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Nova retkurso: Lernu prelegi en 10 simplaj paŝoj 
 

 
 
La retkurson “#forlaflatado: lernu prelegi en 10 simplaj paŝoj” eblas nun sekvi senpage laŭ 
oferto de UEA al la Esperanto-komunumo. La kurson preparis Leandro Abrahão, ano de la 
Komisiono de UEA por la Oratora Konkurso. Ĝia disponigo al la Esperanto-komunumo estas 
strategie al UEA cele al kapabligo de esperantistoj, pro kio la Estraro de UEA decidis aŭspicii 
ĝin. Parolarto estas aparte proksima de la lingva afero kaj estas studkampo speciale ligita al la 
historio de la Asocio, ĉar pri ĝi okupiĝis ekzemple prezidantoj de UEA kiel Ivo Lapenna, 
Humphrey Tonkin kaj Duncan Charters. 
 
La plej tikla afero rilate parolarton estas ne tio, kiel oni movas la manojn aŭ voĉas, sed la 
nescio pretigi prelegoplanon. Sen tio oni nur malfacile scios, kion diri, kion fari, kion montri 
kaj sekve kiel movi la manojn. Ĝuste tion, kaj ne nur, solvas la ofertita retkurso. La metodo 
estas bazita sur la principoj de “TED Talks” – nuntempe la plej elstara ekzemplo de efikaj kaj 
trafaj prelegoj. La kurson oni povas sekvi pere de la platformo Udemy (necesas registriĝi, kio 
tamen estas senpage kaj rapide farebla): udemy.com/course/forlaflatado. Prezentpaĝo de la 
kurso estas: forlaflatado.com/retkurso. La esprimo #forlaflatado klariĝas en la unua leciono. 
La kurso konsistas el 12 lecionoj, pli precize 12 ĉ. sep minutojn longaj videolecionoj, kiujn 
oni povas spekti iam ajn, kiom da fojoj oni deziras, per komputilo aŭ per poŝtelefono. Entute 
la kurso daŭras 1h20. La lecionaro sidas ankaŭ en la tre moderna platformo Udemy, elŝutebla 
kiel apo por Androidaj kaj iOS-aj aparatoj aŭ uzebla per retumilo. Pere de la platformo oni 
povas elŝuti la lecionojn kaj spekti sen la bezono esti konektata al la interreto. Kaj, krom la 
videoj, kelkaj moduloj enhavas elŝuteblajn materialojn aŭ prelegilojn, kiuj helpos vin pretigi 
vian prelegon. Ili estas PDF-dokumentoj, kiujn vi povas presi laŭplaĉe. Krome, en la plimulto 
el la moduloj vi trovos ligilon de spektindaj prezentaĵoj el TED Talks por inspiriĝi aŭ 
kompletigi vian studadon. 

En UEA Ivo Lapenna dum jardekoj okupiĝis pri Esperantlingva oratorado. La verŝajne sola 
Esperantlingva libro pri la temo 
(Retoriko: katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=2725) publikiĝis danke al li antaŭ 70 jaroj (1a 
eldono en 1950). Jen kion diras William Auld pri lia oratora kapablo: “Se la leganto jam aŭdis 
Profesoron Lapenna, sufiĉas diri, ke li superis sin mem. Se ne, mi povas nur raporti, ke 
aŭdinte la paroladon, oni dubas, ne pri la perfekta taŭgeco de Esperanto por oratorado, sed pri 
la taŭgeco de ĉiuj aliaj lingvoj” (El Sed homoj kun homoj, p. 
114: katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=7359). 
La kurso #forlaflatado ankaŭ estos parto de la 2a Virtuala Kongreso de 
Esperanto: vk.esperanto.net – se vi ankoraŭ ne aliĝis, ĝis la 4a de julio individuaj membroj de 
UEA povas aliĝi senpage. 
 
Fonto: Gazetara Komuniko de UEA, 2021, №957. 
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Esperanto en universitataj medioj: nuntempo kaj 
estonteco 
 
 

 
 

La simpozio de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI) “Esperanto en universitataj 
medioj: nuntempo kaj estonteco” okazos en la kadro de la ĉi-jara kongreso de ILEI virtuale la 
12-13an de aŭgusto 2021, per Zoom, en kvar prelegblokoj: 
 
1. Komunikado en multlingvaj edukmedioj – problemoj kaj solvoj/ 
Ĉefpreleganto: Charles Ligan, L’université d’Abomey-Calavi (UAC), Benino 
Diskutanto: A Giridhar Rao, Azim Premji University, Barato 
2. Esperanto en supera edukado – mitoj kaj faktoj 
Ĉefpreleganto: Ilona Koutny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (AMU), 
Pollando 
Diskutanto: Adel Rafii, University of Isfahan (UI), Irano 
3. Utiloj kaj defioj de neĉeesta lernado kaj instruado 
Ĉefpreleganto: Manuel Pancorbo, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 
Hispanio 
Diskutanto: ankoraŭ mankas 
4. Survoje al virtuala Esperanto-universitato – inter revo kaj realo 
Ĉefpreleganto: Vicente Manzano-Arrondo, Universidad de Sevilla (US), Hispanio 
Diskutanto: Elisée Byelongo Isheloke, University of Cape Town, Sud-Afriko (aŭ Université 
Espoir du Congo (UEC) ? ) 
Mankas pliaj prelegantoj. Necesas nun turni nin al konkretaj homoj instigante ilin kontribui al 
simpoziaj prelegoj kaj diskutoj tiel, ke la simpozio fariĝu energikolekta kaj pluinspira haltejo 
survoje al Esperanto-universitato, koncentrita al konkretaj plupaŝoj sur tiu vojo pli ol al 
belsona akademia traktado de la proponitaj temoj. 

Kion vi opinias? Kion vi povas fari? Mem kontribui al la programo (se ne jam anoncita)? 
Inviti kontribuonto(j)n? Organizi la interpretadon se vi invitos neesperantiston? 

Kontribuontoj de la simpozia programo ne devas pagi la simpozian kotizon. 

Se vi volas kontribui, skribu al Radojca Petroviĉ radojica.petrovic.rs@gmail.com. 
Ĉi tiu artikolo aperis en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto. 
Ĉe represo aŭ citado bonvolu indiki la fonton: 
La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/06/ 
 
 

Sciencaj temoj anstataŭ lingvaj debatoj 
De pluraj jaroj Frank van Hertrooij, nederlanda studento pri biokemio, regule blogas 
pri sciencaj temoj en Esperanto. La plej freŝaj afiŝoj temas ekzemple pri la aspekto de 
bestoj, pri la historio de genetiko kaj pri spacesplorado. Laŭ Frank van Hertrooij oni 
bezonas pli da ĉiaj tekstoj en Esperanto.  
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                                                                                             Unu el la artikoloj en la retejo Scivolemo 

 
Frank van Hertrooij en sia retejo skribas, ke Esperanto estas ”kreskanta lingvo kun multe da 
potenco”, sed multe pli uzata en lingvaj debatoj ol en tekstoj pri sciencaj temoj. Por proponi 
pli da tekstoj pri variaj temoj li ekde 2017 mem regule verkas popularscience en la 
retejo Scivolemo. 

Libera Folio: Kial kaj por kiuj vi verkas pri scienco en Esperanto en via blogo? 
Frank van Hertrooij: – La ĉefa kialo estas ke mi ŝatas la verkadon. Scienckomunikado, ĉu 
skribe aŭ parole, estas unu el la plej amuzaj partoj de scienco. Aliflanke mi sentas ankaŭ 
iusencan respondecon. Eduko estas privilegio, kaj mi volas iumaniere redoni tion, kion mi 
ricevis. 
Mi verkas en Esperanto por defii min, sed ankaŭ ĉar ĝi estas taŭga lingvo por tio kion mi 
faras. La celo de bona scienckomunikisto estas disvastigi sciojn en alirebla maniero, kaj tio 
bone kongruas kun la celoj de Esperanto. 

Ĉu multaj legantoj trovas viajn blogaĵojn? Kiaj eroj estas plej popularaj? 
– La kvanto de rigardoj multe varias, sed averaĝa artikolo estas legata pli ol 185 fojojn. La 
nombroj estas abstraktaj sur ekrano, sed mi ŝatas imagi ke oni povus plenigi modestan lekcian 
salonon per tiom da homoj. Tion mi ne povis imagi antaŭ kelkaj jaroj. 
– Laŭ miaj statistikoj kaj interagoj kun legantoj la plej popularaj temoj estas biologio kaj 
astronomio. Verŝajne helpas la fakto ke mi mem multe entuziasmas pri tiuj temoj kaj ke mi 
multe verkas pri ili. 

Kial kaj kiam vi lernis Esperanton? Kiam vi komencis verki vian blogon? 
– Mi lernis la lingvon en bazlerneja aĝo per la reto, longe antaŭ la Duolinga kurso. Mi ne 
havis specifajn celojn tiam kaj simple lernis ĝin ĉar ĝi estis amuza. Poste mi restis pro la 
bonaj amikoj kiujn mi akiris ĉe kongresoj kaj pro la blogo. 
– La blogon mi kreis en la somero de 2017. Por mi tio estis la lasta somero antaŭ mia 
universitata studo. Unue mi verkis ĉiusemajne dum jaro, por certigi ke mi ne iĝus pigra kaj 
ĉesus. Nun mi iĝis pli bona verkanto kaj ne bezonas tiom akran ritmon. Mi prenas pli da 
tempo por krei pli altkvalitan produkton. 

Ĉu viaj tekstoj foje aperis aliloke? 
– Foje homoj petas min ĉu ili rajtas republikigi iun tekston de mi, aŭ ĉu mi volas verki ion por 
ilia gazeto. Se ili afable petas kaj bone indikas la fonton, mi preskaŭ ĉiam reagas entuziasme. 
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Mi verkas ankaŭ por la Scivolemo-kanalo en Youtube. Tio estas skipa laboro, sed mi verkis la 
manuskriptojn por kelkaj originalaj videoj kaj kontrolis aliajn videojn. 

Krom popularsciencaj tekstoj, kion alian vi mem volus legi en Esperanto, sed ne trovas? 
– Eble sonas kliŝe, sed ni bezonas pli da ĉio. Mi pensas ke multaj novaj aŭ junaj Esperantistoj 
havas rakontojn kaj sciojn por diskonigi, sed ne kuraĝas. Mi tute komprenas tion, ĉar ankaŭ 
mi malamas miajn malnovajn afiŝojn, sed tio simple signifas ke mi kreskas. Simple provu 
verki kelkajn mallongajn aferojn kaj vidu ĉu vi ŝatas. Eĉ ne necesas publikigi ilin. 

El „Libera folio“ 
 
 
 

Fratoj Grimm: Ŝafido kaj fiŝeto 
 

     

 

Vivis iam frato kaj fratino, kiuj tre amis sin reciproke. Sed ilia ĝusta patrino estis morta kaj ili 
havis duonpatrinon, kiu ne estis bona al ili, kaj sekrete ĉiel suferigis ilin. Okazis, ke ambaŭ 
infanoj kun aliaj ludis sur herbejo antaŭ la domo. Kaj ĉe la herbejo estis lago, kiu etendiĝis ĝis 
unu flanko de la domo. La infanoj kuradis tie, kaptis sin reciproke kaj ludis laŭvican 
nombradon: 
 
„Unu, du, tri, lasu l’ vivon al mi. 
Mian birdon mi donos al vi. 
Ĝi serĉu pajlon kun preto. 
La pajlon havu bovideto. 
Ĝi do donu lakton al mi, 
al bakist’ mi iros kun ĝi. 
Kukon baku por mi bakist’, 
katet’ ĝin voros sen rezist’. 
Ĝi kaptu musojn por mi, he! 
Pendos ili en fumaĵej’, 
ektranĉos ilin mi.“ 
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Dum tio ili staris en cirklo, kaj sur kiu falis la vorto „ektranĉos“, tiu devis forkuri, kaj la aliaj 
persekutis la forkuranton kaj kaptis la infanon. Kiam ili tiel gaje saltadis tie, vidis tion la 
duonpatrino malantaŭ la fenestro kaj ĉagreniĝis. Sed ĉar ŝi regis sorĉistajn artifikaĵojn, ŝi 
ensorĉis la fraton en fiŝeton kaj la fratinon en ŝafidon. Jen la fiŝeto naĝadis en la lago tien kaj 
tien kaj estis malĝoja. La ŝafideto iris sur la herbejo tien kaj tien kaj estis malĝoja, ĝi manĝis 
nenion kaj eĉ ne tuŝetis tigeton. Tiel tio ripetiĝis dum longa tempo. Jen vizitis fremdaj gastoj 
la kastelon. 
 
La hipokrita duonpatrino pensis, ke la bonŝanca momento estas veninta. Ŝi vokis la kuiriston 
kaj diris al li: „Iru kaj alkonduku la ŝafideton de la herbejo, buĉu ĝin, alie ni havus nenion por 
la gastoj.“ 
 
Tial iris la kuiristo tien, alkondukis la ŝafideton en la kuirejon kaj kunligis ĝiajn piedetojn. 
Ĉion ĉi ĝi eltenis kun pacienco. Kiam li eltiris jam sian tranĉilon kaj akrigis ĝin sur la sojlo 
por pikmortigi ĝin, ĝi vidis, kiel fiŝeto antaŭ la deflueja ŝtono naĝis tien kaj tien kaj rigardis 
supren al ĝi. Ĝi estis la frateto. Kiam la fiŝeto vidis, kiel la kuiristo forkondukas la ŝafideton, 
ĝi laŭnaĝis en la lago ĝis la domo. 
 
Tie la ŝafideto vokis malsupren: 
 
„Aĥ, fratet’ en la lag’, ho ve, 
doloras mia koro tre! 
Akra tranĉil’ de l’ kuirist’, 
min tuj trapikos kun insist’.“ 
 
La fiŝeto repondis: 
 
„Aĥ, fratin’ en la kuirej’, 
doloras mia koro tre, 
en tiu lag’, ho ve!“ 
 
Kiam la kuiristo aŭskultis, ke la ŝafideto povas paroli kaj vokis tiel malĝojajn vortojn 
malsupren al la fiŝeto, li ektimis kaj pensis, ke ĝi ne povas esti natura ŝafideto, sed ensorĉita 
de la maliculino en la domo. 
 
Jen li diris: „Estu trankvila, mi ne volas buĉi vin.“ 
 
Li prenis alian beston kaj pretigis ĝin por la gastoj. Kaj la ŝafideton li portis al bona 
kamparanino, al kiu li rakontis ĉion, kion li vidis kaj aŭskultis. La kamparino estis hazarde la 
nutristino de la fratino kaj tuj supozis, kiu ĝi estas kaj ŝi iris kun la ŝafideto al saĝulino. Jen la 
saĝulino benis la ŝafideton kaj la fiŝeton, kio retransformigis ilin en iliajn homajn figurojn. 
Kaj poste ŝi kondukis ilin ambaŭ en grandan arbaron en dometon, en kiu ili vivis solaj, sed 
kontentaj kaj feliĉaj. 
 
 
Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, 
Eldono lastmana, eldonejo Reclam, „Das Lämmchen und Fischchen“ 
 
tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 
kontrolis Vladimir Türk 
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Fratoj Grimm: Tri nigraj princidinoj 
 

 
Orientan Hindujon sieĝis malamikoj, kiuj ne volis pli frue forlasi la urbon, ĝis kiam ili estos 
ricevintaj sescent talerojn. Jen oni tambure heroldigis, ke tiu, kiu povos havigi la monon, 
fariĝos urbestro. 
 
Vivis tie malriĉa fiŝisto, kiu kaptadis kun sia filo fiŝojn sur la maro. Jen venis la malamikoj, 
kaptis la filon kaj donis al li por tio sescent talerojn. 
 
La patro iris al la novaj mastroj de la urbo kaj donis al ili la monon. Kaj post tio la malamikoj 
foriĝis, kaj la fiŝisto fariĝis urbestro. Poste la magistrato heroldigis, ke tiu, kiu ne diros 
‚Sinjoro urbestro‘, estos ekzekutita per pendumilo. 
 
La filo povis fuĝi de la malamikoj kaj iris en grandan arbaron sur altan monton. La monto 
malfermiĝis kaj li iris en grandan ensorĉitan kastelon, en kiu seĝoj, tabloj kaj benkoj estis 
drapitaj per nigraj tukoj. Jen aperis tri princidinoj, kiuj surhavis nigrajn vestojn kaj nur iom da 
blanka koloro sur ĉiu vizaĝo. Ili diris al li, ke li ne timu ilin, ke ili ne volas suferigi lin, ja ke li 
povus savi ilin. Li diris, ke li volonte farus tion, se li nur scius kiel. Jen diris unu el ili, ke li ne 
parolu kun ili dum tuta jaro, kaj ke li ankaŭ ne rigardu ilin; tion, kion li volonte ricevus, li 
diru: kaj se ili kapablos respondi al li, ili faros tion. Kiam certa tempo pasis, li diris, ke li 
volonte foje irus al sia patro. Ili respondis, ke li faru tion, kaj ke li kunprenu la ĵus ricevitan 
monsaketon, kaj, ke li vestu sin per la ĵus ricevitaj vestoj. Sed, ke post ok tagoj li devos esti 
reveninta. 
 
Jen io levis lin, kaj li estis tuj en Orienta Hindujo. Sed li ne plu povis trovi la patron en la 
fiŝista kabano kaj demandis la homojn, kie troviĝas la malriĉa fiŝisto. Jen ili diris, ke li ne 
rajtas diri tion, ĉar alie li estus ekzekutita per pendumilo. Poste li trovis sian patron kaj diris al 
li: „Fiŝisto, kiel vi sukcesis pri tio?“ 
 
Jen diris la patro: „Tion vi ne rajtas diri, se la magistrato de la urbo ekscios tion, vi estos 
ekzekutita per pendumilo!" 
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Sed li tute ne volis preterlasi tion, kaj tial oni kondukis lin al la pendumilo. Kiam li jam estis 
tie, li petis: „Ho, sinjoroj miaj, permesu al mi ankoraŭfoje viziti mian iaman fiŝistokabanon.“ 
 
Tie li surmetis sian kitelon, reiris al la mastroj kaj diris: „Ĉu vi rekonas min nun? Ĉu mi ne 
estas la filo de la malriĉa fiŝisto? En tiu kitelo mi perlaboris por miaj gepatroj la panon.“ 
 
Jen ili lin rekonis, petis lin pri pardono kaj lin kunprenis hejmen. Tie li rakontis ĉion, kion li 
travivis. Ke li iris en arbaron kaj sur altan monton, ke tiam la monto malfermiĝis, kaj ke li 
troviĝis en ensorĉita kastelo, en kiu ĉio estis nigra. Ke aperis ĉe li tri princidinoj, kiuj ĉiuj 
estis nigraj kaj nur en la vizaĝoj iom blankaj. Tiuj diris, ke li ilin ne timu, ke li eĉ povus savi 
ilin. 
 
Jen diris lia patrino: „Tio certe estas nenio bona. Prenu konsekritan vaksan alumeton kaj lasu 
fali la ardantajn gutojn sur ĉiun el iliaj vizaĝoj. 
 
Li reiris en la kastelon, kaj tie li komencis horore timegi. Li lasis fali la ardantajn gutojn sur 
ĉiun princidinan vizaĝon, kiam la princidinoj dormis. Kaj poste ili fariĝis duone blankaj. Jen 
la tri princidinoj saltis el la litoj kaj kriis: „Damnita kanajlo, nia sango postulu venĝon pro vi! 
Nun ne plu estas homo sur la mondo kaj ankaŭ ne estos iu tia, kiu povos savi nin! Ni havas 
ankoraŭ tri fratojn ligitajn al sep ĉenoj, tiuj disŝiru vin!“ 
 
Jen ekestis granda bruo en la tuta kastelo, li saltis el fenestro kaj rompis gambon; kaj la 
kastelo sinkis denove en la grundon, la monto estis denove fermita, kaj neniu sciis, kie ĝi 
troviĝis. 
 
  

Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, 
Eldono lastmana, eldonejo Reclam, „De drei schwatten Prinzessinen“ 
 
tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 
lingve kontrolis Vladimir Türk  
 

 
Fratoj Grimm: Hejmaj servistoj 
 

  
 „Kien vi iras?“ 
 
„Al Valpe.“ 
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„Mi iras al Valpe, vi iras al Valpe, do, kune, ja kune ni iru.“ 
 
„Ĉu ankaŭ vi havas edzon? Kiel nomiĝas via edzo?“ 
 
„Cham.“ 
 
„Mia edzo estas ‚Cham‘, via edzo estas ‚Cham‘, mi iras al Valpe, vi iras al Valpe, do, kune ni 
iru.“ 
 
Ĉu vi havas ankaŭ infanon? Kiel nomiĝas via infano?“ 
 
„Favo.“ 
 
„Mia infano estas ‚Favo‘, via infano estas ‚Favo‘; mia edzo ‚Cham‘, via edzo ‚Cham‘, mi iras 
al Valpe, vi iras al Valpe, do, kune ni iru.“ 
 
„Ĉu via infano havas ankaŭ lulilon? Kiel nomiĝas via lulilo?“ 
 
„Hipolulilo.“ 
 
„Mia lulilo estas ‚Hipolulilo‘, via lulilo estas ‚Hipolulilo‘; mia infano Favo, via infano Favo; 
mia edzo Cham, via edzo Cham; mi iras al Valpe, vi iras al Valpe, do, kune ni iru.“ 
 
„Ĉu vi havas ankaŭ serviston? Kiel nomiĝas via servisto?“ 
 
„Plaĉu Almi.“ 
 
„Mia servisto nomiĝas ‚Plaĉu Almi‘, via servisto nomiĝas ‚Plaĉu Almi‘; mia lulilo estas 
‚Hipolulilo‘, via lulilo estas ‚Hipolulilo‘; mia infano Favo, via infano Favo; mia edzo Cham, 
via edzo Cham: mi iras al Valpe, vi iras al Valpe, do, kune ni iru.“ 
 
Fonto: Jakobo kaj Vilhelmo Grimm: Infan-kaj domfabeloj, 
Eldono lastmana, eldonejo Reclam, „Das Hausgesinde “ 
 
tradukis Dorothea kaj Hans-Georg Kaiser 
kontrolis Vladimir Türk   

 
Tipoj de kongresanoj - jam antaŭ pli ol cent jaroj 
 
Ĉi tiun priskribon de diversaj tipoj de partoprenantoj de Universalaj Kongresoj mi unue trovis 
en la raporto de Esperanta Finnlando pri la 14-a UK en Helsinko (1922), kun iom nepreciza 
font-indiko. Min konsternis, ke la bone rekoneblaj tipoj estis observeblaj jam tiam. Sed danke 
al Harri Laine, mi trovis la originalan tekston en la raporto pri la 8-a UK en Krakovo (1912), 
do preskaŭ nekredeble frue! La aŭtoro estas Ned Katryn – la Enciklopedio de Esperanto scias 
lian veran familian nomon sed ne la personan: "Lefebvre (ps. Ned Katryn), franco, estis 
kapitano en Versailles antaŭ la milito. Artikoloj en L[ingvo] I[nternacia], tre interesaj estis liaj 
humorplenaj raportoj pri UK-j." Montriĝis ankaŭ, ke en Esperanta Finnlando (aŭ en iu intera 
versio) oni senaverte ŝanĝetis la tekston, kiu estas pli bona en la orginala versio. 
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Fotita de Vilho Setälä en la UK de Helsinko (1922). 

 
 

Oni povas nur miri, kiel rapide la socia movado por Esperanto naskis ankaŭ Esperantujon, 
propran komunumon kun siaj internaj roloj. Ĉi tie vere temas pri frua kongreso nur sep jarojn 
post la unua kongreso en Bulonjo ĉe Maro! 

La Akceptejo estas nun plena, plenega de la tuta kongresanaro, kiu zumas, bruas, bruegas. 
Ĉie babilantoj, en la ĉambroj, en la koridoro, sur la ŝtuparo, en la ĝardeno. Ne estas la Turo 
Babela, sed la Turo Babila. Kaj sur ĉiuj vizaĝoj brilas la ĝojo retrovi amikojn ne reviditajn de 
unu jaro, de du jaroj, eĉ kelkafoje de la Bulonja Kongreso. Kaj oni salutas malnovajn 
konatojn, oni konatiĝas kun novaj samideanoj, tre multenombraj en tiu ĉi Kongreso. 

Kaj sidanta sur benketo en angulo mi rigardas, pasantaj kaj repasantaj, la diversajn tipojn de 
kongresanoj, kiujn oni renkontas en ĉiuj niaj jaraj kunvenoj.—Jen kelkaj el ili: 

La verda kongresano, esperante vestita, kun verdaj steloj sur la ĉapela rubando, verdaj steloj 
sur la poŝoj de l’ jaketo, verdaj steloj sur la tuta veŝto. Li havas verdajn flagetojn sur la 
ĉapelo, verdajn flagetojn en ĉiuj butontruoj de la jaketo; li purigas sian nazon (abomeno!) 
per malgranda esperanta flago. Ĝenerale li estas vegetarano kaj manĝas nur verdajn 
legomojn. 

La bonhumora kongresano, ĉiam ridanta, ĉiam kontenta. Li venis al la Kongreso por 
amuziĝo, kaj li amuziĝas. Li ĝojas, kiam brilas suno, li ankaŭ ĝojas, kiam falas pluvo. Li 
gratulas ĉiun, aplaŭdas post ĉiuj paroladoj, havas ĉiam saman opinion, kiel lia kunparolanto. 
Li estas kontenta pri la manĝo, kontenta pri la ĉambro, kontenta pri la puloj (ĉar ekzistas 
ankaŭ kongresaj puloj). 

La malbonhumora kongresano, ĉiam malgaja, ĉiam kritikanta. Tuj de la alveno li kritikas 
kaj plendas. La donitan loĝejon li trovas abomena, li postulas tuj alian. Kiam la ŝanĝo estas 
farita, li sopiras je la unua. En la kunvenoj li plendas, tial ke lia sidloko estas tro 
malproksima, ke la oratoroj tro mallaŭte parolas. Se la parolado estas longa, li plendas, tial 
ke oni diras neutilajn vortojn; se la parolado estas mallonga, li plendas, tial ke la oratoro 
petis parolon por nenion diri. Ĉiam kaj ĉie la malbonhumora kongresano malfermas la buŝon 
nur por diri malagrablaĵon. Kaj la lastan tagon li malaperas murmurante, kritikante la 
faritan elekton pri la sidejo de la venonta kongreso. 
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La politika kongresano, kiu revas nur pri parlamento, partioj, proponoj, k. t. p. Li portas 
ĉiam sub la brako grandan paperujon kun dokumentoj, projektoj, broŝuroj. Li alkondukas vin 
en angulon por malkovri al vi grandan sekreton. Li estas aŭtoro de vasta projekto por 
organizado de Esperantistaro. Ĝis nun oni parolis nur pri Tera Esperantistaro; sed oni scias, 
ke kredeble oni povos baldaŭ interrilatiĝi kun aliaj planedoj. Tiutempe la propagando estos 
ne sole nacia, ne sole internacia, sed ankaŭ interplaneda. Oni do devas nun pensi pri la 
kreado de centra organizo, por la tuta suna sistemo. Tiu ĉi centra organizo bezonas oficejon, 
sekretariejon. Sed ekzistas jam tute preta oficejo, la Centra Oficejo, kiu plene konvenas por la 
rolo de Sunsistema Oficejo, pro la multaj aŭtobusoj pasantaj antaŭ la pordo. 

La mallaborema kongresano, kiu venis al la kongreso por ripozi kaj... ripozadas. Li leviĝas 
tre malfrue, bone ĝuas la matenmanĝon, kaj ĉirkaŭ la dekunua iras al la Akceptejo. Li babilas 
en la koridoroj, skribas kelkajn poŝtkartojn kaj je la unua iras por tagmanĝi kun samideanoj. 
Li longe babilas, trinkas nigran kafon kaj je la tria akompanas amikojn ĝis la pordo de l’ 
kongresejo. Kelkafoje li eniras la vestiblon por fini babiladon. Li unufoje eĉ malsupreniris la 
ŝtuparon kaj rigardis scivole tra la pordo en la kongresan salonon. Sed la severaj mienoj de 
la estradaj sinjoroj lin timigis kaj li tuj malaperis. Dum la kunvenoj li promenas tra la urbo, 
aŭ, sidanta en publika ĝardeno, legas nacian gazeton. Li konas ĉiujn kafejojn aŭ sukeraĵejojn 
de la kongresa urbo, japanajn kaj ne japanajn, sed havas nenian ideon pri oficialaj 
institucioj. 

La ĝenerala specialisto, ano de ĉiuj societoj, ligoj aŭ asocioj. Li ĉiam kuras kun programo en 
mano, ŝvitante kaj viŝante la frunton. Li ĉagreniĝas, tial ke okazas samtempe kunvenoj de 
katolikoj kaj liberpensuloj, bankistoj kaj socialistoj, farmaciistoj kaj juristoj. Li estas en 
stranga embaraso; ĉu li estas pli socialisto ol bankisto aŭ pli bankisto ol socialisto. Ne 
trovante solvon de l’ problemo, li eniras la kunvenon de maristoj (li neniam vidis maron), kie 
oni lin enskribas en la Societon de la Amikoj de la Maro. 

La kolektista kongresano, kiu kolektas ĉiujn librojn, ĉiujn paperojn, ĉiujn afiŝojn rilatantajn 
Esperanton. Li abonis ĉiujn Esperantajn gazetojn aperintajn kaj malaperintajn. Li havas la 
solan konatan ekzempleron de la Groenlanda Esperantisto, presita ĉe la Norda Poluso mem 
sur foka haŭto. Li posedas ankaŭ la bonan eldonon de la verkaro de Devjatnin, tre maloftan, 
tiun, kiu enhavas multe da preseraroj en la Antaŭparolo. En ĉi tiu momento li estas tute 
ĉagrena; li vidis en la mano de samideano prospekton pri iu Esperanta botpoluro, kiu mankas 
en lia kolekto kaj li nenie povas ĝin trovi. Li petas la maloftaĵon de ĉiu oficisto, de ĉiu 
vendisto, kaj fine, ho feliĉo! sur la strato li ĵus ekvidas unu iom makulitan de koto. Zorge li 
ĝin prenas, stampas per sia marko kaj enskribas en la katalogon kun numero 364523. 

La kongresano, kiu elpensis novan vorton, terura viro, kiu vin prenas per butono de jaketo, 
vin puŝas en angulon de koridoro, kaj ne volas vin liberigi. Vane vi konstante jesas, vane vi 
oscedas, vane vi rigardas la poŝhorloĝon. Li daŭrigas malvarme la pruvadon. Esperanto 
estas perfekta, per ĝi oni povas esprimi ĉiujn nuancojn de l’ penso krom unu; Esperanto 
havas ĉiujn kvalitojn, ĝi estas logika escepte pri unu punkto. Kelkafoje la kongresano, kiu 
elpensis novan vorton, kaptas alian elpensinton. En tia okazo ambaŭ parolas samtempe ne 
aŭskultante unu la alian. 

Fine, the last but not the least, kiel diras niaj britaj samideanoj. 

La kongresano, kiu scias nenion pri Esperanto, krom la nomo Esperanto. 
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Vi ridas, vi diras, ke mi estas ŝerculo, mensogulo. Mi ĵuras, ke ĉi tiu speco ekzistas. Mi vidis 
la solan ekzempleron ĝis nun konatan per miaj propraj okuloj. Li havas du krurojn, du 
brakojn, du okulojn kaj unu buŝon, el kiu neniam eliris iu ajn esperanta vorto. 

La dirita kongresano kutimas dum sia libertempo ĉeesti ian ajn kongreson por amuziĝo. Li 
legis en la gazetoj pri la Krakova Kongreso kaj tuj aliĝis. Li alvenis Krakovon kaj estis tute 
mirigata. En ĉiuj aliaj kongresoj oni parolis diversajn lingvojn kaj li povis kompreni la 
paroladojn faritajn en sia propra gepatra lingvo. Nun en ĉi tiu esperanta kongreso li povas 
nenion kompreni, ĉar ĉiuj parolas la saman lingvon, tute nekonatan de li. Kia ridinda 
kongreso! Li pensis, ke oni faros paroladojn por klarigi, kio estas Esperanto. Sed tute ne, oni 
nenion klarigas, oni nur uzas la lingvon. Kia stranga kongreso!... Kelkaj samideanoj donas al 
li ŝlosilon. Li legas la frazon pri artikolo, kritikas la unuecon de ĉi tiu, kritikas kelkajn 
radikojn de la vortaro, deklaras, ke al Esperanto ĉiam mankos literaturo, kaj malaperas, 
ĵurante, ke neniam li ĉeestos denove esperantan kongreson. 

El la blogo „Lingva Tereno“ de Jouko Lindstedt 

 

Mia trezoro 
 
Kun helpo de mia filo Jan mi kreis la hejmpaĝon 'mia trezoro'. Estas mia eta kontribuo por 
Esperantujo. Mi kolektis diversajn materialojn, plej ofte memfaritaj kaj en la germana kaj en 
Esperanta lingvo. Vi tie trovas ekz. miajn e-librojn, kanto-tekstojn kaj eĉ dosierojn kun 
muziko kaj bildoj.  
 
Lasu min iomete priskribi gravajn partojn de la enhavo. 
 
Sur la subpaĝo 'La Ora Testudo' ankaŭ troviĝas projekto, kiun mi lanĉis je la komenco de mia 
Esperanto-'kariero'. Verdire mi mem ne verkis tiun fabelon. Estis la juna aŭtorino Katharina 
von Radziewsky kiu skribis tiun rakonton en la germana lingvo en junio 2003.  Mia 
esperantlingva versio estis la bazo por multaj kromaj tradukoj. Tiel evoluis tiu vere internacia 
projekto. Mia filo Kay desegnis la bildojn, kaj 30 gesamideanoj el la tuta mondo tradukis la 
tekston.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

La ĉefpaĝo prezentas la projekton "Unu lerneja leciono pri      Esperanto!" kaj "Unu horo 
pri Esperanto por infanĝardenoj kaj antaŭlernejoj". Kunlaborante kun Lu von Wunsch-
Rolshoven (esperantoland.org) kaj Jürgen Wulff (esperanto-hamburg.de) mi skribis la du 
broŝurojn. Uzu la diverslingvajn versiojn por la internacia disvastigado de la koncepto!  
  
Sur la ĉefpaĝo ankaŭ troviĝas miaj e-libroj (en pdf- kaj epub-formato). 
Jen eta superrigardo de la Esperantaj versioj. Atentu! Ofte mi uzas la plumnomon 'Erik 
Tantal'. 
 

 
 
1) Esperanto en la kosmo ● Scienc-fikcia rakonto  
2) Atentu: Eklezio! ● Ne timu la veron  
3) La Insulo La Mirinda ● Science-fikcio sen spacveturado  
4) La Kimero ● Rakonto el la estonteco. (Ankaŭ kiel sonlibro!) 
5) Mistero ● Elpensita aŭ vera?  
6) Avĉjo rakontas ● De tiam ĝis hodiaŭ 
7) Salto de la konscio ● Kiel integrale orientigita rigardo al la mondo ŝanĝas nian vivon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La librojn 1-5 mi mem verkis. Libro n-ro 6 estas biografio, rakontita de Jürgen Schiller. Mi 
skribis kaj tradukis la tekston. La libron n-ro 7 verkis Helmut Lasarcyk, mi nur tradukis. La 
libroj 3 kaj 4 ankaŭ prezentiĝas en la angla lingvo. 
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La rubriko 'Mikso' estas kolekto el diversaj kampoj. Vi trovas ekz. bildoprezenton pri belaj 
floroj (kun muziko de mia filo Kay), raportojn kaj intervjuojn pri artistoj, tekstojn por 
pripensado, kantotekstojn, kaj multajn aliajn, eĉ tekston de fora rusa korespondamiko. 
 
La subpaĝo 'Muziko' enhavas nur du kontribuaĵojn, kanton de mia filo Jan kaj etan kanton, 
kiun mi mem komponis. Mi esperas, ke tiu subpaĝo ankoraŭ kreskas.  
 
Mi dankas multajn samideanojn, kiuj helpis plibonigi la tekstojn. Mi ankaŭ scias, ke certe 
restas multaj eraroj. Tial mi  bonvenigas korektojn kaj proponojn de lingva revizio. Sendu 
viajn proponojn al mi!  
 
friese@esperanto-hamburg.de 
 
 

Deklingva vortaro de geografiaj terminoj 
 

 
 

Fine de 2019 en Litovio aperis deklingva vortaro de geografiaj terminoj kompilita de d-rino 
Ieva Švarcaitė (Vilnius: VŠĮ “Grunto valdymo technologijos”, 2019, 287 paĝoj). Ĝia 
litovlingva titolo estas Dešimtkalbis gamtinės geografijos terminų žodynas. En ĝi geografiaj 
terminoj estas prezenitaj en litova, angla, germana, franca, Esperanto, hispana, itala, rusa, pola 
kaj latva lingvoj. 
La vortaro estas unika en Litovio kaj en la tuta Eŭropo. En ĝi estas prezentitaj ĉirkaŭ 1500 
plej ofte uzataj terminoj en ĉi tiu sciencobranĉo. Fine de la libro estas indeksoj de la vortoj en 
ĉiu lingvo aparte. 
 
Esperanto aperis nehazarde. La aŭtorino dum sia studado en la Vilna universitato estas aktiva 
esperantistino, uzanto kaj disvastiganto de Esperanto. Ŝi ankoraŭ en 1959 partoprenis la 
unuan BET (tiam Baltia Esperanto-Tendaro) en Latvio. Ieva Švarcaitė ĉiam uzis Esperanton 
en sia scienca agado. Ŝi partoprenis multajn Universalajn Kongresojn de Esperanto kaj 
prelegis en ties Internaciaj Kongresaj Universitatoj pri geografiaj temoj. Ŝi verkis kaj 
publikigis multajn sciencajn artikolojn en Esperanto. Malgraŭ sia aĝo ŝi plu aktive laboras. 

Povilas Jegorovas 
 
Ĉi tiu teksto a[eris en la junia (somera) numero de La Ondo de Esperanto (2021). 
Ĉe represo aŭ citado bonvolu nepre indiki la fonton: 
Papere: La Ondo de Esperanto, 2021, №2 (308). 
Rete: La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/07/litovio-48 



 15 

PRAKTIKADO DE LA LINGVO EN KVINPETALO  
5-9.7. 2021 

 
  Post kelkaj jaroj ni denove vizitis la Kultur-centron Kvinpetalo. Ĝi situas proksimume 
kvardek kilometrojn sude de Poitiers. Post longa paŭzo kaŭzita de pandemio pro la kovim-
viruso, kiu aperis fine de la jaro 2019 ni deziris praktiki la lingvon. Kun ĝojo kaj entuziasmo 
akceptis nin Catherine Kremer. Ni estis la solaj partoprenantoj de la semajna staĝo. Tio taŭgis 
al ni. Kun ŝi ni faris multajn ekskursojn por ekkoni la proksiman kaj iom foran ĉirkaŭaĵojn. 
 Unue Catherine promenigis nin tra la domaro el kiu konsistas Kvinpetalo. Ni 
rememoris la ĉambrojn, kie ni staĝis antaŭ ok jaroj. Poste ni promenis tra la vilaĝo Bouresse, 
kie la kulturcentro troviĝas. Preter la loka preĝejo, ni haltis ĉe la tombejo. Poste ni scivoleme 
eniris grandan, ĵus aĉetitan bienon de nova posedanto. Antaŭ la tagmanĝo restis iom da tempo 
por legado. Catherine bone kuiris kaj la najbarino Claudette kontribuis per legomoj el sia 
ĝardeno kaj pretigis vegetaran manĝon por ni.  
 La sekvan tagon ni veturis al la proksima urbeto Lussac-les-Châteaux, preterpasante 
en Mazerolles la preĝejon Saint-Romain kun speciala mur-sonorilejo unika en tiu regiono kaj 
registrita kiel historia monumento. En Lussac ni vizitis la muzeon de prahistorio. Mi 
rememoris survitre pentritajn rabobirdojn. La vitrinoj de la muzeo estas dediĉitaj al eltrovaĵoj 
de la regionaj grotoj. Poste mallonga promeno kondukis nin al grotoj. Starante en akvo 
impresas grandaj pilieroj de la kastela lev- ponto. 
 Post la vizito nia vojaĝo direktiĝis al L'Isle Jourdain por admiri la viadukton 
konstruitan inter la jaroj 1881-1884. Ĝi estas 40,25 metrojn alta, 304 metrojn longa kaj havas 
12 arkaĵojn. La fervojtrafiko ĉesis sur ĝi en la jaro 1969. De tie estas bela rigardo al la urbo. 
 Merkrede ni vojaĝis al la mezepoka urbo Chauvigny, kie ni ĝuis eksterordinaran 
spektaklon de rabobirdoj en la amfiteatro de la ruinigita kastelo el la 12-a jarcento. Prezentiĝis 
ne nur la diversaj konataj rabobirdoj, sed ankaŭ papagoj, vulturoj, kukaburo, kiu devenas el 
Aŭstralio kaj Novgvineo kaj iom similas al alcedo.  El Sudameriko venis alia, nekutima birdo 
"Cariama". Ĝi tute ne flugas, sed tamen povas kuri ĝis 25 km hore kaj salti je 3 metroj alte. La 
tuto estis substrekita per taŭga muziko kaj la prezentistoj en tipaj kostumoj aldonis al la 
spektaklo specifan atmosferon al la spektaklo. Poste ni povis observi diversajn birdojn de 
proksime en iliaj kaĝoj. Ne mankis ankaŭ cikonioj. La trejniĝo de la birdoj postulas du jarojn 
por atingi perfektan kapablon de kunmoviĝo. Samtempe ni admiris diversajn florojn kaj 
plantojn. Subite venis forta pluvo kiu forpelis nin de la loko. Posttagmeze ni vizitis 
nekropolon; gaŭlo-romian tombejon en Civaux. Videblis ŝtonaj sarkofagoj kun skriboj sur la 
merovaj kovriloj el la 500-750-aj jaroj post Kristo. Ankaŭ de tie forpelis nin la pluvo. Ne tre 
fore staras nuklea centralo. Ĝian fumon oni rimarkas de malproksime.  
 Dum la tuttaga ekskurso ni veturis pli malproksimen. Kunvojaĝis ankaŭ Claudette. 
Trapasante la urbon Antigny, ni por momento haltis en Saint Savin kaj eniris la abatejan 
preĝejon de la 11-a jarcento por vidi navon ornamitan per freskoj. Imponas la alteco de la 
konstruaĵo je 77 metroj. Ĉe la alveno rimarkiĝas la ponto el la 13-a jarcento sur la rivero 
Gartempe, kiu kunigas la urbojn Saint Savin kaj Saint Germain. Daŭrigante ni baldaŭ atingis 
la urbeton Angles sur l'Anglin. De malprosime vidiĝis konturoj de la ruinigita fortikaĵo. En 
turisma informejo ni aĉetis biletojn por viziti ĝin kaj ankaŭ la alian lokon rilatan al prahistorio 
- Roc-aux-Sorciers. 
 Nia posta celo estis la urbo La Roche Posay, kie ni rendevuis kun Bernard Lagrange 
kaj ni kune piknikis sur benko de la placo. Post la kafumado ĉe proksima trinkejo Bernard 
promenigis nin tra la urbo. Ĝi estas banloko por kuraci haŭtmalsanojn. En ĉefturo ni povis 
spekti nekutiman videon plafone projekciitan. Ĉie, en tiu ĉi regiono, mi admiris 
diverskolorajn rozalteo-florojn. 
 Revene hejmen ni haltis en Montmorillon - vizitinda urbo de arto kaj historio. Krom 
aliaj vidindaĵoj, tie impresigis nin la ekspozicio en la muzeo pri skrib- kaj kalkulmaŝinoj. 
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 Kun Catherine Kremer ni pasigis tre agrablajn tagojn en akompano de ŝia hundeto. Ŝi 
preparis interesajn itinerojn kaj pro ŝia sperto pri profesia turisma ĉiĉeronino ni multon 
eksciis. Certe ni ŝatus denove reveni al Bouresse kaj viziti aliajn lokojn en la ĉirkaŭaĵo. Venu 
ankaŭ vi al Kvinpetalo por subteni kaj revivigi la staĝejon. En trankvila vilaĝo kaj riĉa 
regiono je vidindaĵoj vi povas pasigi agrablajn tagojn, same kiel ni. 

Liba Gabalda 
 
 
 
 

Pri vortordo en Esperanto: Raporto de la 
Gramatika Sekcio de la Akademio de Esperanto 
 

 
 

 
 
Oni ofte renkontas la aserton, ke la fraza vortordo en Esperanto estas libera1. Tio estas 
iasence vera; tamen oni atentu, ke la vortordo ludas gravan rolon en Esperanto, ĉar ĝi 
distingigas inter tio, kio estas jam «konata» (ekz-e, antaŭe menciita) kaj tio, kio estas «nova». 
La baza principo estas simpla: la «konata» parto kutime aperas unue en la frazo, kaj la «nova» 
parto aperas fine. Depende de la gramatika tradicio, la «konatan» parton oni nomas temo, 
topiko, aŭ antaŭsupozo, kaj la «novan» parton remao, komento, aŭ fokuso. 
 
Ĉiu el tiuj terminoj havas sian apartan difinon kaj utilon, sed en ĉi tiu dokumento ni uzos la 
konceptojn temo kaj remao. Pere de ili ni prezentos ampleksigon kaj precizigon de la baza 
principo de la vortordo, kaj ni klarigos la vortordon en kelkaj atentindaj frazoj de la 
Fundamenta Ekzercaro. Ni okupiĝos ĉefe pri indikaj propozicioj. 
[…] 

La estraro de la Akademio de Esperanto kaj la direktoro de la Sekcio pri Gramatiko: 
Probal Dasgupta, prezidanto 

Brian Moon, vicprezidanto 
Otto Prytz, vicprezidanto 

François Lo Jacomo, sekretario 
Sergio Pokrovskij, direktoro de la Sekcio pri Gramatiko 

 
Ĝi estas nur enkonduko. Legu la tutan raporton en la Oficialaj Informoj de la Akademio de 
Esperanto, Numero 34 – 2021 07 14. 
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La dua Virtuala Kongreso malfermiĝis kun bunta 
programo kaj salutletero de Unesko 
 
 

 
 

La 2a Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) oficiale malfermiĝis la 17an de julio. La virtuala 
kongresejo tamen jam estis alirebla ekde la 16a de julio: vk.retevent.com (por eniri la 
virtualan kongresejon necesas esti aliĝinto de la 2a VK kaj aliĝi eblas per vk.esperanto.net; 
novaj aliĝintoj aŭtomate ricevos pasvorton per sia registrita retadreso). 
 
La filmoj Varsovio cent jarojn poste (1987) kaj La centjara Esperanto (1987), de Roman 
Dobrzyński, kaj la Nacia Vespero de la 88a Universala Kongreso (UK) de Gotenburgo (2003) 
konsistigis la inaŭguran kinejon de la 16a de julio. La celo estis ebligi al kongresanoj ekscii 
(aŭ rememori!), kia estas la etoso de ĉeesta UK. Varsovio gastigis la plej grandan UK-on de la 
historio kaj Gotenburgo proponis modernan nacian vesperon. Aliaj programeroj de tiu ĉi VK 
ankaŭ omaĝos aliajn UK-ojn. 
La Virtuala Movada Foiro (ViMF) inaŭguriĝis la 17an julio je la 10h00 UTC, du horojn antaŭ 
la kerna programo. La dua parto de la ViMF okazis inter la 18h00 kaj 20h00 UTC. Tiel estos 
dum la tuta kongresa semajno. Pli ol ol 70 asocioj kaj grupoj aliĝis al ĝi kaj entute estos pli ol 
160 virtualaj budoj. 

La Malfermo de la VK havis salutojn de Duncan Charters, kiu priparolis la kongresan temon 
“Paco kaj konfido: universalaj valoroj”; de Margaret Zaleski-Zamenhof, kiu salutis el Britio; 
de Akademio de Esperanto, SAT (kiu ĉi-jare 100-jariĝas), ILEI kaj TEJO; de virinaj 
reprezentantoj de la 5 kontinentoj anstataŭ la tradiciaj landaj salutadoj; kaj de la belfasta Loka 
Kongresa Komitato, kiu atentigis pri la programeroj belfastrilataj de la VK. Sepa kaj Asorti 
koncertis el Litovio omaĝe al la nuligita 106a UK. Jam en la unua tago okazis la prelego 
“Naciaj historioj en Esperantujo: la Gaeloj kaj la Skotoj en Skotlando kaj Irlando” kaj aŭtora 
momento kun Anna Lowenstein. Krom tio okazis inaŭguro de la 74a sesio de la Internacia 
Kongresa Universitato, de kiu Michele Gazzola estas rektoro, kaj Javier Alcalde faris la 
enkondukan prelegon de la kongresa temo. 

Speciala momento de la unua tago estis salutletero de Unesko al la 106a UK/2a VK. Ĝi estis 
ricevita vendredon, la 16an de julio de Mirejo Grosjean, kiu laŭ peto de la Estraro de UEA 
skribis al Unesko por inviti la ĝeneralan direktorinon de Unesko Audrey Azoulay saluti la 
eventojn. Respondo venis nome de ŝi pere de la vic-ĝenerala direktoro de Unesko, Prof. 
Tawfik Jelassi, kiu bondeziris kaj parolis pri la eventoj, UEA kaj ILEI en tre pozitivaj frazoj. 
Prof. Jelassi venas el Tunizio kaj eniris sian oficon en julio 2021. La letero venis en la franca. 
La originalo troviĝas en la Teko de UEA: uea.org/l/teko/agado. Tradukon faris Mirejo 
Grosjean: 
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De: Sinjoro Tawfik Jelassi, Vic-ĝenerala direktoro de Unesko, respondeculo pri la sektoroj de 
komunikado kaj informado 
Sinjorino prezidanto, 
Nome de la Ĝenerala Direktorino mi elkore dankas al vi pro via letero, en kiu vi invitas ŝin 
partopreni en la tutmonda kongreso de Universala Esperanto-Asocio, kiu okazos de la 17a 
ĝis la 24a de julio. 
Unesko estas dankema al vi pro tiu invito partopreni en tiu grava jara aranĝo de la 
Esperanto-komunumo. Tiu evento esprimas trafe la viglecon de UEA, ĝi ankaŭ spegulas ties 
ĵusajn pozitivajn iniciatojn. 
Unesko estas feliĉa kaj fiera labori flanke de UEA ekde jardekoj por antaŭenigi la kulturan 
kaj lingvan diversecon, same kiel por antaŭenigi la gravecon de tiu diverseco por konstrui kaj 
fortigi pacon. La publikigo, danke al vi, de la Unesko-Kuriero en Esperanto, pruvas bone la 
vastecon de niaj samopiniadoj. 
Tamen mi bedaŭras, ke mi devas anonci al vi, ke la Ĝenerala Direktorino ne povos partopreni 
la eldonon de 2021 de la Kongreso pro aliaj devoj de longa tempo jam deciditaj. 
Mi volas certigi vin, ke Unesko konsideras kun plej alta graveco la laboron faritan de UEA 
kaj de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), kies prezidanto vi estas. Ĉiuj 
oficejoj de Unesko staras kompreneble je via dispono por plani kun vi novajn formojn de 
kunlaboro ĉirkaŭ niaj komunaj perspektivoj. 
Kun ripetitaj dankoj pro via invito, mi petas vin akcepti mian plej altan respekton. 
Tawfik Jelassi 
 
Fonto: Gazetara Komuniko de UEA, 2021, №965. 
 
 

La somera Ondo: Bunta kaj rekorde ampleksa 
 

 
 

Rekorde ampleksa, 136-paĝa, estas la somera (laŭ la nordhemisfera vidpunkto) eldono de la 
ĉiusezona almanako La Ondo de Esperanto (№308), legebla laŭ la normoj “pdf” kaj “ePub”. 
Sur ĉi tiuj paĝoj estas publikigitaj preskaŭ sesdek tekstoj kaj multaj bildoj kaj fotoj, inkluzive 
de la kovropaĝa foto de Halina Gorecka, fotinta petolemajn infanojn sur la apudredakcieja 
fontana placeto en varmego nekutima por Kaliningrado. 
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La someran eldonon inaŭguras la redakcia artikolo Antaŭ tridek jaroj, en kiu la eldonanto kaj 
la redaktoro de La Ondo de Esperanto rakontas pri la lanĉo de la plej unua numero de ĉi tiu 
gazeto kaj pri aliaj memorindaj eventoj de la 1991a jaro. Sekvas ampleksa intervjuo kun la 
titolo Entuziasmo kaj bonvolemo ne sufiĉas, en kiu la demandojn de la vicredaktoro de La 
Ondo Paweł Fischer-Kotowski respondas Ionel Oneţ, kiu antaŭnelonge 65-jariĝis. 
 
Pro la koronvirusa pandemio nur malmultaj esperantistaj agadoj okazas malvirtuale, kaj la 
primovada sekcio “Eventoj” denove estas mallonga – nur 18-paĝa. La koronvirusan temon en 
la sekcio “Tribuno” traktas Amri Wandel en sia artikolo Ĉu Israelo venkis la pandemion?: 
Malgraŭ la viruso kaj la virtualaj kunvenoj, denove kunvenas “homoj kun homoj”. 
Nekutime ampleksa, 20-paĝa, estas la lingva sekcio kun du studoj: Ĉu novas Lingua Franca 
Nova? de Věra Barandovská-Frank kaj Malgranda fina venko – kaj velko en Hungario de 
László Szilvási. 
En la sekcio “Arkivo”, krom la tradicia listo de Esperantaj jubileoj kaj memordatoj, kiun dum 
pluraj jaroj ĉiumonate kompilas Aleksander Korĵenkov, estas kelkaj tekstoj pri la 3a 
Tutruslanda Kongreso Esperantista, okazinta antaŭ 100 jaroj en Petrogrado kaj artikolo de 
Bert Boon pri la Internacia Esperanto-Arkivo. 

Post la transformiĝo de La Ondo je ĉiusezona almanako, ĝia plej ampleksa sekcio estas 
“Kulturo”. Ankaŭ ĉi-foje la kultursekcio gastigas la ciklon pri la rusaj romanoj de la 20a 
jarcento, kies oka ero estas En la unua rondo de Aleksandr Solĵenicyn. Kelkajn ĉapitrojn el la 
komenco de ĉi tiu romano tradukis kaj komentis Aleksander Korĵenkov. En “Kulturo” estas 
ankaŭ originalaj noveloj de Ewa Grochowska, Laure Patas d’Illiers kaj Paulo Sérgio Viana. 
Wolfgang Kirschstein prezentas la plej interesajn filmojn, kiuj kandidatiĝis aŭ laŭreatiĝis por 
ĉi-jara filmpremio Oskaro. En “Kulturo” estas ankaŭ ses artikoloj pri realigitaj kaj planitaj 
muzikaj projektoj, recenzo de Paŭlo Moĵajevo pri la albumo Nenifar’ de Guillaume Armide 
kaj aliaj kulturnovaĵoj. 
István Ertl kun sia populara rubriko Spritaj splitoj kaj preskeraroj kaj Stanislav Belov kun sia 
ŝercpaĝo plenigas la revuofinan sekcion “Mozaiko”. 
La Ondo de Esperanto aperas dumaniere: unue, kiel ĉiutage aktualigata novaĵretejo; due, kiel 
ampleksa trimonata almanako en kiu estas publikigataj la plej gravaj tekstoj el nia retejo kaj 
ankaŭ artikoloj, eseoj kaj beletraĵoj, verkitaj kaj tradukitaj speciale por la almanako, kiu 
konservis la gloran nomon La Ondo de Esperanto. Ankaŭ en 2021 la redakcio pretigos kvar 
100-120-paĝajn eldonojn de la almanako kaj samampleksan literaturan suplementon. 
La novaĵretejo estas libere legebla de ĉiu deziranto, sed la almanakon ricevas nur tiuj, kiuj 
abonis ĝin. Estas tri abonkategorioj: 

1. Abonanto – 15 eŭroj 
2. Amiko – 30 eŭroj 
3. Patrono – 100 eŭroj 

La nomoj de ĉiuj amikoj kaj patronoj aperas en la rubriko “Donacoj” de nia novaĵretejo. 
La Ondo de Esperanto estas abonebla ĉe niaj landaj perantoj (preferinda maniero), ĉe nia 
UEA-konto kaj per PayPal. Pri la pagomanieroj legu ĉi tie: https://esperanto-ondo.ru/Lo-
abon.htm. 
La sekva eldono de La Ondo de Esperanto (№309) aperos fine de septembro. 
 

Vikipedio nun havas 300 000 artikolojn 
a Esperanta Vikipedio atingis novan rekordon: 300 000 artikoloj. Ĝi nun estas la 35-a 
Vikipedio laŭ la amplekso. Malpli grandaj estas ekzemple la bulgara, dana kaj kroata 
Vikipedioj. 
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La nova rekordo estis atingita pro instigo de la kampanjo Vikipedio 300 000, subtenita 
interalie de UEA, ELiSo, ILEI, E@I kaj la Fonduso Instigo. La 300 000-a artikolo aperis la 
18-an de julio, kaj ĝi temas pri la franca vilaĝeto Auppegard, kiu laŭ la artikolo havas 704 
loĝantojn. 

Post tiu eble ne plej bezonata artikolo jam aperis kelkdek pliaj, el kiuj multaj sendube enhavas 
gravajn informojn kaj estas bonkvalitaj. 

La antaŭan grandan mejloŝtonon la Esperanta Vikipedio atingis en 2014, kiam estis 
publikigita la 200 000-a artikolo. Ĝi temas pri (12731) 1991 RW12, malbone konata asteroido 
de la asteroida zono, malkovrita la 10-an de septembro 1991 de la usona astronomo Henry E. 
Holt el la Observatorio de Monto Palomar en Kalifornio. 

Pri la 30 000-a artikolo oni ĝojis jam en 2004. Dum la 17 jaroj kiuj pasis de tiam do mezume 
aperis preskaŭ 16 000 novaj artikoloj ĉiujare. En intervjuo pri la kampanjo 300 000 en majo 
Michal Matúšov – en Esperantujo pli konata sub la nomo KuboF Hromoslav – klarigis, kial 
gravas atingadi novajn rekordojn: 

 
Michal Matúšov 
Foto: Niccolò Caranti CC BY-SA 3.0 
 

– Parte simple pro tio, ke Vikipedio tiel kovros pli multajn aferojn kaj donos al la 
esperantistoj utilajn informojn pri pli multaj temoj. Kaj tio per si mem pliriĉigas la Esperantan 
komunumon. Sed, ja, estas ankaŭ alia kialo – pli emocia. Atingo de ronda sojlo per novaj 
altkvalitaj artikoloj montras kaj al Vikipedianoj mem, kaj al la Esperanta komunumo, ke ni 
tion kapablas fari kaj sukcesas. Kiam oni venas al tia sojlo, oni nature plirapidigas la kreadon 
de novaj artikoloj; sed dum kutima tempo oni pli atentas pri jamaj artikoloj kaj plibonigas ilin. 
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Laŭ la aktuala statistiko la artikoloj en la Esperanta Vikipedio ekde la lanĉo en 2001 estis 
redaktitaj pli ol 7,2 milionojn da fojoj. Ĉiu paĝo estis averaĝe redaktita pli ol dekfoje, do eblas 
esperi, ke iom post iom la kvalito de la enhavo pliboniĝas. Kaj se vi trovos eraron, vi povos 
ĝin mem korekti, atentigas Michal Matúšov: 

– Rilate al plibonigado de la jama enhavo mi povas diri: tio ja okazas, kvankam eble ne tiom 
rapide, kiom iuj volas. En Vikipedio ni havas diraĵon: ”Ĉu vi demandas, kial plu estas tiu aŭ 
tiu eraro en Vikipedio? Ĉar vi ĝin ne korektis!” Kiel mi skribis, Vikipedio estas malfermita, 
kaj se vi opinias, ke al iu artikolo io mankas, vi ŝajne estas la plej taŭga persono por tion 
aldoni! 

 

Aliĝilo kaj temo de la 107a UK en Montrealo 
 

 
 
Malfermiĝis la aliĝilo de la 107a Universala Kongreso de Esperanto (UK), kiu okazos en 
Montrealo, de la 6a ĝis la 13a de aŭgusto 2022. Frue aliĝu por ĝui la plej bonajn 
aliĝkotizojn: uea.org/kongresoj. 
 
La kongresa temo estas: “Lingvo, vivo, tero: Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj”. La temon 
proponis la Loka Kongresa Komitato (LKK) de Montrealo kunlabore kun la eks-prezidanto de 
UEA Mark Fettes kaj la Estraro de UEA. La Jardeko de Indiĝenaj Lingvoj estis deklarita de 
UN kaj Unesko fine de la Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj, kiu ludis gravan rolon en la 
agado de UEA kaj en la pritrakto de la kongresa temo de la 104a UK, “Vivanta naturo, 
floranta kulturo” en 2019. Nun la 107a UK estos unu el la internaciaj aranĝoj, kiuj helpos 
lanĉi la Jardekon por la periodo 2022-2032. La atento al indiĝenaj lingvoj nekontesteble 
praviĝas, ĉar ili entenas grandan parton de la lingva kaj kultura diverseco de la homaro kaj 
estas la portantoj de valoroj kaj praktikaj konoj, kiuj montras kiel homaj socioj povas kunvivi 
harmonie kun la naturo. Kaj malpli pozitive: ĉar ili grandparte estas minacataj de malapero. 
Pri tio la LKK preparis specialan gazetaran komunikon en la angla kaj en la franca por 
diskonigi en Kanado, i.a. okaze de la 26a de julio. 
Esperantistoj jam delonge montris sin konsciaj kaj engaĝitaj pri lingvaj rajtoj kaj scivolemaj 
pri la apartaĵoj de malpli konataj lingvoj – do la du unuaj vortoj de la temo invitas nin al 
konatiĝo kun la fascina panoramo de indiĝenaj lingvoj kaj kun la streboj por ilin vivteni kaj 
revigligi. La tria vorto, “tero”, atentigas nin pri la bataloj de indiĝenaj popoloj por la rajto 
mastrumi siajn proprajn teritoriojn, sed ankaŭ memorigas, ke tia indiĝena mastrumado estas 
efika strategio por konservi arbarojn kaj aliajn ekosistemojn. Tiamaniere la temo ankaŭ 
ligiĝas al la diversaj engaĝiĝoj de UEA kaj la Esperanto-movado, subtene al la 17 Celoj por 
Daŭripova Evoluigo (CDE) de Unuiĝintaj Nacioj. La graveco de lingva diverseco por la 
realigo de la Celoj certe troviĝos inter la ĉefaj diskuttemoj en Montrealo. 
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La prezidanto de UEA, Duncan Charters, komentis pri la temo: “La tero estas la kunteksto de 
la kiel eble plej diversa koncepto de vivo. La sankteco de niaj rilatoj kun la komune posedata 
kaj posedanta tero estas aparte rimarkebla en indiĝenaj kulturoj. Kaj la lingvoj estas la plej 
alta kaj plej diversa esprimiĝo, kiu en diverseco povas ĉiujn unuigi”. 

Ne maltrafu dum la 2a Virtuala Kongreso partopreni la montrealajn programerojn 
(vk.retevent.com/programo?s=Montrealo) kaj la babilrondon pri indiĝenaj lingvoj kun Mark 
Fettes (vk.retevent.com/programo?s=Kanado). Aliĝi al la VK eblas per vk.esperanto.net. 
Fonto: Gazetara Komuniko de UEA, 2021, №966. 
 
 
 

Tradukinto de Auld ricevis pintan premion 
La plej prestiĝa premio por germanlingvaj verkistoj estis aljuĝita al Clemens J. Setz, en 
Esperantujo konata interalie pro tradukoj de William Auld al la germana. Li hazarde 
malkovris Esperanton tra poezio kaj nun bone konas la lingvon, eĉ se li supozeble ne 
konsideras sin esperantisto. 

 
Clemens J. Setz. Foto: Amrei-Marie CC BY-SA 4.0 
 
La 20-an de julio iĝis konate, ke la aŭstria aŭtoro Clemens J. Setz ricevos la Premion Georg 
Büchner, la plej altan literaturan distingon por germanlingvaj aŭtoroj. Krom la honoro, la 
distingo inkluzivas monpremion de 50 000 eŭroj. 
Laŭ sia propra rakonto, li iam hazarde trovis poemojn de William Auld en Esperanto, kaj 
miris, ke li povis kompreni la enhavon. Poste li decidis traduki ion el la verkoj de Auld al la 
germana. 
Laŭ li, la originala literaturo en Esperanto estas ampleksega – kaj tamen ekzistas preskaŭ 
neniuj tradukoj al la germana. 
"La Esperanta beletro formas riĉan paralelan mondliteraturon kun siaj propraj avangardo, 
klasikuloj, malkonformuloj, geniuloj – kaj ĉio sen baziĝi en unu lando kun ties propraj 
politikaj kaj geografiaj cirkonstancoj", li skribis. 
Li tradukis al la germana interalie la 14-an ĉapitron de La infana raso de Auld, kaj en 2018 
aperis lia germanlingva libreto pri Auld, poste publikigita ankaŭ en Esperanto en Beletra 
Almanako. 
En Beletra Almanako aperis ankaŭ du liaj rakontoj en Esperanta traduko. 
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En 2020 publikiĝis lia libro "Die Bienen und das Unsichtbare" (La abeloj kaj l'o nevidebla), 
kiu temas pri planlingvoj, ĉefe pri Esperanto. En tiu libro li skribas ne nur pri historiaj faktoj 
kaj biografioj, sed ankaŭ pri siaj konversacioj kun konataj esperantistoj. 

 
Laŭ la libro kaj pluraj intervjuoj, li mem nun flue parolas Esperanton, kvankam li supozeble ne konsiderus sin esperantisto. 

Clemens Johann Setz naskiĝis en 1982 en Graz, Aŭstrio. Li nun loĝas kaj laboras en Vieno. 
En 2007 aperis lia unua romano "Söhne und Planeten" (Filoj kaj planedoj). Krom propraj 
verkoj li publikigis ankaŭ tradukojn el la angla. 

Li jam pli frue ricevis diversajn literaturajn premiojn, sed la nun donita premio estas la plej 
prestiĝa en la tuta germanlingva literatura mondo. Inter pli fruaj premiitoj estas Max Frisch, 
Günter Grass kaj Heinrich Böll. Pasintjare la premion ricevis la poeto Elke Erb. La premio 
estas nomita laŭ la aŭtoro Georg Büchner (1813–1837). 

En komento al la gazeto Zeit Online Clemens J. Setz diris: "La nomo de Georg Büchner kaj 
tiuj de la premiitoj de la lastaj jaroj – vidi sin inter tiuj estas honoro, kiun mi ankoraŭ ne vere 
kapablas kompreni." 

El „Libera folio“ 
 

E@I: Nova oficejo, nova urbo, nova estonteco 
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Ĉio, kio komenciĝas, ankaŭ finiĝas. Jes ja, tiu ĉi malnova vero (kio estas la bazo interalie por 
budhismo) validas ankaŭ por la oficejo de E@I – kiu ĝis nun, ekde 1a de julio 2011 situis 
dum precize dek jaroj en la urbeto Partizánske en Slovakio. La organizaĵo havas la sidejon en 
la urbo jam ekde 2005, sed nur de 2011 ĝi havis sian plene funkciantan oficejon, kie laboris 
dungitoj, volontuloj kaj staĝantoj. 

Nun, post dek jaroj da funkciado en Partizánske venis la tempo por ŝanĝo kaj plia evoluo. 
Nome, E@I-oficejo kaj la tuta E@I-teamo translokiĝas al alia urbo, en kiu ĝi ekhavas ankaŭ 
novan oficejon. La urbeto nomiĝas Nová Dubnica (Nova kverkejo), situas je 50 kilometroj for 
de la ĝisnuna loko, nur 6 km de la distrikta urbo Trenčín, apud la landlimo de Ĉeĥio. La apuda 
civito Trenčianska Teplá estas grava trajna nodo kaj situas nur je 2 kilometroj de Nová 
Dubnica – tie haltas ĉiuj rapidtrajnoj, do, ekzemple, al la ĉefurbo Bratislavo oni povas veturi 
ĉiuhore. 
 
La urbeto estas eĉ pli eta ol Partizánske, sed ĝi havas pluraj plusojn: 
– trankvila etoso (la vivo donas impreson de “feria loko”) 
– ĉirkaŭa naturo (la urbo estas ĉirkaŭita de arbaroj) 
– pieda/bicikla proksimeco de ĉio (facila kaj ekologia vivstilo) 
– proksima aŭtoŝoseo (nur 5 km) 
– bona trajna konekto (ĉiuhoraj trajnoj, konekto inter Bratislava-Košice) 
– apudeco de pli grandaj urboj (6 km en ambaŭ direktoj) 
– apudeco de Ĉeĥio (16 km) 
ktp. 
Nova loko — novaj planoj 
En la urbo jam situas duetaĝa Esperanto-domo, en kiu nun loĝas parto de la E@I-teamanoj 
(nuntempe kvin homoj, aldoniĝos kelkaj pliaj dum sekvaj semajnoj/monatoj). La nova oficejo 
situas nur 250 metrojn for de la Esperanto-domo, kaj ĝuste nun ĝi estas rekonstruata, por ke ĝi 
povu esti somere plene ekipita kaj pretigita por E@I-laboroj. La oficejo estas duoble pli 
granda ol la ĝisnuna, kiu ebligos kaj gastigon de pli da volontuloj/staĝantoj, sed ankaŭ 
laboron de pliaj dungitoj. Aldone ja bezonatas spaco por stoki diversan ekipaĵon, kiu estas 
uzata por organizi diversajn eventojn, sed ankaŭ por stoki eldonaĵojn. Julio estos 
“translokiga” monato por E@I, dum kiu necesos ĉiun ekipaĵon, meblojn, librojn ktp. 
transporti de la ĝisnuna loko al la nova. 

Kun la nova oficejo kompreneble ankaŭ venas novaj ebloj kaj novaj ideoj por agado. Estonte 
E@I intencas eĉ pli okupiĝi pri poresperanta agado – proponi pli da servoj al la Esperanto-
komunumo, helpi pri diversaj projektoj kaj taskoj, pri kiuj ĝi specialiĝas. 

Certe ne mankos ankaŭ peresperantaj projektoj (ideoj jam estas, en nuna tempo oni atendas 
reagojn pri kelkaj monpetoj, senditaj al EU-instancoj enkadre de la programo Erasmus+). 
Kelkaj projektoj certe temas pri ekologio kaj naturprotektado, kelkaj estas prilingvaj. 

La unua nova projekto, kiu komenciĝos tre baldaŭ kaj jam ligiĝas kun la nova loko estas 
“Esperanto-Kvizo”, pretigata por lanĉiĝi la 17an de julio (dum la lanĉo de la Virtuala 
Kongreso), subtegmentita de UEA. Do jen, la translokiĝo jes ja estas temporaba, komplika kaj 
malfacila afero – tamen ĝi jam estis bezonata kaj espereble ĝi alportos al E@I plurajn novajn 
impulsojn kaj al Esperanto-komunumo helpos per sia onta agado, en sia nova loko! 

Peter Baláž 
E@I-kunordiganto 

Sur la supra foto: Sabata ekskurso al la apuda vilaĝo Trenčianska Teplá kaj ties muzeeto pri 
trafiko. 
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Ĉi tiu teksto aperis en la junia (somera) numero de La Ondo de Esperanto (2021). 
Ĉe represo aŭ citado bonvolu nepre indiki la fonton: 
Papere: La Ondo de Esperanto, 2021, №2 (308). 
Rete: La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/07/slovakio-32 
 

Paweł Fischer-Kotowski redaktos Kontakton 
La revuo Kontakto havas novan redaktoron. Post dek jaroj Rogener Pavinski forlasas la 
postenon, kaj transdonas la torĉon al Paweł Fischer-Kotowski. La estraro de TEJO 
elektis lin el inter tri kandidatoj, post tri intervjuoj. 

 

Paweł Fischer-Kotowski estas 30-jara pola esperantisto, kiu interalie estis estrarano de Pola 
Esperanto-Junularo, ĝenerala sekretario de TEJO kaj komitatano de UEA. Profesie li estas 
bibliotekisto kaj laboras en scienca biblioteko en Varsovio. 

En intervjuo de Libera Folio li diras, ke li ne volas grave ŝanĝi la redaktopolitikon 
de Kontakto: 

– Esperantistoj foje forgesas, ke oni ne ŝanĝu ion, kio jam bone funkcias. Kompreneble, la 
personeco de la redaktoro speguliĝas en la revuo kaj oni povas klare vidi diferencojn inter la 
kajeroj de la ĝisnunaj redaktoroj. Mi esperas, ke ankaŭ mi povos kontribui per io nova kaj 
pozitiva. 

Laŭ li Rogener Pavinski dum dek jaroj brile redaktis revuon, kiu  havas prestiĝon kaj longan, 
preskaŭ 60-jaran historion. Paweł Fischer-Kotowski citas karakterizon de Humphrey Tonkin, 
la unua redaktoro de la revuo, kiu en ĝia beba periodo skribis jene: 

Kontakto ne estas ”ankoraŭ unu gazeto”. Ĝi fundamente malsimilas ĉiujn aliajn Esperanto-
gazetojn laŭ enhavo kaj prezento. Tiuj enhavo kaj prezento trovis ĉie laŭdojn. La prestiĝo 
kiun la revuo gajnis por la esperantista junularo interne kaj (precipe) ekstere de la 



 26 

Esperanto-movado estas nekalkulebla. Tiu prestiĝo estas kompreneble kontribuo al la 
prestiĝo de Esperanto mem. 

– Estas por mi honoro povi redakti la revuon “Kontakto” kaj mi dankas la estraron de TEJO 
pro la fido. Lastatempe mia aktivado en la movado koncentriĝas al la instruado, post la 
instruista trejnado de ILEI mi ekinstruis komencantojn kaj progresantojn, en kursoj kaj 
individue. Tio donis al mi freŝan perspektivon pri niaj lingvo kaj komunumo. Mi esperas, ke 
mi povos utiligi en la redakta laboro la energion kiun donas al mi la lernantoj. 

Kian signifon havas laŭ vi la gazetaro en Esperantujo, kaj kian rolon havas Kontakto? 

 

– Ĉiam kreiĝas kaj malaperas novaj blogoj, podkastoj, retejoj kaj soci-retaj grupoj, sed 
Kontakto firme ekzistas dum jardekoj. Ĝi estas marko pri kiu UEA kaj TEJO prave zorgas. 
Mi strebos liveri al la membroj, patronoj kaj abonantoj interesan, belan revuon kun kvalita 
enhavo en senriproĉa lingvaĵo. Sed tion mi ne povas fari sola, tial mi esperas je kunlaboro de 
aŭtoroj, kaj jam nun mi atendas viajn proponojn kaj ideojn. 

– Ekzistas bela amaseto da bultenoj kaj revuoj, kiuj temas pri Esperanto – la movado, la 
lingvo, la literaturo. Tamen ne estas multaj, kiuj koncentriĝas pri la soci-kultura, 
neesperantista temaro. Tiun niĉon plenigas Kontakto, kiu per sia enhavo celas interesi la 
junulojn kaj junulojn+. 

– Aparte kara publiko – sed ne ekskluzive – estos por mi la novuloj kaj komencantoj, al kiuj 
mi celas liveri legindan revuon, kiu ne postulas sciojn pri la movado kun ĉiuj ĝiaj “sukcesaj” 
renkontiĝoj, komitatanoj Ĉ kaj simile. Mi kredas, ke la enhavo povas plaĉi ankaŭ al la 
engaĝitaj movadanoj kaj aktivuloj. Ne hezitu, abonu – kontraŭ modera prezo vi povas ricevi 
ĉiun duan monaton interesan legaĵon en Esperanto! 
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Ridu kun Stanislav Belov! 
 

 
 

Propravole kaj kun kanto 
Ruso, franco kaj usonano decidis aranĝi konkurson pri kiu plej bone manĝigos katon per 
mustardo. 
Usonano kaptis la katon, forte premis ties makzelojn kaj enŝovis tien mustardon. La 
frostiĝinta je timego kato ĉion forglutis. “Ne”, – diris la ruso. “Tio estas perforto! 
Franco prenis pecon da pano, metis sur ĝin belan fiŝeton, supre ŝmiris ĝin per butero kaj inter 
ili metis mustardon. La kato manĝis la pladon, sen kompreni ion. “Ne”, – diris la ruso. – “Tio 
estas fraŭdo”. 
Fine venis lia vico. La ruso prenis la katon kaj ŝmiris la mustardon sub la kata vosto. La 
kompatinda besto ekhurlis kaj lekis sian bruldoloran nutraĵon. “Atentu!” – fiere deklaris la 
ruso. – “Propravole kaj kun kanto!” 
 
Strategia problemo 
En malnova domo loĝis granda musaro – feliĉa kaj bonfarta. Sed iun tagon aperis grandega 
kato, kiu komencis kapti kaj manĝi ilin. Finfine la musoj decidis aranĝi kunvenon por trovi 
savovojon. Longe ili disputis, sed solvo mankis. 
Tiam el malantaŭaj vicoj eksonis laca voĉo: “Musoj, aŭskultu min!” Ĉiuj disiĝis kaj antaŭen 
paŝis maljuna rato, apoganta sin sur bastoneton. Ĝi diris: “Mi scias kion fari. Necesas alkroĉi 
al la kato malgrandan sonorilon. Ni aŭdos ĝin alproksimiĝi kaj forkuros”. 
Ĉiuj ekĝojis kaj komencis kaprioli kaj hurai. Nur post ioma tempo iu museto elbuŝigis sian 
dubon: “Mi havas etan demandon: kiel ni alkroĉos al la kato tiun sonorilon?” 
“Ho!” – ekkriis la maljuna rato. – “Ne ĉagrenu min, musoj! Mi ja solvas strategiajn 
problemojn…” 

Jen por gloro, jen por ignoro 
Post sinko de ŝipo judo saviĝis en neloĝata insulo meze de oceano. Tamen li aranĝis tie sian 
vivon sufiĉe bone kaj, kiam post unu jaro venis ŝipo, ties pasaĝeroj ekvidis la kontentan judon 
surborde kaj tri sinagogojn en diversaj anguloj de la insulo. 
– Sed por kio vi, unusola homo en tiu insulo, havas tri sinagogojn?! – ili demandis. 
– Ho, ĉio estas tre simpla, – klarigis la judo. – En unu sinagogon mi iradas ĉiutage, en la duan 
– nur sabate. Kaj en la trian – mi neniam faros eĉ unu paŝon! 

Lerni ne nur koresponde 
Fraŭlo decidis finfine edziĝi. Li konatiĝis kun bela, kvankam ne tre juna virino kaj aranĝis 
festenon okaze de la fianĉiĝo. Dum la vespero venis al li malnova amiko kaj iom hezite 
klarigis: “Via ino estas ĉarma, sed ĉu vi scias, ke duono da viroj en tiu ĉi urbo jam konas ŝin 
tre intime?” 
Post la foriro de la gastoj, la fianĉino rimarkis ke ŝia estonta edzo estas malĝoja kaj demandis 
lin pri la kialo, Li rakontis, kaj sekvis jena dialogo: 
– Kara, pripensu ĉion racie. Ĉu vi ne ŝatas, kiel mi faras koktelojn? 
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– Vi faras tion bonege! 
– Ĉu vi ne ŝatas, kiel mi akceptas gastojn? 
– Vi scias aranĝi belegan festenon! 
– Bone, eble vi ne ŝatas, kiel mi amoras? 
– Ho, vi estas plej lerta amorantino! 
– Sed ĉu vi pensas, ke mi lernis ĉion ĉi en korespondaj kursoj? 

Enspeziga feriado 
Virino gajnis ferion loterie kaj unuafoje sola vojaĝis por ferii ĉe maro. Reveninte hejmen, ŝi 
prezentis al sia edzo ne nur la netuŝitan monrezervon, sed ankaŭ stakon da bankbiletoj. 
– 2000 eŭroj! – ŝi fiere deklaris. 
– Sed kiel vi kolektis tiom da mono? 
– Viroj donacis al mi pro miaj etaj petolaĵoj. 
– Ĉu vere? Mi ne donus al vi pli ol dek eŭrojn… 
– Kaj mi ne petis pli multe! 

Ho, tiuj serpentoj 
Unu serpento demandas la alian: 
– Ĉu mi estas tre venena? 
– Jes. Sed kial vi interesiĝas? 
– Mi hazarde mordetis mian langon. 

Tro nova kaj nefidinda 
Rifuzanto de vakcinoj haltas antaŭ nova ponto super rivero, en kiu svarmas krokodiloj, por 
demandi la gardiston: 
– Ĉu vi povas centprocente garantii, ke ĉi tiu ponto ne falos, kiam mi estos sur ĝi 
– Ne, neniu povus garantii ion centprocente, sed sendube temas pri 99-procenta garantio, 
– Ho ne, prefere mi naĝu, ja la ponto estas tro nova kaj nefidinda. 

Plukis kaj tradukis Stanislav Belov 
Ĉi tiuj ŝercoj aperis en la marta kaj junia numeroj de La Ondo de Esperanto (2021). 
 
 
 

Premio Deguĉi 2021 al Stefan MacGill 
 

 
 

La Premion Onisaburo Deguĉi UEA starigis en la Jubilea Jaro 1987. Ĝi distingas meritajn 
agantojn, kiuj longtempe laboras per Esperanto, por monda paco kaj homara feliĉo, konforme 
al la idearo de D-ro Zamenhof kaj la instruoj de Onisaburo Deguchi. Spegule al la ideoj de 
Zamenhof kaj Deguĉi, la premio celas honori tiujn, kiuj pleje kontribuas al la realigo de la 
bazaj celoj de UEA. Ĝi konsistas el diplomo kaj monsumo de 1000 eŭroj kaj estiĝis de 
fonduso proponita kaj starigita de Esperanto-Propaganda Asocio de Oomoto (EPA), faka 
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organizaĵo en kunlaboraj rilatoj kun UEA. 
Per decido de la Estraro de UEA, la Premio Deguĉi de la jaro 2021 estas aljuĝita al Stefan 
MacGill. 
 
Stefan Clive MacGill naskiĝis la 5an de oktobro 1948 en Nov-Zelando, tamen ekde 1986 li 
vivas en Hungario. Stefan lernis Esperanton denaske de sia patro, David MacGill, kiu instigis 
al sia patrino eklerni la lingvon. Liaj tri filinoj parolas Esperanton; do temas pri kvar-
generacia esperantisteco en la familio. 
Profesia esperantisto 
Stefan studis pri la fako Geografio en Nov-Zelando kaj en 1974 li akiris instruistan diplomon 
por elementaj lernejoj. En 1976 li translokiĝis al Roterdamo por volontuli en la Centra Oficejo 
(CO) de UEA. De 1977 ĝis 1986 li laboris kiel oficisto, de 1980 ĝis 1984 kiel Direktoro de la 
CO. De 1976 ĝis 1986 li estis redaktoro de la Jarlibro de UEA. Krome, de 1978 ĝis 1986 li 
ankaŭ estis teknika redaktoro de la revuo Kontakto. De 1986 ĝis 1996 kaj denove inter 2000 
kaj 2013 li redaktis la gazeton Juna Amiko. En 1989 li komencis profesie okupiĝi pri verkado 
de help-tekstoj por komputilaj programoj; en 2012 li emeritiĝis, sed lia sperto plu speguliĝas 
en la diversaj gvidiloj, kiujn li daŭre produktas por la Esperanto-movado. 
Longjara internacia aganto 
Stefan kunfondis la Esperantan Junularan Asocion de Nov-Zelando en 1964. Li poste prezidis 
aŭ vic-prezidis tri el la plej grandaj Esperanto-organizaĵoj: en 1977 li fariĝis vicprezidanto kaj 
sekve, en 1979 kaj 1980, prezidanto de TEJO. Lia ĉefa projekto dum 1980 estis la realigo de 
la unua seminario de TEJO, kiu ricevis financan kaj organizan subtenon de la Eŭropa Junulara 
Fonduso (EJF). Post tiam okazis regule multaj dekoj da subtenataj seminarioj, kiuj kune 
envenigis al TEJO multajn centojn da miloj da eŭroj. De 1989 ĝis 1992 li estis vicprezidanto 
de ILEI, de 1992 ĝis 1994 li estis kaj denove inter 2009 kaj 2013 prezidanto de ILEI. Elektita 
en 2013 Vicprezidanto de UEA, li estis reelektita en 2016 por dua trijara oficperiodo. Inter 
januaro kaj marto 2017 li ankaŭ estis provizora redaktoro de la revuo Esperanto. En 2019 li 
estis elektita komitatano C en la Komitato, posteno, kiun li okupos ĝis aŭgusto 2022. 
Nemava verkisto 
Krom la riĉa agado kiel aktivulo, Stefan ankaŭ estas verkisto: https://mallonge.net/MacGill. 
Sub lia nomo aperis “Tendaraj Tagoj”, “La Laŭta Vekhorloĝo”, “Tridek Roluloj”, “Streĉ’ eĉ, 
Steĉj-skeĉ’!”, “Pordoj”, “Okulo”, “Nemave Edifi”, la teatraĵo “Aŭto-mato” (Beletra 
Almanako, n-ro 2, 2008) kaj aliaj. 
Senlaca organizanto 
Ekde la ĉesigo de la papera Jarlibro de UEA en 2019, Stefan okupiĝas pri la arigo de 
informoj, kiun UEA devus transdoni kiel same per la Jarlibro. Li tenas kontaktojn kun ĉiuj 
landaj kaj fakaj asocioj de UEA kaj landaj sekcioj de ILEI kaj TEJO. Pro tiu agado li estis 
nomumita de la Estraro de UEA komisiito pri Rilatoj kun Membro-organizoj (Landa Agado), 
laboro, kiun li elstare plenumas. La arigo de informoj rezultigis serion de dokumentoj 
nomatan Landa Parad’, dividitaj laŭ mondopartoj. La aktualaj versioj de tiuj dokumentoj estas 
en la retejo de UEA Aktivulo.net. Krom tio Stefan ankaŭ agis kiel komisiito pri Aktivula 
Maturigo (AMO), zorgante pri pluraj dekoj da AMO-seminarioj. Li ankaŭ respondecas pri 
EKO, serio de komunikoj de la Esperanto-Movado. 

Meritoplena ricevanto de la Premio Deguĉi 
Temas pri strukturaj agadoj, kiuj fortigas kaj tenas la reton inter diversaj instancoj de la 
movado, ekde individuoj ĝis asocioj. Pro tiomaj sindediĉo kaj Esperanto-kariero li estas 
meritoplena por la Premio Deguĉi. 

Fonto: Gazetara Komuniko de UEA, 2021, №970. 
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Beletra Almanako, 2021, №40  
 
Rondaj nombroj subkomprenigas retrorigardon por resumi la faritan laboron kaj tiri 
konkludojn. Tion ja faris Ulrich Becker, kompilinte kaj komentariinte la statistikon pri du 
dudekoj da kajeroj de la Beletra Almanako. Evidente kreskis kvanto da publikigaĵoj kun la 
ioma paĝokresko de 3000 al 3140. Grave pliiĝis kvanto da prozaĵoj – originalaj (je ĉ. duono) 
kaj tradukaj (duoble), same traduka poezio nombre duobliĝis. Da originalaj poemoj estas eĉ 
iomete malpli. Ĉu la menciita kresko okazis pro reduktiĝo de la aliaj rubrikoj? Ĉagrenas falo 

de la kvanto da aperintaj rezenzoj – de 136 en la unua dudeko 
da kajeroj al 95 en la ĵus fermita dua dudeko. La eldonisto 
sciigis ankaŭ nomojn de la verko-ĉampionoj – jen la trio kun la 
plej multaj kontribuoj – Jorge Camacho kun 51, Sten 
Johansson – 31; István Ertl – 28… 
La prozan fakon de BA malfermas mallonga ĉapitro “Mia 
Vojaĝo” el La longa vojaĝo, en kiu Eddy Raats rakontas la 
teruran vojaĝon, kiun la eta Eddy, kvarjaraĝa kaj tute sola, 
devis fari en trajno de Belgio al Svislando dum la dua 
mondmilito. La aŭtoro estas montgrimpisto, skiinstruisto, 
muzikisto kaj esperantisto, forpasinta en decembro 2020. 
En la rakonto Sputnik de Sten Johansson disvolviĝas historio 
de lernejana amikeco sub estreco de la latva enmigrinto fortulo 
Janis, kies petolaĵoj fine kondukis al la tragika finalo. Pri la 
mirinda knabino Hypatia, kiu pli bone konis la surfacon de la 
Luno, ol la geografion de la Tero, rakontas Massimo Acciai 

Baggiani en La lunaj mapoj, pri ŝia revo veturi sur la luna surfaco per speciala veturilo 
inventita de ŝi. 
Sekvas ses atentokaptaj miniaturaj rakontoj de Anina Stecay kaj aliaj prozaĵoj de niaj 
verkistoj. 

En 2020 la 10a literatura konkurso de Podlaĥia Libraro Łukasz Górnicki kaj Bjalistoka 
Esperanto-Societo havis la aktualegan koronvirusan temon “Esperanto ligas homojn. 
Pandemio – neĉiutaga ĉiutageco”. Kvankam la konkursaĵoj aperis libroforme, du el ili estas 
republikigitaj en BA – de Elżbieta Karczewska kaj de Sara Spanò. 

Originala poezio estas prezentita per tri poemoj de Božidar Brezinščak Bagola. Varias 
tradukita poezio reprezentita per la nomoj de Ari Jósefsson (islanda), Esther Schor 
(usonangla), José de Espronceda (hispana), Heinz Kahlau (germana), Nachoem M. Wijnberg 
(nederlanda), Pedro Sáez Serrano (hispana), Antoine Cassar (kvankam malta poeto, sed 
traduko el la angla, franca kaj germana versioj). 

Ampleksas la fako de tradukita prozo. Ne surprizas la elekto de Giulio Cappa – Mia onklo 
malkovras la ekziston de fremdaj lingvoj de Gianni Celati. Volonte mi legus pliajn erojn de ĉi 
tiu verkisto. 
La novelo Ĉevalo de Karamsin (trad. Sten Johansson) de la finnlanda svedlingva verkisto 
Runar Schildt aperis en 1919, unu jaron post la interna milito en Finnlando. Ĝi ne traktas 
rekte la militon, sed la tono de la rakontado estas tre morna. La tuta vivo de Wilenius turniĝas 
ĉirkaŭ lia simpla metio kaj la sindonemo al sia edzino. Sed Edla, lia edzino, mortis kaj li restis 
soleca kun ŝia korpo izolita aĝe kaj lingve de siaj najbaroj en multloĝeja domo en Helsinko. 
Malespere Wilenius vagadas tra la vintraj stratoj kaj fine revenas al sia domo: “Jen alte en la 
plej supra etaĝo, trans unu el la multaj mallumaj fenestroj, kuŝas la mortinta Edla. Jen atendas 
lin ankaŭ io alia: la morgaŭo sen helpo kaj apogo, sen laborkamarado, sen kuirantino, sen 
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lavistino, sen ĉio, kion lia kompatinda cerbo ne plu povas memori en siaj laceco kaj 
humiligo”. Ne tolerante solecon Wilenius serĉas amikecon ĉe stratulinoj, kiuj luprenas 
ĉambron en la sama domo. Konsolas lin la penso, ke li kaj lia edzino ricevis sofon por ripari 
kaj Edla ne devis morti surplanke. Rezigninte pri siaj lastaj fieraĵoj, li pensas pri sia propra 
estonteco ĉe la malriĉulejo kaj tiu “nova decido karesis lian animon kiel certeco pri profunda, 
tre profunda ripozo”. 
En la rakonto de Carlo Menzinger di Preussenthal Irenoj kaj ranoj (trad. Massimo Acciai 
Baggiani) ni mergiĝas en la imagitan mondon, kia ĝi estus se Sparto gajnus la batalon de 
Leŭktro en 371 a.K. Mondo en kiu la militemo kaj krueleco de la Sparta Imperio superregas la 
popolojn. Edmund Grimley Evans enkondukas sian tradukon de Valerianelo de la Fratoj 
Grimm, faritan en la stilo de Kabe, preskaŭ detektivece pri kio estas “Rapunzel” kaj la aliaj 
nuancoj ligitaj al la verkoj de la Fratoj Grimm kaj sia traduklaboro. 
Christian Cimpa en “Por montri nian duan kostumon” montras vere konvinkajn ekzemplojn, 
en kiuj nacilingvaj verkistoj/tradukistoj prezentas nian kulturon al la “ekstera mondo” en plej 
pozitiva, alloga maniero. Araceli Pulpillo artikolas, i.a. pri la tri modelaj intelektaj virinoj, 
kiuj kontribuis komence de la 20a jarcento al anarkiisma La Revista Blanca. Giulio Cappa 
verkis postparolon por la hispanlingva poemaro Quemadura, enhavanta poemojn verkitajn de 
Jorge Camacho dum la lastaj tridek jaroj. Ĝi ne aperis en la libro kaj premieras en ĉi tiu BA 
en la Esperanta originalo. Tuj sekvas intervjuo kun Jorge Camacho, kiun faris István Ertl en 
oktobro 2019. 
Jen plia apero de Camacho, jam kiel recenzanto pri la dulingva, kataluna kaj 
esperanta, Cementiri de Sinera. Tombejo de Sinera de Salvador Espriu (trad. Gabriel Mora i 
Arana). Mao Zifu recenzas pri Juna amserĉado per Esperanto de Vanege, kaj Anna 
Löwenstein pri Paulus fondinto de Trevor Steele. 
Marc van Oostendorp prikonsideras la Historion de la Akademio de Esperanto de Carlo 
Minnaja, atentante la diskuton inter atistoj kaj itistoj, analizante elitismon kaj prestiĝon en 
AdE; li pledas por nova Lingva Komitato, malpli elitisma, kiu povus pli fari por la 
infrastrukturo, kaj li listigas plurajn farendaĵojn, implicante, ke “estus multe da laboro – tro 
multe por la akademianoj”. 
Javier Alcalde analizas novan katalunlingvan libron pri la historio de la Esperanto-movado en 
la Kataluna Landaro. Li ankaŭ recenzas filmon de la itala reĝisoro Sydney 
Sibilia L’incredibile storia dell’Isola delle Rose pri la sendependa (mikro)ŝtato en Italio, kiu 
havis Esperanton kiel oficialan lingvon. Temas pri la konstruita mara platformo, deklarita kiel 
sendependa ŝtato: Esperantista Respubliko de la Insulo de la Rozoj. 
Estas multo leginda en la 40a eldono de Beletra Almanako. Ek al la nova deko! 

Halina Gorecka 
 
Ĉi tiu teksto aperis en la junia (somera) numero de La Ondo de Esperanto (2021). 
Ĉe represo aŭ citado bonvolu nepre indiki la fonton: 
Papere: La Ondo de Esperanto, 2021, №2 (308). 
Rete: La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/08/ba-6 

 
Unesko-Kuriero: La 20-aj: ĉu la plej bonaj aĝoj? 
 
“Juneco povas esti ekscita kaj amuza, sed ĝi ĉiam estas malfacila: fini viajn studojn, trovi 
laboron, trovi loĝejon – resume, fari la unuajn paŝojn de via cetera vivo. Se ĝi ne estis facila 
antaŭ la pandemio de KOVIM-19, ĝi estas des pli malfacila nuntempe. Krom la tuta 
necerteco, la sankrizo influis la socian vivon de junuloj kaj malhelpis ilin disvolvi reton de 
amikoj kaj subteno, kiuj estas esencaj por ilia bonfarto”, – per ĉi tiuj vortoj Gabriela Ramos, 
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Asistanta Ĝenerala Direktoro de Unesko pri Sociaj kaj Homaj Sciencoj, enkondukas la ĉefan 
temon de la dua ĉi-jara eldono de Unesko-Kuriero (tradukis Rafael Henrique Zerbetto). 

La ĉefa temo “La 20-aj: ĉu vere la plej bonaj aĝoj?” prezentiĝas en la 
aprila-junia eldono per pluraj artikoloj pri la nuntempa junularo, 
precipe en liĝo kun la koronvirusa pandemio. Sed tio ne estas la sola 
temo, ĉar enestas artikoloj, ekzemple, pri konspiraj teorioj ligitaj al 
literaturo, lingvoj en la kibernetika spaco k. a. 
Unesko-Kuriero aperas en ses oficialaj lingvoj de Unesko 
kaj ankaŭ katalune, Esperante, portugale, kaj koree. La 
Esperanta versio (57-paĝa) de la dua eldono por 2021 estas 
senpage elŝutebla (pdf) en la retejo de Unesko: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376726_epo 

AlKo 
Ĉi tiu artikolo aperis en la novaĵretejo La Ondo de 
Esperanto. 
Ĉe represo aŭ citado bonvolu indiki la fonton: 
La Ondo de Esperanto https://sezonoj.ru/2021/08/unesko-
25 
 

 
 

La estraro volas vendi la Centran Oficejon 
La estraro de UEA volas fermi kaj vendi la sidejon de la asocio en Nieuwe Binnenweg. 
En Roterdamo restu nur la administra kaj financa fakoj, kiuj funkciu en eksa frizejo en 
la Volontula domo. La propono estis prezentita en 14-paĝa sekreta dokumento, sendita 
al la komitatanoj de UEA nur kelkajn horojn antaŭ la sabata kunsido de la komitato. 

 
 
La domo en Niewe Binnenweg 176 estas la ĉefa sidejo de UEA ekde 1962. Ĝi estis kelkfoje 
alkonstruita kaj renovigita por la bezonoj de la asocio. 
Diskutoj pri la sorto de la Centra Oficejo en Roterdamo aperadas de multaj jaroj, precipe post 
kiam la estraro de UEA decidis draste redukti la kvanton de oficistoj por ŝpari monon. En 
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aŭgusto 2020 la prezidanto de UEA, Duncan Charters, tamen diris, ke nun ne estas oportuna 
momento vendi la domon. 

Dum la pasinta jaro la situacio ŝajne ŝanĝiĝis. La estraro intertempe sondis ĉe makleristoj, 
kiom da mono oni povus ricevi por la domo en Nieuwe Binnenweg 176, kiu estas la ĉefsidejo 
de UEA ekde la jaro 1962. La asocio ricevis oferton de 1 075 000 eŭroj por nur la Centra 
Oficejo, kaj oferton de 1 425 000 eŭroj por la Centra Oficejo kaj la tiel nomata Volontula 
domo, aĉetita antaŭ kelkaj jaroj investocele. 

En ampleksa dokumento, sendita al la komitatanoj nur kelkajn horojn antaŭ la komenco de la 
sabata komitata kunsido, la estraro proponas, ke la konstruaĵo estu vendita kaj la libroservo 
transdonita al la organizaĵo E@I en Slovakio. 

Krome E@I laŭ la propono transprenu ankaŭ la kongresan fakon de UEA. Tia solvo ŝajne 
estas preparata de longe, ĉar jam en marto E@I laŭ informoj de Libera Folio komencis 
translokiĝon al nova, multe pli granda ejo. 

Tiam disvastiĝis famoj, ke ĝuste E@I transprenos iujn funkciojn de la Centra Oficejo, sed 
respondeculoj de la organizaĵo ne respondis al demando de Libera Folio. La fakto de la 
translokiĝo estis konfirmita en julio. 

Kiel ĉefsidejo de UEA post la vendo de la domo en Nieuwe Binnenweg 176 laŭ la propono 
funkciu la teretaĝo de la Volontula domo, kie antaŭe troviĝis frizejo. Tie povus trovi lokon la 
administra kaj financa fakoj de UEA. 

La Volontula domo de UEA, ĉe la adreso Nieuwe Binnenweg 430 en Roterdamo, havas areon 
de 155 kvadrataj metroj kaj kostis 222 500 eŭrojn. En la teretaĝo pli frue troviĝis frizejo.  
La fermo de la ĝisnuna ĉefsidejo de UEA signifus, ke krom la libroservo ankaŭ la ampleksaj 
historiaj arkivoj de la asocio kaj la gravega biblioteko Hodler devus trovi novan hejmon. 
Tiucele UEA preparis kontrakton kun Aŭstria Nacia Biblioteko, kadre de kiu funkcias la 
Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno (IEMW). 

Por surloke analizi la fizikan volumenon de la materialoj, la direktoro de IEMW vizitos la 
Centran Oficejon jam fine de aŭgusto, la estraro informas en la sekreta dokumento. IEMW 
tamen transprenos nur tiujn librojn, kiuj ankoraŭ mankas en la kolekto en Vieno. La aliaj 
libroj estos deponitaj en Slovakio. 

Male ol aliaj komitataj dokumentoj, la 14-paĝa propono pri la vendo de la Centra Oficejo 
ne estis publike afiŝita en la komitata teko en la retejo de UEA. Anstataŭe ĝi estis konfidence 
sendita al la komitatanoj, kaj oni aparte atentigis, ke ĝi ne estu konigita al eksteruloj antaŭ la 
komitata kunsido. 

La sekreteco laŭ ĝenerala sekretario Aleks Kadar necesis, por ke "ĉiuj komitatanoj havu 
tempon kaj okazon mem legi, sen risko, ke la informiĝo okazas pere de ekstera instanco." 
Tamen la komitatanoj evidente en ajna okazo ne ricevis tempon mem enprofundiĝi en la 
proponon, ĉar ĝi estis diskonigita tute lastmomente. 

La malfruon kritikis pluraj komitatanoj jam antaŭ la kunsido. 
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– Mi esperas, ke oni ne interparolas pri nova dokumento antaŭ ol la Komitatanoj havos 
tempon legi ĝin, pripensi ĝin, fari kalkulojn, skribis komitatano Dennis Keefe. 

Li tuj ricevis subtenon de Michela Lipari, Renato Corsetti kaj Osmo Buller. Ĉi-lasta skribis: 

– Mi tute konsentas kun Dennis. Tio, kio denove okazis, estas maldemokratia kaj malrespekta 
al la Komitato, des pli ĉar la ĉefa dokumento (14-paĝa!) temas pri drasta ŝanĝo en la vivo de 
nia Asocio. Mi ankaŭ ne akceptas, ke tiu finosorta dokumento estas ankoraŭ sekreta. Ĝi estu 
tuj publikigita. La decido pri la ricevitaj dokumentoj estu prokrastita almenaŭ unu monaton. 

Komitatano Ileana Schrøder opiniis, ke tuta monato tamen ne estas bezonata por pritaksi la 
novajn proponojn. 

Prezidanto Duncan Charters konsentis, ke la dokumentoj ja aperis tro malfrue. 

– La laboro kompili ĉiujn dokumentojn estis aparte grandega kaj elĉerpa ĉi-foje pro diversaj 
aldonaj studoj kaj situacioj, kaj ni devis tion parte dividi inter ni kaj kompreneble la Ĝenerala 
Direktoro. Tamen ni decidis ke estus plej bone ĉion kompletigi antaŭ la Komitatkunsido por 
ke neniu el tiuj atendataj dokumentoj manku pro prokrasto. 

En la komitata listo Charters skribis, ke la komitato mem decidu, kio estas traktebla dum la 
sabata kunsido, kaj kio restu por "alia eventuala kunsido kaj/aŭ reta diskutado/voĉdonado". 
Tamen jam dum la kunsido mem evidentiĝis, ke laŭ la estraro tute ne necesas decido de la 
komitato pri la vendo de la Centra Oficejo. 

Tion klarigis vicprezidanto Fernando Maia: 

– Tiu ĉi dokumento ne estas por voĉdonado. Ĉio kion ni faras, okazas sub la kompetento de la 
estraro kaj ĝenerala direktoro. Respondecas la ĝenerala direktoro, kiu havas memstarecon 
zorgi pri kontraktoj kun laboristoj kaj restrukturigi la fakojn. Same la estraro respondecas pri 
kongresoj kaj administrado, do ne estas bezono, ke la komitato voĉdonu pri tio. 

Pri la komitata kunsido Libera Folio raportos en aparta artikolo.  

La "Raporto pri agadplano de la Estraro surbaze de la rekomendoj subtenataj de la Komitato 
por la financa resanigo de UEA" estis deklarita konfidenca ĝis ĝia pritrakto en la komitato. 
Ĉar tiu pritrakto nun okazis, kaj ĉar la dokumento tamen ne aperis en la retejo de UEA, 
Libera Folio disponigas la plenan tekston de la raporto. 

 
”UEA fariĝos nur ŝildo super agadoj de aliaj” 
UEA devas kapabli mem prizorgi siajn ĉefajn taskojn kaj ne disdoni ilin al eksteruloj. 
Tion opinias Łukasz Żebrowski, kiu antaŭ preskaŭ unu jaro sendis al la estraro de UEA 
proponon pri oficejo en Varsovio. Ĝi estas unu el la alternativoj, pri kiuj la komitato de 
UEA ne estis informita, kiam la estraro prezentis sian planon pri la sorto de la Centra 
Oficejo. 
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Panoramo de Varsovio. Foto: Filip Bramorski CC BY-SA 2.0 
 
En aŭgusto 2020, lastmomente antaŭ la komitata kunsido, la estraro de UEA post pli ol 
duonjara meditado publikigis la tiamajn rekomendojn de la financa komisiono por resanigo de 
la ekonomio de la asocio. Laŭ tiu dokumento, la leĝa sidejo de UEA restu en Nederlando, sed 
oni "serioze konsideru" kreon de oficejo aŭ oficejoj en malpli kostaj landoj. 

Inter eblaj lokoj estis menciitaj Slovakio (Nitra), Pollando (Bjalistoko) kaj Kroatio (apud 
Bjelovar). Jam tiam la komisiono konsideris plej praktika la solvon en Slovakio, "pri kiu la 
diskutoj pli multe progresis (interalie ankaŭ inter la vicprezidanto Fernando Maia kaj Peter 
Baláž)". 

Reage al tio, en septembro 2020 la konata Varsovia esperantisto Łukasz Żebrowski sendis al 
la estraro de UEA 14-paĝan, detalan proponon pri oficejo en Varsovio. Laŭ la propono 
Varsovio bone taŭgus por UEA, ĉar tie eblus relative malmultekoste havigi ejon kaj dungi 
kompetentan laborforton. 

Krome en Varsovio estas relative multaj esperantistoj, la urbo estas facile atingebla el multaj 
lokoj en la mondo, kaj kiel ĉefurbo en Eŭropa Unio ĝi laŭ Żebrowski estus prestiĝa adreso por 
internacia organizaĵo kiel UEA. "Tion ne eblas diri pri aliaj konsiderataj lokoj", li skribas en 
sia propono. 

Ni petis Łukasz Żebrowski rakonti, kial li opinias sian ideon pli bona ol la nunan planon 
transdoni centrajn taskojn de UEA al ekstera organizaĵo. Libera Folio volonte rakontos ankaŭ 
pri aliaj proponoj, kiuj estis senditaj al UEA, se ni ekscios pri ties detaloj. 

Libera Folio: Kial via propono estus pli bona por UEA ol tiu nun prezentita? 

 Łukasz Żebrowski: – UEA, kiel la plej grava Esperanto-organizaĵo, devas kapabli mem 
realigi siajn taskojn kaj ne subkontrakti ilin al eksteruloj. Sekvante la nun prezentitan vojon 
oni marĝenigas nian asocion, per kio ĝi iĝos pli kaj pli senutila. UEA fariĝos nur ŝildo super 
agadoj de aliaj organizoj – kial homoj membriĝu al tia organizaĵo, kiu ne mem faras ion, sed 
aktivas per la manoj de aliuloj? 

– Ankaŭ la patronoj kaj donacantoj preferos sin turni al aliaj organizoj, kies laboro estas por 
ili pli palpebla. Por ne paroli pri la aktivuloj – ili dediĉos sian limigitan tempon ne al UEA, 
sed aliaj organizoj. Tiel paŝon post paŝo ĉi tiu vojo kondukos eĉ al plia malfortigo de la 
asocio. Cetere, necesas diri, ke estas facile fordoni ion, sed kiam oni poste konstatos, ke la 
decido ne estis trafa, la vojo reen povas esti multe pli malfacila, se entute ebla. 
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. 

– Laŭ mia propono UEA ne subkontraktus siajn taskojn al aliaj. UEA povus malfermi 
oficejon en Varsovio, kie ĝi plenumus la ĝisnunajn taskojn, sed je pli moderaj prezoj. Ĉio 
tamen esence plu apartenus al UEA – kaj la respondeco, kaj la aldona profito kiun ĉi tiu loko 
povus porti al UEA. Varsovio estas pli oportuna laŭ kelkaj vidpunktoj, ekzemple ĉar ĝi estas 
pli facile atingebla. 

– Tio ebligus ne nur daŭrigi la ĝisnunajn agadojn, sed ankaŭ entrepreni novajn iniciatojn: laŭ 
mia plano la oficejo iĝus vigla koro de la asocio, en kiu okazus trejnadoj, seminarioj kaj 
lingvoekzamenoj. Mi kredas, ke UEA bezonas tion, ne nur por limigi la kostojn, sed ankaŭ 
por montri al la membroj kaj aktivuloj, ke la organizo ne disfalas, sed ĝi havas eblon kaj 
povon reale kreski. Aldona valoro de la propono estas, ke oni povus realigi tion en loko 
simbola kaj aparte grava en la historio de la movado. 

Ĉu la estraro de UEA serioze konsideris vian proponon? 

– Laŭ mi nesufiĉe. Baldaŭ post la ricevo de mia propono, dum mallonga tempo okazis ioma 
komunikado pri la enhavo kun unu el la estraranoj, sed jam baldaŭ ĝi ĉesis. La sola persono 
kiu evidente interesiĝis pri la propono estis la ĝenerala direktoro. La estraro neniam respondis 
al mia preteco profundigi la esplorojn pri la temo, ĝi ankaŭ ne trovis tempon por pli detale 
priparoli ĝin kun mi. 

– Tio estas surpriza kaj bedaŭrinda, konsiderante ke Varsovio estis la dua plej favorata solvo, 
laŭ tiuj, kun kiuj mi parolis. Malfacilas ne havi la impreson, ke se eĉ la duan plej favoratan 
solvon oni ne emis analizi, la decido plej verŝajne jam estis farita kaj oni ne konsideris serioze 
la alternativojn. Ĉu tio estas akceptebla, kiam temas pri serioza decido, kies fruktojn la tuta 
movado kolektos dum jardekoj? 

Kiel rapide eblus realigi vian proponon? 

– Ĉar laŭ mia propono UEA konservus siajn tradiciajn taskojn kaj strukturon, ĝi ne estas tiel 
rapide aplikebla kiel simpla transdono de la tuto al iu alia. Krome, E@I jam antaŭ la publikigo 
de la raporto moviĝis al nova, pli granda oficejo kun apuda domo por volontuloj – tion 
Varsovio kompreneble ne havas ĉi-momente, sed se oni sukcesis en Slovakio, mi ne vidus 
problemon aĉeti aŭ lui taŭgan lokon en Varsovio. En mia propono mi skizis la situacion pri la 
Varsovia merkato de nemoveblaĵoj kaj prezentis kelkajn eblojn. 
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– Kompreneble, la realigo de la Varsovia propono ne estus ebla de unu tago al alia kaj 
necesus unue profundigi miajn esplorojn por elekti la plej taŭgajn solvojn. La tempo por tio ja 
ne mankis. Se la estraro donus al ĉi tiu propono pli da atento kaj jam antaŭ preskaŭ unu jaro 
decidus pli serioze konsideri ĝin, eble jam ekzistus kompleta, tuj aplikebla propono, same kiel 
tio okazis pri E@I. Laŭ mi ankoraŭ ne estas tro malfrue, ĉar se oni dediĉos pli da tempo nun, 
oni povas elekti solvon kiu longperspektive estus por UEA multe pli bona ol tiu, kiun oni nun 
emas realigi. 

Ĉu vi iel kontaktis kun PEA (la landa asocio de UEA) pri via propono? Se jes, kiel PEA 
sintenas? 

– Mia kontakto kun PEA dume estis nur je neformala nivelo, ĉar ja mankis verda lumo de la 
UEA-estraro por engaĝi pli da homoj en la aferon. Se aperus interesiĝo UEA-flanke, mia 
plano estis organizi iom pli grandan teamon (inkluzivante ankaŭ la aktivulojn de PEA kaj 
PEJ) por esplori kaj detali la proponon. 

 

GREZILJONO - julio 2021 
 
 fine de julio ni pasigis unu semajnon en nia Esperanto-kastelo Greziljono. Ĝi situas du 
kilometrojn de la urbeto Baugé (Boĵe), kie ankaŭ troviĝas kastelo, kiun ni vizitis. En la 
Luarvalo troviĝas multaj kasteloj, burgoj, ruinoj kaj diversaj fortikaĵoj. 
 Ekde la 23-a de julio ĝis la 2-a de aŭgusto 2021 okazis en la Kulturdomo de 
Esperanto - kastelo Greziljono pluraj Esperanto-eventoj: la 5-a Maratona E-kurso, la 33-a 
Internacia E-konferenco (IEK) pri "Naturo, Scienco, Arto", dutaga 75-a Aktivula Maturigo 
(AMO) pri "Kulturo pere de Esperanto" kaj ekzamenoj de la Franca Esperanto-Instituto (FEI).  
 La aranĝon partoprenis kvardek geesperantistoj, plejparte el Francio. Okazis trinivelaj 
E-kursoj, gvidataj de renomaj esperantistoj: Ilona Koutny, Renée Triolle kaj Marc Giraud. 
Atenteme ankaŭ aŭskultis hundino "Perla" de Catherine Kremer. 
 Ni ĉeestis nur partatempe por ĝui Esperanto-etoson en tiu bela kastelo. Ni frekventis 
la kurson de Ilona Koutny, kiu naskiĝis kaj edukiĝis en Hungario, sed ekde la jaro 1997 loĝas 
en Pollando en la urbo Poznan, kie ŝi gvidas postdiplomajn Interlingvistikajn studojn ĉe la 
Universitato Adam Mickiewicz. 
 En la programo estis inkluzivitaj diversaj interesaj prelegoj, ekskursoj en la ĉirkaŭaĵo 
kaj al pli foraj lokoj. La tuttaga ekskurso gvidis nin al urbetoj Langeais kaj Azay-le Rideau, kie 
troviĝas kasteloj. Mi kun Floreal preferis promeni kaj admiri tiujn pitoreskajn urbetojn. Revene 
de la ekskurso ni por momento haltis rigardante la reĝfortikaĵon Chinon kaj en la urbo 
Saumur ni preterpasis alian kastelon.  
 Dum la semajno okazis prelegoj pri kronviruso, Catherine Kremer parolis pri la 
Renesanco antaŭ la ekskurso. Renée Triolle parolis pri franca literaturo en Esperanto kaj 
prezentis bildojn pri Provenco - ŝia bela regiono. Ilona Koutny parolis pri esperantlingva bildo 
de la mondo. Andreo Grossmann prezentis trompajn bildojn kaj rakontis ŝercojn. Prelegon pri 
jidaj lingvo kaj kulturo prezentis Elias Seidowsky. 
 Dum la AMO-seminario François Lo Jacomo prizorgis videokonferencon kun Stefan 
MacGill, kiu bonvenigis la partoprenantojn kaj transdonis parolon al la aliaj prelegantoj kun 
kiuj ni povis komuniki surekrane. Ĉe la fino li skizis AMO-seminariojn de 1 ĝis 75. 
 Renée Triolle el Francio prezentis: Esperanto - kaŝita interkulturilo. François Lo 
Jacomo el Francio prezentis: Esperanto-kulturo aŭ kulturo pere de Esperanto? Dima 
Ŝevĉenko kaj Anna Striganova el Rusio parolis pri Libro-eldonejo Impeto. Malgosia 
Komarnicka el Pollando prezentis: Esperanto en neesperantista medio - agoj de la Eŭropa 
Centro de Interkultura Edukado. Ilona Koutny el Pollando prezentis: Esperanta kulturo kaj ĝia 
instruado. Laure Patas d'Illiers el Francio prezentis: Sciencfikcio kaj Esperanto. 



 38 

 Vespere okazis projekciado de bildoj, diversaj prelegoj kaj diskutoj, kaj poste oni 
povis ludi tabloludojn aŭ nur babili kun geamikoj. Regis agrabla etoso kaj ni estis kontentaj, 
ke ni povis renkontiĝi kun konatoj kaj praktiki Esperanton.  
 Revene hejmen ni haltis en la urbeto Le Lude, kie ankaŭ troviĝas impona kastelo. Mi  
promenis en ĝia ampleksa ĝardeno. Daŭrigante survoje ni enrigardis la korton de la kastelo 
Châteaudun. Restis ankoraŭ longa vojo por atingi nian hejmon. 

 
 
Parolas la leganto : 
 
Kara Sinjoro Dungert, 
 
Mi ĵus legis la Magdeburgan folion, la kvaran numeron por 2021. 
 

Vi skribis:  "Mi deziras bonan legadon.  Reagoj, kritikoj kaj instigoj chiam estas 
bonvenaj." 
 
En tiu numero estis jena "ŝerco": 
 

Dum unu el la pogromoj la kozakoj penetris loĝejon de mizeraj judoj. Unu el la 
kozakoj desegnis kretan rondon sur la planko, starigis la edzon ene kaj diris al li: "Se 
vi kuraĝos elpaŝi el la rondo ni vin mortigos." 
Dirinte tion ili ŝovis lian kriantan edzinon al la alia ĉambro, kaj post unu horo  forlasis 
la lokon. 
La virino trenis sin al la ĉambro kie ŝia edzo staris kaj diris amare: "Vi fimalkuraĝulo! 
Ĉu vi ne sciis kion ili faras al mi?" 
"Vi nomas min malkuraĝulo?", koleris la edzo. "Ĉu vi scias kion mi faris kiam ili estis 
tie kun vi? Mi tri fojojn elpaŝis el la rondo!" 
 
Jen mia reago: 
 
Ĉar vi publikigis tian "ŝercon", vi estas giganta fifekpilko!  
 
Dieser „Witz“ ist sowohl ekelhaft als auch beleidigend. Dieser Witz macht sich über 
Vergewaltigung lustig und beleidigt auch Juden. 
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Tiu "ŝerco" estis kaj abomeninda kaj insulta. Tiu ŝerco mokas seksperforton kaj 
ankaŭ ofendas judojn. 
 
Du hast keine Moral und bist eine Schande für die Menschheit! 
Mankas al vi moraloj kaj vi estas malhonorego por la homaro! 
 
Ich hoffe, dass deine ganze Familie vor deinen Augen tot umfällt und du dann tot auf 
sie umfällst!! 
Mi esperas, ke via tuta familio falos morta antaŭ viajn okulojn kaj tiam vi falos morta 
sur ilin !! 
 
Fick dich für immer und ewig!!! 
 
Fiku vin por ĉiam kaj eterne !!! 
Iss Scheiße!   Manĝu fekon!   
 
 
Barry Friedman 
Ohio, USA 
 
Respondo de la redaktoro: 
 
 

Unue mi volas konstati, ke neniam en mia ĝisnuna 77-jara vivo iu ajn persono (nek 
en Esperantujo nek ekster ĝi) tiom primitive, obscene kaj vulgare ofendis min! 
Unue mi ne estas la aŭtoro de tiu ŝerco, mi nur publikigis ĝin. Ĝi estas parto de la 
samnoma kolekto, kiun publikigis Josef Ŝemer. 
Lin vi ne plu povas ofendi, ĉar li bedaŭrinde jam forpasis. 
Li estis israela judo, tre konata kaj estimata en E-ujo, kiu certe ne skribis ion kontraŭ 
sia propra popolo. 
Oni certe povas havi diversajn opiniojn pri tiuj ŝercoj. Oni ne devas konsenti al ĉiu ajn 
teksto. Eble oni ankaŭ tute prave povas kritiki iujn ŝercojn, sed tute klare vi ne rajtas 
tiom maldece kaj obscene ofendi min. 
Kaj per tiu fek-lingvaĵo vi plene sendiskreditigas vin mem. 
Vian leteron kaj mian respondon mi publikigos en la venonta numero de mia gazeto. 
 

Dieter Dungert 
 
 
Eldonita en Magdeburg, ĉefurbo de la germana federacia lando Saksio-Anhalto 
nur kiel dosiero en pdf-formato, abonebla sendante retpoŝtan peton al la redaktoro 
Dieter Dungert, Bruno-Taut-Ring 3 e, DE-39130 Magdeburg 
Telefono: (0391) 7 21 75 61,  
e-poŝto: DDungert@t-online.de  
 
 


