En novembro 2018 ti uj 
estos invititaj dum 3 tagoj viziti Pari-
zon, loĝante ĉe Esperantaj familioj, kaj 
partoprenos grandan finan cere mo -
nion. Samtempe, la poemoj estos el-
donitaj en libro. Do ne hezitu sendi 
vi an poemon. Eĉ se vi ne gajnas pre-
mion, via partopreno estas grava. Ni 
respondos al ĉiuj.

Kontaktoj aŭ demandoj: gilles.ta
bard@gmail.com, www.poesieenliberte.fr

Association Poésie en liberté, Mai-
  son des Associations 38, boulevard 
Hen ri IV, FR-75004, Paris, France.

NASK2108
NASK-2018 (Nord-Amerika So-

me  ra Kursaro) estos tre speciala ĉi-ja re: 
estos kvar niveloj de instruado (in klu-
zive de la komencanta kurso, la unuan 
fojon en multaj jaroj), famaj instruistoj 
(Katalin Kováts, Anna Lö wenstein, 
José Antonio Vergara kaj Tho mas Ale-
xander) kaj la speciala gast  parolanto: 
la antaŭa prezidanto de UEA, Renato 
Corsetti, plus, samtempe kun NASK 
denove okazos KTF (Kino-Teatro-Fes-
to). Jen nur kelkaj kialoj ve ni al NASK-
2018 (3–12 julio 2018, Raleigh, NC, 
Usono)!

NASK estas bonega okazo
vivi tute en Esperanto, paroli la ling-
von la tutan tagon, ĉiutage, en plej ku-
timaj situacioj: en la loĝejo, manĝejo, 
en etaj grupoj, dum neformalaj konver-
sacioj, dum ekskursoj, manĝante eks-
tere ktp. Okazos ankaŭ riĉa ves pe ra 
pro gramo kun prezentaĵoj de studentoj.

Pliajn detalojn trovu ĉe http://nask.
esperantousa.org/

Ekspozicio pri Esperanto
En la muzeo de la urbo Uljanovsk, 

Rusio, de la 2-a de februaro ĝis la 18-a 
de marto 2018 okazas ekspozicio “Es-
peranto – mondo sen limoj”, sub te-
nata de la Ministerio de Kulturo de 
Rusia Federacio. La adreso estas: Ru-
sio, u. Uljanovsk, strato de L. Tolstoj, 
domo 63.

21a de februaro 2018 
Internacia Tago de la 

Gepatra Lingvo
La 21-an de februaro 1952 la 

polico pafmortigis en la universitato 
de Dako (Orienta Bengalio), ĉefurbo 
de la hodiaŭa Bangladeŝo, plurajn ma-
nifestaciantajn studentojn. Tiuj stu -
den toj manifestaciis por ke oni agno-
sku la ekziston de ilia gepatra lingvo, 
la bengala, kiun oni volis forigi de
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la universitato favo -
re al lingvo “pli  gran da”,

parolata de la fortuloj de
tiu momento. La 17-an de 

no vembro 1999 Unesko pro -
kla mis la 21-an de februaro la In-

ternacia Tago de la Gepatra Lin-
gvo. En 2007 ankaŭ la Ĝenerala Asem-
bleo de Unuiĝintaj Nacioj alvokis la 
membroŝtatojn por “Antaŭenpuŝi la 
konser vadon kaj protektadon de ĉiuj 
lingvoj uzataj de la popoloj de la mon-
do”.

La afiŝojn en diversaj lingvoj vi 
povas trovi en la retejo http://www.
linguisticrights.org/21022018/. Ilin eb-
las printi aŭ disvastigi rete.

Alvoko al partopreno 
en la Esperantologia 

Konferenco, Lisbono 2018
La organizantoj de la Esperan-

tologia Konferenco 2018, okazonta en 
Lisbono, Portugalio, kadre de la 103-a 
Universala Kongreso de Esperanto, al-
vokas ĉiujn fakulojn, sciencistojn kaj 
aliajn kongresanojn al partopreno en la 
Esperantologia Konferenco 2018, sub 
la aŭspicio de Universala Esperanto-
Asocio (UEA) kaj la Centro de Esploro 
kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj 
Problemoj (CED).

La aranĝo havas kiel specialan 
temon la vivon kaj verkaron de Detlev 

Blanke (1941-2016), unu el la fondintoj 

de la tradicio de Esperantologiaj kon-
ferencoj kaj elstara aganto por la 
evoluigo de la Esperantologio dum la 
lastaj kvardek jaroj.

La konferenco okazos en du par-
toj: dum la matena sesio oni pla nas 
aŭskulti prelegojn de fakuloj kun la-
borintaj kun Detlev Blanke aŭ de zi -
rantaj omaĝi al lia memoro. Ili el sta-
rigos la diversajn kontribuojn de Det-
lev al lingvoscienco kaj al Espe ranto 
kaj lian eksterordinaran eldonan kaj 
verkan agadon.

En la dua duono la partoprenan-
toj denove havos la ŝancon prezenti 
sian laboron pri plej diversaj kampoj 
de Esperantologio. La kontribuoj de 
tiu parto estos prezentitaj ĉu en afiŝoj 
ĉu per normalaj mallongaj referaĵoj. 
La organizantoj invitas ĉiujn fakulojn, 
aparte gejunulojn kaj unuafojajn par-
toprenantojn, sendi afiŝproponojn aŭ 
proponojn pri referaĵoj kiel eble plej 
baldaŭ al ek@kulturo.net. La limdato 
por la proponoj estos 2018-04-30.

Esperanto ĉe la danaj 
TVnovaĵoj

Esperantistoj (re)malkovris en la 
reto belan filmeton pri Esperanto, kiu 
aperis en la dana televido somere de 
2017. La filmeto spekteblas ĉe: https://
goo.gl/G383a8

Esperantokurso aranĝita 
ĉe MIT

La 3-an de februaro 2018 finiĝis 
kurso de Esperanto, aranĝita ĉe MIT 
(Masaĉuseca Instituto de Teknologio), 
unu el la plej prestiĝaj altlernejoj de 
la mondo. Sume okazis 11 kunvenoj, 
kiuj kulminis en altnivela seminario, 
aranĝita de Julie Schwartz kun honora 
partopreno de prof. Esther Schor, el la 
Universitato de Princeton, kiu estas 
la aŭtoro de la konata libro Bridge of 
Words. Temis pri granda kunlaboro in-
ter la membroj de la Bostona Esperan-

to-Klubo, kaj ĝi es-
tis aranĝita jene: 
- unu kunveno kiel "ape-
titigo", kun prezento pri Es-
peranto, la historio, la nuntem-
peco ktp.
- ok lecionoj pri la lingvo
- seminario pri E-muziko
- seminario pri E-literaturo

Entute partoprenis 25 homoj, in-
ter studentoj de MIT, komencant-klu-
banoj kaj aliaj homoj. Kelkaj eksteraj 
homoj aperis sen antaŭanonco danke al 
Facebook-reklamkampanjo kaj MeetUp, 
kio montras kiel utilas bone uzi tiujn 
ilojn. 

Laŭ la informoj de Francesco Maurelli

Le Monde de l'espéranto 
N 600

La redakcio de la revuo Esperanto 
gratulas la redakcion de la magazino 
Le Monde de l'espéranto pro la eldono de 
la jubilea 600-a numero.

La numero libere legeblas rete: 
https://esperantofrance.org/LME600
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Eble la mallongigo KAEST daŭre 
ne estas sufiĉe konata inter e-istoj – kio 
estas tamen domaĝa afero – des pli, ke 
tiu evento mem meritas esti multe pli 
bone konata (kaj vizitata). Temas pri 
Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en 
Scienco kaj Tekniko (KAEST). La aranĝo 
naskiĝis precize antaŭ 40 jaroj (kun la 
tiama nomo AEST), en 1978. La ĉef-
temo de la jubilea KAEST 2018 estas: 
“Evoluo de paradigmoj en scienco kaj 
tekniko”. Temas pri unika evento por 
la E-movado: ĝi venigas sciencemajn 
kaj teknikemajn e-istojn, por diskuti 
pri fakaj temoj kaj/aŭ prezenti siajn 
la bo rojn/studojn/esplorojn. Estus tre 
bon vene, ke ekzistu similaj eventoj en 
di versaj mondopartoj!

La aranĝon gastigos la slovaka 
ur beto Modra-Harmónia, nur 30 km 
de la ĉefurbo Bratislava kaj 90 km de 
Vi eno (la loko de KAEST ekde 2010, 
por tiuj, kiuj partoprenis), en la datoj 
18–21.10.2018. 
La programo konsistas el kelkaj partoj:

•	 Prelegoj (en du paralelaj 
blokoj – ĉeftemaj kaj alitemaj)

•	 Trejnado (Vikipedio, kompu-
tila laboro, metiejoj ks.)

•	 Fakaj diskutoj (pri certa temo)
•	 Vespera (neformala) progra-

mo (vingustumado, filmo-prezento, 
diskutoj ks.)

•	 Ekskurso (laŭ interkonsento 
kaj mendoj)

PS: la aliĝkotizo inkluzivas ankaŭ 
ricevon de la Kolekto de kontribuaĵoj 
prezentataj dum la Konferenco Aplikoj 
de Esperanto en Scienco kaj Tekniko.

La evento invitas vin ĉiujn – ĉu 
aliĝi kaj prelegi aŭ simple aliĝi kaj 
ĉeesti en KAEST 2018. Por ke la faka 
vivo en Esperanto evoluu!

Kaj, kion signifas partopreni en 
KAEST? Simple ĝui prelegojn, pre zen-
tojn, diskuti pri scienco kaj tekniko, 
prak tike ekzerci, utiligi novakiritajn 
sci  ojn.

Atentinda programero: Lib(e)ra in -
terŝanĝo: Venu por interŝanĝi Es pe  -
ranto-literaturaĵojn! Ĉu vi havas duo-
blaĵojn de iuj E-verkoj? Ĉu eble iun 
libron vi ne plu legos sed eble ĝi utilus 
al iu alia? Jen speciale por vi dum 
KAEST – la loko kaj eblo interŝanĝi/
do naci viajn ne plu bezonatajn E-li-
brojn aŭ duoblaĵojn. La pro jekto po-
vas utili kaj al unuopaj e-is toj, kaj al 
E-centroj, arkivoj, bib liotekoj. Ni eb-
ligu liberan libran inter ŝanĝon, por ke 
nia E-kulturo kresku kaj disfloru!

La evento okazas ankaŭ sub la 
aŭspicio de UEA, TEJO kaj ISAE – kun 
aktiva partopreno de iliaj membroj (kaj 
ofte ankaŭ estraranoj). Pli da informoj: 
http://kaest2018.ikso.net/.

Eventoj

KAEST 2018 – kvardekjariĝo de grava scienca aranĝo
Peter Baláž 

UEA kun la hungara ekza men-
centro ORIGO (pli frue ITK) jam de 
dek jaroj okazigas ekzamenojn laŭ la 
Komuna Eŭropa Referenckadro (KER). En 
tiu periodo, ĝis la fino de 2017, suk cese 
ekzameniĝis kaj akiris sian atestilon 
2012 personoj el 71 landoj. Ni havas 
579 sukcesintojn je B1-nivelo, 594 je 
B2-nivelo kaj 839 je C1-nivelo.

En 2017 aliĝis al la ekzamenoj en-
tute 197 personoj, aperis en la ekza-
menlokoj 181 kandidatoj (92%), el ki uj 
sukcesis 161 personoj (89%). La nom-
bro de la fiaskintoj estis 20 (11%). En 
junio jam la 6-an fojon estis organizita 
Tutmonda Ekzamentago, dum kiu aran-
 ĝo en 18 urboj de 14 landoj suk cesis 99 
kandidatoj.

La efektiva organiza laboro dis-
volviĝas tra la paĝaro edukado.net, kie 
la kandidatoj ne nur detalajn infor-
mojn kaj ekzamenspecimenojn povas 
trovi, sed kie necesas ankaŭ aliĝi al 
la ĉi-jaraj ekzamensesioj, okazontaj ek-
zem ple dum la germana, brazila kaj ita-
la landaj kongresoj, dum la UK en Lis-
bono, SES en Slovakio, ARKONES en 
Pollando kaj NASK en Usono. Kro me 
oni antaŭvidas dudekon da ur boj (jam 
certe en Rusio, Ĉinio, Bri tio kaj Fran -
cio) por la Tutmonda Ekzamentago, la 
16-an de junio. Se vi volas okazigi se-
sion, kan didatiĝu ĉe 
kerekzamenoj@edu kado.net.
Por pliaj informoj vidu: 
https://edukado.net/ekzamenoj/ker.

KER Intaj kaj ontaj KERekzamenoj
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1917 – La instruoj de la Oktobro (1924).
Leo Trocko. En Esperanton trad. V. Luter-
mano. Embres-et-Castelamure: MAS, 2017.
 75p. 22cm. ISBN 9782369600961. Pli ana-
lizo de ol omaĝo al la Oktobra Revolucio 
de 1917, de unu el ĝiaj ĉefoj. € 7,50

Aliroj al Esperanto. 15 div. aŭtoroj. Ĉe f -
red. Christer Oscar Kiselman. Dobři-
chovice: KAVA-PECH, 2018. 229p. 24cm. 
ISBN 9788087169865. Kiom da aŭtoroj, 
tiom da aliroj al Esperanto. € 16,20

Ama stelaro. Nuno Baena (La Forgesito). 
Porto Velho: Temática, 2017 (2a eld). 
144p. 18cm. ISBN 9788565720410. Reel-
dono (rekompostita) de libreto unue 
ape  rinta en 1922, kun originalaj kaj tra-
du kitaj beletraĵoj. € 9,60

Antaŭ unu jarcento. La granda milito 
kaj Esperanto. Red. Javier Alcalde kaj 
José Salguero. Paris: SAT-EFK, 2018. 
375p. 21cm. Ilus. ISBN 9782918053187. 
Ra kontoj de esperantistoj pri la Unua 
Mond milito kaj tekstoj pri la sinteno de 
la E-movado al ĝi. Kvardeko da kun-
laborantoj. € 16,50

Baza kurso de Esperanto. Fernando 
Pi ta. San-Paŭlo: Câmara Brasileira da 
Língua Internacional Esperanto, 2015. 
80p. 21cm. ISBN 9788569561019. Dek-
le ciona baza kurso por parolantoj de la 
por tugala. € 9,60

Beletra Almanako 30 (Oktobro 2017). 
Red. P. Daŝgupto, I. Ertl, J.L. Jacobsen, 
S. Moinhos. Novjorko: Mondial, 2017. 
146p. 22cm. Ilus. ISBN/ISSN 978159569
3617/19373325. Prozo kaj poezio (ori gi-
nalaj kaj tradukitaj), teatro, artikoloj, ese-
oj, recenzoj. € 9,90

Eneido. Kanto I. Publius Vergilius Ma-
ro. En Esperanton trad. H. Vallienne. 
Jo ão Pes soa: Libellus, 2017. 119p. 21cm. 
ISBN 9788592665081. Enhavas ankaŭ la 
originalon la tinlingvan kaj abundon da 
klarigaj notoj. € 9,60

Esperanto além da língua, O. Komp. 
Fernando Pita, Guilherme Fians. Porto 
Velho: Temática, 2017. 281p. 18cm. Por-
tugallingva. ISBN 9788565720441. Ko lek-
to de eseoj, de pluraj aŭtoroj, pri diversaj 
aspektoj de Esperanto, kiel lingvo kaj 
movado. € 18,90 

Leteroj de Mituisi Kiyosi. Komp. Na-
kayama Kinzi. Toyohasi-si: Gaja Omni-
buso, 2017. 184p. 26cm. Kolorilus. Ko-
respondaĵoj, artikoloj kaj tradukaĵoj de 
fervora japana esperantisto. € 13,20

Li ne iĝis profeto en sia lando (Fran-
cio)..., sed eminenta esperantisto en 
Zagrebo (Kroatio). Memorige al Roger 
Imbert (1938-2009). Espéranto-France 
Est, 2017. 26p. 21cm. Broŝuro memore 
al franca esperantisto aktiva en la iama 
Jugoslavio kaj poste en Kroatio. € 5,10

Masakro de Katin’ (Katyń), La. Tri-
kvarona jarcento da disputo pri tiu 
krimego kontraŭ la homaro. En Espe-
ranton trad. V. Lutermano. Embres-et-
Castelmaure: MAS, 2017. 141p. 21cm. 
ISBN 9782369601050. Same kiel pri la 
Holokaŭsto, ankoraŭ trovigas homoj ki-
uj neadas la krimon de Stalin kontraŭ pli 
ol 4 000 poloj. € 11,10

Ne kredu ĉion / Pa’ que nadie te lo 
cuente. Aŭdvida scenaro / Audio vi-
sual. José de Jesús Campos Pacheco. 
Embres-et-Castelmaure: MAS, 2017. 55p. 
22cm. Dulingva (Espranto, hispana). 
ISBN 9782369600985. La teatraĵo pre-
zentas kelkajn problemojn en la nun-
tempa kuba junularo. € 7,50

Oktobra Revolucio centjara, La. Div. 
El la franca trad. V. Lutermano. Embres-
et-Castelamure: MAS, 2017. 81p. 21cm. 
ISBN 9782369601098. Kolekto de artiko-
loj publikigitaj en Le Monde diplomatique. 
€ 7,50

Salajrecreto. La proponoj de Bernard 
Friot pri investkasoj, mono kaj dum  -
viva salajro. Bernard Friot: Tri konke-

rendaj rajtoj – Ĉesigi la defend ba ta-
lojn. El la franca trad. R. Platteau kaj V. Lu- 
termano. Embres-et-Castelmaure: MAS, 
2017. 55p. 21cm. ISBN 9782369600794. 
Pre zento kaj analizo de la projekto “Sa-
lajrecreto”. € 7,50

Skaraboj, papilioj kaj aliaj insektoj an-
taŭ objektivo. Oldřich Arnošt Fischer. 
Brno: MSD, 2017. 89p. 21cm. ISBN 
9788073922788. Ĉarma libro, kiu en kon-
dukas la leganton en la mondojn de di-
versaj insektoj ĉirkaŭ ni. Kun abundo da 
profesie faritaj koloraj fotoj. € 6,00

Sortoj frakasitaj. Mikaelo Bronŝtejn. 
Moskvo: Impeto, 2017. 49p. 20cm. Ilus. 
ISBN 9785716102996. Bone dokumentita 
eseo pri ses esperantistoj-verkistoj, kiuj 
pereis dum la granda purigado aranĝita 
de Stalin. € 6,90

Strukturproblemoj de la komunista mo -
vado. Erarvojoj, kritiko, novigo. Theo-
dor Bergmann. El la germana trad. V. 
Lutermano. Embres-et-Castelmaure: MAS,
 2017. 287p. 22cm. ISBN 9782369600954. 
Ĝisosta komunisto, la aŭtoro kritikas la 
“komunismon” de la “(real)socialismaj” 
landoj. € 14,10

Teo kaj Amo: Rakonto pri Teo. Red. 
Zhang Ping. Pekino: Fremdlingva Eldo nejo, 
2018. 309p. 24cm. ISBN 9787119111551. 
Bele farita, abunde ilustrita, kolekto 
de materialoj rilataj al teo kaj al la fil-
metkonkurso “Teo kaj Amo”. € 18,00

Vocabulário pentalíngue / Kvinlingva 
vortareto. Fernando Pita, Maira Nobre. 
Rio de Janeiro: La aŭtoroj, 2014. 112p. 
21cm. ISBN 9788590575429. Laŭtema vor-
tareto franca, hispana, portugala, Espe-
ranta, angla. € 9,60

Disko
Lanzaroto – Insulo fortuna. Roman 
Dobrzyński. Varsovio: La aŭtoro, [2018]. 
18-minuta filmo pri la plej norda (kaj 
orienta) insulo de la Kanaria Arkipelago. 
DVD. € 9,00

Laste Aperis

La suprajn titolojn mendu ĉe la libroservo de UEA, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando. Bv. 
atenti ke por varoj sendotaj al adresoj en Eŭropa Unio al ilia neta prezo aldoniĝas aldonvalora imposto: 6% por libroj kaj 
periodaĵoj kaj 21% por ĉio alia. Al ĉiuj netaj prezoj aldoniĝas sendokostoj: 10% (kun minimumo de 5,00 eŭroj) por ordinara 
sendo. La efektivaj kostoj por aldonaj servoj (prioritata/aerpoŝta, registrita, spurebla sendo) estas plene pagendaj de la kliento.
Antaŭdankon pro via mendo! Ĝisdata katalogo de haveblaj varoj estas ĉe www.uea.org/katalogo.



Vi povas aperigi viajn anoncojn en la revuo Esperanto. La revuo Esperanto 
estas la plej populara en Esperantujo. Uzu ĝin por reklami viajn varojn, servojn 
kaj aranĝojn!

Anonctarifo (EUR): 1 p. 1000, 1/2 p. 550, 1/4 p. 300, 1/8 p. 165, 1/16 p. 90. Movada 
rabato 50%. Anoncoj sur ekstera kovrilo kostas duoble. Rabato por tuja ripeto 20%.
Ekzistas ankaŭ aliaj ebloj de reklamo, ekz. kunsendo de viaj materialoj kun la 
papera versio de la revuo ktp. Por pliaj detaloj kontaktu la CO (https://uea.org/

asocio/oficistoj) kun kopio al la redakcia adreso revuo.esperanto@gmail.com.

Unesko-Kuriero aperigos reklamon en internaj paĝoj ekde la jaro 2018. Jen 
la anonctarifo:  €1000 por 1 p.; €550 por 1/2 p.; €300 por 1/4 p.; €165 por 
1/8 p. kaj €90 por 1/16 p. Movada rabato 50%. Rabato por tuja ripeto 20%. 
Anoncetoj: €1 por ĉiu vorto. Mendu ĉe la redakcio: trezoro@qq.com.

Aliĝu al la 19-a Israela Kongreso 
en la historia urbo Akko. Vizitu la 

kruckavalirajn fortikaĵojn kaj la 
mirindajn Bahaajn ĝardenojn. 

Riĉa kultura programo, muzika 
akompano de Ĵomart kaj Nataŝa. 

Pliaj detaloj: 
http://esperanto.org.il/ik.html

Kotizo: loĝado, manĝoj, programo, 
ekskursoj - 150 eŭroj. Postkongreso 

6-11.5: Jerusalemo, la Morta Maro, 
Masada, Eilat, Petra, Wadi Rum - 650 
eŭroj. Antaŭkongreso 3.5: Nazareto 

kaj la Lago de Galileo - 50 eŭroj.

En 2019: unuafoje komune: la 20-a 
Israela Kongreso en Eilat kaj la 

12-a Mezorienta Kunveno (MONA) 
en Akaba. 11-15.4. Postkongreso 

16-26.4: Petra, la Morta Maro, 
Jerusalemo, Haifa, Akko, la Galileo. 

Pliaj detaloj: http://esperanto.org.il/
ik20-mona.html

Tamen ĝi moviĝas! Eseoj pri la Esperantomovado 

Dek du eseoj de dek aŭtoroj premiitaj en la Belartaj 
Konkursoj de UEA. Red. Michela Lipari kaj Humphrey 
Tonkin. Rotterdam, 2015. 152 paĝoj, 24 cm. 10,50 €, 
triona rabato ekde 3 ekz.

Pri homoj kaj verkoj. Eseoj pri la Esperantokulturo

Dek unu eseoj de naŭ aŭtoroj premiitaj en la Belartaj 
Konkursoj de UEA. Red. Michela Lipari kaj Humphrey 
Tonkin. Rotterdam, 2012. 143 paĝoj, 24 cm. 9,00 €, 
triona rabato ekde 3 ekz.

Interlingvo inter lingvoj. Prilingvaj eseoj

Dek ses eseoj de dek du aŭtoroj premiitaj en la Belartaj 
Konkursoj de UEA. Red. Michela Lipari kaj Humphrey 
Tonkin. Rotterdam, 2015. 271 paĝoj, 24 cm. 15,00 €, 
triona rabato ekde 3 ekz.


