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H I S T O R I OTolkien kaj Esperanto

Oronzo Ci l l i*
Trad. Luigi Fraccarol i

Ĝis nun la ligilo inter Tolkien kaj
Esperanto estis eltiraĵo de letero
publikigita maje 1932 en la revuo
«The British Esperantist». Fakte,
la mirinda monata gazeto de Brita
EAsocio kaŝas almenaŭ du pliajn
informojn utiligeblajn por re
konstrui la rilaton inter la onta
aŭtoro de La Hobito kaj de La
Mastro de l' Ringoj kaj la
Internacia Lingvo kreita de Lu
doviko Lazaro Zamenhof.
Ĉi tie montriĝas la rezultoj de
esploro kondukita ĉe la brita
esperanta revuo, kiu malkaŝis du
epizodojn je kiuj kuntreniĝis
rekte J.R.R. Tolkien: la 24a Brita
EKongreso aprile 1933 kaj la
apelacio "La eduka valoro de
Esperanto" subskribita de dudek
anglaj elstaruloj maje en la sama
jaro kaj inter tiuj…
1930 – Oksfordo kaj la Uni
versala Kongreso
En 1930, la sidejo elektita por
gastigi la 22an UKn estas la uni
versitata urbo Oksfordo1, kie
Tolkien vivas kaj instruas, kaj kie
la 23an de januaro de la sama ja
ro fondiĝis la tiea Egrupo. La
elektita epoko estas la semajno

29a de aŭgusto, kaj ĝuste januare
de tiu jaro – kiel skribas la mo
nata gazeto «International
Language» en la marta numero –
la «Oksforda Universitato sekvis
la ekzemplon. La 23an de januaro
la Oksforda Universitata Espe
rantoSocieto fondiĝis kun klaso
de dek kvin studentoj el pluraj
kolegioj. La Societo ricevis ofi
cialan agnoskon de la universi
tataj instancoj»2.
La Universalan Kongreson prezi
das Bernard Long, Bachelor of
Arts kaj estrarano de B.E.A. kaj
kiel viculo W.E. Collinson, pro
fesoro pri la germana lingvo kaj
Buchanan Lecturer de Esperanto
ĉe la Liverpula Universitato.
La programo de la kongresa se
majno antaŭvidas, por la
posttagmezo de sabato la 2an de

aŭgusto, la sesion de la Internacia
Centra Komitato, sekve la sesion
de la Ĝenerala Konsilio kaj, ve
spere, la kongresanoj gastas ĉe la
Urbestro de Oksfordo, William
Stobie. Dimanĉon matene, post la
Meso3, jen la momento por foto
grafaĵoj. La plej fama en tiu
kongreso estas tiu farita al la gru
po de partoprenintoj en la
Kembriĝa Kongreso en 19074.
Posttagmeze sesio kun libera ve
spero. Lundon matene mal
fermiĝas la unua laborsesio;
posttagmeze komenciĝas la So
mera Universitato kun la unua le
ciono, la fakaj kunsidoj kaj fine
la dancvespero en naciaj kostu
moj. La marda mateno mal
fermiĝas per la UEAkunveno kaj
posttagmeze denove la Somera
Universitato kaj la fakaj kunsi

1) Dum 192 9 ĝi okazas en Budapeŝto, Hungario, kaj dum 1931 en Krakovo, Pol lando.
2 ) Esperanto in the Universities, en «International Language», Londono, vol . VI I , Marto 1930, p. 52 .
3) Kontaktoj inter esperantistoj kaj Katol ika Eklezio okazis dekomence. Dum 1906, la 2 an de junio, Pio la 10a
akceptis en aŭdienco la Roman Esperanto-Grupon fonditan de pastro Luigi Giambene, ŝerce kromnomata
pastro Esperanto. La ri latoj firmiĝas post la fino de la dua postmi l i to kiam Pio la 12 a, en 1950, salutas en
Esperanto la esperantistojn kunvenintajn en komuna aŭdienco en la bazi l iko de S-ta Petro.
4) La bi ldoj publ ikigitaj en ĉi tiu artikolo videblas en la retejo de Österreichische Nationalbibl iothek.
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doj. La vespero estas dediĉita al
la kunsido pri publika varbado.
Merkredon matene oni ko
mencas per la dua laborsesio;
posttagmeze denove Somera
Universitato kaj fakaj kunsidoj.
La vesperon duono de la parto
prenantoj okupiĝas per kelkaj
ludoj kaj la alia duono en
koncerto. La tuta ĵaŭda mateno
estas dediĉita al ekskursoj. La
kongresanoj povas elekti inter:
a) vizito al la reĝa kastelo de
Windsor, kaj vojaĝo sur la Ta
mizo per specifaj ŝipoj; b) aŭto
mobila ekskurso al Banbury,
Kenilworth, Warwick, Stratford
onAvon kaj Broadway; c) Aŭ
tomobila ekskurso al Newbury,
Andover, Salisbury, Stonehe
nge, Marlborough kaj Wantage.
Fine, aŭtomobila ekskurso al
Cirencester, Stroud, Gloucester,
Cheltenham, Nord Leach kaj
montetaro Costwold. Vespere la
kongresanoj spektintaj la
koncerton partoprenas en la lu
doj, dum la ludintoj spektas la
koncerton. La vendreda mateno
malfermiĝas per la tria laborse
sio kaj la vespero finiĝas per ba
lo. Sabaton matene la kongreso
fermiĝas per la lasta sesio.
En la 22a Kongreso de Oksfordo
partoprenas 1211 homoj el 29
malsamaj landoj. La plej
grandan parton, kompreneble,
kovras Anglujo kun 623 parto
prenantoj sed alvenas ankaŭ ses
el Aŭstralio kaj naŭ el Japanio
dum el Italio estas nur ok5. La
delegitoj ricevas ankaŭ la oficia
lan Pinglon, faritan okaze de la
Kongreso, kvinangulforman por
simboligi la kvin kontinentojn,
kun interne la verda stelo. Super

la reliefa gravuraĵo de la Oks
forda Universitato vidiĝas la
surskribo XXIIA Universala
Kongreso de Esperanto, ĉe la
suba parto, kaj kun emajlita
verda fono, Oxford 29 August
1930.

1930 – Kio pri J.R.R. Tolkien?
Ĉe la lumo de tio ĝis nun ra
portita, kompreneble oni sin de
mandas, ĉu inter la partopre
nintoj estis ankaŭ prof. J.R.R.
Tolkien. Nu, post konsultado de
la listo de la 1211 partoprenintoj
publikigita en la monata gazeto
«International Language» de la
numero de januaro 1930 ĝis tiu
de oktobro de la sama jaro6 –

krom tiu de septembro – kaj pri
zorgita de Cecil Charles Golds
mith, sekretario de BEA, la
nomo de J.R.R. Tolkien ne
montriĝas.
Tio tamen ne signifas ke
Tolkien ĝin ne partoprenas sed
eble li partoprenis nur en kelkaj
aktivaĵoj prefere ol en la tuta
kongresa semajno. La katolika
semajna revuo «The Tablet»
skribas, ke «samtempe kun la
Internacia EsperantoKongreso
de Oksfordo, prediko en tiu
lingvo estas farita al la katolikaj
delegitoj en la domikana mo
naĥejo de Blackfriars, de patro
Gaffney O.P. [irlandano]»7.
Estas eble ke lia Fido, intereso
pri tiu lingvo kaj, ne laste, la do
minikana monaĥejo de
Blackfriars, ĉeestigas lin en la
diservo.
La domikana monaĥejo de
Blackfriars ne estas fremda al li.
Sabaton la 19a de majo 1945,
Tolkien messervas ĝuste en tiu
monaĥejo: tion oni ekscias el le

Partoprenantoj en la Kongreso, de maldekstre dekstren: Prof-ro
Finlay, Emi l ja Heruchin (nevino di L. L. Zamenhof), d-ro Gregg, Noel
Baxton (Inglese MP)

5) Listo de Kongresanoj , en «International Language», Londono, vol . VI I , Oktobro 1930, p. 2 36.
6) La l isto de partoprenantoj , kiu antaŭvidas Famil inomon kaj Nomon punktumitan, akademian aŭ asocian
kval ifikon, personan adreson, devenurbon kaj naciecon, estas tiel dividita: January, n. 1-61; February, n. 62 -
12 6; March, n. 12 7-2 39; Apri l , n. 2 40-319; May, n. 32 0-42 8; June, n. 42 9-52 1; Ju ly, n. 52 2 -646; August, n.
647-1097; October, n. 1098-12 11. In «International Language», London, vol . VI I , January-October 1930.
7) Orbis Terrarum, en «The Tablet», Londono, 9a de aŭgusto 1930, p. 192 .
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tero sendita la 15an de majo al
sinjorino Michal Williams, la
saman tagon de la morto de ŝia
edzo Charles pro operacio.
Charles Williams estis angla
verkisto kaj poeto kaj historia
membro de Inklings kun C.S.
Lewis kaj J.R.R. Tolkien mem.
Li skribas al ŝi «[...] Fratulo
Gervase Mathew8 celebros me
son sabaton je la 8a matene ĉe
Blackfriars9, kaj mi servos; sed
kompreneble Vi estos en miaj
preĝoj tuj kaj por ĉiam [...]»10.
Ankaŭ pri partopreno en la
diservo de la 9a de aŭgusto
1930, bedaŭrinde, ni havas
konfirmon en neniu eldonita vo
lumo aŭ en leteroj de la sama
angla aŭtoro. La sola certeco ve
nas el la fakto ke Tolkien sendu
be konas la Kongreson, ĉar li
ĝin priparolas je la komenco de
Sekreta malvirto (A Secret Vi
ce), en la kolekto zorgata de la

filo Christopher, La monstroj kaj
la kritiko kaj alia eseo (The
Monsters and the Critics and
other Essay) – teksto en kiu
Tolkien brile disertacias pri arte
faritaj lingvoj kaj ilia supozita
“neutileco”, ĉefe pri la speciala
gusto kiun ili lasas al la
elpensintoj kaj al tiuj malmultaj
“inicitoj” ilin lernintaj. Kiel
sciate, tamen, la teksto ne estas
datita kaj la hipotezoj pri la
verkojaro dispartiĝas inter tiuj,
kiuj ĝin okazigas prefere dum
1931, pro la komencaj vortoj,
kaj tiuj, kiuj subtenas ĝian
verkepokon mallonge post la
Kongreso de 1930 kun posta re
vizio por sekva prelego.
Komence de sia parolado, profe
soro Tolkien skribas:
«Eble kelkaj el vi scias ke antaŭ
unu jaro, aŭ pli, en Oksfordo
okazis kunveno pri Esperanto;
aŭ eble ne, vi tion tute ne scias.

Persone, mi taksas min entuzia
smulo pri «artefaritaj» lingvoj,
almenaŭ por Eŭropo; tio estas,
mi favoras ties internan dezi
rindecon kiel eblan kaj necesan
antaŭkondiĉon por la unuiĝo de
Eŭropo, antaŭ ol ĝin forvoros
“neEŭropo”, krom pro multaj
aliaj bonegaj kialoj. Mi favoras
ties dezirindecon ĉar, laŭ mia
scio, la monda historio ŝajne
montras kaj iompostioman plii
gon de la homa kontrolo (aŭ
influo) de la nekontroleblaĵo, kaj
laŭgradan ekspansion de gamo
de plimalpli senŝanĝaj lingvoj.
Aldone, mi havas apartan prefe
ron al Esperanto, ankaŭ ĉar te
mas esence pri kreaĵo de
ununura homo, ne filologo, kaj
sekve aspektas por mi kiel «ho
ma lingvo sen la komplikoj
ŝulditaj al la faro de troaj kuiri
stoj kiuj fuŝas la supon»: kaj tio
estas por mi la plej bona priskri
bo de ideala artefarita lingvo.
Sendube la esperantista propa

Foto de la partoprenantopj en la UK de Cambridge

8) Gervase Mathew, klaso 1905, amico de Tolkien ekde la infanaĝo, eniras la dominikanan ordenon de
Blackfriars dum 1934 kaj tie restas ĝis la jaro de sia morto, 1976.
9) En la dominikanan monaĥejon l i reiros la 2 6an de oktobro 1966, por legi sian Smith ofWootton Major dum
evento organizita de la Prioro de la dominikana monaĥejo, Fr-o Bede Baylei , kaj de Fr-o Hugh Maycock,
Direktoro de la Rel ig ia Instituto Pusey House, lokita apud la dominikana monaĥejo kaj ĉe la sama trotuaro de
la trinkejo Eagle and Chi ld. Kiel memorigas Wayne G. Hammond kaj Christina Scul l «eĉ se estis tre humida
vespero, partoprenis pl i 800 homoj, pl i ol tiu j enteneblaj en la Refektorio kun homoj eĉ en la ekstera koridoro
[Wayne Hammond; Christina Scul l ,The J . R. R. Tolkien Companion e Guide, vol . I , Chronology, 2 006, p. 678-79].
La evento estas citita ankaŭ en La Forĝisto de Wootton Major en la nova angla eldono prizorgita de Verlyn
Fl ieger kaj ita l ig ita de Lorenzo Gammarel l i presite de Bompiani .
10) Humphrey Carpenter, Christopher Tolkien, The letters of J . R. R. Tolkien, George Al len & Unwin, Houghton
Miffl in, 1981.
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gando sin apogis al tiuj konside
roj. Mi ne scius. Sed tio ne
multe gravas, ĉar ne pri tiu spe
cifa artefarita lingvo mi vin
parolos ĉivespere»11.
Pormomente, ĉar ne estas doku
mentoj, ĉiuj hipotezoj restas
kredeblaj kvankam la ligo inter
Tolkien kaj Esperanto ne finiĝas
ĉi tie.
1932 – Tolkien “esperantisto”
Se pri lia partopreno en la
Kongreso de 1930 ne estas
konfirmo, kvankam la verkanto
pli inklinas al ĉeesto eĉ se nur
partatempa, ekzistas tamen skri
baĵo pri lia “engaĝiĝo” por espe
ranto, konata al multaj homoj.
Temas pri letero de Tolkien
mem sendita al la sekretario de
la Eduka Komitato de Brita
EsperantoAsocio post kiam ĝi
lin nomumis en la Board de Ho
noraj Konsilianoj. Eltiraĵo de tiu
letero eldoniĝis en la numero de
«The British Esperantist», de
majo 1932 sub la titolo Filologo
pri Esperanto12.
Tolkien skribas, ke li montris
intereson por la internacia
lingvo “kiel filologo, kaj kiel ĉiu
filologo devus”, rigardante ĝin
“grava kaj interesa lingva feno
meno” kun kiu li sentas sin
agorda.
Li skribas, ke li ne estas lerta
esperantisto13 kiel, laŭ li, devus
esti konsiliano, rilate al lia “no
va” tasko. Li koncedas koni ĝin,
“kiel dirus filologo”, ĉar li ĝin
lernis dum 1907 – li skribas
“antaŭ dudekkvin jaroj” – kaj ne
forgesis ĝiajn gramatikon kaj

strukturon kaj, konsiderante ke
siatempe li legis bonan dozon da
tekstoj, li bone konas tiun spe
con de lingvoj kaj tiel sentas sin
“kompetenta por juĝi pri bonaj
kaj malbonaj kvalitoj”. Antaŭdi
rinte tion, tamen, siaopinie li po
vas doni utilan kontribuon nur
kiel filologo kaj kritikisto.
Laŭ la ideo de Tolkien pri la si
tuacio de la internacia lingvo,
tiaj servoj, kiom ajn bonaj el
teoria vidpunkto, praktike estas
nedezirataj, kaj esti teknikisto
pri filologio iĝas “baro kaj ma
lhelpo”. Sed ĝuste pro tio, kiu
laŭ li estas forta kialo, li emas
subteni Esperanton.
Esperanto, daŭrigas Tolkien, ŝa
jnas al li sendube, ĉion sumante,
supera al ĉiuj siaj konkurantoj,
ĉar ĝi estas jam je la unua loko
kaj atingas larĝajn kaj efektivajn
aprobojn, krom tio, ke ĝi evolui
gis la plej progresintan organi
zon.
Tolkien ĝin komparas kun orto
doksa eklezio alfrontanta nekre
dantojn, sed ankaŭ skismulojn
kaj herezulojn. Li opinias, ke
tiun situacion antaŭvidis la filo
logo. Laŭ li, Esperanto superis la
plej gravan problemon kiun de
vas alfronti kandidata internacia
lingvo, tiu de la monda disvasti

go, ĉar ĝi atingis “certan nepran
gradon de simpleco, internacie
co kaj (mi aldonus) de indivi
dueco kaj eŭfonio”. Ilo kun
ebleco atingi tian celon, laŭ
Tolkien, valoras cent teknike pli
perfektajn. Laŭ la Oksforda filo
logo, en la lingvaj invento kaj
gusto estas nenio definitiva kaj
la beleco de la elpensaĵo en la
detaloj montriĝas relative
malgrava preter la nepra mini
mumo, kaj teoriuloj kaj inventi
stoj – kaj inter tiuj, li skribas, li
ĝojus eniri – nenion alian faras
ol malrapidigi la movadon, “se
ili pretas rezigni pri unuanimeco
por plibonigo”.
Tolkien agnoskas ankaŭ ke la
teknika plibonigo de la instalaĵo,
celanta pli grandan simplecon
kaj klarecon de la strukturo aŭ
pli grandan internaciecon, inkli
nas detrui la “homan” aŭ esteti
kan aspekton de la inventita
idiomo. Li opinias ke tiu
aspekto, laŭŝajne ne tro praktika,
estas rimarkinde neglektita de la
teoriuloj, kvankam la profesoro
pri la angla ĝin taksas tute ne
flanka, kaj fine ĝi havos grandan
influon sur la baza problemo de
la universala akcepto. Tolkien,
ĉe la fino, citas per N**, proba
ble Novialon14, alia lingva pro

11) J . R. R. Tolkien, Un vizio segreto, en I l medioevo e i l fantastico, Bompiani , 2 013, pp. 2 83-84.
12 ) J . R. R. Tolkien, A Phi lologist on Esperanto, en «The British Esperantist», Londono, vol . XXVI I I , n. 32 5, Majo
1932 , p. 182 .
13) Fakte, Bodleian Library en Oksfordo konservas notl ibreton de Tolkien, Book of the Foxrook, kun pluraj
notoj verkitaj je aĝo 17 jaroj , kiuj montras konon kaj intereson de la fi lologo al esperanto rimarkinde pl i
grandajn ol legeblas en tiu letero.
14) Artefarita l ingvo, kreita de la dana l ingvisto Otto Jespersen, publ ikigita komence dum 192 8 kun vortaro
bazita sur tiu de ĝermanaj kaj romanidaj l ingvoj , gramatiko sur tiu angla kun forta influo ankaŭ de esperanto
kaj Ido.
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jekto, kiel talenta kaj pli simpla
ol esperanto, sed taksas ĝin abo
mena ĉar vidas surskribon: “fa
brike produktita”, aŭ, pli bone,
“farita per vicpecoj”. Lingvo,
projekto alternativa al Espe
ranto, kiu laŭ li “ne havas tiun
ereton da individueco, kohero
kaj beleco kiuj aperas en la
grandaj naturaj lingvaĵoj, kaj ŝa
jnas je konsiderinda nivelo (pro
bable la plej alta nivelo ebla por
artefarita idiomo) en Esperanto
– origina pruvo de la genio de la
aŭtoro”.
La konkludo estas konsilo por
ĉiuj, kiuj havas tempon aŭ emon
okupiĝi pri la movado por la
internacia lingvo: “Subtenu fi
dele Esperanton”.
Ĝis ĉitie, tio konata pri Tolkien
esperantista, kion eblas plipro
fundigi per la plenkompleta eseo
verkita pri la temo de Arden R.
Smith kaj Patrick Wynne
“Tolkien and Esperanto” (Se
ven: An AngloAmerican Lite
rary Review, n. 17, 2000, pp.
2746). Sed el atenta kaj pro
funda esploro ĉe la monata re
vuo de BEA, elvenas du novaj
neeldonitaj novaĵoj de certa
intereso por fakuloj kaj pasiaj
tolkienanoj kaj esperantistoj.
1933 – Tolkien esperantisto
kaj protagonisto
La esperantista agado de
Tolkien ne fermiĝas en 1932:
tion diras denove la gazeto «The
British Esperantist» en du nu
meroj de 1933.
La nomon de la estonta aŭtoro
de La Hobito kaj de La Mastro
de l' Ringoj ni retrovas en la nu
mero de januaro 1933, citita en
la anonco de la XXIV Britia E
Kongreso, kiu okazas la saman
jaron dum Paska tempo denove
en la urbo Oksfordo.

En la paĝo de la esperantista ga
zeto legiĝas:
24th BRITISH ESPERANTO
CONGRESS
Oxford—Easter, 1933.
Patrons: H.R.H. The Duke of
Connaught, K.G.; His Worship
the Mayor of Oxford (Alderman
G. H. Brown); Sir Michael
Sadler, K.C.S.I., C.B.; Professor
Braun Holtz; Councillor Rev.
John Carter, Dr. A. D. Lindsay,
C.B.E., Master of Balliol Colle
ge, Professor J.R. Tolkien, and
A. Baratt Brown, Principal of
Ruskin College15.
Efektive Tolkien aperas inter la
patronoj de tiu Kongreso kune
kun aliaj tiutempaj Oksfordaj

eminentuloj. La Kongreso dis
volviĝas ĉe la Hotelo Randolph,
en Braumont Street en Oks
fordo; por tiu okazo estas ara
nĝitaj ankaŭ Esperantokursoj
kiel tiu raportita de «The Ta
blet» la 25an de marto 1933:
«Post la Brita EKongreso oka
zonta en Oksfordo dum la Paska
semajno, Pastro Andreo Cseh,
de la Angla Ligo de Katolikaj
Esperantistoj anoncas la
intencon fari mallonga instruan
kurson en esperanto. Pastro
Cseh estas hungaro, kies instru
sistemo akiris grandan sukce
son»16.
La Kongresa programo antaŭvi
das por vendredo la 14a de apri
lo, je la 9a horo, malfermon de
la aliĝoj, matene kaj posttagme
ze promenadon tra Oksfordo kaj
vespere provlecionon de espe
ranto.
Sabaton la 15a de aprilo, mate
ne, estas la jarkunveno de BEA;
posttagmeze renkontiĝo de
instruistoj kaj aliaj interesitoj pri
Esperanto kaj instruado kun te
mo: “La nuntempa pozicio de
Esperanto en la lernejoj de Bri
tujo”. Prelegas Montagu Chri

15) «The British Esperantist», London, vol . XXIX, n. 333, January 1933, p. 3.
16) Orbis Terrarum, en «The Tablet», Londono, 2 5a de marto 1933, p. 384.

Hotelo Randolph en Oksfordo
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stie Butler17, Prezidanto de
BEA, prezidas Novell Smith,
M.A. (jam estro de Lernejo
Sherborne). Dimanĉon la 16a de
aprilo, post la Diservo en la Ka
pelo de New College gvidata de
W. Severn, foto de la Kongresa
noj. Dum la posttagmezo la re
giona kunsido kaj vespere
koncerto. La lastan tagon, lundo
la 17a de aprilo, tuttagaj eks
kursoj al Kenilworth, Warwick
kaj Stratford. Antaŭviditas
ankaŭ ekzamenoj por la diplo
moj IBEA kaj LBEA. La
Kongresan sekretariejon pri
zorgas J.F. Brendel, 89 Dene
Road, Headington en Oksfordo.
Ĉiujn kongresajn vesperojn ara
nĝas Oksforda ESocieto.
Ni ne scias ĉu Tolkien interve
nas en la Kongreso, en tio la
esperantista gazeto nin ne
helpas, sed se ĝi tion farus, ne
nio malpermesus al ni hipotezi
ke la utiligita teksto estis ĝuste
Sekreta malvirto. Sed temas nur
pri unu el multaj hipotezoj.
La dua rilato al Tolkien estas,
miaopinie, eble pli grava ol la
noto mem publikigita dum 1932,
kaj troviĝas en la numero de
majo 1933, ankoraŭ en «The
British Esperantist», kaj tre pro
bable havas striktan ligon kun la
Kongreso okazinta la antaŭan
jaron.
En la maja numero, unuapaĝe,
estas teksto redaktita aprile 1933
titolita “La eduka valoro de
Esperanto”. Verŝajne ĝis estis
verkita fine de la 24a Kongreso
antaŭe aludita ĉar, dum la sa
bato, estis en la programo la
renkontiĝo “La nuntempa pozi
cio de esperanto en la lernejoj de
Britujo”. Tio konfirmus la ĉee
ston de Tolkien kaj la aktivan

rolon dum la kongresaj laboroj.
La teksto diras «konsiderante la
grandan neceson, en la aktualaj
kondiĉoj, de simpla sed taŭga
internacia helplingvo lernebla en
ĉiuj civilizitaj landoj, kaj libere
uzebla skribe kaj parole en ĉiuj
vivofazoj, ni volas altiri la
atenton pri la meritoj de Espe
ranto kaj ĝia loko en la instrua
do».
«Tiu lingvo» ĝi daŭras «superis
la ekzamenon de kvardekkvin
jaroj da praktika uzo. Ĝia sukce
so estis pruvita dum ne malpli ol
dudekkvar Internaciaj Kongre
soj, kutime partoprenataj de pli
ol mil homoj, reprezentantoj de
tridek aŭ kvardek naciecoj. Ne
necesas interpretistoj dum tiuj
kunvenoj, aŭ dum la lokaj
kunsidoj de la fakuloj okazantaj
kunlabore kun ili aŭ dum aliaj
momentoj».
«Ne nur estas vasta kaj flua
lingvouzo por vojaĝoj, kulturaj
kaj personamikaj rilatoj, sed ĝiaj
realigoj por teknikaj kaj profe
siaj celoj estas jam rimarkindaj.»
Sed ankaŭ «katedroj pri espe
ranto estas starigitaj ĉe la Uni
versitatoj de Liverpulo, Ĝenevo
kaj Krakovo; originlingvaj

verkoj estis eldonitaj interalie de
Profro Baudouin pri Memsu
gestio, de Profro Bovet pri Psi
kanalizo, kaj de Profro
Collinson pri Lingvo».
Tiel ankaŭ «multaj sciencaj kaj
teknikaj demandoj aperis, ĉefe
en Japanio, kie verkiĝis doku
mentoj kaj pritraktiĝis pluraj te
moj kiel elteno de materialoj,
neorganika kaj organika kemio,
kaj meteorologio, kaj en la sama
lando eldoniĝis farmacia vortaro
en Esperanto, kaj pluraj teknikaj
vortaroj estas eldonitaj en Eŭro
po, inter kiuj unu el preskaŭ
kvarmil terminoj eldonita de la
Internacia Societo de Esperanti
staj Kuracistoj. Nur dum 1931,
1204 diskutoj en Esperanto kaj
514 lecionoj estas elsenditaj el
sendrataj stacioj en 21 landoj,
inkluzive Japanion». La doku
mento daŭrigas asertante ke «la
Internacia Ligo de Esperantistaj
Instruistoj havas liston de pre
skaŭ sepmil instruistoj (en se
sdek landoj) scipovantaj la
lingvon kaj pli ol mil lernejoj
(en tridekdu landoj) kie estas
starigitaj Esperantoklasoj. Inter
tiuj estas la bazaj kaj mezlerne
joj en Britujo, kaj estas interese

17) Montagu Christie Butler (Londono, 2 5a de januaro 1884 – 5a de majo 1970) estis brita akademiano,
muzikisto kaj esperantisto. Butler eniris la tiaman Ligvan Komitaton (hodiaŭ Akademio de Esperanto) kaj
deĵoris de 1916 ĝis 1934 kiel sekretario de Brita E-Asocio.
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memorigi, ke la Board of Edu
cation por Anglujo kaj Kimrujo
dum multaj jaroj konsentis ve
sperajn kursojn en esperanto al
lernejoj prezentintaj demandon
pri ĝia starigo». La subskribintoj
skribas ke «ni subtenas la
adopton de Esperanto kiel unuan
lernolingvon, post la patro
lingvo, en la lernejoj de ĉiuj
landoj, kaj pro ĝeneralaj kialoj
kaj pro la jenaj specifaj moti
voj».
Poste ili listigas jene:
«1. Scipovo de Esperanto povas
esti akirita dum tempo eksterku
time mallonga kompare kun tiu
bezonata por la naciaj lingvoj,
plenaj je malfacilaĵoj gramati
kaj, lingvaj, prononcaj: tiel, ĝin
studi estas profita ankaŭ por tiuj
lernantoj kiuj ne havas tempon
aŭ kapablon por lerni fremdan
lingvon sufiĉe bone por kapabli
ĝin uzi.
2. Oni kontrolas la lingvan ka
pablon kaj helpas la instruiston
pli rapide malkovri tiujn
lernantojn, kiuj povas profite al
fronti studon de aliaj lingvoj,
por kio ĝi estas bonega
enkonduko.
3. Ĝia gramatika logiko, kaj la
fakto ke ĝia esprimmetodo estas
klara kaj nepridubebla, strebas
evoluigi zorgemon pri la vortou
zo.
4. La scio de Esperanto ne nur
agas kiel stimulo por lerni aliajn
lingvojn, sed ankaŭ kondukas al
pli efika lernado de geografio,
inkluzive la intereson, akiritan
pere de korespondado, por la vi
vo de la aliaj landoj en ĉiuj
partoj de la civilizita mondo.

5. La Esperanta literaturo, ĉu
originala ĉu tradukita, konstante
kreskas, kaj jam nun sufiĉas por
pravigi studadon de la lingvo».
La konkludo diras «ni feliĉe
aliĝas al la klopodoj por
enkonduki Esperanton kiel
normalan instrufakon, kaj por
kuraĝigi ties uzon en la lernejoj
de la tuta mondo».
Sekvas la dudek aŭtoritataj
subskriboj kaj la lasta, mirige,
estas de: J.R.R. TOLKIEN,
M.A., Rawlinson and Bosworth
Professor of AngloSaxon18,
University of Oxford.
La apelacio, ŝajne, iĝis reala ma
nifesto: tion ni ekscias okaze de
la Aŭstralia EKongreso de de
cembro 1951, okazinta en
Sidnejo, dum kiu Herbert
Koppel el Melburno, sekretario
de AEA, al ĵurnalisto montras
«presitan manifeston favoran al
la lingvo, subskribitan de dude
ko da anglaj verkistoj kaj fakulo,
inter kiuj G.P. Gooch, la histo
riisto, kaj Profesoro
J.R.R.Tolkien, profesoro pri la
anglosaksa en Oksfordo»19.
Konkludoj
Tiu ĉi vojaĝo en la Oksfordo de
la komenco de la tridekaj jaroj,
inter Kongresoj kaj esperanti
stoj, ne estas kompreneble
alvenpunkto por la rilato inter
Tolkien kaj Esperanto; male, ĝin
konsideru starpunkto por novaj
kaj pli profundaj esploroj pri bi
bliografia kaj lingvistika aspekto
sendube interesa.
Oni povus serĉi informojn aŭ
novaĵojn pri la Oksforda
Kongreso de 1933 kaj eĉ eltrovi
aliajn kunligojn inter Tolkien,

kiu ŝajne partoprenis en la
Oksforda Kongreso de 1933, kaj
la lingvo elpensita de Zamenhof.
Hodiaŭ ni scias ke la Tolkiena
intereso por tiu lingvo ko
menciĝas dum 1907, per paĝo
de lia notlibreto The Book of
Foxrook, nun konservata en la
Bodleian Library, daŭrigas en la
periodo antaŭe priskribita kaj
poste transiĝas je fazo de repri
penso. Tiun ĉi lastan atestas no
to verkita ĝuste sur la provaĵo de
la komenca paragrafo de Sekreta
malvirto, aŭ pli verŝajne sur la
rekontrola provaĵo. Lia filo
Christopher, en noto al la teksto,
skribas ke lia patro notas ne esti
«plu tiom konvinkita ke [artefa
rita lingvo] estas bona afero»,
kaj daŭrigas ke «pormomente
laŭ mi estus dezirinda lingvaĵo
nehoma, komplete senigita je
ĉiaj kuiristoj, anstataŭitaj de
spertuloj pri nutra tekniko kaj
profesiaj liofilizistoj»20.
Post kelkaj jaroj maturiĝas la
ideo ke legendoj kaj rakontoj
dependas de la lingvo al kiu ili
apartenas, kun rilato ankaŭ al
Esperanto. Li skribis al iu le
ganto, sro Thompson, la 14an
de januaro 1956:
«Ĝuste je la militeksplodo en
1914 mi malkovris ke “le
gendoj” dependas de la lingvo al
kiu ili apartenas; sed vivanta
lingvaĵo dependas egalmezure
de la “legendoj” kiujn konservis
tradicio. (Ekze, homoj ne kapa
blas percepti ke la greka mitolo
gio dependas multe pli de la
mirinda beleco de sia lingvo kaj
de la nomoj de personoj kaj lo
koj ol de sia enhavo, kvankam

18) Tolkien ricevas la katedron pri anglosaksa l ingvo Rawl inson kaj Bosworth – el la nomo de la du
bonfarantoj Richard Rawl inson, kiu post sia morto, en 1755, donacis kapitalon por ĝin starigi , kaj Joseph
Bosworth, kiu en 1858 okupis tiun oficon kaj vol is aldoni ankaŭ sian nomon – dum 192 5 kaj ĝin tenas ĝis
1945, jaro dum kiu l i iĝas Profesoro ĉe Merton Col lege.
19) Esperanto Enthusiasts To Hold Conference, en «The Sidney Morning Herald», 1a de januaro 1952 , p. 2 .
2 0) Christopher Tolkien, Un vizio segreto, en I l medioevo e i l fantastico, Bompiani , 2 013, p. 2 83.
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memkompreneble ĝi dependas
de ambaŭ. Kaj inverse, Volapük,
Esperanto, Ido, Novial, ktp ktp
estas mortintaj, multe pli
mortintaj ol aliaj antikvaj ne plu
uzataj lingvoj, ĉar iliaj aŭtoroj
neniam inventis legendojn en
Esperanto)»21.
Leginte tion skribitan, eblas
hipotezi ke Tolkien komencis

havi rolon, aŭ esti agnoskita kiel
gvidosigno, ekde 1932, kaj ke
post mallonge li “forlasis” la
Esperantan komunumon por sin
dediĉi al sia ĉefa pasio. Ankaŭ la
apelacio de 1933 konfirmus tion.
Fakte, dum 1931, la nomo de
Tolkien ne aperas en alia apela
cio pri Esperanto en la monda
instruado apud tiuj ok eminentu

loj subskribontoj kun li tiun de
1933 (T. Grame Bailey, C. B.
Fawcett, J. J. Findlay, Ale
xandra Fisher, J. C. Flugel, S.
Margery Fry, C. W. Kimmins
kaj Nowell Smith)22. Post 1933,
pri Tolkien esperantisto oni ne
konas aliajn dokumentojn aŭ
novaĵojn kaj tio mi kredas po
vas esti bona startpunkto...

ALDONOJ
Sekvas la subskribintoj de la apelacio de aprilo 1933

THE EDUCATIONAL VALUE OF ESPERANTO (La eduka valoro de Esperanto)
[...] We heartily associate ourselves with the efforts that are being made to introduce Esperanto as a regular
subject of instruction, and to encourage its use in the schools of the world.

2 1) Humprhey Carpenter; Christopher Tolkien, J . R. R. Tolkien. La realtà in trasparenza, Bompiani , n. 180.
2 2 ) AA. VV. , Esperanto in the Educational World, in «International Language», London, vol . VI I I , May 1931, p.
87.
2 3) Walter Ramsden D. M. Doktoro pri medicino (1868-1947), ni trovas mencion pri l i en letero de Tolkien al la
fi lo Christopher de la 31a de majo 1944, en kiu l i rakontas al la fi lo esti vespermanĝinta la antaŭan ĵaŭdon
(2 5a de majo) kun «tri mal junaj sinjoroj kiuj estis tre afablaj»: H. L. Drake, Walter Ramsden kaj L. E. Salt, de
Pembroke Col lege kie Tolkien havis stipendion por profesoroj [Humphrey Carpenter; Christopher Tolkien,
J . R. R. Tolkien. La realtà in trasparenza, Bompiani , n. 72 ].
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Formerly Headmaster of Sherbone.
G. A. SUTHERLAND, M.A.,
Principal of Dalton Hall, University of Manchester.
J. R. R. TOLKIEN, M.A.,
Rawlinson and Bosworth Professor of Anglo
Saxon, University of Oxford.
April 1933.



L ' e s p e r a n t oP A G I N A 1 1 M A R / A P R 2 0 1 4

I N F O R M @ D I KOĈu interreto helpos al Esperanto en
merkata mondo?

Daniele Binaghi

Antaŭ 30 jaroj, en la proksima
malproksima Hungario, naskiĝis
firmao, kiu poste multe influadis
la esperantistan movadon en tiu
lando kaj en la aliaj. Ĝia nomo
estis (kaj estas) LingvoStudio,
kaj la fondinto estis László
Szilvási.
Tiu malgranda firmao baldaŭ fa
riĝis la kerno de la Budapeŝta
EsperantoCentro "Eventoj", kaj
dum ĝia vivo funkciis kiel Espe
ranta sonstudio, eldonejo, redak
cio, kaj organizis IJSn, unu el
niaj plej famaj someraj samidea
naj renkontiĝoj.
En tempo, kiam interreto estis io
tute malsama ol tio, kio ĝi estas
nun, LingvoStudio kapablis
eldoni, dum la 10 jaroj inter 1992
kaj 2002, dusemajnan novaĵga
zeton "Eventoj", certe la plej ofta
Esperantoinformilo. Por pli ra
pide atingi ĝiajn abonantojn, en
pli ol 65 landoj, oni organizis si
stemon kun regionaj represaĵoj:
la budapeŝta preseja originalo
estis sendita per rapida poŝto al
Pollando, Rusio kaj Litovio, kie
oni presis kaj distribuis ĝin al
enlandaj abonantoj  kun aldono
de sia enlanda informilo. Poste,
interreto ekfloris. Kaj ĉio ŝa
nĝiĝis...
Kiel rakontas László, "pro la
alveninta revolucio en la komu
nikada teknologio en 2002 ni

fermis la paperan gazeton
Eventoj, kaj komencis okupiĝi
pri alia temo, nome pri instruado
de Esperanto. Ni elformis profe
sian lingvolernejon, kie 3
lernoĉambroj kun plena ekipo
priservas nur Esperantajn celojn.
Laŭ kontrakto laboras ĉe ni 46
instruistoj. En la tradiciaj, kla
sĉambraj kursoj lernis ĉe ni pli ol
3000 homoj. Oni kredas", li
aldonas, "ke ĝi estas la plej
granda tia institucio en Espe
rantujo". Por tion atingi, kaj pro
tiutempa manko en la merkato de
taŭgaj profesinivelaj materialoj,
LingvoStudio komencis ellabori
proprajn, novajn instruilojn, kiel
la pakaĵon "Sukcese ĝis la Eek
zameno...", kiu laŭdire estas la

plej ampleksa lernilokompleto
en Esperantujo, konsistanta el pli
ol 10 integraj eroj; tiom bonkva
lita ke la ĉefajn elementojn de la
instrupakaĵo uzas kelkaj dekoj de
aldonaj instruistoj kaj kursgvi
dantoj dise en la tuta hungara
lando. Kaj, finfine, la lasta ŝtupo:
la firmao kreis sian propran, uni
kan, pagan interretan kurson por
hungaroj, konstruita de nulo ĝis
B2 (= meza nivelo). Esperanto
fariĝis merkata varo; ŝajne, suk
cesa. Certe, oni devas danki iom
al la fakto ke, por ricevi sian di
plomon en Hungario, studentoj
devas havi ankaŭ ekzamenon pri
iu lingvo, kaj ĝi ofte povas esti
ankaŭ Esperanto, do komprene
ble temas pri interesita "publi

La iama teamo de Eventoj, kun Szi lvási malantaŭe, flanke de Ivo Lapenna
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ko"; sed tio ne sufiĉas: oni bezo
nas kompreni ke Esperanto po
vas esti ankaŭ "varo, por kiu
validas la samaj merkataj leĝoj
kiel por ĉiu alia varo".
László de 1987/88 estas profesia
esperantisto; por li, lia laboro
egalas al lia hobio kaj, se li volas
manĝi, la tutan tagon li devas
okupiĝi pri Esperanto, kiu vivte
nas lin. Ne estas facila tasko:
kiel li diras, "funkciigi kaj suk
cese gvidi iun Esperantan entre
prenon postulas la saman
laboron, sciojn kaj penon kiel
neesperantistan entreprenon; kaj
la Esperantomovado mem estas
tro malgranda por bazi ĝin nur
sur profitdona principo: same
kiel aliaj civilaj movadoj, ankaŭ
esperantistoj devas baziĝi sur
volontula agado". Tamen eblas,
kaj li estas vivanta ekzemplo de
tio. Kompreneble, tio ne signifas
ŝanĝi la sintenon de ordinaraj
esperantistoj, kiuj kutime aperas
kiel pli idealismaj; sed ilia
"entuziasmo tamen ne signifas
rifuzon de profesinivela agado",
kie oni pli bone havu "merkati
kecan vidmanieron". "Interreto
mem estas tre efika helpilo por
esperantistoj, sed pro la nova

metodo de komunikado ŝanĝiĝis
ankaŭ la rolo de Esperantoorga
nizaĵoj: antaŭe la Esperanto
organizaĵoj – kaj membreco en
ili – estis bezonataj por havi
informon pri la aktualaj uzebloj
de Esperanto: kie kaj kiam oka
zas Esperantoaranĝoj, informoj
pri novaj libroj, gazetoj, muzikoj
ktp. Nuntempe ĉiujn tiujn
informojn oni povas atingi SEN
membreco en ajna formala so
cieto. Do leviĝas la demando:
kial membriĝi en Esperantoso
cietoj kaj asocioj? Ĉu oni entute
bezonas Esperantoasociojn, kaj
se jes, kio estas ilia celo?" Bona
demando, verdire; kaj mi jam
renkontis timon pri ebla re
spondo, kiam mi sugestis ke oni
povus enretigi tiun ĉi revuon, kaj
IEF respondis ke, se la revuo
estos legebla en interreto, oni
dubas ke homoj aniĝus al IEF,
kvazaŭ la membriĝo en sia nacia
asocio estus nur por ricevi pape
ran informilon... malnovaj
pensoj en moderna mondo, kie
multaj jam legas sian ĵurnalon
per tabulkomputilo! "Sed la pro
blemo estas tie, kaj por respondi
tion oni devas rigardi la tutan
movadon kiel kompleksan siste

mon, kvazaŭ manaĝero sian
entreprenon. Jam en 2008 la ga
zeto "La Merkato96" de IKEF
demandis en sia artikolo: "Ĉu
asocioj bezonas membrojn?" 
kaj Lu WunschRolshoven
verkis artikolon en Berlina
Informilo en 2005 pri la ebla ne
ceso apartigi la por kaj per
esperantaj organizaĵojn – labo
rantaj por disvastigi la lingvon
resp. por priservi la jamajn paro
lantojn. Tre trafa estas lia analo
ga ekzemplo pri aŭtomobiloj:
post la unuaj kelkaj jaroj plene
apartiĝis la produktantaorganiza
flanko (fabrikoj) kaj la uzantoj
de aŭtomobiloj. Iliaj celoj estas
malsamaj, sed ili ne povas ekzi
sti unu sen la alia... Tute same,
kiel esperantistoj. Anstataŭ la ĝi
snunaj "amasaj" Esperantoaso
cioj mi antaŭvidas ilian
transformiĝon al malgrandaj sed
aktivaj societoj, kiuj membrigos
nur tiujn aktivulojn, kiuj parto
prenas en la organizado, funkcii
gado de la Esperantomovado –
kaj la aliajn Esperantoparo
lantojn helpas per diversaj
servoj, kaj priservas ilin kiel
klientojn aŭ partnerojn. Anstataŭ
plenrajtaj (kaj voĉdondevaj)
membroj, oni povus ligi la indi
viduojn al lokaj aŭ internaciaj
asocioj per 'subtena membreco',
aŭ 'amika societo' aŭ per similaj
formacioj, kiuj donas la poziti
van senton aparteni al iu nobla
celo kaj komunumo, kaj
samtempe tio donas la eblon por
priservado (> kaj ankaŭ por pe
ti financan kontribuadon)".
Kaj kio pri la kursoj mem,
László? La kvanto da kursoj por
lerni Esperanton en interreto
nuntempe abundas, tamen la
nombro de homoj, kiuj aktivas
en esperantujo, malgrandiĝas pli
kaj pli: klubanoj maljuniĝas,
kluboj malaperas, kaj ĝi ŝajne
estas ne nur loka problemo. Kio

La lerni lo "Sukcese ĝis la E-ekzameno. . . "
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okazas? Ĉu esperantistoj forge
sas sian komencan entuziasmon?
"Jes, sed pri tio kulpas la tradicia
movado mem, kaj ĝiaj gvidantoj.
Por tiuj studentoj Esperanto estas
unu el la ordinaraj studobjektoj,
sed dum la kurso multaj el ili
entuziasmiĝas ankaŭ pri la mo
vada flanko. Post la ekzameno
tamen forŝiriĝas la sola instruista
fadeno kiu ligis ilin al Esperanto,
kaj sen pliaj impulsiloj la entu
ziasmo estingiĝas. Post kelkaj
monatoj oni eble gardas bonan
impreson pri Esperanto, sed jam
estas tre malfacile mobilizi ilin
partopreni iun ajn movadan afe
ron".
Ĉu vere estas nur problemo de
entuziasmo, laŭ vi? "Pli malpli:
ĉiu esperantisto – kaj nova kaj
malnova – restas en la movado
pro iuj personaj avantaĝoj: ĉu
pro amika societo, ĉu pro fa
vorkondiĉaj feriebloj, ĉu pro ĝuo
de la plenumita movada pocizio,
ktp. Mi opinias, ke la vera
interna motivo ĉe ni ĉiuj estas la
personaj ligoj, la trovita amika
kompanio, societo. En la movado
restas nur tiuj personoj, kies be
zonoj en tiu kampo estas
kontentigitaj. Se tiuj altirfortoj
rompiĝas, kaj ne plu ligas nin la
pozitivaj personaj fadenoj  oni
simple retiriĝas el la movado..."
Kiel reteni ilin, do? Mi memoras
ke ĉiam, kiam mi renkontis no
vajn lernantojn, aŭ eblajn
lernontojn, mi donis al ili suge
ston: trovu en vi mem kialon por
lerni la lingvon; povus temi pri
poŝtmarkkolektado, aŭ pri vo
jaĝdeziro, aŭ pri intereso pri
islanda beletro; sed, sen tio, kaj
sen praktiko, la lingvo mem
baldaŭ forirus al angulo de via
menso, kaj de via memoro. Kion
oni povus fari, laŭ vi? "Por reteni
tiujn multajn kursanojn, oni de
vus zorgi pri elformado de iliaj
personaj kontaktoj. Por retaj aŭ

eksaj kursanoj oni devus organizi
serion de malgrandaj, lokaj
renkontiĝoj kun celorientita pro
gramo, kaj flegi la kontakton kun
ili por teni freŝa la entuziasmon.
Tio eĉ meritus subvenciadon!".
Ĉu ni havas la fortojn por tion
fari? "Bedaŭrinde la tradiciaj
movadaj strukturoj ne estas pre
taj plenumi tiun taskon, mankas
la manaĝerado. Interreto donas
efikajn rimedojn por priservado
de la komunumo: fejsbuko, blo
goj, vivaj retaj TVelsendoj estas
nur ekzemploj; sed ĝi ne
anstataŭas la personajn kontakto
jn, kaj sen tiuj homoj kutime po
st iom da tempo perdas la
interesiĝon. Estas necesa tempo
por transformiĝo de la movada
strukturo".
Eble, ni devus simple ĉesi esperi,
kaj komenci agi...
Finfine, iom pri viaj retejoj, ĉar
kontraŭe oni diros al mi ke ĉi tie
oni parolas tro multe pri movado
kaj ideoj kaj nenie pri interreto...
Mi rimarkis ke viaj retejoj ne
aperas tro novaj kaj tiel poluritaj,
brilaj kiel multaj el tiuj, kiuj tro
viĝas nuntempe en interreto; ili
fakte aperas sufiĉe malnovstilaj,
laŭ mia vidpunkto. Ĉu vi planas,
eble okaze de tiu ĉi datreveno, aŭ
en la proksima estonteco, redese

gni ilin kaj aldoni novajn funk
ciojn? Aŭ, se ne, kial ne? Eble ili
estas tiaj intence?
"Beleco de retpaĝoj estas sub
jektiva afero. Iuj preferas brilojn
kaj bunton, aliaj preferas travide
blan enhavon... Mi konsentas, ke
niaj retejoj ne estas laŭ la plej la
sta modo, kaj eble oni povus iom
pli atenti pri la ekstera aspekto,
sed ĝis nun ĉiam ni trovis pli
urĝan aŭ pli gravan taskon. Ek
zemple ni taksis pli grava zorgi
pri la bonaj serĉorezultoj en
Google. Kvankam por la serĉado
de la vorto 'eszperantó' guglo li
stigas 574.000 paĝojn, inter la
unuaj 10 trafoj en la unua paĝo
67 ligoj montras al niaj retejoj
(centra retejo, nia evortaro, nia
ekurso, nia elibroservo, ktp) 
pri kio mi kontentas eĉ sufiĉe
fieras... Verdire nia movada rete
jo eventoj.hu, enhavanta la Ka
lendaron, la sciencteknikan
vortaron STEB, RetInfon, kaj
aliajn diversajn servojn, kiujn ni
faras kiel kutima movada kaj vo
lontula agado, vere bezonus iom
pli allogan aspekton. Ni volonte
bonvenigus kiel teamanon ho
mojn, kiuj pretas iel ajn kunlabo
ri en la funkciigo de tiuj servoj:
ĉu en la plibonigo de la enhavo,
ĉu en la plibonigo de la aspekto".

Lernoĉambro en la Esperanto-Lernejo, kie ankaŭ László estas lernanto
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DI RU TRI DEK TRI !Ĉiu zorgu pri sia propra spirito

Renato Corsetti

1. Enkonduko

Pli kaj pli mi vidas interpretojn de
la Fundamento bazitajn sur
laŭvorta eĉ laŭlitera parto de ĝi,
eĉ kiam tiuj laŭliteraj interpretoj
kontraŭas la logikon de la
funkciado de Esperanto, ĝian
spiriton, kiu estas esprimita en la
tuta Fundamento. Ĉar Esperanto
kiel ĉiuj aliaj lingvoj havas
spiriton, ĝeneralajn principojn,
kiujn oni obeu preter simplaj
detaloj.
Sed dum la tuta historio de
Esperanto estis homoj, kiuj volis
interpreti la Fundamenton laŭ la
litero de la teksto kaj ne laŭ la
logiko de la teksto. Aliaj opinias,
ke tiaj malmateriaj aferoj kiel
“spirito de lingvo” entute ne
ekzistas.
Ekzemploj de la sinteno pri la
laŭlitera aliro. En la unuaj
ekzercoj pri elparolo estas la vorto
"deino". Neniu scias, kial tie estas
tiu vorto anstataŭ la normala
"diino", tre verŝajne pro
skriberaro, eble por insisti pri la
aparta elparolo de du sinsekvaj
vokaloj.
Ekzemplo pri la sinteno de la
neekzisto de la spirito de

Esperanto venas, por citi
lastatempan ekzemplon, de usona
lingvistoesperantisto, Ken Miner,
kiu sekvante sian tre teorian
teorion, aperigis artikolon en la
revuo en la reto 'Interlingvistikaj
Kajeroj', kies titolo estas "The
impossibility of an Esperanto
linguistics / La neebleco de
priesperanta lingvoscienco"1, en
kiu li diras, ke manke de indiĝena
parolantaro de Esperanto (nenie
estas lando aŭ almenaŭ urbo, kie
homoj normale parolas
Esperanton) oni ne havas iun por
demandi ĉu la frazoj "Mi manĝas
la pomon" aŭ "Mi pomon la
manĝas" estas gramatikaj, sekve
ne eblas decidi pri la reguloj de la
gramatiko de Esperanto. La
leganto sciu, ke tiu lingvisto
sekvas la ideojn de lingvistaj
skoloj, kiuj taksas normodona
nur la kompetenton de indiĝenaj
parolantoj pri la ĝusteco de frazoj
por eltiri konkludojn pri la
gramatikaj reguloj.
Sed la spirito de lingvoj ja
ekzistas. Mi petas la helpon de
longa teksto de Claude Piron por
doni ekzemplojn pri kelkaj
lingvoj kaj Esperanto2.

2. Ekzemploj laŭ C. Piron

"Se mi diras li trovis trafan
vortigon por elturni sin, mi uzas
frazon, kiun la plimulto sentas pli
tipe Esperanta, ol li elektis
vortojn, kiuj estis efikaj, por ke li
povu savi sin el la ĝena situacio.
Simile, tiuepoke li vigle sportis
impresas pli esperante ol en tiu
epoko li praktikis sporton kun
vigleco. Fakte, ankaŭ la esprimo,
kiun mi ĵus spontane uzis,
impresas pli esperante, verŝajne
estos konsiderata de multaj kiel
pli kontentige esperanta ol estus
la vortoj donas impreson de pli
Esperanta frazo.
Bone komprenu min. Mi ne diras,
ke, en ĉiu el tiuj tri ekzemploj, la
dua frazo ne estas en Esperanto,
aŭ eĉ en bona Esperanto. Ĝi
ĉiufoje estas en neriproĉebla
lingvo. Mi nur diras, ke, laŭmia
sperto, se vi demandos al homoj
el diversaj nacioj, kiun el pluraj
similaj frazoj ili sentas lingve plej
kontentiga, la plimulto montros
preferon por tiuj konstruitaj kiel
la tri unuaj.
Se nun ni rigardos pli detale tiujn
tri ekzemplojn, evidentiĝos, ke la
tri frazoj, kiuj impresas malpli

1) Interl ingvistikaj Kajeroj , 2 : 1 (2 011), 2 6-51 http: riviste. unimi . i t/index. php/inkoj/
2 ) C. Piron, La bona l ingvo, Vieno-Budapest, Pro Esperanto-Hungara Esperanto-Asocio, 1989, paĝo 2 4 kaj
sekvaj .
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Esperantece, havas strukturon pli
similan al tiuj de la Eŭropaj
lingvoj, almenaŭ de tiuj, pri kiuj
mi scias sufiĉe por povi kompari.
Ekzemple, en tiu epoko
konformas al la maniero, laŭ kiu
la eŭropaj lingvoj el la hindeŭropa
familio esprimas tian
tempoesprimon: prepozicio +
montra vorto + substantivo. La
unuvorta adverba strukturo
(tiuepoke) ne retroviĝas, tiakaze,
en la koncernaj lingvoj. Tial mi
diras, ke la spirito de lingvo
rilatas al ĝia identeco. Ĝin
kunformas la ecoj, kiuj estas tipaj,
karakterizaj, unikaj.
Estas interese rimarki, ke tiu
konstato fakte validas pri ĉiuj
lingvoj. En la franca la frazo il a
beau essayer, il n'arrive pas,
‘kiom ajn li provas, ne prosperas
al li’, sentiĝas kiel “pli franca” ol
la samsenca quelque nombreux
que soient ses essais répétés, il ne
réussit pas. Kial? Verŝajne ĉar la
esprimo avoir beau estas
netradukebla laŭvorte alilingven,
kaj ĉar uzi arriver, ‘alveni’, en la
senco ‘sukcesi’ estas pura
francaĵo, ne retrovebla en la
plimulto el la aliaj lingvoj.
Parolante kun ĉinoj, mi ofte havis
la okazon diri, ke kvankam mi
relative bone komprenas ilian
lingvon lege, ofte mi ne
komprenas, kiam ĉinoj parolas
inter si. Kiam mi diris ion kiel ren
shuohua de shihou, wo bu
mingbai, keshi wo hui kan bao,
kan shu, laŭvorte: ‘Kiam homoj
parolas, mi ne komprenas, sed mi
scias legi gazeton aŭ libron’,
okazis neniu speciala reago, sed
plurfoje, kiam mi esprimis la
saman ideon dirante tingbudong,
kandedong, laŭvorte ‘aŭdne
kompren, legpovkompren’, oni
komentis: “Ho! Jen vi parolas kiel
denaska ĉino! Malofte neĉinoj
uzas tian formon.” (Ne estas vere,
ke mi bone esprimas min ĉine,

sed tiun tipe ĉinan frazstrukturon
mi foje memoris dum interparolo,
kaj, pro la ricevitaj laŭdoj, de tiam
regule uzis!) Io, kio ne estas
tradukita, sed kvazaŭ formita laŭ
la strukturoj de la koncerna
lingvo, sentiĝas pli konforma al
ĝia spirito.
Jen tria ekzemplo. I don't feel up
to it, ‘mi ne sentas min kapabla
tion fari, ĝustanivela por tion fari’,
sentiĝas pli angla ol la samsenca I
do not think I have the ability to
do it. La unua uzas siaspecan
vortigon, unu el tiuj, kiuj igas la
anglan manieron komuniki tute
tipa, aparta. Jes, temas pri
ĝenerala regulo: en iu ajn lingvo,
verko aŭ traduko sentiĝas bona,
kiam la teksto uzas kiel eble plej
ofte la apartaĵojn de la koncerna
lingvo.
Precize difini tiujn ecojn estas
malfacile, eble eĉ nefareble. En
esperanto, rolas ia kombino de
simpleco kaj denseco: sporti estas
pli simpla kaj pli mallonga ol
praktiki sporton, same kiel
impresas rilate al donas impreson.
Miaopinie, nia bona lingvo
strukture unikas per la kunagado
de kvin faktoroj: neŝanĝeblo de la
vortelementoj; senbara povo ilin
kombini; emo al formaĵoj simplaj
kaj koncizaj; elvokado prefere ol
difinado, tamen kun atento al la
neceso sufiĉe precizi; eblo
perfinaĵe alsigni al iu ajn vorto iun
ajn gramatikan funkcion, kio igas
la esprimon laŭvole analiza (li
havas voĉon similan al tiu de
Petro; li iris al la hotelo per
taksio) aŭ sinteza (li similas
Petron voĉe; li taksiis hotelen, li
iris hotelen taksie).
Verŝajne ankaŭ aliaj faktoroj
kontribuas al la unikeco de la
lingvo. Kelkaj el ili, kvankam
difinantaj ecojn de la lingvo mem,
fakte spegulas la spiriton, en kiu
ĝi estis konceptita kaj alprenita.
Ni provu tion pli profunde esplori.

[...]
Mi estas konvinkita, ke la ĉefa
faktoro estas la natura fekundeco
de la sistemo. Simplegaj rimedoj
produktas nekredeble altan
esprimpovon. La lingvo rapide
sentiĝas riĉa; fakte, jam post nur
kelkaj lecionoj, la lernantoj
spertas ion neatenditan, kaj
entuziasmigan: ili kapablas
kompreni kaj formi belajn,
amuzajn aŭ trafajn "

3. Ĉu la itala havas spiriton?

Dankante Piron pro la ekzemploj
donitaj, ni nun venu al la itala.
Por certiĝi pri tio, ĉu la itala
lingvo havas sian spiriton, sufiĉas
demandi mian anglan edzinon kaj
ŝiajn amikinojn neitalajn
loĝantajn en Italujo. Ili ĉiuj diras
al vi, ke ili ne povas legi italajn aŭ
francajn librojn pro ...tiu stilo
nekomprenebla. Vere ne temas
pri nekomprenebla stilo por ni,
sed simple pri la spirito de la itala.
Ekzemple bona itala frazo estas:
"La decisione sulla punizione di
Berlusconi è subordinata
all'accertamento dell'identità di
Ruby e della sua parentela più o
meno stretta con Mubarak." Tion
vi legos en ĵurnaloj aŭ en libroj,
dum en la parola itala tiu frazo
aperas pli simpligita, sed en la
skribita itala la prefero por
abstraktaj substantivoj estas tre
klara. En la angla oni dirus ion de
la speco "Ili decidos, kiel puni
Berlusconin, kiam ili certiĝos,
kiu estas Ruby kaj ĉu ŝi estas
parencino al Mubarak." Do temos
pri tre pli mallongaj frazetoj kun
multaj verboj kaj malmultaj
substantivoj. Nenio skandala pri
tio ke malsamaj lingvoj havas
malsamajn spiritojn. La itala,
ekzemple, havas amason da
finaĵoj, kiuj sekure gvidas la
leganton/aŭskultanton al
kompreno. Manzoni tute ne havis
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problemojn pri la fama komenca
frazo de La gefianĉoj: Quel ramo
del lago di Como, che volge a
mezzogiorno, tra due catene non
interrotte di monti, tutto a seni e a
golfi, a seconda dello sporgere e
del rientrare di quelli, vien, quasi
a un tratto, a ristringersi, e a
prender corso e figura di fiume,
tra un promontorio a destra, e
un'ampia costiera dall'altra
parte....
Tie "tutto" en la dua linio povas
nur resendi al "lago" kaj "quelli"
nur povas resendi al "monti", sed
se vi skribas en lingvo kiel la
angla sen finaĵoj de la adjektivoj,
vi ne havas alian eblecon ol uzi
alian rimedon. Simple en la angla
tiu funkcimaniero de la itala ne
eblas. Cetere la tradukinto de tiu
unua alineo de la libro de
Manzoni al la angla3 faris apartajn
frazojn "...mountains, which cut it
up into a series of bays and inlets
as the hills advance into the water
and retreat again" (= ...montoj,
kiuj tranĉas ĝin al serio de golfoj
kaj golfetoj laŭ tio kiel la
montetoj antaŭeniras en la akvon
kaj remalantaŭeniĝas). En tiuj
frazoj li devis en la unua ŝanĝi la
subjekton, kiu nun estas la
montoj, kiuj tranĉas la branĉon de
la lago al golfoj kaj golfetoj, kaj
en la dua remeti la subjekton
"monti". Por ne ripeti "mountains"
li ŝanĝis al "hills". Temis pri lerta
tradukinto, Bruce Penman, kiu
saltis de unu spirito al la alia.
Ĉar simple kelkaj aferoj estas
eblaj en unu lingvo kaj ne en la
alia. Vi nepre devas diri en la
angla "Mi manĝis la pomon
vespere." kaj ne "Mi manĝis
vespere la pomon.", ĉar la objekto
devas sekvi la verbon.

Do, ĉiu lingvo havas sian
manieron funkcii kaj oni ne devas
miri se en la araba vi preferas diri
"Mi deziras la vokon de vi"
anstataŭ "Mi deziras, ke vi voku
min." Kial? Ĉar tio estas la
maniero funkcii de la araba.

4. Ĉu Esperanto havas spiriton?

Certe, sed por trovi ĝin vi ne
povas demandi indiĝenajn
parolantojn. Kiam temas pri
Esperanto, la afero estas pli
simpla kaj samtempe pli
malsimpla.
Esperanto estas planita lingvo, kaj
ĝi estas priskribita en la
Fundamento de Esperanto. Temas
pri malgranda libreto, aprobita de
la unua kongreso de esperantistoj
en 1905 kaj konsistanta el
gramatiko, ekzercoj kaj vortaro.
Ĝi estis eldonita plurajn fojojn
dum la lasta jarcento kaj vi povas
trovi ĝin en bonaj librovendejoj
kaj ankaŭ en la reto:
http://www.akademiode
esperanto.org/fundamento/index.h
tml.
Dum jardekoj oni kaŝis tiun
libreton kaj fakte malhelpis
novajn esperantistojn legi ĝin. Oni
simple ne reeldonis ĝin. La timo
eble estis, ke oni komprenas, ke
Esperanto estas vere facila kaj ke
oni ne bezonas legi pli grandajn
lernolibrojn, kiel, ekzemple la
Plenan Analizan Gramatikon4.
Sed certe ĉiuj instruistoj de
Esperanto devas legi ĝin, ĉar ĝi
priskribas tre simple la lingvon,
kiun ili volas instrui.
Esperanto estas planlingvo, kiu
devas reteni sian simplecon kaj la
sistemon de la Fundamento, ĝis
"la tempo, kiam ia por ĉiuj

aŭtoritata kaj nedisputebla
institucio decidos alie, ĉio, kio
troviĝas en tiu ĉi libro, devas esti
rigardata kiel deviga por ĉiuj; ĉio,
kio estas kontraŭ tiu ĉi libro,
devas esti rigardata kiel malbona,
se ĝi eĉ apartenus al la plumo de
la aŭtoro de Esperanto mem."
Tion diras Zamenhof mem en la
antaŭparolo al la Fundamento.
Kio do pri la verkistoj kaj
parolantoj dum la lasta jarcento?
Ili certe kapablis vivigi la lingvon
kaj esprimi per ĝi ĉion, sed,
evidente, ili ne rajtas ŝanĝi ĝiajn
principojn eltireblajn el la
Fundamento.
Ni provu tre subjektive listigi
tiujn principojn eltireblajn el la
Ekzercaro. Evidente la 16 reguloj
de la gramatiko estas obeendaj.
 Esperanto estas lingvo regula.
Se substantivoj finiĝas per o kaj
adjektivoj per a, ili ĉiam emas
konduti tiel. Reguleco estas, do,
principo suverena, al kiu
parolantoj strebas eĉ kontraŭ la
ekzemploj de Zamenhof en sia
posta vivo. Tiuj, kiuj provas
enkonduki la malregulan "dank'
al" per la forigo de la neforigebla
"e" simple eraras.
 Esperanto estas lingvo kun
principa unusignifeco de la
radikoj. Neniu radiko principe
povas havi malsamajn kaj inter si
kontraŭajn signifojn. "Bol" havas
la signifon, kiun ni trovas en la
frazo "La akvo bolas" kaj ne tiun
en la frazo "Mi boligas la akvon".
Kompreneble ĝi havas amason da
figuraj signifoj (mi bolas pro
kolero), sed ĉiuj devas esti rekte
rilatigeblaj kun la baza signifo.
Parolantoj korektis la
dusignifecon de la radiko "firm"
en la Fundamento per la kreo de

3) Dal la versione: A. Manzoni , The betrothed, Penguin Books, London, 1972 .
4) Plena Anal iza Gramatiko de Esperanto, K. Kalocsay, G. Waringhien, Kvina korektita eldono Universala
Esperanto-Asocio Rotterdam 1985 Jubi lea Kolekto Jarcento de Esperanto, numero 2 . Ĝi estas trovebla ankaŭ
en la reto: http: //www. pdf-archive. com/2 012 /10/2 3/plena-anal iza-gramatiko-k-kalocsay-g-waringhien/
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Le 16 regole secondo Grillo (2)

la radiko "firma" por aludi al
firmao, komerca kompanio.
 Esperanto funkcias kiel
aglutina/kunglua lingvo kaj ĉiu
lingvopeceto (morfemoj diras
lingvistoj) povas esti algluita al
ĉiu alia lingvopeceto por formi
novan vorton. La nura limo estas,
ke la nova vorto devas havi
signifon kompreneblan. La
prezento de tio en la ekzerco 42a
de la Fundamento estas tre
instrua: "Sano, sana, sane, sani,
sanu, saniga, saneco, sanilo,
sanigi, saniĝi, sanejo, sanisto,
sanulo, malsano, malsana,
malsane, malsani, malsanulo,
malsaniga, malsaniĝi, malsaneta,
malsanema, malsanulejo,
malsanulisto, malsanero,
malsaneraro, sanigebla, sanigisto,
sanigilo, resanigi, resaniĝanto,
sanigilejo, sanigejo,
malsanemulo, sanilaro,
malsanaro, malsanulido, nesana,
malsanado, sanulaĵo, malsaneco,

malsanemeco, saniginda, sanilujo,
sanigilujo, remalsano,
remalsaniĝo, malsanulino,
sanigista, sanigilista, sanilista,
malsanulista k.t.p. "
 Esperanto estu uzata en
komprenebla maniero per simplaj
frazoj kun simple komprenebla
vortordo. Se vi trastudas la
Fundamenton vi vidos ke frazoj de
la speco "Mi amas vin" estas
multege pli oftaj ol frazoj de la
speco "Mi vin amas", kiun francoj
kaj italoj ŝatas por paŭsi sian
lingvon. Alivorte, se vi devas
reskribi en Esperanto la latinan
frazon: sed mulier cupido quod
dicit amanti, in vento et rapida
scribere oportet aqua, vi provu
skribi tion per tre pli simpla frazo
"Oni devas skribi en la vento kaj
en la rapida akvo tion, kion virino
diras al la dezirplena amanto".
Kompreneble la spirito de la latina
estis alia, ĉar pro la longaj vokaloj
de la ablativo aqua tuj estas

kunligebla nur al rapida.
Esperantopoetoj rajtas iom
aŭdace ne respekti la simplan
ordon de la frazo, sed ankaŭ en
iliaj verkoj la signifo devas resti
klara por ĉiuj. Zamenhof mem
uzis "...ĝi la homan tiras
familion", kie tamen pro la
akuzativo la signifo restas klara,
sed neakuzativajn esprimojn kiel
"la granda manĝas knabo" ne
estas rekomendinda, ankaŭ ne al
poetoj.
Esence la plej supera regulo el
ĉiuj reguloj estas "parla come
magni" = "parolu tiel simple, kiel
vi manĝas." aŭ "skribu en
Esperanto, tiel ke ĉiuj, inkluzive
de mongolaj eternaj komencantoj,
povos kompreni vin".
Kaj kiam estas malsameco inter la
principoj de la itala kaj de
Esperanto, sekvu la principojn de
Esperanto.
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Jomo en Fai della Paganella
2330 aŭguste 2014

Se vi neniam persone spektis Jomon, la francan kantiston, kies vera nomo estas JeanMarc
LECLERCQ, vi ne scias tion, kion signifas “forto de la naturo”. Li sukcesas kunkantigi kaj kundancigi
esperantistoj de iu ajn aĝo kaj same neesperantistojn. Li estas vigliganto de vastaj aŭskultantaroj, por
kiuj li kantas en multaj lingvoj. Pri tio li eĉ ricevis mencion en la libro Guinnes de rekordoj, ĉar li havas
tradician kaj rokan kantrepertuaron en 22 lingvoj, interalie Esperanto.
Li koncertos por la partoprenantoj de la itala kongreso de Esperanto kaj por la itala publiko de la vilaĝo
kaj de la ĉirkaŭaj vilaĝoj.
Se vi ne ankoraŭ aliĝis, bonvolu iri al http://kongreso.esperanto.it/81/ kaj aliĝu nun.
Cetere, krom Jomo estos en la kongreso amaso da famaj esperantistoj, ekzemple Stefan MacGill, kiu
gvidos unu el la seminarioj por aktivula trejnado de UEA, AMO 4, kaj estos amaso da montoj por
trankvilaj promenadoj kaj la kutima troaĵo da mezepokaj pentraĵoj, katedraloj kaj veneciaj kanaloj (ne
malproksimaj).

Unu el la plej longe agantaj
esperantistoj en Italujo, Stefano
Bagnoli, malaperis la 15an de
junio 2013. Li estis dum
jardekoj la kolono de Esperanto
en Ravenna, kies loka grupo
vivis ĉirkaŭ li kaj pro li. Nenio
okazis en Ravenna, ankoraŭ dum
la lastaj jaroj, sen la aktiva
partopreno de Stefano Bagnoli.
Mi memorigas nur pri la
kunvenoj ĉirkaŭ Dante Alighieri
kaj liaj verkoj.
Nur nun ni eksciis pri lia morto,
ĉar li mortis kiel li vivis,
laborante sed ne daŭre
informante pri tio, kion li faras.
Li estis modesta sed granda
aganto por Esperanto.
Al la familio sed ankaŭ al la
italaj esperantistoj, kundolorajn
sentojn sendas IEF.

Stefano Bagnoli
2013

Letero al Giorgio Bronzetti
Pi n o La l l i

Jam pasis kvin jaroj de via fizika forpaso, sed via spirito
vagas senĉese en la memoro de tiuj kiuj apudiĝis ĉe vi,
adresitoj de viaj insistaj instigoj al aktiveco profita por
kreskado de Esperanto. Ĉi tiu magia vorto konformigis vian
tutan vivon de juneco, per organizado de inter kaj naciaj
kongresoj, kreado de la Egrupo de Chieti, kiun vi prezidis
dum tuta via vivo, kaj inspiro de la Egrupo de Pescara, de
Premio de Capestrano, Alarmo pri lingvoj, kaj Agentejo
Disvastigo, kompendio de viaj klopodoj, ĉe la limoj de homa
elteneblo: sindevigo strebinta al disvastigo de la Esperanta
Vorto, de la boneco de neŭtrala lingvo svelta, mordanta,
alloga kaj eĉ amuza por la plej lertaj.
Profunda kompetentulo kaj ŝatanto de germanaj lingvo kaj
kulturo, vi vin fordonis por tradukado de penigaj tekstoj pri
lingvistiko, ĉiam celante al valorigo de Esperanto.
Via flanka pasio por fungoj instigis vin fondi Fungan
Esperantan Asocion, krom alproksimigi vin kaj samideanojn
el diversaj landoj al montoj kaj lagoj de Abruco, kie via animo
dezirema al senlimo sensojfiĝis je libereco.
Via facilmova figuro, kiu ĉeestis sennombrajn inter kaj
naciajn kongresojn, ĉiam porestonte videbliĝu al
esperantistaro kiel klara kaj klera ekzemplo imitinda.
Via memoro disforigu la mallaboremon kiu loĝas pli kaj
malpli duonkaŝe en ni mem, stimulu kaj daŭre spronu nin
plilongigi rigardon al pli vastaj kaj foraj horizontoj.
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La Federazione Esperantista Italiana propone 6 Borse di studio per la partecipazione ad un corso
residenziale di perfezionamento di esperanto (per allievi che hanno terminato i corsi di I e II grado)
1) Le borse di studio
Al fine di premiare i migliori allievi dei corsi di Esperanto, la Federazione Esperantista Italiana (FEI)
istituisce per il 2014 n° 6 borse di studio, a chi non ne ha mai usufruito in precedenza, per partecipare, a Fai
della Paganella (TN) dal 23 al 30 di agosto 2014, al Congresso Italiano di Esperanto ed in particolare ai
corsi di perfezionamento che si terranno durante il congresso stesso.
Le borse di studio istituite sono:
 n° 6 borse di studio per allievi (associati della FEI) che negli anni 201220132014 hanno frequentato in
presenza un corso di esperanto di I o di II grado terminandolo con diploma rilasciato dall’IIE o che abbiano
ricevuto dalla FEI un attestato di frequenza, oppure che hanno partecipato in rete ad un corso di esperanto di
I o di II grado terminandolo con profitto.
2) Cosa prevedono le borse
I borsisti riceveranno:
 l’adesione gratuita al congresso;
 un contributo di euro 330,00 spendibili al congresso (per vitto, alloggio e/o gite)
I borsisti dovranno:
 frequentare le ore giornaliere del corso di perfezionamento (il lunedì , martedì, giovedì e venerdì dalle 9
alle 12) e le altre attività congressuali.
La frequenza al corso è condizione indispensabile per usufruire della borsa di studio.
3) Come partecipare
Per partecipare all’assegnazione della borsa di studio occorre inviare, anche a mezzo posta elettronica
fei@esperanto.it , il modulo sottoriportato debitamente compilato che deve pervenire tassativamente entro
31 maggio 2014 (l’esame di esperanto deve essere svolto entro il 15 giugno 2014), corredato della seguente
documentazione:
 Per gli allievi che hanno frequentato un corso in presenza: fotocopia del diploma rilasciato dall’Istituto
Italiano di Esperanto (IIE) o attestato di frequenza rilasciato dalla FEI. Gli allievi che hanno terminato il
corso di recente e non dispongono ancora del diploma rilasciato dall’I.I.E., o quelli in possesso del solo
attestato di frequenza rilasciato dalla FEI, dovranno richiedere all’insegnante con cui hanno frequentato il
corso, la compilazione della "dichiarazione sostitutiva" appositamente prevista nel modulo di domanda.
 Per gli allievi che hanno partecipato ad un corso in rete: il periodo di frequenza del corso ed il nominativo
del tutor/assistente che lo ha seguito che attesterà il livello di conoscenza della lingua acquisito durante il
corso.
Per chi dovesse sostenere l’esame dopo il 15 giugno potrà partecipare nel caso in cui le 6 borse di studio
non siano state assegnate.
4) L’assegnazione
Una commissione, appositamente istituita dalla Federazione Esperantista Italiana, provvederà a suo
insindacabile giudizio ad individuare gli assegnatari delle borse di studio. Costituiranno motivo di
preferenza i meriti conseguiti durante i corsi.
Per ottenere la borsa di studio è necessario essere associato alla FEI.
Per informazioni: fei@esperanto.it o 3391522925 (Laura)

Borse di studio per Fai della Paganella
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La Federazione Esperantista Italiana anche per l’anno 2014 ha deciso di assegnare, ai gruppi che ne faranno
richiesta, un contributo per iniziative informative.

1) Le iniziative
Possono essere oggetto di contributo tutte le iniziative realizzate allo scopo di informare sull’esperanto
quali:
 campagna di annunci su giornali cittadini o di affissione di manifesti per informare su corsi di esperanto o
su conferenze sull'esperanto e sui problemi linguistici ad esso collegati o su altro evento;
 presenza a manifestazioni locali con un tavolo informativo, volantinaggio, ecc.;
 conferenza sull'esperanto anche con, ad esempio, presentazione di uno degli ultimi libri e/o opere che si
riferiscono al mondo esperantista.
2) Modalità di richiesta
I gruppi esperantisti, regolarmente costituiti, possono richiedere alla Federazione Esperantista Italiana
contributi per attività informative da svolgere entro il 2014 inviando una richiesta di contributo che
specifichi:
 il tipo di attività per cui si richiede il contributo;
 lo scopo e/o le finalità dell’iniziativa/e;
 l’importo complessivo di spesa previsto;
 la disponibilità a fornire contestualmente la documentazione contabile che attesti le spese sostenute che
dovranno essere fatturate alla FEI per poter poi costituire il rendiconto giustificativo da presentare alle
autorità competenti.
La richiesta deve essere inviata alla segreteria FEI con una lettera a firma del presidente del gruppo e con
una breve descrizione del progetto/i. La lettera può essere inviata anche a mezzo fax allo 02 58100857 o
all’indirizzo “ fei@esperanto.it” allegandola (a mezzo scanner) ad una lettera in posta elettronica.
3) Assegnazione dei contributi
Il Consiglio Direttivo della FEI, man mano che perverranno le richieste, provvederà all’assegnazione dei
contributi secondo i seguenti criteri:
 per i progetti è prevista la copertura integrale delle spese fino a 300 euro;
 per gli importi di spesa eccedenti i 300 euro e fino a 500 copertura al 60%.
La copertura fino a 300 euro è prevista anche per più progetti.
In caso di disponibilità residua dei fondi stanziati a fine anno si potrà decidere di:
 aumentare la percentuale di rimborso del contributo, da 300 a 500 euro, fino al 100%;
 aumentare ulteriormente il contributo per progetti che prevedano una spesa superiore ai 500 euro e che
vengano ritenuti particolarmente validi;
 finanziare eventuali seconde richieste per cui i gruppi abbiano richiesto il contributo.
4) Certificazione della spesa
I contributi verranno erogati solo in presenza di documentazione della spesa effettuata, legalmente valida,
che deve essere intestata alla FEI.
I gruppi che ricevono il contributo devono far pervenire una relazione dell’attività svolta e materiale
fotografico, file di eventuali volantini, ecc.

Contributi finanziari per attività informativa 2014

Regolamento
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R E C E N Z O JInformazioni sul Movimento

Partire è un po' morire e, per questo, gli arrivi, o meglio, i
ritorni sono più graditi. Soprattutto se si tratta di un libro.
Grazie al lavoro di Giovanna Licciardello, pubblicato dalla
FEI, è oggi disponibile “L'Esperanto oggi”, la versione
rielaborata ed aggiornata di “Esperanto  Dati e Fatti”.
Dopo una breve introduzione, il lettore viene introdotto al
problema linguistico attraverso dati, curiosità e schede
informative, evidenziando l'attuale squilibrio tra costi e
vantaggi delle attuali politiche in seno all'Unione Europea
come alle Nazioni Unite. Come ha dimostrato François Grin,
professore dell’ università di Ginevra, “un importo ancora
superiore, 25 miliardi di euro (…) sarebbero risparmiati ogni
anno se in Europa gli stati coordinassero le loro politiche
d’insegnamento delle lingue nel pieno rispetto del
plurilinguismo e completandole con una lingua non etnica e
imparziale come l’esperanto”.
La nascita del mondo esperantista viene quindi
contestualizzata nella storia europea: se già nel Seicento
filosofi e matematici si interessavano all'idea di una lingua
universale, nell’Ottocento la società era alla ricerca di uno
strumento che potesse, parallelamente ai grandi miglioramenti
tecnologici, velocizzare e portare su scala planetaria le
comunicazioni.
L'esperanto viene analizzato nel libro da diversi punti di vista:
il suo sviluppo e le sue realizzazioni, i riconoscimenti e,
soprattutto, la cultura. L'opera può essere considerata
un'ottima lettura, sia per il piacere stesso di leggere sia per
avere un'idea più approfondita e organica dell'esperanto. Il
libro, in definitiva, "prova a presentare solo fatti" e non
sarebbe una cattiva idea proporlo anche alle librerie.

Un ritorno gradito
Massimo Ripani

Giovanna Licciardello
L'esperanto oggi
Milano 2 010
Federazione Esperantista
Ital iana
2 1 cm 112 pagine
5. 10 €
ISBN 978-88-96582 -01-5
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È tutto pronto per l’edizione
numero 38 dell’Internacia
Junulara Festivalo (IJF), il
Festival giovanile internazionale
di Esperanto che si terrà dal 16
al 22 aprile 2014 a Castelsardo
(Sassari).
Il Festival, uno dei più
importanti eventi nel suo genere
in Europa, è organizzato dalla
Gioventù Esperantista Italiana
(IEJ) e vedrà la partecipazione
di 150 esperantisti italiani e
stranieri presso la sede scelta per
l’edizione di quest’anno, il
complesso di Baja Sunajola, sito
in località Lu Bagnu.
“Le due metà del cielo” è il
tema portante dell’IJF 2014, un
interessante quanto attuale
excursus sull’appartenenza di
genere e sulle sfide imposte ai

due sessi nella società del
Nuovo Millennio. Tematica
affascinante quanto complessa
attorno alla quale si
svilupperanno attività, dialoghi e
seminari nel corso del Festival,
per cercare risposte, sì, ma
anche per dare voce a nuove
domande e dipingere nuovi
scenari per il futuro.
E a proposito di futuro: gli
esperantofoni sono già più di 5
milioni in tutto il mondo, e
aumentano le persone che, ogni
anno, si appassionano allo studio
della lingua ausiliaria
internazionale più importante e
parlata. L’Esperanto nasce verso
la fine dell’Ottocento dalle
ricerche dell’oftalmologo
polacco Ludwik Zamenhof, e il
suo utilizzo è sempre stato

associato alla promozione di
valori quali la pace e
l’uguaglianza tra i popoli al di là
di ogni barriera linguistica e
culturale.
Il Festival giovanile
internazionale di Esperanto è
solo uno dei numerosi eventi
organizzati a livello mondiale
che riuniscono centinaia di
persone che già conoscono la
lingua e i valori comunemente
associati all’Esperanto, ma
anche coloro interessati a
conoscere o approfondire sia
l’aspetto linguistico che
culturale del movimento
esperantista.
Numerosi gli eventi e le attività
in programma per l’evento di
Castelsardo: in particolare, da
segnalare la conferenza “Donne

IJF 2014 pronto al via



L ' e s p e r a n t o

NOVA SENTO

a cura

della

IEJ

Samanta Chittolina
novasento@esperanto.it

Conto Corrente Bancario
Federazione Esperantista Italiana 
Sezione Giovani
IBAN:
IT84T0306234210000000932107

Redattore protempore

P A G I N A 2 4 M A R / A P R 2 0 1 4

e religione” a cura del
professore e noto esperantista
Roberto Tresoldi, il seminario
“Genere ed uguaglianza:
un’introduzione all’azione”
organizzato dalla TEJO
(Organizzazione Mondiale dei
Giovani Esperantisti) con il
contributo del Consiglio
d’Europa, e un seminario
Grundtvig sull’organizzazione
di eventi giovanili,
sovvenzionato dall’Unione
Europea.
Sono previsti, inoltre, un corso
di tecniche per la
rappresentazione grafica e
tridimensionale tenuto dal
grafico della Gioventù
Esperantista Italiana, Lorenzo
Scarduelli, corsi di danza,
attività sportive e serate dedicate

al puro intrattenimento con
musica e concerti. Sul palco
dell’IJF a Baja Sunajola si
alterneranno gli svedesi La
Perdita Generacio, il duo
femminile ĴeLe, composto da
madre e figlia, e gli Amplifiki, il
primo gruppo rock esperantista,
pronto a riunirsi sotto il cielo
della Sardegna a distanza di
quasi 20 anni dall’ultimo disco.
A seguito dello sbarco di
rifugiati politici di origine
subsahariana sulle coste siciliane
in seno alle recenti ondate
migratorie verificatesi nel sud
della penisola italiana, la
Gioventù Esperantista Italiana
informa che cinquanta di essi
sono stati accolti
temporaneamente presso Baja
Sunajola, dove permarranno per

circa tre mesi. La prefettura ha
adibito alcune camere della
struttura allo svolgimento di
corsi di italiano e di educazione
civica per i giovani immigrati
anche durante la settimana del
Festival, al fine di avviarli
progressivamente ad una vita
indipendente nello stato Italiano
e permettere loro, al termine dei
tre mesi, di cercare lavoro e
autosostentarsi.
La Gioventù Esperantista
Italiana precisa che il
provvedimento non avrà
ripercussioni di alcun tipo sullo
svolgimento della
manifestazione, anzi si augura
che tale breve convivenza tra
culture possa arricchire
ulteriormente lo spirito di
internazionalità dell'IJF.

Borse di studio per la Scozia
Una splendida opportunità per gli esperantisti piemontesi, e non solo: 8 borse di studio per
partecipare al Congresso Panceltico di Esperanto, che si terrà dal 6 all’11 giugno 2014 nella località
di Pitlochry, in Scozia.
Le borse, metà delle quali destinate a residenti nella Regione Piemonte, prevedono la copertura
totale dei costi di viaggio, vitto e alloggio per tutti i partecipanti, come previsto dal programma
europeo Grundtvig.
Gli assegnatari dovranno seguire, nel corso del Congresso, seminari di formazione incentrati su
tematiche quali gestione finanziaria, fundraising ed Erasmus+. I requisiti principali sono la
residenza in Italia, una discreta conoscenza della lingua esperanto e l’iscrizione ad ARCI Esperanto
o al Centro Esperanto di Torino nonché alla Itala Esperantista Junularo (inclusa nel CET).
Le borse saranno assegnate ai primi otto candidati validi che presenteranno domanda, fino ad
esaurimento.




