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DE  ESPERANTO

Stop Green Pass? Rekviemo pri Centraj Oficejoj (1905-2021)La Komitato de UEA,
ricevinte la “Raporton pri agadplano

de la Estraro por financa resanigo de
UEA” de la 13a de aªgusto 2021;

konstatas, ke la esploroj resumitaj
en tiu raporto respondas al la decidoj
de la Komitato en siaj kunsidoj de la 5a

de septembro kaj la 24a de oktobro
2020;

konfirmas sian volon daªrigi la
financan kaj administran restruk-
turigon de UEA cele al daªripovigo de
la Asocio kaj liberigo de rimedoj por
novaj iniciatoj kaj agadoj;

akceptas la planon de la Estraro
starigi kontraktan rilaton kun E@I en
Slovakio pri livero de jenaj servoj nome
de UEA:

(i) administrado de la Universalaj
Kongresoj ekde 2022;

(ii) funkciigo de la Libroservo de UEA,
kun movo de ßiaj stokoj (laªbezone) al
Slovakio;

notas ke UEA plu respondecos pri la
kvalito kaj fidindeco de tiuj servoj kaj
rajtos fari aliajn aranßojn pri ili
estonte;

taskas la Komisionon pri Financo
proksime kunlabori kun la Estraro kaj
Generala Direktoro pri la realigo de
tiuj Ùanßoj;

petas la Estraron raporti minimume
¤iun trian monaton pri la faritaj paÙoj.

(aprobite per 31 vo¤oj kontraª 8,
kaj 6 sindetenoj)

La Komitato de la Universala
ekaprobis la restrukturadon de la
Asocio, bazitan sur plurcentreco
laª fakoj en diversaj landoj,
malgraª forta interna opozicio
(20% de la Komitato mem) gvidata
de Osmo Buller, kiu tamen ne
kapablis esprimi koheran alter-
nativan strategion.

Inter la opoziciuloj rimarkindas
la kroata verkistino Spomenka
Štimec kaj reprezentantoj de
nordeªropaj landaj asocioj, la plej
influeblaj fare de la bullerisma
vo¤tubo, nome la skandalgazeto
Libera Folio.

Laª la decidoj de la Komitato,
en Roterdamo restos nur la
administra fako, kiu okupos eksan
barbirejon teretaße de la volontula
domo: tial cinika opoziciulo
demandis “kiu sidos sur la brak-
seßo de la razotoj?”. La kongresa
fako kaj la libroservo migros al
slovaka urbeto, ¤e la asocio E@I
(nominale kolektiva membro de
TEJO kiel junulara societo,
efektive privata entrepreno kun
nur unu oficiale deklarita dungi-
to). La biblioteko kaj la historia
arkivo iros al Vieno, ¤e la Internacia
E-Muzeo.

UEA: fino de epoko

Sekve de la kongreso en Bulonjo-
¤e-Maro, rifuzinta la Zamenhofan
proponon krei “Internacian
Centran Komitaton”, generalo
Sebert iniciatis kaj plejparte
f inancis Esperantistan Centran
Oficejon (CO), en strato Clichy 51,
Parizo. Lia dekstra brako nomißis
Gabriel Chavet, dungita kun
salajro: la unua “direktoro” (fakte:
sekretario) de CO.

La unua CO metis al si tri ¤efajn
celojn: funkciigi la Konstantan
Kongresan Komitaton, doni
sidejon al la Lingva Komitato,
eldoni Oficialan Gazeton (Sebert
mem prezidis KKKon). La graveco
de Parizo ekster kaj en Esperantio
tiama (revuoj, eldonejoj, Hachette-
kontrakto ktp) fortikigis la rolon
de tiu CO ßis la unua mondmilito.
Manko de mono, secesio de la
laborista movado kaj paralela
ekspansio de UEA kondukis al ßia
¤eso, tuj post la kontrakto de
Helsingforso (1922), kiu starigis
por la “politike neªtrala” E-istaro
novan kupolon, dominatan de la
Universala. Bibliotekon kaj
arkivon de la CO Sebert donacis al
la Komerca Ãambro de Parizo kaj
la marko Universala Kongreso estis
adjudikita al la CO en Ïenevo.

Sub la strategia gvido de
Edmond Privat, kun salajrataj
direktoroj (Robert Kreuz antaªe,
Hans Jakob poste), la ßeneva CO
trapasis la financan krizon de la
1930aj, kiu solvißis per skismo, lige
al la translokigo de Svislando al
Anglio, kie Cecil Goldsmith rolis
kiel direktoro (nesalajrata, ¤ar li
ßuis pension kiel militinvalido).
Post la franca kaj la svisa epokoj,
la angla fermißis per la gvido de
Ivo Lapenna kaj la migro al
Nederlando: en Roterdamo lia
fidela akolitino Marianne Vermaas
estris la novan CO, kiu konsistis el
kelkaj stabanoj – plej fama Ùia
posteulo, Victor Sadler; sed jam
ekzistis la profesia f iguro de
Konstanta Kongresa Sekretario.

Post la retirißo de Lapenna (kaj
Vermaas) en 1974 la CO iom post
iom firmigis sian rolon de ßenerala
sekretariato, kun UEA-estraro
malpli forta vidalvide al fortißanta

burokrata aparato. En 1995 tiu
dikotomio evidentigis konfliktojn
kaj deficitojn: la drasta terapio pro-
ponita de estrarano Hans Bakker
trovos aplikon tro malfrue, kvar-
onon de jarcento poste.

Intertempe la CO dungis pli kaj
pli da homoj (ßis dekduo), kun nor-
mala nederlanda salajro: plej ofte
senlaboraj intelektuloj kiuj trovis
en Roterdamo idealajn kondi¤ojn
de socio tolerema al uranistoj. Tio
implice favoris la ekeston de in-
terna lobio, (sen)konscie protek-
tanta iujn kontraª aliaj, strategie
aª komerce.

Konsekvence akumulißis defi-
citoj (averaße centmilo da eªroj
jare), kiujn kovris la pli kaj pli
ronßata kapitalo, mem kreskanta ne
pro servoj kaj produktoj, sed pro
donacoj kaj legacoj. En 2001 la
Buller-direktorado konfliktis e¤
pro seksa skandalo kun la asocia
estraro (prezidata de Kep Enderby
ßis UK en Zagrebo, kaj de Renato
Corsetti tuj poste). Alvenis la unuaj
maldungißoj, tamen sen pozitiva
influo al la f inancoj. Buller e¤
reokupis sian postenon en 2004,
dum la bankroto proksimißadis.

La estraro plene reprenis sian po-
von nur post la pensiißo de Osmo
Buller (2016) kaj transiris al la
likvido de la CO kun la espero savi
la asocion. Intertempe tamen
aldonißis manaßeraj stumbloj, kiel
vana elspezo de cent mil eªroj por
ßis nun ne aktiva retejo.

La cetero estas hodiaªo. Pri la
morgaªo ni estas skeptikaj. La
hegemonio de Roterdamo estas
finita, sed la “raªma revolucio”
soras pli malrapide ol sinkas la
eksa “admirala Ùipo”.

Giorgio Silfer

La dungitaro de la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo, oktobre 2001.

Opoziciestro Buller pretervidis la
juran elementon kiu ebligus bloki
la movojn al Slovakio kaj Aªstrio;
probable ¤ar lia atento vane enfo-
kusißis al la vendota Nieuwe Bin-
nenweg 176 kaj al la baldaªa mal-
dungo de lastaj oficistoj.     HeKo

Sendi al vi ekzempleron de
Heroldo de Esperanto

kostas unu frankon/eªron.
Dum tuta jaro

tio egalas al dek du.
Aldonu la preskoston

nian (sensalajran) laboron.
Adekvata donaco
estus justa helpo.

Des pli ke la gazeto havas
pli ampleksan numeron!

La politika utiligo de la
pandemio farißis ßenerala

fenomeno. Diktaturoj kaj demo-
kratioj apenaª diferencas, kvan-
kam la rezultoj malsamas. Popola
Ãinio akcelis la dominadon en
Honkongo, dum la registaro de
Hispanio daªris multe pli longe
danke al la pandemia parentezo.

Lasta (sed ne f ina) akto de la
tragikomedio estas la “verda karto”.
Temas pri alia formo de restrikto ol
trudizolo kaj kurfo. Oni perceptas
ßin definitiva atenco al individuaj
liberecoj. Atenco povus esti, defi-
nitiva certe ne; sed definitivaj estas
la konsekvencoj ¤e la homa psiko.

Kiam ¤esis la trudizola periodo,
multaj jam alkutimißis resti hejme,
eliri nur se strikte necesas.

Fama E-isto (UEA-eksestrarano)
en Svislando suferas pro obseda-
kompulsa sindromo: li sin enÙlosis
hejme kaj ¤iun dekan minuton la-
vas siajn manojn; li e¤ rifuzas
telefoni.

Ne ¤iu adoleskanto farißis hiki-
komoro, sed tiu sindromo el mem
elektita trudizolo, kombinita al nur
telematika sociemo, disvastißas pli
kaj pli. Masturbi sin ¤e pornofilmo
estus nur evoluinta metodo ans-

tataª rigardi fotojn en revuo. Sed se restas nur la masturbo, jen rekta
transiro de adolesko al kadukeco. Ãiu nova restrikto havas provizoran
karakteron, sed por kelkaj, emocie pli fragilaj, ßi lasas definitivan spuron.

Ãiu nova restrikto havas provizoran karakteron, sed ßi povas ankaª
farißi definitive arbitra. Necesas
pruvi, ke la lokoj trafendaj de
restrikto efektive estas kontaßivaj.

Ãiu nova restrikto havas provi-
zoran karakteron, sed se ßin akom-
panas alia restrikto, ßi farißas
trompo. Se vakcinado ne estas
deviga, sed subite la testoj ne plu
estas senpagaj, nin trafis defraªdo.

Ãiu nova restrikto havas provi-
zoran karakteron, sed ßi povas
def initive malsekurigi homojn.
Postuli verdan karton ¤e laborejo
riskas konduki al malstabileco de
la laborposteno.

Vera malamiko neniam forlasas
vin: ßi faras ¤ion eblan por detrui
en vi la senton de sekureco. Por vera
amiko estas inverse: ßi klopodas
firmigi en vi la senton de sekureco.
Ãu nun la Ùtato estas mia (mal)-
amiko?

Nicolas Vanof

Kanaria katastrofo

Kulturo de paco kontraª la angla lingvo?

Miloj da personoj estas evakuitaj.
La areo de Todoke, submergita de
lafo, Ùajnas fantoma lando. Nek
akvo nek lumo nek vegeta¢oj.
Horore, plorige. Tiel Roberto
Bulgari priskribas la situacion en
la Kanaria insulo La Palma, kie
naskißis Juan Régulo Pérez.

Kun nukleo de naturamikoj ek-
lernintaj Eon li loßas proksime al
la vulkano nun erupcia. La
familion ne traf is la lafo, sed
tertremo ruinigis la murojn de la
dometoj kaj bungalovoj. Pro la
cindro pluvanta el la ¤ielo ¤io estas
nigra, mesaßis Bulgari. Esperanta
Naturamikaro restas en kontakto.

Lingvoj kunligas homojn kaj kun-
portas kulturajn valorojn kaj
sciojn. Tiel UEA klopodas disvasti-
gi la kulturon de paco tra la E-
komunumo, kaj antaªenigi, pere de
la Internacia Lingvo Esperanto, la
idealojn de interhoma komprenißo
kaj kunlaboro. Tiumaniere ni
klopodas disvastigi la spiriton de
tutmonda paca kunlaboro per nia
tutmonda paca lingvo. Samtempe
ni bone komprenas, ke vortoj sen
agoj estas malplenaj promesoj.

La supra alineo situas en la
gazetara komuniko kiun la
Universala dissendis 21 sep 21, la
Internacia Tago de Paco laª UN.

Kurioze, la materia dissendinto
de la komuniko, d-ro Renato

Corsetti, samtempe mesaßis al la
UEA-Komitato: Laª mi la momen-
to ne estas danßera sed espera.
Temas pri momento, en kiu finißis
la periodo de “Eo en unu oficejo”
kaj UEA povas rekomenci sian
marÙon tra la mondo. Tio, evidente,
postulos ke la estraranoj kaj la
komitatanoj konsciu pri la celoj de
UEA kaj laboru por atingi ilin,
kion oni diligente faras en multaj
landaj asocioj. Esperu, ¤ar la
estonto povas esti nia kaj ne de la
atom-milita lingvo.

Al tio reagis prezidinto Mark
Fettes: Mi supozas ke per “la atom-
milita lingvo” vi celas la anglan,
sed neniu lingvo havas monopo-
lon je perforto – aª je paco.
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por Kultura Centro E-ista:
°adißa Alieva 10,-. Miriam Alte-
mani 52,-. Maria Barta 30,-. Anna
Bartek 180,-. Lorena Bellotti 25,-
Pierre Berger 416,-. Claude Blanc
50,-. Charlotte Blanc-Maillard 20,-
Jean-Daniel Bosko 20,-. Sonja
Brun 40,-. David Buhlmann 210,-
Joseph Chalverat 100,-. Vincent
Chatagny 20,-.  Marie-France
Conde Rey 180,-. Françoise Cork
75,-. Maria Teresa Dal Monte 90,-.
Andrée De Keuster-Nicolier 30,-.
Claude Dubois 100,-. Esperanta
Naturamikaro 360,-. Esperanta
PEN-Centro 360,-. Feminisma
Esperanta Movado 360,-. Claude
Gacond 40,-. Sacha Giordano
55,50. Bruno Graf 25,-. Georges
Haldimann 20,-. Yvette Humbert
Fink 320,-. Fabiano Induni 150,-.
Riichi Karibe 200,-. Alois Koller
150,-. Kooperativo de Literatura
Foiro 360,-. Franco Levi 180,-.
Jacqueline Lépeix 43,-. Nieves
Manzano 50,-. Perla Martinelli
180,-. Feri Mazlum 80,40. Bertil
Nilsson 180,-. Nino Pala 18,-.
Parzival’ 20,-. Eliane Purro-
Lavanchy 250,-. Christiane Robin
100,-. Dieter Rooke 30,-. Daniel
Rothacher 100,-. Paul Ruegg 50,-.
André Sandoz 50,-. Christoph
Scheidegger 30,-. Paul Scherer 30,-
Giorgio Silfer 180,-. Carlos
Spinola 11,-. Stéphane Verstaevel-
Magnier 33,-. Maria Wenczel
Staeuble 50,-. Erich Werner 20,-.

Grase la Apogantoj de KCE

Donacis septembre

por Afrika E-Instituto
kaj Tanganika E-Domo:

Anna Bartek 8,75. Anonima
mecenato 1.350,-. Dieter Rooke
80,-. Giorgio Silfer 100,-.

La luo de la duetaßa Tanganika
E-Domo kostas 170,- CHF monate.

DANKON!

Didaktika seminario en Bu¢umburo, 2022

La Konsilio de Afrika E-Instituto
kunsidis telematike 24 sept 21, kun
la partopreno de ambaª kolektivaj
membroj: KCE kaj SIPU. Pro mis-
farto ne alestis Perla Martinelli kaj
Frederiko Nimubona.

La unua tagordero koncernis
peton de Afrika Centro E-ista en
Togolando, kiu dezirus organizi
ekzamenojn laª LTSEC. Post
analizo pri la origino kaj evoluo
de ACE, la Konsilio decidis
respondi ke la lingvotestado laª la
direktivo Muhlemann estas dele-
gebla nur se ßi okazas en eksklu-
ziveco.

La SIPU-reprezentanto c-ano
Lucien Kagina specife postulis ke

ACE liveru sian statuton, kaj la
Konsilio aprobis.

En alia tagordero, pri la aktiveco
de AEI, estis fiksita por januaro
2022 la okazigon de didaktika
seminario en la Tanganika E-
Domo: estos invititaj ankaª du
reprezentantoj de ACE, fakuloj pri
instruado kaj lingvotestado.

Kalendaro pri de¢oroj en la Domo
estas diskutata: preskaª certe gec-
anoj Martinelli kaj Silfer restados
en Bu¢umburo post Kristnasko.

SIPU petas la helpon de AEI por
instruado kaj ekzamenado pri Eo
en diversaj lernejoj de Burundio.
La Konsilio bezonas skribitan
projekton, por detala decido.

Esperanta Naturamikaro intensigas
la preparojn de la unua Naturamika
Kultursemajno en Eo (NAKSE),
planata en la mara urbeto Roses
(Costa Brava) komence de oktobro
2022. Post unua misio en Katalunio
(junie 2021), kun esploro kaj
decido pri la loßiga servo, en
septembro la sekretario de ENa
plenumis duan en Barce-lono, kie
Ùi oficiale renkontis delegacion de
la estraro de Kata-luna E-Asocio,
gvidatan de la prezidanto, s-ro
Oscar Puig.

C-ino Manuela Blanco klarigis,
ke ENa konsideras pli ol gentila¢o
informi la landan asocion pri la
okazonta NAKSE. La estraro de
KEA aprezis la sintenon kaj
esprimis intereson pri la aranßo, per

Naturamika kultursemajno en Katalunio
demandoj kaj sugestoj pri la
programo.

Aldonißis informpetoj pri la
konsorcio de la Esperanta Civito,
kies membro estas ENa; c-ino
Blanco rimarkigis la grandan
engaßon de la Esperanta Civito
favore al la lingvaj rajtoj, kio ne
trovas ekvivalenton en UEA, TEJO
kaj SAT.

Dum sia restado en Barcelono la
sekretario de ENa renkontis ankaª
akademianon Javier Alcalde, kiu
interalie akceptis la inviton prelegi
dum NAKSE.

Pli frue, survoje al Katalunio, c-
ino Blanco faris privatan viziton
en la madrida sidejo de Hispana E-
Federacio, kies virtuala landa
kongreso okazus post kelkaj tagoj.

La Kapitulo de la Esperanta Civito kunsidis 22 sep 21 telematike, sub la
prezido de la Konsulo, sen. Riichi Karibe.

Post enkonduka analizo, la Kapitulo decidis rekunsidi por pritrakti du
specifajn temojn: Bibliotekoj (sen. Conde Rey) kaj Civila Esperanta Servo
(sen. Blanco). La du studgrupoj estos malfermitaj al la senataj grupestroj kaj
al koncernataj aktivuloj.

Sen. Giorgio Silfer, vickonsulo pri financoj, transdonis informojn el la Civita
banko pri nemoveblajoj en Iberio kaj Skandinavio. La Konsulo rekomendis
prepari kontrakton por la kunlaboro de nova stabanino, aktivonta ¤e la Orienta
Legacio en BudapeÙto: la kontrakto ekos per trimonata prov-periodo kaj
trejnokompletigo.

La Kapitulo ßojas pri du novaj projektoj rilate al denaskismo: la unua
numero de Gepatra Bulteno, suplemento al la oktobra numero de HdE;
kunlabore kun Esperanta Naturamikaro, KCE organizos en Ãaªdefono
Renkontißon de E-istaj Familioj en 2023.

kun Beckett-suplemento: 128 paßoj!

Por festi la rekordon de kultura
revuo en Eo kun plej multe da
numeroj senpaªze (313) la oktobra
Literatura Foiro ne estas presita
sola, sed kun ekstra donaco al la
fidelaj abonantoj: 64-paßa suple-
mento enhavanta la dramon de
Samuel Beckett Finalo de partio,
tradukitan de KCE-rondo gvidata
de d-ino Perla Martinelli, prefacitan
de prof. d-ro Humphrey Tonkin,
postparolita de d-ro Giorgio Silfer.

La oktobra LF-numero, kiel
kutime tre akurata, dedi¤as la
kovrilon al la Dia Komedio por
infanoj, e§e al eseo de d-ro
Giuliano Turone dum la Danto-
jaro. Poezio malpli universala
akompanas la legonton, danke al
uverturo de Benoît Philippe,

interludo de Biagio Trapani,
lirika¢oj originala kaj traduka
(Philip Sciberras) fare de Carmel
Mallia.

Tradukarto proponita ankaª
proze: La milita kanto de Dino
Buzzati, fabelo de Antonietta Dal
Bo Alfonsi, rakonto de Marcel
Aymé. Dum poemo el la ¤erkesa de
Boris Jedghef danke al Sacha
Giordano enkondukas al lingvis-
tikaj paßoj, kie elstaras la unua
parto de eseo de Fernando Pita pri
la joruba lingvo La esperanto de
Afriko kaj studo de Davide Astori
pri la signolingvoj.

Danke al artikoloj de Daniele
Binaghi pri la ¤efa japana kartu-
nisto (Hayao Miyazaki) kaj de
Renée Triolle pri la filmo Miel-
cigaro de Kamir Ainouz, kino
trovas pli da spaco ol kutime. Sed
ankaª recenzoj brilas pli ol kutime,
danke al Andres Bickel, Carlo
Minnaja kaj Hubert Michael
Schweizer.

Speciale (pri literaturaj premioj)
verkas Chiara Macconi, kaj mag.
Vinko OÙlak pri La kvin signifoj
de la vorto filozofo (el la simpozio
de KCE honore al Eugeno de
Zilah); pli modestaj laª amplekso,
sed dense signifaj, du aliaj oma-
ßoj: de Giorgio Silfer al Leen Deij

(dek jarojn post lia forpaso) kaj de
la redakcio al pluraj konstruintoj
de la fenomeno Literatura Foiro,
bedaªrinde ne vivintaj ßis la
hodiaªa rekordo.

KCE-libroservo proponas por la aªtuno
István Nemere estas unu el niaj plej fekundaj aªtoroj. Ãu vi legis lin?
Liaj verkoj estas mendeblaj ¤e <kce@esperantio.net>, plus sendokosto.

Amparolo, novelaro. 82 p. 12,- CHF
Dum vi estis kun ni, socia romano. 166 p. 16,50 CHF
Jesa, romano, femina varianto de Da Vinci-kodekso. 184 p. 18,- CHF
Krokize de mia ßardeno, rakontoj kaj krokizoj. 60 p. 15,- CHF
La alta akvo, socia romano. 130 p. 16,70 CHF
La blinda birdo, socia romano. 120 p. 18,- CHF
La fermita urbo, sciencfikcia romano. 128 p. 18,- CHF
Nesto de vieroj, krimromano. 184 p. 15,- CHF
Pigre pasas la nokto, amromano. 152 p. 30,- CHF
Serpentoj en la puto, romano pri islamistoj. 184 p. 24,- CHF
Sur kampo granita, socia romano. 128 p. 12,10 CHF
Terra, sciencfikcia romano. 152 p. 14,20 CHF
Vivi estas danßere, krimromano. 160 p. 16,50 CHF
Vi povas morti nur dufoje, daªrigo de la antaªa. 184 p. 15,- CHF

Pli ol cent personoj estas verdik-
titaj [en hungara provinco] ¤ar per
koruptado ekhavintaj lingvo-
ekzamenajn bonajn rezultojn. Per
la metodo dum pli ol dek jaroj oni
certigis interÙanße de mono la
sukcesajn lingvo-ekzamenojn al la
klientoj. Estis, kiu pagis okcent mil
hungarajn forintojn por ricevi la
diplomon pri sukcesa lingvo-
ekzameno, ¢us raportis Infostart.hu,
hungarlingva nova¢agentejo.

La informo ne mencias ¤u Eo
situas inter la lingvoj pri kiuj oka-
zis la koruptado. En 2013, okaze
de simila skandalo, ankaª Eo estis
envolvita. La hungara diplom-
fabriko, antaªe nomata ITK, nun
nomißas Landa Lingvoekzamena
Centro (ONYK): kun ßi kunlaboras
UEA kiel eksterlanda gi¤eto, sub
responso de d-ino Katalin Kováts.

Post la skandalo de 2013, la
Esperanta Civito ¤esigis la
ekvivalentecon de ITK-diplomo al
tiu de LTSEC, la sola ekzamen-
sistemo pri Eo kun ¤iuj ses niveloj
laª Konsilio de Eªropo, tute ne
aplikata per telematika surogato.

KCE kiel administranto de
LTSEC informas, ke kelkaj
institucioj ekster la Esperanta
Civito (ekz. Itala Instituto de Eo)
proprainiciate agnoskas LTSEC-
diplomojn kiel (almenaª parte)
ekvivalentajn al la siaj; pri tio ne
ekzistas interkonsento (kaj ne
endas), sed indus almenaª oficiala
komuniko al KCE.                  HeKo

Ekzamena korupto

La lasta artikolo de direktivo
Maßarova (pri la administrado kaj
flegado de E-Domoj), aprobita de
la Forumo 9 aªg 21, invitas la
paktintajn establojn kongruigi
siajn statutojn aª asembleajn
decidojn al la direktivo mem. Tio
validas nur en kazo de kontrakto
pri domflegado inter la paktinto
kaj fondumo Pro Esperanto.

La specife aplikenda normo
diktas: 6.1. Kaze de malfondo de
la kontraktinta establo, la even-
tuala restanta kapitalo estas
konfidenda al la Civita banko, kiu
gardas la monon kuratore en sen-
intereza konto por alia iniciato en
la sama lando, agnoskota kiel daª-
riganto de la malfondita establo.
6.2. Manke de agnoskita daªrigan-
to, post tridek jaroj la kuratoreco
transformißas al uzukapo favore al
la Esperanta Civito, sub la admi-
nistrado de la Civita banko.

La statutoj de la kontraktintoj
Esperanta Naturamikaro (luanto de
Domo en Malago), Fajszi Amika
Rondo (luanto de kontoro en
BudapeÙto), Islama Esperanta
Klubo (sublanto de Domo en
Bu¢umburo) kaj KCE (proprietulo
de Domo en Ãaªdefono) jam
kongruas kun la artikolo 6 (Likvida
klaªzo) de direktivo Maßarova.

Ankoraª ne kongruas la statutoj
de ¤i tiuj kontraktintoj: LF-koop
(proprietulo de tri apartamentoj en
Ãaªdefono), Esperanta PEN-
Centro (posedanto de la Pegonesto
en Ãaªdefono), Feminisma Espe-
ranta Movado (posedanto de la
Elfonesto en Caudefono). Iliaj
apartamentoj tamen ne respondas
al la kriterioj de E-Domo (art. 29
de la Konstitucio) aª Legacio (art.
30 de la Konstitucio), sekve la
statuta kongruigo estas rekomen-
dinda sed ne deviga.             HeKo

Direktivo Maßarova

Kultura
Esperanto-
Festivalo

La Chaux-de-Fonds
(Svislando)

9-15 aªgusto 2022

La revuon, en sia 52a jarkolekto,
¤efredaktas Perla Martinelli. Ïin
posedas, eldonas kaj administras
LF-koop. Provekzemplero estas
mendebla ankaª tra nia redakcio.
Ses numeroj jare, po 64 paßoj,
kostas 55,- CHF.

Por ¤i tiu numero de
“Heroldo de Esperanto”

kunlaboris Anna Bartek, Olivier
Buisson, Manuela Burghelea,

Herman Dekeªnink,
Aza Delgado, Renato Guedes,

Lucien Kagina, Miroslava Kirova,
Perla Martinelli, Giorgio Silfer.
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GEPATRA BULTENO: paßoj por la esperanto-familioj (1)

Mia f ilo nuntempe estas kvar-
jaraßa. Kiel multaj infanoj, li hejm-
restu pro la kronvirusa epidemio.
Mi mem iom malpli laboras ol
kutime, kaj do havas pli da tempo
por ludi kaj lerni kun li. Liaj
instruistoj petis al ni multe pentri,
desegni, konstrui, legi, nombri ktp.
Sed ni ne bezonas instrui al li
literojn krom tiuj de lia nomo, ¤ar
li lernos tion la venontan jaron.

Ãar mia filo tamen ege Ùatas nomi
kaj kanti la literojn de la nomoj de
liaj amikoj, mi decidis lernigi lin
la diversajn majusklajn literojn.

Ãu lerni unue denask-lingvajn?
 Kompreneble mi demandißis: ¤u

en la franca aª E¤? Mi decidis
komenci per tiuj, kiuj same skribi-
ßas kaj prononcißas ambaªlingve.
Ekzemple: I, A, O, P, T, ktp.

Mi ne celas informi pri kiel
lernigi legi kaj skribi al infano.
Tion vi facile trovos en via denaska
lingvo. Mia celo estas simple atesti
pri kiel mi decidis pritrakti la E-
alfabeton kun mia filo, kaj kiel li
reagis. Tial mi ne priskribos detale
kiel mi instruis al li. Fakte instrui
ne estas taªga verbo, ¤ar ni pli ludis
kune ol vere studis.

Ãu facile memori du alfabetojn?
Kiam mia filo bone konis la lite-

rojn, kiuj same ekzistas kaj pronon-
cißas en ßiaj du denaskaj lingvoj,
mi instruis al li la malsamajn
literojn. Unue en la franca. Temas
ekz. pri la literoj Q, W, Y. Poste, en
Eo. Ïis nun, mi instruis al li nur la
literon “C”, ¤ar li tre Ùatas Tin¤jon,
kaj mi pensis ke li certe Ùatus skribi
tiun vorton kiel la unuan en Eo.

Iom post iom, tralegante librojn,
mi informis mian filon ke iuj literoj
ne same prononcißas en Eo kaj en
la franca. Mi komencis per la litero
“U”. Tio estis facila afero, ¤ar ßia
persona nomo enhavas ßin, li do
tre bone konas ßin en la franca kaj
perfekte scipovas prononci ßin.

Ïis nun mia filo neniam miksis
la literojn, sed ni komencis nur
antaª kelkaj semajnoj vere ellerni
la alfabeton. Lerni du alfabetojn
verÙajne tute ne estas problemo. Li
jam lernu du-tri manierojn skribi
literojn e¤ en la franca (la ma-

juskloj, la minuskloj divers-
maniere), do kial ne lerni pliajn?!
Simple li kompreneble bezonos
iom pli da tempo. Tial ankaª mi
jam priparolas la aferon kun li.

Kiel kvarjarulo lernu legi kaj skribi en nia lingvo?

Mi komprenas vian zorgon ¤ar
vi planas eduki via(j)n (ge)filo(j)n
kun la esperanta lingvo. Ïenerala
vidpunkto ¤iam vera ne eblas. Mi
opinias ke en ¤iu familio tiu
aventuro estas aparta kaj malsama
¤ar ßi tute dependas de la sinteno
de la gepatroj, de ilia edukmaniero,
de ilia hereda¢o (kion ili heredis
mem de siaj gepatroj, geavoj, ktp),
¤u ili mem estas malsamnaciaj, ¤u
unu el ili (aª ambaª) vivas en
fremda lando. Kiu(j) estas la
lingvo(j) parolata(j) surstrate,
hejme, lerneje? Vidu, multaj
faktoroj povas ege varii, kaj tial la
sperto povas esti konsiderinde
malsama en unu familio kaj en alia.
Mi ja povas rakonti pri miaj propraj
spertoj (kia nepo, filo, kaj patro),
sed tio valoras nur por mi mem kaj
vi certe ne povas dedukti el tio kion
vi mem povos sperti. Tamen Ùajne
pri tio vi scivolas, tial mi iom ra-
kontos al vi por ke vi iom pripensu.

Miaj gepatroj renkontißis en E-
medio en Parizo (la kabareto Tri
koboldoj gvidita de Raymond
Schwartz) kaj por ili Eo certe signi-
fis multon rilate ilian reciprokan
amon. Mia patrino estas german-
devena, mia patro franco. Kiam
miaj gepatroj renkontißis mia
patrino jam sufi¤e bone ellernis la
francan lingvon kaj Ùi plu pli-
bonigis sian regon de la franca kun
sia edzo. Mi kiel infano ¤iam aªdis
mian patrinon bonege paroli la
francan kun tre malmultaj personaj
stranga¢oj. Sekve la uzo de Eo tute
ne estis necesa por interkompre-
nißo inter miaj gepatroj (ekzemple
ili kverelis en la franca!). Mi
mencios ke mia patrina avo ankaª
estis E-isto sed ke li tute malsuk-
cesis instrui Eon al siaj ses gefiloj,
kvankam li provis. Tamen tio vekis
la scivolemon de mia patrino kiu
(sola inter la sesopa gefrataro)
memstare lernis Eon kiam plen-
kreska. Ian konsekvencon tio
havis: Eo estis la nura komunikilo
inter mia avo kaj liaj nepoj: miaj
fratoj kaj mi; li ne sufi¤e regis la

francan, kiun li nur tre malmulte
konis, kaj mi kiam infano tute ne
kapablis la germanan (kiun mia
patrino tute ne provis instrui al mi,
Ùi provis instrui ßin al mia plej aßa
frato, sed Ùi same malsukcesis kiel
Ùia patro malsukcesis instrui Eon).

La E-ißon de miaj fratoj kaj de
mi ni do (laª mia sento) Ùuldas al
la volo de mia patro, kiu ekzemple
trudis regulon: unu semajnon el du
oni parolos esperante hejme, la
alian france. La regulo fakte estis
respektita nur diman¤e – dum la
semajntagoj mi tre malmulte vidis
mian patron, ¤ar li foriris frue kaj
revenis malfrue – t.e. plej ofte post
nia enlitißo. Kontraª muro pendis
kalendaro sur kiu la semajnoj estis
koloritaj sinsekve blue kaj ruße, en
blua semajno ni parolu france, en
rußa Eon. Kaj signife estas ke mi
malÙatis tiujn E-semajnojn kaj ke
miaj fratoj kaj mi daªre provis
friponi kun la regulo kaj forgesigi
al la patro ke ni devintus paroli
esperante, alparolante lin france.

Vi komprenas ke laª mia sperto
la sistemo de mia patro Ùajnis arta
kaj truda kaj ke tio kaªzis ke mi
emis for¢eti Eon. Cetere mi havis
tre malmultajn spertojn (krom la
komunikado kun mia avo) en kiu
la scio de Eo estis aparte utila. Ni
ja frekventis aliajn infanojn “de-
naskajn” E-istojn, sed ili same kiel
ni estis franclingvaj kaj ni kune
babilis nur en la franca. Ni ja vizitis
kelkajn internaciajn kongresojn
sed mi apenaª havas rememorojn
ke mi konatißis kun eksterlanda
infano. Do por mi, kiel infano, Eo
estis preskaª ne utila, nur ia familia
stranga hobio kiu apartigis min de
la aliaj infanoj – pri kio mi ¤u fieris
¤u hontis laª la jaroj.

Tamen mi ekamis Eon, eble ¤ar
mi eksentis ke ßi estas valorega
rica¢o kiun mi havas la privilegion
posedi en mi. Mi kredas ke al ßi mi
Ùuldas mian kapablon facile lerni
fremdajn lingvojn, logike rezonadi
en matematiko, en franca latina aª
germana gramatikoj, ktp.

Kial mi ne farißis ¤olo*?
Mi vere planas havi gefilojn denaskulojn, kaj mi Ùatus scii kiel vi
sentas, por scii ¤u tio estus bona afero por ili aª ne. Kiel estis via
infaneco? Ãu la insistemo de via patro ne kolerigis vin, aª vi estis tro
juna por elekti ion? Nu, eble vi povas per tiuj demandoj kompreni
kion mi deziras scii.

(*kabeinta denaskulo)

La 21a de februaro estas la Tago de la Gepatra Lingvo, laª UEA. La Lingva
Komitato de Esperantio tamen preferas “Tago de la Denaska Lingvo”.

La grava verkisto Kabe forlasis la aktivan esperantismon en 1911. Tial
kabeo ißis sinonimo de lingva apostato.

En interna teknika ¢argono (ne oficiala) de la stabo de la Esperanta Civito
oni trovas ¤i tiujn vortojn: ¤olo, kabeinta denaskulo; meteko, valora E-isto kiu
ne petis jam la civitanecon sed kunlaboras kun la Civito; gringo, E-isto kiu
batalas kontraª la Civito, kiel furioza kaj insultema antiraªmisto; gaßo, persono
kiu scias (preskaª) neniom pri Eo (stulta gaßo, se li bazißas sur negativa
stereotipo). Por ¤iu substantivo eblas IN-fina¢o.

Ãu denaskulo facile legas en Eo?
En Francio, la infanoj lernas vere

legi nur kiam ili estas sesjaraj.
Tamen, iuj jam scipovas eklegi
antaªe facilajn vortojn aª e¤
frazojn. Ãar nuntempe mia f ilo
multe interesißas pri literoj kaj
precipe kiel oni skribas la nomojn
de liaj amikoj, mi samtempe
instruis al li la nomon de la literoj
kaj la sonon. Ekzemple, la literon
P oni nomu “po” kaj prononcu en
vorto “ppppppppp”.

Li rapide komprenis kiel legi
mallongajn vortojn kun facilaj kaj
bone konataj literoj. Kompreneble
la E-vortoj estas pli facile legeblaj
ol la francaj vortoj, ¤ar la literojn
oni senescepte samprononcas. Kaj
ankaª ili estas pli facile skribeblaj.

Mia filo ¢us komencis skribi kaj
legi, li ankoraª tute ne estras la
aferon. Tamen mi preskaª certas ke
se li plu interesißas pri tio, post tri
monatoj li facile skribos ¤iujn
vortojn en Eo. En la franca li
bezonos certe kvin jarojn, se ne la
tutan vivon, pro la malreguleco de
tiu lingvo.

Pri legado li bezonos pli da
tempo, ¤ar la cerbo kompreneble
bezonas multe da trejnado antaª
ol flue legi. Tamen mi pensas ke li
pli rapide legos en Eo ol en la
franca. Tion mi pritraktos kompre-
neble post kelkaj jaroj!

Ãu infano siavole lernas
legi kaj skribi dulingve?

Kompreneble mi ne trudas al li
lerni legi la E-literojn. Tio estas
natura afero por li, ¤ar li kutimas
ke mi parolas en Eo plejofte de
pluraj jaroj. Li scias ke mi ofte
legas librojn en Eo, aª ke mi
esperantigas librojn, kiuj estas
skribitaj en la franca. Antaª kelkaj
monatoj li petis de mi kelkfoje ke
mi legu en la franca. Tamen, tio ne
daªris. Mi ofte aldemandas lin, ¤u
mi legu france aª Esperante. Pre-
cipe ¤ar kelkfoje pro vespera
lacego mi preferus legi france. Li
tamen ¤iam petas ke mi legu en Eo.

Li neniam petis de mi halti por
klarigi al li kiel oni skribas aª pro-
noncas tiujn literojn en Eo. Li same
Ùatas rigardi bildojn kaj vortojn de
libroj en la franca aª Eo.

Kian materialon uzi
por lernigi la E-alfabeton?

Mi plejofte memskribas literojn
aª vortojn sur simplaj paperoj aª
kartonoj. Mi ser¤is ideojn pri kiel
lerni literojn en mia denaska lin-
gvo. Multaj instruistoj diskonigas
tion interrete. Mi estas certa ke tio
ekzistas ¤iulingve. Mi do uzas la
konsilojn de francaj instruistoj por
instrui la E-alfabeton. Ekzemple,
mia filo Ùatis desegni literojn  en
faruno per sia fingro.

Mi havas diversajn porinfanajn
librojn en Eo, kaj do kompreneble
ofte montras al li la literojn en ili.

Kiam mia filo sufi¤e bone konis
multajn majusklajn literojn, mi
instruis al li la minusklajn. Tiel ni
pli facile vidas ¤iujn literojn en
libroj. La libro Mil unuaj vortoj
perfekte taªgas por la infanoj kiuj
eklernas legi. La vortoj estas bone
kaj sufi¤e grande skribitaj. Mi
multe uzis ßin lastatempe, kaj ßi
plu allogas mian filon.

Mi ankaª donacis al mia filo du
kajerojn. Kiam li memkapablas
senhelpe skribi tutan vorton, li
rajtas skribi ßin en kajero. Sur unu
kajero kuÙas franclingvaj vortoj,
sur la dua kuÙos la esperantaj. Tio
ege pla¤as al li, kaj mi pensas ke li
tiel malpli miksos la du lingvojn
kaj alfabetojn.

Mi ne trovis multe da atestoj pri
kiel denaskuloj lernas skribi kaj
legi ambaªlingve. Do, se tio pla¤us
al vi, ne hezitu konigi al mi ligojn
pri tio – aª vian propran sperton.

REF en Ãaªdefono, aªguste 2023

Post Kultura E-Festivalo en 2022,
KCE pretas organizi Renkontißon
de E-istaj Familioj en 2023, ¤iam
en Ãaªdefono.

La renkontejo estos bonega
kampadejo, kie en ¤aledoj povos
komforte loßi almenaª deko da
familioj. La prezoj estos pli mal-
altaj ol en multaj okcidenteªropaj
landoj: ja Ãaªdefono, pli ol

Svislando, estas Utopio, ¤u ne?...
Interalie eblos senpage ekskursi
(fervoje, buse, e¤ Ùipe) tra la tuta
neªÙatela kantono!

Planite en Hungario, REF 2020
kaj 2021 ne okazis: oficiale pro la
pandemio, sed ¤efe pro manko de
laborfortoj. Espereble la paªzo ne
estos tri-jara. Ãiukaze, E-familioj
povas ekprepari sin por 2023.

Denaskismo kaj E-familioj situas en la fokuso de la kulturpolitikaj
programoj de ambaª parlamentaj grupoj en la Senato de la Esperanta
Civito. Kultura Centro Esperantista, kiel establo alißinta al la Pakto, volas
intensigi sian engaßon favore al tiuj du strategiaj celoj.

Ni komencas per ekstraj paßoj en Heroldo de Esperanto, sub la rubrika
titolo Gepatra Bulteno. Temas ankaª pri omaßo al tiuj pioniroj en la 1950aj

kaj 1960aj – interalie c-ano István Nemere.
Al ¤i tiu unua numero kontribuis Anna Bartek, Manuela Blanco, Olivier

Buisson kaj Giorgio Silfer. El diversaj blogoj venis interesaj artikoloj, foje
anonimaj foje ne, sed ¤iam libere reprodukteblaj. Ni intencas daªrigi laª
tiu linio, fiksante sur papero la valoran el la efemera virtualo.

Ni ankaª esperas gastigi debatojn pri la evoluo de denaskismo. Ne hezitu
proponi temojn al la redakcio de HdE.

Alia grava nova¢o estas la organizado de Renkontißo de E-istaj Familioj,
unuafoje en Svislando, kaj fare de KCE, kies Komitato alprenis la decidon
dum la pasinta aªgusto. Estas preskaª du jaroj da tempo: kunlaboro kaj
sugestoj tre bonvenas.

Kompreneble tiom da iniciatoj signifas ankaª elspezojn. Bonvolu subteni
ilin per ekstra donaco al KCE: vi scias ke ni bone uzas vian monon, kaj ke
ni ¤iuj estas volontuloj. Antaªdankon kaj bonan legadon!

Nova elano
La Kapitulo de la Esperanta Civito
aktivigis novan delegon: temas pri
la E-familioj. La delego estis atri-
buita de la Konsulo, Riichi Karibe,
al la vickonsulo pri socialaj aferoj,
Manuela Blanco.

Diversaj iniciatoj envolvos
paktintajn establojn. Unue, la
disvastigo de valoraj produktoj,
kiel lulkantaro kaj julkantaro, parto
de la E-kulturo. Due, suplemento
de Heroldo de Esperanto, du fojojn
jare, por kaj pri denaskismo. Trie,
propono al KCE organizi Ren-
konton de E-Familioj en somero
2023, kun la subteno de la tuta
konsorcio. Krome, valorigo de la
ri¤a sekcio pri porinfana E-
literaturo en andaluza biblioteko,
zorge de Esperanta Naturamikaro.

HeKo, julio 2021
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Surprizas la (duon)kritiko far
kelkaj veteranaj E-istoj rilate de-
naskismon en la varianto “gepa-
troj samlingvaj/samkulturaj”.

E¤ se ni minimumigas Eon al
nur ßia lingva kaj propedeªtika
valoro, ignorante aliajn kultu-
rajn aspektojn, la transdono de
Eo al novnaskito estas ¤iam ri¤i-
go por la infano kaj, probable,
ri¤igo por la evoluo de Eo mem,
¤ar infanoj povas rimark(ig)i,
kiuj estas la mankoj aª malfortoj
atentindaj de la E-komunumo ce-
le al lingva progreso kaj maturißo.

Kroma valoro de tia denask-
ismo estas ke ßi videbligas la
konvinkon de la gepatroj pri la
taªgeco de la lingvo por ¤iaj
cirkonstancoj. Ankaª inde estus
esplori kiu estas la efiko de Eo
en la menso de infano, en kom-
paro kun la transdono de aliaj
lingvoj en denaskaßo.

Cetere, por la normala kaj na-
tura ensociigo de alitipaj de-
naskaj infanoj, estas tre oportune
grandigi la nombron de samlin-
gvanoj diverslandaj, ne priaten-
tante la originon de la gepatroj.

Kiel patro de denaskulo (kun
samlanda patrino) post dek tri
jaroj, mi ankoraª ne detektis
malavantaßon pro mia trans-
dono de Eo al mia filo.

Kiu estas esence la natura rolo
de gepatroj? Ãu ne proponi la
propran vivon kiel modelo? Re-
ligiaj gepatroj transdonas reli-
gion, maldekstrulaj maldekstr-
ulecon, amemaj amemon, vojaß-
emaj vojaßemon, pacistoj pac-
vojon, kial ne – E-istoj Eon?

Oni ne povas argumenti ke tio
limigas la liberecon de la infano
elekti, ¤ar fruaßaj infanoj nenion
elektas, ili e¤ ne povas elekti ¤u
su¤i mamon aª botelon.

Por denaskulo Eo ¤iam estos
pontolingvo (fakte ¤iuj lingvoj
estas pontaj), do neniel kontraªa
al la spirito de Eo.

Karles en Ipernity

Mi mem sintenas nek por nek
kontraª denaskismo. La ekzisto de
denaskaj E-istoj nek ßenas nek
entuziasmigas min.

Lastatempe mi eksciis danke al
Jouko Lindstedt kaj Renato Cor-
setti, ke du trionoj de la gepatraj
paroj kun denaskigitaj filoj kon-
sistas el viro kaj virino samlingvaj
kaj samgentaj, kio, sincere, surpri-
zis min. Ne nur tial, ke temas pri
zorge kaÙita fakto, ignorata de niaj
mensogemaj kaj troigemaj pro-
pagandistoj, sed ankaª ¤ar mi bone
komprenis nur la denaskismon de
la alia triono. Sed en reta diskut-
forumo mi trovis bonan argumen-
ton apoge al la plimulto: frua du-
lingvigo de infano estas valora¢o
en si mem. Ne tiom gravas la
lingvoj, ¤u Eo kaj la hungara, ¤u la
galega kaj sanskrito.

Por foiristoj [raªmistoj] la valoro
kuÙas aliloke: en la ser¤ado de
identeco. Samkiel la hispanan
kulturon fine de la [19a] jarcento
karakterizas indißenismo, ser¤ado
de radikoj iberaj, keltaj aª kelt-
iberaj (JUARISTI, p. 95), tiel
diasporismon markas stranga in-
sisto pri denaskeco. Ãu la Forumo
por la Esperanta Civito proponos
paÙi de denaskismo al naskismo?

Ni povus paroli ¤i tie, parenteze,
pri denaskaj parolantoj de Eo. Oni
povas legi en la Vikipedio, ke
ßenerale e¤ la plej bonaj denask-
uloj parolas la lingvon apenaª
rimarkeble pli bone ol la elito de
nedenaskaj E-istoj, kaj la denask-
uloj ne havas en Eo tian gvidan
rolon, kian havas denaskuloj en
ordinaraj lingvoj kaj ke male al
etnaj lingvoj, Eo estas lernebla ßis
kvazaª denaskula nivelo. Tial
denaskuloj ne havas daªran lin-
gvan avantaßon kaj sekve ne restas
iu elito, kiu pro sia avantaßa situ-
acio havas hegemoniajn fortojn.
Kiel konfirmis al mi juna kroata

denaskulino dum ege interesa
vespermanßa konversacio en
septembro 2008 en Madrido,
multaj denaskuloj suferas krizon
rilate Eon ¤irkaª sia deksesa vivo-
jaro; demandinte sin, ¤u ili mem
lernintus la lingvon aª venus al la
afero Esperanto se ne pro la ge-
patroj, ili plej ofte respondas al si,
ke ne; multaj el ili ne sentas la E-
kulturon sia kulturo, aª tute ne
konas ßin.

Koncerne la lingvouzon, kiel
skribis Ken Miner en la tre aten-
tinda artikolo La neebleco de pri-
esperanta lingvoscienco, oni ne
konfuzu la terminon “denaska
parolanto” kun “indißena paro-
lanto”, t.e. parolanto lerninta sian
lingvon ne precipe de siaj gepatroj
aª la ekvivalento, sed precipe de
iom pli aßaj aliaj infanoj en
vivanta parolkomunumo. La
rezulto estas, ke por Eo (...) ne
ekzistas normaro por gramatikeco
kaj por signifoj komparebla kun
la indißenaj parolantoj, kiuj tiel
servas ¤e la etnolingvoj; kaj pli
konkrete: Mi post tiam kaj antaª
tiam legis sufi¤e multon en Eo, ¤iam
preferante originalajn verkojn, kaj
en preskaª ¤iu verko, mi trovis
minimume du-tri parta¢ojn, kies
intencitan signifon mi ne tutklare
vidis. Kaj iom post iom mi konstatis
ion, kio devintus esti evidenta al
mi ekde la komenco: kvankam oni
povas “esprimi ¤ion” (kiel oni
diras) en la interlingvo, neniam
oni sisteme esploris, kiom oni
komprenas. En Esperantujo, la
lingvan normon (aª la konku-
rencajn lingvajn normojn) difinas
ne la ekstreme malhomogena
lingva¢o de la denaskuloj, sed tiu
(aª tiuj) de la verkistoj, personoj
kiuj plejparte elektis lerni ßin, en
multaj kazoj fervore kaj febre en
sia infanaßo aª adolesko. Stranga
popolo tio estus, ¤u ne?

Humphrey Tonkin citas opinion
de Jouko Lindstedt pri la estißo de
la E-kulturo origine kiel epi-
fenomeno: Mi rigardas la Espe-
rantan kulturon kiel emerßan
fenomenon. Tio signifas: la movado
por la lingvo kreis ßin, celante krei
ion alian; kaj poste tiu nova feno-
meno komencas retrokuple influi
sian kreinton, la movadon. Ekzistas
multaj fenomenoj en la mondo,
kiujn oni povas nomi emerßaj. La
homa konscio estas tia: en certa
stadio de la evoluo la elektrokemia
funkciado de la homa cerbo estigis
konscion, kiu ekde tiam influas la
homon mem, tiel ke tiu ne plu estas
subigita nur al siaj instinktoj.
Tamen, la cerbo neniam celis igi
konscia. Tre interese, sed mi
konsentas kun Tonkin pri tio, ke
jam de la komenco, de la unuaj
poemoj de Zamenhof, la E-
literaturo estis parto de konscia
programo, daªrigota de ¤eno de
verkistoj kaj nedisigebla de la
lingvo mem. Kontraste, oni povas
ja diri, ke la ekzisto de denaskaj
parolantoj de Eo estas epifeno-
meno aª emerßa fenomeno: mal-
graª la unuopulaj opinioj aª
deziroj de Zamenhof, neniam estis
konscia programo tiurilate; la
ekzisto de denaskuloj, kvankam
statistike neevitebla, estas fakto ne
esenca sed akcidenca, akcesora por
la vivo kaj pluvivo de nia lingvo.

Zamenhof mem estis adoleskan-
to kiam li prezentis al siaj junaj ka-
maradoj la unuan Praesperanton...

Jorge Camacho en sia blogo

Hispana antiraªmisto pri denaskismoÃu imiti Anton Speri?
La dramo de Giorgio Silfer La
familio de Anto Speri (2003) estas
unika, ¤ar probable la unua pri Eo
kiel lingvo per kiu infanoj estas
edukitaj (denaskismo).

Paul Gubbins kritikas la dramon
pro manko de fokuso ßis la tria
akto, kiam Speri mem farißas la
pivoto. Gubbins diras:

La aªtoro verkis dramon en-
fokusigitan ¤irkaª la demandoj pri
la identeco de niaj infanoj, pri la
uzo de Eo kiel identigilo. Alivorte,
ßi estas teme pli ol karaktere cen-
trita dramo: en la titolo Anto Speri
(Esperanto) estas pli grava ol sia
familio. El tio la dramo suferas.

Gubbins aldonas: Speri mem
venkos sian krizon danke al Eo; por
liaj infanoj, tamen, la situacio
Ùajnas pli embaraso ol savoÙnuro.

La teatra¢o premieris en 2003 en
Ãaªdefono. Ïia reßisoro, Jordan
Todorov, dif inis ßin moderna
dramo, kie la opinio de la aªtoro
ne estas trudita al la spektanto, sed
la problemoj estas surtabligitaj por
ke la publiko mem kritiku.

Geoffrey Sutton
Concise Encyclopedia of the

Original Literature of Esperanto

En Di¢ono sur la preßejo Notre-
Dame estas skulptita birdo kiun

la di¢onanoj nomas “la strigo”.
Ïia signifo estas nekonata. La

strigo estas tre eluzita pro
supersti¤a praktiko kiun ßi estigas:
di¢onanoj kaj turistoj kutimas
karesi ßin per la maldekstra mano,
esperante ke ilia deziro estos el-
aªdita. Restas hodiaª nur la
ßenerala formo, la plimulto de la
detaloj de la skulpta¢o jam delonge
malaperis.

La 5an de januaro 2001 vandalo
plurfoje martelis la strigon. Tiu
difektado vekis grandan emocion
en Di¢ono. Anstataª lasi la strigon
en tia stato aª anstataªigi la
Ùtonblokon kie ßi estas skulptita,
oni decidis ripari ßin. Mudla¢on de
la strigo oni faris en 1988. Ïi utilis
kiel modelo por la riparo, kiu kon-
sistis el inkrustado de Ùtonpeco
poste polurita.

Tiu evento pliigis la populare-
con de la skulpta¢o en Di¢ono.
Sekve la turisma oficejo elektis ßin
kiel simbolon de piediranta vizit-
vojo rondire tra la historia centro,
kies nomo estas le parcours de la
chouette (la irvojo de la strigo).

La turstrigo aª blanka strigo
(Tyto alba) estas strigo de la familio
titonedoj. Temas pri unu el la plej
disvastigitaj birdospecioj en la

mondo kaj certe la plej disvastigita
inter la noktobirdoj.Tiuj palaj,
longaj, longkruraj strigoj senpene
flugas dum ili superflugas pa]tejojn
aª aliajn ¤asejojn.

Temas pri birdo sufi¤e granda,
¤irkaª 33 ßis 39 cm longa, kun
enverguro inter 80 kaj 95 cm, kaj
meznombra pezo ¤e plenkreskuloj
de ¤. 330 g, sen seksa diferenco.

Ïi montras karakteran blankan
vizaßan diskon kun formo de koro
kun supraj ambaªflankaj lokoj por
la okuloj kaj anguleto centre por
montri la bekon al idoj, kiuj
bezonos tiun indikilon en tiom
blanka vizaßo, kie ankaª ege kon-
trastas la nigraj okuloj. Supraj
partoj, tio estas la dika kapo (Ùajne
senkola), dorso kaj flugiloj estas
helbrunaj aª orbrunaj, tre bele or-
namitaj per grizaj punktoj aª ma-
kuletoj. La longaj kruroj estas parte
plumaj kaj havas la fingrojn ko-
vritajn el blankecaj haroj kiuj ofte
ne estas tiom blankaj kaj aspektas
malpuraj. Ambaª seksoj similas,
sed inoj povas esti iom pli grandaj,
malhelaj kaj punktitaj sube. La
flugiloj estas grandaj kaj rondo-
formaj, tial turstrigo ne estas tre
lerta fluganto, sed ßia silentemo
ege efikas por kapti predojn.

Turstrigoj havas rimarkindan
laªtan blekon, iom funebrecan kaj
stridan, se aªdatan de proksime. Ili
trovißas ¤ie en la mondo, sur ¤iu
kontinento, krom Antarkto. Pli

precize ili povas loßi en Ameriko
ekde suda Kanado ßis la suda pinto
de Sudameriko. En tuta Eªropo,
escepte en Skandinavio kaj Rusio.
En tuta Afriko, escepte la dezerto
de Saharo. En suda Azio, tio estas
en Arabio, Hindio, Hindo¤inio kaj
Indonezio, kaj en Aªstralio.

Turstrigoj manßas kampomusojn,
sorikojn (pintomusojn), ranojn kaj
insektojn, sed ili estas ekonomie
valoraj, ¤ar ili ankaª predas pes-
tojn, kiel ratojn, talpojn kaj musojn.
Ili profitas efikegan aªdkapablon
por kapti predojn, tiom ke ili kapa-
blas predi e¤ en absoluta malhelo.
Ankaª vidkapablo estas efika, se
konsideri, ke la turnokapableco de
la kolo havigas al la turstrigo
preskaª 360 gradojn de vidkampo.
Kultivistoj ofte instigas nestojn
por regi ronßulojn, provizante
loßejojn. Tiu ¤i strigo pro sia
specifa metabolismo povas manßi
pli ol iu ajn alia specio de strigo.
Matura turstrigo manßas proksi-
mume tri musojn ¤iutage.

Libere, turstrigoj ßenerale vivas
inter kvin kaj dek unu jaroj. Krom
homojn (trafiko kaj frapoj kontraª
kabloj) kaj iliajn hejmbestojn, kiel
katojn, ili havas malmulte da
predantoj. La tutmonda loßantaro
estas supozata iom malpli ol kvin
milionoj da individuoj. Plej ofte
ili estas tre fidelaj al siaj teritorioj.

Por reproduktißi la specio pre-
feras homloßatajn lokojn, e¤ se

homoj jam foriris, kiel kampar-
domoj, subtegmentoj, turoj de pre-
ßejoj (de tie la specifa nomo), rui-
noj, grenejoj, ktp. Ili povas nestumi
ankaª ¤e maljunaj trunkoj en
ßardenoj, foje klifoj, ktp. Ili povas
reproduktißi en ¤iu ajn sezono; la
ino ovumas kvar ßis sep ovojn,
kiujn ßi kovos dum ¤. 32 tagoj. La
kovado estas tasko nur de la ino,
dum la malino ¤asas por la tuta
familio. La idoj estas kovritaj de
blanka lanugo. Kvankam post
kvindek tagoj la idoj kapablas flu-
gi, plej ofte ili ne malproksimißas
el la gepatroj ßis esti trimonataj.

Kaptite aª enanguligite, ili sin
¢etas dorsen kaj draÙas, protektante
sin per akraj ungegoj, e¤ kiam ili
estas ankoraª idoj.

La strigo de Di¢ono grincas esperante

Unu el la verkoj kiuj plej impresis
min el la originalaj verkoj en Eo estas
La familio de Anto Speri, de Giorgio
Silfer. Ïia temo ne estas nur pri la
identeco de E-istoj, sed ankaª grava
demando pri la rilato inter generacioj
kaj geedzoj. Sendube ßi estas teatra
majstra¢o.

Philipp el Britio,
forumo de lernu! 28 jan 07

La sekreto de la strigo de Di¢ono
estas fabelo de Magali Lautrou,
bele ilustrita de Jean-François
Drouin. Ïi rakontas la aventurojn
en la mezepoko de Agata, ¤arma
turstrigineto en la stratoj de Di¢ono.
Malfeli¤iga simbolo persekutata
tiuepoke, ßi farißos, dank’ al sia
kuraßo kaj al la amo de infano, la
feli¤igilo de la urbo.

Libro por (plenkreskaj) infanoj,
ßi finißas per klarigo pri la hipote-
zoj de la origino de la di¢ona strigo.

La verkistino kaj la ilustristo
estas anoj de la E-klubo de Di¢ono.
La libro estas eldonita en kvar ver-
sioj: franca, angla, germana kaj Eo.
Mendebla ankaª tra la eldonejo:
www.grainedemoutard.fr

Olivier Buisson
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Beletro kaj socio

Mi ne komprenas kial la E-
versio de PEN estas la reto

de Esperanta Civito...
Cyril R. Vergnaud

Ãar estis Giorgio Silfer kiu
akceptigis Eon ¤e la internacia
PEN-klubo.

Federico Gobbo
 Do estis nur pri la ideoj de la

homo ¤e PEN kiu zorgas pri Eo?
Cyril R. Vergnaud

Akademio Literatura de Eo
(ALE, antaªe EVA, E-lingva
Verkista Asocio) apenaª aktivas,
kaj Esperanta PEN estas nura
apendico de la Silfera E-Civito.

Jorge Camacho
La Esperanta Civito ne havas

apendicojn sed konsistas el kuno
da asocioj, establoj, entreprenoj,
institucioj, organiza¢oj kiuj havas
kiel komunan senton ke la E-istoj
konsistigas komunumon/popolon/
grupon kun la lingvo kiel komuna
eco; inter ili estas ankaª la Espe-
ranta PEN. La Civito apartenas al
neniu (des malpli al Silfer), ßi havas
strukturon demokrate elektitan laª
listoj; Silfer estis konsulo (laª
UEA-terminologio: prezidanto)
dum trijara mandato, ¤ar ¤efo de la
venkinta listo, kaj nun ßis 2017
estas konsulo francino Marie
France Conde Rey. Sed, mi petas
pardonon de la legantoj, ¤u eblas
ke ankoraª nun, dek kvin jarojn
ekde la ekzisto de la Civito, kies
konstitucio estas legebla ¤e www.
esperantio.net, mi devas klarigi
kiuj estas la rilatoj inter ßi kaj la
establoj kiuj alißis al ßi? Cetere,
laª la historio, la fondo de la Civito
neniel estas afero de Silfer, sed de
plej diversaj establoj kiuj jam du
jarojn antaªe sin deklaris konsentaj
al pakto pri komuna kunlaboro kaj
solidaro ßis tiu pakto finfine kohe-
rißis al komuna federa establo kiu
nomißas “Civito”, nomo jam lan-
¤ita de Zamenhof dum la surÙipa
vojaßo al VaÙingtono, kiu ja revis
ßuste pri tiu solidareca komunumo
kie la kunglua¢o estas la internacia
lingvo Esperanto. La nuna Civito
estas simple la modernigo kaj
strukturigo de tiu ideo.

Carlo Minnaja

Pardonu min, mi Ùatas ideojn de
PEN International sed mi ne vere
komprenas kial la Esperanta PEN
estas parto de la Esperanta Civito.
Se oni nur scivolas pri literaturo,
kial oni bezonus esti membro de
speciala komunumo? Mi ne vere
komprenas la celon ¤ar mi pensas
ke Zamenhof ne volis krei novan
popolon sed nur helpi la homaron
pli bone komuniki. Eble mi eraras
sed mi nur honeste diras al vi kion
mi pensas.

Cyril R. Vergnaud
Kara Cyril, tamen Zamenhof celis

al ne nur ajna komunikado, sed al
justa kaj harmonia komunikado
ene de komunumo kiu sentas sin
solidara: la “ni” de la Preßo sub la
standardo, la interna ideo prokla-
mita en Ïenevo, la rego de la verda
standardo kaj la celo de la kongre-
soj, proklamitaj en Kembrißo, la
letero al Kofman de 1901 pri trans-
dono de lingvo kiel hereda, la tuta
hilelismo estas multe pli ol simpla
komunikado; kaj la fakto ke la
koncepton pri “esperanta popolo”
transprenis, ßin menciante ekspli-
cite, tuta aro da verkistoj, de Kabe
al Privat, de Kalocasy al Baghy, de
Emba al Auld, de Pi¤ al Tonkin
indikas ke la zamenhofan penson
ili interpretis tiel. Neniu kontestis
tion dum jarcento, nur en la lastaj
dudek jaroj aperis, fare de tre eta
sed kriema minoritato, forta kon-
traªstaro al la koncepto de popolo,
laª mi nur pro la kaªzo, ke tiun
koncepton priinsistas d-ro Silfer,
kaj do, ¤ar laª tiu minoritato d-ro
Silfer estas la diablo, ¤io kion li
subtenas, inkluzive de la ¤iam
antaªe akceptita koncepto pri
popolo, estas infera.

Carlo Minnaja
Interesa, ßi estas tute nova por

mi. Mi ne delonge estas E-isto kaj
mi pli kaj pli malkovras mal-
samaj[n] pensmanieroj[n].

£ajnas ke multaj asocioj apenaª
aktivas. Ãu oni scias se [¤u] la
Universala Artista Ligo de E-istoj
(UALE) havas retpaßon? Mi trovis
nenion pri ßi.

Cyril R. Vergnaud
UALE mortis antaª dudeko da

jaroj, bedaªrinde.
La Esperanta PEN ne ßisdatigis

la Internacian PEN pri siaj funk-
ciuloj: laª la supra retejo Ljubomir
Trifon¤ovski plu estas sekretario,
kvankam li mortis en 2013.

Osmo Buller
Bedaªrinde pluraj paßoj (ne nur

de la Esperanta PEN) estas malfrue
aª delonge ne ßisdatigataj, tamen
la reprezentanto(j) de la Esperanta
PEN-centro (¤iu centro rajtas je du)
partoprenas ¤iam en la ¤iujara
kongreso de la PEN Internacia (jen

Nilsson, jen siatempe Trifo, jen
Macconi, jen Silfer, jen Nemere, jen
Martinov laª la loko de la kongre-
so) kaj la reprezentanto de la Espe-
ranta PEN partoprenas konstante
en la laboro de la PEN-komisiono
pri libereco de esprimado (fakte, pri
la verkistoj en prizono pro propraj
opinioj, okazo ne malofta).
Esperanta PEN-Ãentro kunvenos
f izike en la unua semajno de
aªgusto 2016 ¤e ARTE en
BudapeÙto.

Carlo Minnaja
Cyril, s-ro Silfer tute ne estas

diablo, li estas nur ridinda kaj
kompatinda merdulo.

Kaj al Minnaja:
Kiu kun merduloj penas,
al merduloj apartenas.

Jorge Camacho
Estas interese legi ¤i tian disku-

ton, kiun evidente partoprenas
ankaª Lia Poeta MoÙto Jorge
Camacho, kvankam mi vidas
nenion skribitan de li. Mi antaªe
ofte samopiniis kun li (ankaª pri
la Civito), sed li unue eksamikigis
min en FB kaj poste tute blokis,
pro kio FB montras al mi nenion
skribitan de li .

Evidente nur li posedas Dian
Privilegion krude insulti aliajn, kaj
al tio intime ligißas absoluta
netolero de aliopiniado, precipe se
temas pri prava aliopiniado. Liaj
insultoj e¤ ne atingas (lian favo-
ratan) meznivelan kvaliton, kaj
estas aparte tedaj pro la malspri-
teco. Mi povas facile imagi, kion li
skribis ¤i-supre, kvankam nenio
videblas.

Eble iu alia kapablas analizi liajn
problemojn. Mi komprenas, ke li
malpermesas al si legi ion de mi,
tiel li ja povas eviti maltrankvi-
lißon. Sed ankaª malebligi al mi
legi liajn komentojn kaj partopreni
diskuton pri ia ajn temo iniciatitan
de li – nu, mi danku lin. Mi ßoju
ankaª pri tio, ke li feli¤e ne vidos
¤i tiun komenton de mi.

Harri Laine
Ho ve. Mi miavice blokis Cama-

cho-n antaª kelka tempo – mi ne
povis elteni lian krudan tonon,
precipe kontraª Carlo Minnaja,
kvankam en aferecaj diskutoj en
la pasinteco mi ofte konsentis kun
Camacho, ankaª pri la Civito. Vere,
kio estas lia problemo nuntempe?

Jouko Lindstedt
Nek Laine nek Lindstedt per-

ceptas ajnan fiecon en Minnaja.
Vere, kio estas ilia problemo?

Jorge Camacho
La problemo de Camacho estas

la sama de ¤iam. Iuj (Silfer, Marti-
nelli) perceptis ßin tuj, aliaj (Laine,
Lindstedt) malfrue.
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paktintoj informas
La konsorcio de la Esperanta Civito estas granda produkta platformo. Jen
la nova¢oj el la aktiveco de kelkaj paktintaj establoj dum la lasta monato.
Kiu deziras alißi al paktinta establo, tiu sin turnu al pakto@esperantio.net

La Konsilio de Afrika Esperanto-Instituto aprobis
la okazigon de didaktika seminario por afrikanoj en
januaro 2022. La partoprenontoj estos specife
trejnataj por lingvotestado kaj pri gravaj demandoj
lige al instruado. Ili studos kaj loßos ¤e la Tanganika
E-Domo, kiu unuafoje gastigos tian trejnadon. La
nombro estas limigita al dek personoj.

Esperanta Naturamikaro organizos ¤e la medi-
teranea civito Roses (proksime al Figueres kaj la limo
kun Francio) la unuan Naturamikan Kultursemajnon
en Eo, komence de oktobro 2022, kongrue al la
evoluo de la restriktoj pro la pandemio. La programo
enhavos kulturajn ekskursojn, prelegojn, debatojn.
Ãio devos respekti la principojn de daªrebla turismo.

La redaktata decembra numero (314) de Literatura
Foiro baldaª fermos la 52an jarkolekton de ¤i tiu
admirinda revuo, kies redakcio konsistas el Perla
Martinelli (¤efredaktoro, asistata de Sacha Giordano),
Marie-France Conde Rey (kino), Carlo Minnaja
(recenzoj), Fernando Pita (planlingvistiko), Giorgio
Silfer (teatro, historio), plus multaj kunlaborantoj.

Estas preparata la kvara represo de Historio de la
esperanta literaturo. Per ßi la verko eldonita de LF-
koop atingos mil ekzemplerojn, el kiuj 820 jam
venditaj. La represo necesas, ¤ar la kunaªtoroj pro-
krastas la duan eldonon, kiu devus enteni detalan
analizon pri nia sesa literatura periodo (1993-2020):
jam finita laª Silfer, sed eble ne laª Minnaja.

Feminisma Esperanta Movado malkontentas pro
la pritrakto de kazoj de seksa molestado en la mal-
nova Esperantio, precipe en la UEA-medio. Vekis la
indignon de la feministinoj la kandidateco de moles-
tinto al la TEJO-estraro kaj la honora diplomo pro
“elstara kultura agado” en UEA al alia molestinto.
La Kapitulo ekzamenos proponon de preventa kodo.

La Kapitulo de la Esperanta Civito gratulis al la
nova prezidanto de Internacia Ligo de E-Instruistoj,
Ahmad R. Mamduhi en Irano. Dum la lastaj jaroj la
rilatoj inter la Civito kaj ILEI ne estis bonaj, specife
pro la negativa influo de via prezidintino. Kun nova,
objektiva prezidanto, kaj kun Civita senatano en
via Estraro, ni forte esperas je pozitiva evoluo.

La Asembleo de Esperanta PEN-Centro akceptis la
alißon de Benoit Philippe kaj prokrastis la diskuton
pri alies alißpeto. Nia delegacio ¤e la kongreso de
PEN Internacia subtenis la kandidatecon de Burhan
Sonmez, ¢us elektita kiel prezidanto. Origine kurda,
aktivulo por homaj rajtoj, li verkas en la turka kaj
vivas plejparte en Londono, kien li rifußis en 1996.

Pupteatro gastos diversmaniere ¤e la Kultura E-
Festivalo, 10-15 aªg 22, organizata de Studenta
Esperanta Ligo kun la apogo de KCE. La ¤aªdefona
ensemblo La Turlutaine proponos al la festivalanoj
atelieron pri marionetoj. Krome ßi helpos por la
pupteatra premiero de Mira, Jusefo kaj la gardeloj
de Giorgio Silfer, la unua plene afrika dramo en Eo.

S-ino Miriam Altemani responsas pri la nova (jura
kaj koresponda) adreso de  Itala Interlingvistika
Centro: strato Venezuela 7, 20151 Milano. £i eklernis
Eon ¤i-somere ¤e KCE kaj diplomißis per la nivelo
A1. £i interesißas pri nia teatro, estante amatora
aktorino: Giorgio Silfer proponis al Ùi ludi en unu el
siaj unuaktaj dramoj, La njorin’ de l’ malaperinto.

Fajszi Amika Rondo invitas al literatura kafejo en
BudapeÙto, 21 okt 21, omaße al la forpasinta
prezidanto de FAR, c-ano György Nanovfszky (kies
vidvino kandidatas al la prezido de Hungaria E-
Asocio). Ãe la novembra literatura kafejo gastos c-
ano Giorgio Silfer, kiu prezentos sian antologion
Verda stelo kaj roza triangulo.

PEN-Klubo centjara: la asocio kiu kuraßis rezisti al Hitler
En 1921 britaj kaj francaj verkistoj
(al kiuj aldonißis, kiel triaj, la
katalunaj) fondis klubon: Poetoj,
Eseistoj, Novelistoj (pli ßuste:
romanistoj) trovis tegmentan orga-
nizon por dialogo trans landlimoj,
por defendo de esprimlibero, por
politika engaßo de demokratoj.

Verdire la ideo ekis pli frue, kun
nur angla PEN Club funkcianta
jam dum la unua mondmilito. Tiu
¤i frueco kaªzis la transnaciecon
de la strukturo: la centroj ne re-
prezentis landojn, sed literaturojn.
Tio klarigas kial povis ekesti la
kataluna PEN, e¤ antaª ol la his-
pana, kaj kial estis akceptebla
ankaª la esperanta, en 1993:
suf i¤is persvadi la internacian

asembleon ke Eo estas literatura
lingvo. Tio estis la raªmisma linio:
se ni estus proponintaj ke PEN
Internacia adoptu Eon kiel labor-
lingvon anstataª la angla, aª la
franca, ni estus trafintaj la kutiman
fiaskon de finvenkistoj.

La rilato inter nia lingvo kaj PEN
ekestis jam en 1930, kiam Frigyes
Karinthy, delegito de la hungara
centro (kaj prezidanto de hungara
E-societo) proponis eksperimenton
al la PEN-kongreso en BudapeÙto:
traduki verkon al pluraj lingvoj,
inkluzive de Eo, por testi kies
rezulto estus la plej fidela.

En tiuj jaroj la germanan centron
gvidis Thomas Mann, kiun hitler-
anoj devigis al formigro. La klopo-

do naziigi la germanan klubon
trafis la f irman opozicion de la
tegmenta federacio, kiu eksigis ßin
en aprilo 1933, agnoskante alian
en ekzilo. Belan ateston pri tiu
rezisto de liberpensuloj vi trovas
en la filmo Adiaª al Eªropo – pri
alia PEN-ano, Stefan Zweig.

PEN Internacia ludas esencan
rolon en la defendo de esprimlibero
(paralele al Amnestio Internacia),
en la dialogo inter verkistoj vi-
vantaj en landoj trafitaj de milito,
por la agnosko de lingvaj rajtoj.
En ¤i-lasta distingißis la kontribuo
de la Esperanta PEN.

La subteno de LF-koop, kadre de
la Esperanta Civito, estas esence
grava por nia centro.
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La belorusa reßimo intensigas atakojn kontraª homaj rajtoj

TUTMONDAJ VOÃOJ: la plej interesaj artikoloj por oktobro 2021
eo.globalvoices.org

Ekde la komenco de la protestoj
kontraª la falsitaj prezidentaj

elektoj en aªgusto 2020, la belo-
rusaj aªtoritatoj konstante atakas
manifestaciantojn, same kiel sen-
dependajn amaskomunikilojn kaj
organiza¢ojn de la civila socio.
Nuntempe estas pli ol 570 politikaj
malliberuloj en Belorusio, laª la
homrajta grupo Vjasna . Sed ekde
meze de 2021, la subpremo fare de
Aleksandro LukaÙenko Ùajnas
intensißi kaj atingi senprece-
dencan skalon.

Ãilianoj vo¤donis por siaj
reprezentantoj, kiuj reverkos

la konstitucion de Ãilio, kaj helpos
al la lando Ùanßi la antaªan poli-
tikan sistemon, formitan dum la
diktaturo de la pasintaj jardekoj.
La civitanaro vo¤donis por la gu-
berniestroj, urbestroj kaj membroj
de urbaj konsilioj, kiuj laboras
kune kun la urbestroj. Same, unua-
foje dum la historio, indißenaj
¤ilianoj elektis reprezentanton de
sia kulturo, por helpi la reverkadon
de la konstitucio.

Tiu vo¤donado estis revolucia:
danke al demokratia procedo, Ãilio
sukcesis superi politikan krizon.
En la jaro 2019 lavango da pro-
testoj skuis la tutan landon, kaª-
zante la kolapson de la politika
sistemo. Komence, ¤ilianoj protes-
tis kontraª la altigo de la trans-
portaj tarifoj, sed la malkontento
estis pli profunda: en la socio
akumulißis multaj problemoj
diversnivele. Plioftißis akuzoj pri
perforto fare de la polico.

Post kvar semajnoj de malsta-
bileco, la aªtoritatoj de Ãilio
konvinkißis pri la neceso organizi
referendumon por la reverkado de
la konstitucio. La ideo estis Ùanßi
la regulojn, por malfermi vojon
cele al la formado de nova politika
sistemo. Laª la rezultoj de la refe-
rendumo, 20 okt 20, la plejparto
de la civitanoj subtenis la kreadon
de la nova konstitucio, kiu estos
verkita de simplaj civitanoj. La
nuntempa konstitucio de 1980
estis verkita dum la ¤ilia diktaturo,
sub la regado de Augusto Pinochet,
periodo de vastaj politika perforto
kaj malaperoj. En simplaj vortoj,
la nova konstitucio estas simbolo
de nova komenco pri kiel regi.

La manifestaciantoj, kiuj freÙ-
date havis la Ùancon vo¤doni,
esperas je pli bona edukado, san-
zorgo, pensioj, kaj pli da genra
egaleco, naturmedia daªripoveco,
indißena politika partopreno, laª
esploro de la Universitato de Ãilio.

Meze de majo 2021, ¤ilianoj faris
plian paÙon en la demokratia
procedo, elektante tiujn kiuj trans-
formos la konstitucion de Ãilio. En
la vo¤donejoj, la atmosfero estis
ege trankvila, kun kelkaj atendo-
vicoj formißantaj fojfoje. La homoj
estis plejparte silentaj, atendante
pacience por vo¤doni kaj reveni
hejmen. La partoprenado atingis
43%, kio estas malpli ol oni atendis.
La rezultoj estis ankaª plena sur-
prizo. Ãiuj amaskomunikilaj
antaªdiroj kaj enketoj malsukcesis.
Laª ili, oni kredus ke la kandidatoj
dekstraj kaj centre-maldekstraj
gajnos. Tio ne okazis.

La politika pejzaßo de Ãilio
estas tradicie dividata en tri
politikaj ideologioj: maldekstra,
centra kaj dekstra. La tradiciaj
partioj prezentis kandidatojn, sed
60% de la kandidatoj estis sen-
dependaj, laª esploro. Hodiaª, la
¤efa politika forto estas la sen-
dependuloj, kun 65 seßoj (40%),
sekvataj de la partioj maldekstra,
centre-maldekstra kaj dekstra. Por
verki la konstitucion homoj vo¤-
donis kontraª la politikaj partioj
kiuj estris Ãilion dum jardekoj. La
prezidentaj balotadoj de novembro
2021 donos pli da indikoj.

Francisco Osorio
tradukis Manuela Burghelea

Nova kurso en Ãilio

Oni ne plu trovas unulingvajn
okcitanparolantojn. Ekzistas

du grupoj: populacio pli ol 60-
jaraßa kiu akiris la lingvon familie
kaj alia grupo kvalif ikebla kiel
nov-okcitanparolantoj, kiuj lernas
la lingvon en mezgradaj lernejoj,
kaj tiel la gepatroj kaj familianoj
ne ¤iam scipovas la okcitanan.

Rilate la lernejan edukadon,
Okcitanio kalkulas je multaj mez-
gradaj lernejoj nomataj Calan-
dreta. La okcitana ankaª estas
elektebla studobjekto ¤e lernejoj
kaj universitatoj, kie eblas akiri
superan diplomon pri la okcitanaj
lingvo kaj kulturo.

Je la amaskomunikila nivelo,
ekzistas unu televidkanalo en la
okcitana lingvo, OcTele; multaj
radiostacioj, ßenerale dulingvaj
france kaj okcitane, kaj serio da
region-nivelaj informaj retpaßoj
en la okcitana. La rolo de amas-
komunikiloj estas esenca ¤ar ili
valorigas lingvon kaj kontribuas
al ßia transigo al ontaj generacioj,
tiel ankrante ßin en la moderneco
kaj en la cifereca kulturo.

Kulturo estas ilo kiu permesas
konservi la hereda¢on de la
pasinteco, dum ßi evitas ßian
redukton al folkloro aª muzeo-
logio. En tiu kampo, Okcitanio
havas multajn kulturajn insti-
tuciojn kiuj kontribuas al la
prestißo de la lingvo: literaturaj
akademioj kiel tiu de Jeux Floraux
kiu datißas de 1694, la fondumo
Felibrige kiu datißas de 1854, la
Konstanta Kongreso de la Okcitana
Lingvo, la jam menciita Oficejo pri
la okcitana lingvo, eldonejoj en la
okcitana.

Kelkaj el tiuj iniciatoj kaj amas-
komunikiloj ßuas financan sub-
tenon de la Ùtato, dum aliaj tion
malhavas.

Ãiuj iniciatoj priskribitaj supre
estas pozitivaj kaj atestas pri certa
renovigo, tamen unu fakto daªre
veras: la nombro da parolantoj ne
¤esas malkreski. La manko de
kulturaj iniciatoj ne Ùajnas esti la
kialo.

La fenomeno de malkresko certe
ligißas al la maljunißo de la
tradiciaj okcitanparolantoj, kies
generacio iom post iom malaperas.
Sed redukti la problemon sole al
iu demografia klarigo estus tro
simpliga aliro.

Efektive ankaª estas politikaj
faktoroj same esencaj. Unu el la
¤efaj kialoj estas la altrudo de la
franca, kiu de tri jarcentoj aku-
mulas jurajn argumentojn por bari
pli vastan uzon de la okcitana. Tiel,
ekde 1802, estas malpermesate
paroli alian lingvon ol la francan
en Ùtataj lernejoj. Tiu malpermeso
estis poste refortigita pere de punoj
kaj daªris ßis la 1950aj jaroj,
periodo kiam oni ekinstruis certajn
regionajn lingvojn.

La debato tute ne haltis, kiel
atestas la lasta polemiko ¤irkaª la
leßo nomata Molac de 2021 pri la
mezgrada instruado ¤e publikaj
lernejoj, ¤ar la franca Ùtato feroce
alkro¤ißas al la artikolo 2 de la
franca konstitucio, kiu deklaras ke
la lingvo de la respubliko estas la
franca.

Filip Noubel
tradukis Renato Guedes

Pri leßo Molac vidu artikolon de Marie-
France Conde Rey en HdE 2323,
aªgusto 2021.

Okcitana minacata

Baldaª el¤erpita!

La celtabulo de la reßimo:
sendependaj amaskomunikiloj

Post kiam Tut.by, la ¤efa nova¢-
retejo de Belorusio, estis blokita
en majo 2021, la aªtoritatoj direk-
tis sin al aliaj amaskomunikiloj.
Laª multnombraj plendoj de
Belorusa Asocio de ¥urnalistoj
(BAJ), policanoj faris inter la 6a kaj
la 19a de julio almenaª 63 traser-
¤ojn de domoj kaj redaktejoj de
¢urnalistoj. Tridek tri amaskomu-
nikilaj dungitoj estas nuntempe
malantaª kradoj.

Policanoj trudeniris la redakt-
ejon de NaÙa Niva, sendependa
¢urnalo kaj retejo, 8 jul 21. Laª la
Telegram-kanalo de la eldonejo, la
polico arestis la ¤efredaktoron
Jahor Marcinovi¤, redaktoron
Andrej Skurko, kaj Andrej Dinko,
¤efredaktoron de la revuo NaÙa
Istorija (Nia Historio), de NaÙa
Niva. La ¤efkontisto Volha Rakovic
ankaª estis arestita. Konforme kun
la raportoj, Marcinovi¤ estis batita
dum aresto, laª BAJ.

La polico ankaª traser¤is la
domojn de pluraj aliaj dungitoj de
NaÙa Niva. La Belorusa Inform-
ministerio diris en deklaro eldonita
la saman tagon ke ßi blokis la ret-
ejon de NaÙa Niva post kiam proku-
roroj akuzis la retejon pri kontraª-
leßa distribuado de informoj.

Aldone,  8 jul 21 la aªtoritatoj
arestis aª traser¤is la oficejojn kaj
domojn de pluraj aliaj sende-
pendaj raportistoj.

Alesja Lacinskaja, korespond-
anto por la sendependa nova¢retejo
Bobr.by en Babrujsk, estis mal-
longe detenita post domtraser¤ado,
sed liberigita post subskribo de
konfidenca interkonsento.

Oni ankaª traser¤is la domojn de
Zmicer Kazakevi¤ kaj Vitalij Skril,
sendependaj korespondantoj de la
sendependa stacio Belsat TV en
Vitebsk. Poste, Skril estis arestita
kaj akuzita pri insultado al re-
gistara oficialulo.

La polico arestis ankaª Zmicer
Lupah, sendependan korespondan-
ton de Belsat TV, dum vizito en me-
dicina centro de la urbo Plisa, kaj
traser¤is lian domon dum foresto.

En urbo OrÙa, policanoj traser¤is
la domojn de Ihar Kazmier¤ak,
korespondanto de la sendependa
nova¢retejo Orsha.eu; kaj de Denis
Dubkov, fotisto de la sama retejo.
Dubkov estis pride-mandita kaj
liberigita, dum Kazmier¤ak restis
tenata dum tri tagoj.

Samtage en la Bresta regiono, la
Ùtataj sekurecaj servoj trudeniris la
oficejojn de la sendependaj nova¢-
retejoj Brestskaja Gazeta /Bresta
Gazeto, Media-Polesye.by kaj
Intex-Press en urbo Baranavi¤i.

Antaªe, 6 jul 21, la polico arestis
Aleh Suprunjuk, redaktiston de la
nova¢retejo PerÙij Region (La Unua
Regiono) de Bresto, pro supozata
“disdonado de ekstremisma mate-
rialo”.

Laª raporto de BAJ, 7 jul 21
minska kortumo konfirmis sian pli
fruan decidon agnoski la materia-
lojn publikigitajn de la sendependa
amaskomunikilo Tut.by kiel
“ekstremismajn”. Dek tri dungitoj
de Tut.by restas en prizorgo ekde
arestoj en majo pro supozata
imposta fraªdo.

La polico trudeniris 9 jul 21 la
domojn de la personaro de la
populara interreta eldonejo de
Homel, Silnije Novosti (Fortaj
Nova¢oj), inkluzive de ¤efredak-
tisto Hanna Jakstas kaj ¢urnalistoj
Dzianis Jakstas, Irina Volskaja kaj
Jauhienija KraÙ¤ik.

Belorusaj policistoj arestis
pliajn kvin ¢urnalistojn, 16 jul 21.
Post polica atako kontraª la ¤ef-
sidejo de la servo de Belorusa Ra-
dio Libera Eªropo/Radio Libere-
co, kie komputiloj estis konfis-
kitaj, Alieh Hruzdzilovi¤, Alies
DaÙ¤inski kaj Inesa Studzinskaja
estis arestitaj kaj iliaj domoj  tra-
ser¤itaj. Ankaª ¢urnalistoj Valian-
cin Zdanko kaj Marina Arcibasava
spertis traser¤on de siaj hejmoj.

Raportistoj Ihar Iljas kaj Hanna
Haliota de Belsat TV ankaª estis
arestitaj la saman tagon post tra-
ser¤ado de siaj domoj. La polico
ankaª traser¤is la domojn de aliaj
raportistoj kaj sendependaj kunla-
borantoj de Belsat TV: Jauhien
Mierkis, Hlieb Labadzienka,
Halina Abakuncik, Paviel Mazejka,
Aliaksej Kajrys, Aliaksandr
Sajenka, HriÙ¤ina Carniauskaja,
Alies Liaucuk, Milana kaj Andrej
Javaktona Lunjova.

Franak Viahorka, eksa jurnalisto
kaj konsilisto de la opozicia gvi-
dantino Svetlana Cihanouskaja,
esprimis sian konsternon pri la
amasaj arestoj, en Tvitero:

Almenaª dek du ¢urnalistoj
alfrontis traser¤ojn kaj arestojn
hodiaª, kaj estas nur la 10h00
matene. La brutuloj de LukaÙenko

daªrigis sian persekutadon kon-
traª la sendependaj amaskomu-
nikiloj. Iuj kredas ke la totala
detruo de amaskomunikiloj kaj
NROj estas desegnita kiel “dona-
co” al LukaÙenko de liaj akompa-
nuloj antaª 9 aªg 21.

NROj kaj homrajtaj
grupoj atakataj

Almenaª dek naª civilaj sociaj
organiza¢oj kaj NROj pri homaj
rajtoj ankaª spertis atakojn, tra-
ser¤ojn kaj arestojn en julio 2021.

Policistoj rompeniris en la ofi-
cejojn de pluraj homrajtaj organi-
za¢oj, 14 jul 21, arestante pli ol
dekduon da dungitoj kaj farante
traser¤ojn, inkluzive de iuj hejmoj
de la dungitoj.

La atakoj celis la centron pri
homaj rajtoj de Vjasna kaj la
Belorusian Helsinkan Komitaton,
elstarajn defendantojn de civitanaj
rajtoj kaj la rajtoj de malliberuloj.
La prezidanto de Vjasna, Ales
Bjaljatski, ¤esis respondi al vokoj,
dum la prezidanto de la estraro
Valjantin Stefanovi¤ kaj aktivuloj
Siarhei Sis kaj Alena Lapcionak
estis arestitaj. Estis traser¤ita la
domo de la advokato de Vjasna,
Uladzimer Labkovi¤, kaj li kaj lia
edzino Nina ankaª estis arestitaj.

La polico ankaª trudeniris la
minskan ¤efsidejon de BAJ, la ¤efa
organiza¢o pri amaskomunikilaraj
rajtoj en la lando.

Laª aktivistoj pri homaj rajtoj,
estis aliaj organiza¢oj kies oficejoj
estis celitaj en la atakoj de 14 jul
21, ekzemple la homrajta grupo
Lawtrend, Human Constanta, la
Asocio de Belorusoj de la Mondo
BackauÙ¤ina (Patrujo), la grupo
Teritorio de Rajtoj, la homrajta
organiza¢o Genraj Perspektivoj, la
projekto Nomoj, la Unio de Belo-
rusaj Verkistoj, la Belorusa Popola
Fronto, la movado Por Libereco, la
Centro por Ekonomikaj Esploroj.

Policanoj traser¤is 16 jul 21 la
domojn de Marina Dubina, direk-
torino de la ekologia grupo Eco-
dom, kaj de Halina Uscinava,
estrarano de Pravavaja Inicijativa
(Jura Iniciato), jura kaj homrajta
defenda grupo.

Mary Lawlor, speciala raportist-
ino de UN pri Defendantoj de
Homaj Rajtoj, kondamnis la sub-
premon kontraª la belorusa civila
socio kaj diris ke pace defendi
homajn rajtojn estas legitimekaj
neniam persekutende. Marie
Struthers, direktorino de Amnestio
Internacia por Orienta Eªropo kaj
Centra Azio, ankaª kritikis la lastan
subpremon kaj diris ke ¤iuj
arestitoj estas liberigendaj tuj kaj
¤i tiu kampanjo kontraª la civila
socio devas ¤esi.

Tanya Lokot
tradukis Aza Delgado


